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PROCEDURA DE MONITORIZARE A PROIECTELOR
ÎN CADRUL SDL FINANȚAT PRIN LEADER PNDR 2014 – 2020
Aprobată prin Decizia Consiliului Director nr.6/22.05.2017
Anexă la Regulamentul de Organizare și Funcționare a GAL Valea Prutului
Având în vedere,







prevederile cap. IX a Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Valea Prutului;
prevederile Regulamentului (UE) nr.1305/2013;
prevederile Ghidului și Manualului de Procedură aferent submăsurii 19.2 (LEADER – PNDR);
prevederile Ghidului Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea strategiilor de dezvoltare
locală, elaborată de AMPNDR pentru PNDR 2014 -2020 și avizat prin Ordinul MADR
nr.90/07.04.2017
prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și monitorizarea
implementării strategiilor de dezvoltare locală, elaborate de AMPNDR pentru PNDR 2014 -2020 și
avizat prin Ordinul MADR nr.197/04.05.2017

se emite prezenta PROCEDURĂ DE MONITORIZARE A PROIECTELOR DIN CADRUL SDL
Cap. I Noțiuni generale
Asociaţia Valea Prutului este responsabilă pentru administrarea şi implementarea SDL în mod eficient,
eficace şi corect în raport cu obiectivele acesteia şi în conformitate cu Regulamentul European. Evaluarea
proprie şi monitorizarea permanentă vor fi axate pe valoarea adăugată a abordării LEADER, eficienţă şi
eficacitate pentru a asigura o gestionare adecvată.
Monitorizarea este procesul continuu de colectare a informaţiilor relevante despre modul de
desfă̆şurare a unor acţiuni, în timp ce evaluarea este un proces care foloseşte informaţiile obţinute pe
parcursul monitoriză̆râi cu scopul de a analiza modul în care o acţiunile respective şi-au atins ţinta şi au
avut eficienţa scontată̆.
Mecanismul de monitorizare prevede un dispozitiv riguros şi transparent de vizualizare a modului în care
are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea
sistematică şi structurarea lunară/trimestrială/semestrială/anuală a datelor cu privire la activităţile
desfăşurate şi proiectele depuse de beneficiarii GAL.
Monitorizarea proprie a strategiei constitui o prioritate pentru GAL Valea Prutului și se axează pe
următoarele componente:
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monitorizarea proiectelor,
monitorizarea îndeplinirii obiectivelor GAL,
monitorizarea funcţionării,

Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul
finanţelor publice, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului şi monitorizarea efectivă şi
evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.
Evaluarea se realizează cu scopul de a îmbunătăţi calitatea implementării proiectelor şi implicit a Strategiei
de Dezvoltare Locală, prin analiza eficienţei, adică a celei mai bune relaţii dintre resursele angajate şi
rezultatele atinse şi a eficacităţii programului, însemnând măsura în care obiectivele au fost atinse.
Mecanismul de control a strategiei
Controlul presupune stabilirea unui sistem de verificare al respectării planificării legate de implementarea
strategiei de dezvoltare. Monitorizarea reprezintă procesul de colectare de informaţii iar evaluarea
presupune acordarea unui calificativ pe baza analizei informaţiilor care au fost colectate:
 asigurarea respectării regulilor de procedură;
 utilizarea documentelor tip;
 documentarea indicatorilor de analiză şi evaluare;
 respectarea convenţiilor şi anexelor tehnice şi financiare;
 calitatea gestionării dosarelor până la momentul arhivării acestora, care vizează ritmul în care un
dosar este depus, instrumentat;
Cap.II Monitorizarea internă a proiectelor (de către GAL Valea Prutului)
2.1. Monitorizare proiectelor selectate și depuse la AFIR
Începând cu semestrul II, după lansarea primului apel de selecție și selectare a proiectelor, angajați GAL
Valea Prutului, cu atribuții în acest sens vor întocmi situații lunare de monitorizare a stadiului contractării
proiectelor. În acest sens se vor completa Tabelul de monitorizare a respectării termenelor (anexă la
prezenta procedură) și Tabelul de monitorizare a stadiului contractării proiectelor și a sumelor plătite
(anexă la procedură). Acestea pot fi întocmit atât în format word cât și în format excel.
Tabelul de monitorizare a stadiului contractării proiectelor și a sumelor plătite se afișează pe site-ul GAL
Valea Prutului la secțiunea STRATEGIA 2014 – 2020, subsecțiunea MONITORIZARE SDL.
2.2. Monitorizarea implementării proiectelor de către beneficiari
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Monitorizarea stadiului implementării proiectelor se va realiza atât în baza documentelor solicitate și primite
de la beneficiari, cât și în baza vizitelor efectuate în teren.
Sursele de informare pentru monitorizarea stadiului implementării proiectelor derulate la nivelul GAL sunt:
 Cererile de finanţare ale proiectelor – mai exact informaţiile financiare şi valoarea estimată a
indicatorilor de rezultat;
 Dosarele de plată (intermediare şi finale) întocmite de către beneficiari – pentru cuantificarea
cheltuielilor deja efectuate;
 Fişele de verificare pe teren întocmite în urma vizitelor de verificare;
 Declarația beneficiarului de raportare a plăților de către AFIR;
 Alte documente specifice.
Angajații GAL Valea Prutului vor efectua vizite la beneficiari în vederea monitorizării stadiului fizic al
proiectului.
În vederea verificării conformității dosarelor cererilor de plată ale beneficiarilor măsurii 19.2 de către GAL
Valea Prutului, experți care au în fișa postului atribuțiile de monitorizare, vor întocmi Fișa de monitorizare
privind respectarea criteriile de eligibilitate și selecție (Anexa 3 la prezenta procedură).

