








Autoritatile responsabile privind implementarea strategiei de dezvoltare locala:
- Reprezentantii Autoritrtii de Managemetrt la nivel judetean, care vor av€a umatoarel€

atributii:
- promovarea in teritoriu a oportunitatilor privind dczvoltarea locala;
- sprijinirea GAl--uilor in activitatea lor;

- participarea la Comitetele de selectie din cadrul GAI, ca observator;
- raportarea lunara catre AM, cu privire la stadiul implementarii shategiilor
locale;
- implementarea tehnica a masurilor 1 I I si 141.

- CRPDRP - autoritate pentru implementarea tehnica si financiara a masurilor{din cadrul
APDRP):

- GAL Valea Tutovei si Z€leliDului - responsabil pentru elaborarea strategiei de dezvoltare
locala, implementarea acesteia si selectia proiectelor

- CRIDRP - responsabile cu pentru implementarea Masudi 221

Dfupozitivul de monitorizare, evaluare gi control implementat de GAL presuputre:

- Luarea operativd a deciziilor asuFa implementiirii proiectului (sau depistarea
problemelor);

- Efectuarea zilnici a gestiondrii Foiectului;
- Executarea operativd ti corecte a prooedurilor de gestionare a resurselor;
- Facililarea coordondrii intre activitilile componentelor;
- Monitorizarea fi raportarea la timp despre realizerile gi rezultatele proiectului;
- Informatia despre conlinutul proiectului 9i realiznrile acestuia este oferittr factorilor de

decizie la cel mai inalt nivel.
GAL Valea Tutovei si Zeletinului va intocmi un matru.l de procedurs pentru gvaluarea si
selectarea cercdlor de finantare pentru proi€cte de sprijin. Manualul de procedura sprijina
membrii comitetului de selectie si personalul din compadimentului tehnic pentru rezolvarea
unitara si exacta a atributiilor ce le rcvin in procesul de verificare a proiectelor depuse de
potentialii beneficiari si in solutionarea tuturcr problemelor privind implementarca masurilor.

Manualul de proceduri va cuprinde documentele, atributiil€ si responsabilitatile personalului,
temenele care trebuie respectate, p.ecum si modalitatile de verificare ale proiectelor.
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Asigur&re& auditului litranciar

Auditul financiar va fi asigurat de catre un auditorertem care va avea oblisatia sa intocmeasca
rapoartele de audit penhu cererile de plata.

Structura de Mrnsgement si Control

GAL va utiliza urrnatoarea scherna de implementare Dentru masurile PDL:
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Proiectele aferente masurii l4l vor fi depuse la OJPDRP si apoi transmise p€nhu
AM.PNDR-CDRJ.

Restul proi€ctelor, indiferent de tipul acestora, se depun la OJPDRP, iar evaluarea se va realiza
in mod difedt in functie masura si de complexitat@ proiectelor, dupa cum urmeaza:

- de catre OJPDRP pentru proiectele de investitii fara constructii/ montaj ale beneficiarilor
privati si pentru cererile de sprijin din cadrul Masurii 112;

- de caae CRPDRP penau proiectele beneficiarilor publici si privati cu lucrari de constluctii
montaj;

- de catre AM PNDR-CDRJ pentru cererile de sprijin din cadrul Masurii 1 12.

Contractele, pentru toate tipurile de proiecte, vor fi incheiate de catr€ CR?DRP, cu exceptia
esantionului national de 5% pentru care APDRP (nivel cent.al) va efectua verificarile
corespunzatoare si va incheia contmctele.

Prmesarea cererilor de finantarg presupun€ introducerea unei cantitati de date importante pentru
verificarea conformitatii si eligibilitatii, controale p€ tercn, date de finantarc.

Toate datele intoduse sunt imegistrate in tabele corespunzatoare din cadrul bazei de date.

Activitatile de implementare a masurilor din PDL au ?n vedere urmatoarcle etape:

- Sarcinile de implementare, infomarea potentialilor beneficiari

- Sprijinirea elaboradi proiectelor

- Publicarea anuntului de licitatie;

- Verificarea aplicatiilor ln vederea aprobarii proiectelor in baza termenelor si conditiilor de
eligibilitate si in baza continutului PDL;

- Selectia proiectelor ln conformitate cu procedurile si criteriile de selectie aprobate;

- Efectuarea verificarilor pe teren (cend este cazul) atat lnainte c6t si dupa aprobarea proiectului;

- Urmarirea progresului in implementarea proiectelor;
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