Cap. III Monitorizarea SDL
3.1. Monitorizarea implementării SDL se materializează în centralizarea următoarelor informații:
 îndeplinirea indicatorilor de monitorizare specifici domeniilor de intervenție și a celor suplimentari;
 contribuția SDL la realizarea indicatorului specific LEADER;
 crearea de locuri de muncă;
 numărul și valoarea proiectelor selectate, contractate, plătite și reziliate, finalizate;
 finanțarea proiectelor care conțin:
- intervenții în infrastructura socială;
- acțiuni adresate minorităților locale (în special minoritatea romă);
- măsuri care implică asocierea.
În acest sens, angajații cu atribuții în monitorizarea proiectelor, vor avea în vedere următorul Tabel cu
indicatorii de monitorizare din cadrul SDL GAL Valea Prutului:
Nr crt

MĂSURA DIN GAL

BUGET
TOTAL
DISPONIBIL
EURO

INDICATORI MONITORIZARE/ MĂSURA
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Modernizarea
exploatatiilor
agricole

331.283,24

Cheltuieli publice totale - 331.283,24 euro
Locuri de muncă create - 2
Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți - 3
Suprafață totală sau UVM în cauză - 500 ha
Mediu
Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea
Inovare

„Procesarea
productiei agricole”

177.569,66

M3/3A

Cooperare pentru
dezvoltare

80.000 euro

M4/6A

Diversificarea
economiei din
teritoriul Valea
Prutului”
Integrarea minorităţii
rome”

130.000

Cheltuieli publice totale – 177.569,66 euro
Locuri de muncă create - 2
Numărul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizatii de producători – 2
Mediu
Cheltuieli publice totale – 80.000 euro
Locuri de muncă create - 4
Numărul exploatațiilor agricole care primesc sprijin pentru
participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la
circuitele de aprovizionare scurte, precum și la
grupuri/organizatii de producători – 2
Inovare
Cheltuieli publice totale – 130.000 euro
Locuri de muncă create – 2
Mediu

M6/6B

„Dezvoltarea
infrastructurii
sociale”

60.000

M7/6B

„Revitalizarea
satelor”

996.301,75

BUGETUL TOTAL

1.805.154,65
euro

M1/2A

M2/3A

M5/6B

30.000

Cheltuieli publice totale – 30.000 euro
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructure
îmbunătățite - 10 pers.
Inovare
Cheltuieli publice totale - 60.000 euro
Locuri de muncă create - 4
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructure
îmbunătățite – 10 pers.
Inovare
Cheltuieli publice totale – 996.301,75 euro
Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructure
îmbunătățite 10.000 pers.
Mediu Atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea la acestea
Inovare -
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3.2. Monitorizarea implementării SDL GAL Valea Prutului de către CDRJ Iași (AM PNDR)
Pentru evidenţierea gradului de implementare a SDL, pe baza documentelor menţionate, GAL Valea
Prutului întocmește lunar documentul standard de monitorizare GAL (Anexa 2, la prezenta procedură) și
îl transmite către CDRJ Iași (structura teritorială a AMPNDR) în primele 5 zile ale lunii următoare. Perioada
și modelul de raportare se poate schimba în funcție de modificarea ghidurilor și manualelor de procedură
elaborate de AFIR/AM PNDR, care fac referire la implementarea SDL.
Experții DGDR AM PNDR realizează verificarea GAL Valea Prutului pe parcursul întregii perioade de
implementare. Verificarea pe teren se realizează în baza unei note privind verificarea pe teren, transmisă
către GAL Valea Prutului cu 5 zile înainte.

3.3. Monitorizarea implementării SDL de către AFIR
În vederea decontării cererilor de plată aferente funcționării (Sm 19.4) GAL Valea Prutului are obligația de a
întocmi, lunar, o situație centralizată cumulată, care va cuprinde următoarele date:
1. Numărul sesiunilor de selecție lansate de GAL și alocarea publică totală aferentă sesiunilor lansate
(defalcat pe măsuri SDL);
2. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor depuse la GAL în cadrul sesiunilor de selecție
lansate;
3. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor retrase în cadrul sesiunilor de selecție lansate;
4. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neconforme în cadrul sesiunilor de selecție
lansate;
5. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor neeligibile în cadrul sesiunilor de selecție
lansate;
6. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și neselectate în cadrul sesiunilor de
selecție lansate;
7. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor eligibile și selectate în cadrul sesiunilor de
selecție lansate;
8. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de selecție
lansate.
Situația centralizată va fi transmisă până în data de 3 a fiecărei luni calendaristice la CE SLIN OJFIR și va
cuprinde informațiile aferente lunii calendaristice anterioare.
Necompletarea și netransmiterea lunară a acestui document, care este o sarcină obligatorie a GAL-ului
conform prevederilor fișei tehnice a Sub-măsurii 19.4, va avea drept consecință respingerea Cererilor de
plată ulterioare aferente Sub-măsurii 19.4 în etapa de verificare a conformității.
GAL-ul va avea posibilitatea redepunerii Cererii de plată respective odată cu îndeplinirea atribuției de
monitorizare antemenționată.
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Structura, conținutul și termenul limită a documentului de raportare către AFIR se poate modifica în funcție
de modificările survenite în Ghidul Măsurii (19.2 și 19.4) și Manualului de Procedură aferent (19.2 și 19.4)
elaborate de AFIR.
Cap.IV Monitorizarea funcționării asociației GAL Valea Prutului
Monitorizarea funcționării GAL Valea Prutului de către AFIR se referă la următoarele aspecte:








Verificarea organigramei, C.I.M, dosarelor de personal,cuantumul salariilor, etc;
Verificarea sediului social/administrativ/punct de lucru;
Verificarea contractelro de prestării servicii și furnizare bunuri încheiat de către GAL și terți;
Verificarea cheltuililor de instruire a angajaților și liderilor locali;
Verificarea cheltuielilor de animare (activități de promovare sau informare);
Verificarea respectării Graficului Calendaristic de implementare a activităților;
Verificarea dosarelor cererilor de plată (20% din valoare SDL).

Monitorizarea funcționării GAL Valea Prutului de DGDR - AM PNDR (CDRJ) se referă la următoarele
aspecte :
 verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție a SDL GAL Valea Prutului;
 verificarea sediului social/funcțional al GAL Valea Prutului;
 asigurarea comunicării și transparenței;
 verificarea capacității administrative pentru implementarea SDL (inclusiv organigrama de personal)

ANEXE

Anexa 1.1 - Tabel de monitorizare a respectării termenelor
Nr.c
rt.

Nume solicitant/
beneficiar

Data depunerii
proiectului la
GAL

Data selectarii
(Raportul final)

Data
depunerii
la OJFIR/
CRFIR

Valoare
proiectelor
depuse la
OJFIR/
CRFIR

Data
notificarii
eligibilitatii
de
catre
CRFIR

Data
semnării
contract
ului de
finantare

Valoarea
nerambursabila
a proiectului
- EURO-

Măsura 19.2 M1/2A Modernizarea exploatațiilor

1

……………

n

………
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Măsura 19.2 M2/3A Procesare producțieie agricole

1

……………

n

………
Măsura 19.2 M3/3A Cooperare pentru dezvoltare

1

……………

n

………
Măsura 19.2 M4/6A Diversificarea economiei în teritoriul GAL Valea Prutului

1

……………

n

………
Măsura 19.2 M5/6B Integrarea minorității rome

1

……………

n

………
Măsura (19.2) M6/6B Dezvoltarea infrastruturii sociale
Măsura (19.2) M7/6B Revitalizarea satelor

1

……………

n

………

Nr. contractelor semnate de AFIR

Nr proiecte declarate neeligibile la AFIR

Nr. proiecte declarate eligibile la AFIR

Nr. proiecte retrase de la AFIR

Nr. proiecte depuse la AFIR

Valoarea
publica a
proiectelor
eligibile

Numar proiecte eligibile

Valoarea
publica a
proiectelor
conforme

Numar proiecte conforme

Nr. sesiune/data

Perioada
sesiunii

Măsura

Nr.
Crt
.

Nr. proiecte aflate in evaluare la AFIR

Anexa 1.2. - Tabel de monitorizare a stadiului contractării proiectelor și a sumelor plătite (în format Excel)
Valoarea
publica a
contractelor
semnate
EURO/LEI

Total suma
platita
EURO/LEI
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Întocmit,
Nume prenume angajat GAL Valea Prutului
Data:
Avizat,
Manager GAL Valea Prutului
Anexa 2 - Model document monitorizare lunar implementare SDL – raportat la CDRJ (AM PNDR)

ANEXA 2 – MONITORIZARE GAL VALEA PRUTULUI
Luna_____________ anul ________________

Tabel 1 - Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție
Indicatori
de
monitoriza
re
specifici
domeniilor
de
intervenție

Cheltui
eli
publice
totale

Nr.opera
țiuni de
coopera
re

Nr.
participa
nți
instruire

Nr.
exploata
ții
agricole/
beneficia
ri

Nr.exploata
ții agricole

Suprafa
ță
agricolă
(ha)

Suprafa
ță
forestier
ă (ha)

Suprafa
ță (ha)

Total
investiț
ii

Suprafa
ță totală
sau
UMV în
cauză

Suprafa
ță totală

1A

1B

1C

2A,
2B,
2C+
3

3A, 3B

4A,
4B,
4C

4A,
4B,
4C

5A

5B
5C

5D

5E

2

2+4

Indicatori
propuși
Indicatori
realizați
Locuri de
muncă
propuse
Locuri de
muncă
create

2+2

Locuri
de
muncă
create

6A

500

Populați
e netă
care
benefici
ază de
servicii/
infrastru
ctură
îmbunăt
ățite

Populați
a
netă
care
benefica
ză
de
servicii
TIC

6B

6C

10.020
2+4

Tabel 2 – Monitorizarea Indicatorilor suplimentari
Indicatori
de
monitorizare
SUPLIMENTARI

1A

1B

1C

2A,
2B,
2C+

3A, 3B

4A,
4B,
4C

4A,
4B,
4C

5A

5B
5C

5D

5E

6A

6B

6C

Indicatori
propuși
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Indicatori
realizați

Tabel 3 – Stadiul implementării măsurilor care asigură criteriile de selecție
Înaintarea
proiectelor
care includ

Alocare
totală/
măsură

Nr. proiecte
SELECTATE
la nivel de
GAL

Valoarea
publică a
proiectelor
selectate

Nr.
proiecte
contractate

Valoarea
publică a
proiectelor
contractate

Nr.
contracte
reziliate

Valoarea
contractelor
reziliate

Total
sumă
plătită

Valoarea
publică a
proiectelor
contractate

Nr.
contracte
reziliate

Valoarea
contractelor
reziliate

Total
sumă
plătită

Intervenții în
infrastructura
socială
Acțiuni
adresate
minorităților
locale
(în
special
minoritatea
rromă);
Intervenții în
infrastructură
de
bandă
largă
Scheme de
calitate
Măsuri care
implică
asocierea

Tabel 4 – Stadiul implementării tuturor măsurilor din SDL
CODIFICAREA
MĂSURII

Alocare
totală/
măsură

Nr. proiecte
SELECTATE
la nivel de
GAL

Valoarea
publică a
proiectelor
selectate

Nr.
proiecte
contractate

M1/1A
M2/3A
M3/3A
M4/6A
M5/6B
M6/6B
M7/6B
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Anexa 3 - Model document monitorizare proiect finanțat prin SDL GAL Valea Prutului (măsura 19.2
LEADER)
ANEXA 3
FIȘĂ DE MONITORIZARE PRIVIND RESPECTAREA CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE
Măsura .................
Beneficiar………………….…......................
Titlul proiectului………………..................
Cod contract/ decizie de finanțare....................
Tranșa de plata……………...............
Sectiunea A1: Verificarea privind criteriile/condițiile de eligibilitate

Nr
crt

Criteriul/condiția de eligibilitate
conform Formularului de verificare a
Eligibilități întocmti de GAL Valea
Prutului
Cod

Măsura/
Submăsura

Denumire

1

EG1

...

...

2

EG2

...

3

EG3

...

...

4

EG4

...

...

5

EG5

...

...

6

EG6

...

...

7

EG7

...

...

...

...

Verificare respectare criteriu la
Cererea de finantare

Da

Nu

Nu
este
cazul

Observatii

Verificare mentinere criteriu

Documentara

Pe
teren

Da

Nu

Nu
este
cazul

Observatii

Observatii..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Sectiunea A2: Verificarea privind criteriile de selecție
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Nr
crt

Criteriul de selecție conform
Formularului de verificare a
criteriilor de selecție întocmit de
GAL Valea Prutului
Cod

Măsura/
Submăsura

Denumire

1

SGAL 1

...

...

2

SGAL 2

...

3

SGAL 3

...

4

SGAL 4

...

5

……

...

Verificare respectare criteriu la
Cererea de finantare*

Verificare mentinere criteriu

Punctaj
acordat
Da

Nu

Nu
este
cazul

Observatii

Documentara

Pe
teren

Da

Nu

Nu
este
cazul

Observatii

...

Observatii..........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Intocmit de expert GAL Valea Prutului ......................
(nume si prenume) …… .................
Semnatura ……………………Data ……../……/ 20...
Verificat de expert GAL Valea Prutului......................
(nume si prenume) …………………
Semnatura ……………………Data ……../……/ 20...
Avizat Manager/Președinte GAL Valea Prutului
(nume si prenume)..........................
Semnatura și ștampila ………………………… Data ……../……./20...
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Anexa 4 - Model Notificare vizită monitorizare beneficiar proiect finanțat prin SDL GAL Valea Prutului
(măsua 19.2 LEADER)
CĂTRE ……………..
În atenţia domnului ……………………., reprezentant legal proiect
Tel: ……………… E-mail: ……………………………..
ANEXA 4
NOTIFICARE
VIZITA DE MONITORIZARE BENEFICIAR PROIECT FINANȚAT PRIN SDL GAL VALEA PRUTULUI
(LEADER 2014 - 2020)
Beneficiar ………………….…......................
Titlul proiectului ………………..................
Cod contract/ decizie de finanțare .........................................................................................................
Amplasarea proiectului: …………………………………………………………………………………….
Va rugăm să confirmaţi că în data de ________________, orele ____________, sunteţi prezent la
amplasamentul obiectivului pentru care aţi primit finanţare prin intermediul strategiei de dezvoltare locală a
GAL Valea Prutului, axa LEADER 19.2, (PNDR 2014 – 2020.
Scopul vizitei de monitorizare este de a verifica la faţa locului progresul fizic al proiectului Dvs., culegerea
de date suplimentare vizând stadiul implementării proiectului (probleme întâmpinate) precum și de a
asigura o comunicare adecvată cu beneficiarii proiectelor.
Documente necesare vizitei de monitorizare: …………….se vor menționa după caz…………………………..
(de exemplu: modificări ale contractului de finanțare (daca este cazul); dosar de achiziție-procedură
achiziție (dacă este cazul); orice alte documente existente cu privire la implementarea contractului de
finantare).
Manager general GAL Valea Prutului
Nume și prenume:
Data: _________
Ștampila:

Confirmarea vizitei de monitorizare – Beneficiar
Nume beneficiar: ______________________________________________
Nr. înregistrare: ____________/________________________
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Subsemnatul
______________________________________________________________
(reprezentantul legal al proiectului), confirm că se poate efectua vizita de monitorizare în data de
_____________________, orele________________.
Reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal întâlnit la locul amplasamentului investiției, este
dl/dna (nume prenume reprezentant legal proiect/ împuternicit al reprezentantului
_________________________________________.
Beneficiar
Nume,prenume _____________________________________________
Semnatura
Ștampila
Data__________________
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