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3. ANEXE 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCERE 
Prezenta procedură s-a întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.           

1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor               
dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul            
de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și              
afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de              
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit             
și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - articolele 33 -                 
par.1, lit. f, 34 – par.3, lit. g, 54 și 55, Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și                   
al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul               
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.             
1698/2005 al Consiliului - art. 71, coroborate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, art.              
56, alin. 3 și art. 57, alin. 1, Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al                 
Consiliului privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune, Regulamentului          
(UE) nr. 834/2014 al Comisiei de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de              
monitorizare și evaluare a PAC, Regulamentului (UE) nr. 2393/2017 al Parlamentului European și al              
Consiliului din 13 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 privind             
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune,  folosind instrucțiunile oferite de: 

- Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”; 
- Ghidul de Implementare a Submăsurii 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și  

animare”, versiunea 04, Manualului de Procedură pentru Implementarea Măsurii 19 – Submăsura            
19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, versiunea 04 – aprobate prin Ordinul              
M.A.D.R nr. 1287 din 27.07.2018; 

- Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală, versiunea 08 – aprobat prin Ordinul M.A.D.R nr. 553 din 27.11.2019; 
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- Ghidul de Implementare a Submăsurii 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în  
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, versiunea 04 și Manual de Procedură pentru Implementarea             
Măsurii 19 “Sprijin pentru Dezvoltarea Locală LEADER” - submăsura 19.2 “Sprijin pentru            
Implementarea Acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”– aprobate prin Ordinul M.A.D.R            
nr. 48 și nr. 47 din 14.02.2020. 

Scopul acestei proceduri este acela de a asigura capacitatea administrativă a Grupului de             
Acțiune Locală ”Podgoria Miniș - Măderat” (GAL PMM) pentru buna desfășurare a implementării             
Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER (SDL) ”Podgoria Miniș - Măderat” prin             
intermediul următoarelor funcții specifice: 

- monitorizarea propriu-zisă a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, a  
operațiunilor sprijinite și susținerea de activități specifice de evaluare ale strategiei respective; 

- monitorizarea proiectelor contractate (realizarea fizică a proiectelor și atingerea  
indicatorilor stabiliți prin proiect, care concordă cu cei stabiliți prin SDL). 

Monitorizarea presupune o analiză periodică a resurselor, operațiunilor, activităților și          
rezultatelor Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv a proiectelor finanțate prin submăsura 19.2 –             
„Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”, comunicarea și            
utilizarea informațiilor obținute despre progresul SDL și a proiectelor depuse în cadrul măsurilor             
prevăzute în SDL.  

Termenii folosiți în cadrul procedurii sunt: 
- monitorizare - un proces continuu de colectare a informațiilor relevante despre modul de  

desfășurare a unor acțiuni, procese sau strategii; 
- mecanismul de monitorizare presupune în schimb un proces riguros și transparent de  

vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL, care să permită               
colectarea sistematică, structurarea datelor cu privire la activitățile desfășurate de GAL PMM și             
proiectele depuse de beneficiarii GAL PMM; 

Domeniul de aplicare: 
Monitorizarea, evaluarea și controlul strategiei vor asigura o vizualizare riguroasă și           

transparentă a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării SDL. În acest context,               
se are în vedere: 

- organizarea unei metodologii de colectare sistematică a datelor privind acțiunile  
desfașurate în procesul de implementare a SDL PMM; 

- structurarea datelor care să faciliteze verificarea indicatorilor preconizați în cadrul SDL  
GAL PMM. 

Prezenta procedură se aplică de către personalul GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” (GAL PMM)            
– 2 experți monitorizare – evaluare cu atribuții de monitorizare a SDL, verificare și evaluare a                
conformității cererilor de plată aferente proiectelor în implementare la GAL (conform SDL GAL PMM,              
Fișei postului și Regulamentului de Organizare și Funcţionare a GAL-ului), depuse de beneficiarii             
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măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală. Personalul care va verifica dosarele cererilor de plată              
(DCP) pentru proiectele respective, va urmări și modul în care s-au realizat indicatorii aferenți fiecărui               
proiect, față de indicatorii specifici fiecărei măsuri în care se încadrează proiectele respective,             
precum și sumele plătite de către AFIR beneficiarilor măsurilor finanțate prin GAL PMM.  

Prezenta procedură trebuie să se asigure pe întreaga perioadă de implementare a SDL PMM              
(până la finalul anului 2023) și se aplică tuturor măsurilor din SDL.  

Procedura de monitorizare reprezintă un instrument care contribuie la managementul GAL și            
la colectarea de date utile la nivelul programului. Procedura poate suferi modificări, actualizări în              
conformitate cu prevederile legale specifice. 

GAL PMM va asigura funcțiile obligatorii, în conformitate cu prevederile din CAPITOLUL IX din              
SDL - „Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și             
control a strategiei” (inclusiv ROF, organigramă și atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din            
cadrul echipei de implementare a SDL). 
 

2. METODOLOGIA DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI      
DE  

DEZVOLTARE LOCALĂ ”PODGORIA MINIȘ - MĂDERAT”  
Metodologia monitorizării implementării SDL GAL PMM se realizează pe 3 paliere:  
1. monitorizarea internă a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria  

Miniș-Măderat”; 
2. monitorizarea gestiunii financiare de implementare a proiectelor de către beneficiarii GAL  

”Podgoria Miniș-Măderat” (monitorizarea proiectelor contractate); 
3. monitorizarea funcționării Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș –  

Măderat”. 
Această metodologie de monitorizare va permite GAL PMM să obțină informațiile necesare            

asigurării evaluării ex-post a implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER            
”Podgoria Miniș-Măderat”. 

La nivelul fiecărui an de implementare, datele colectate pe parcursul implementării vor fi             
agregate spre a se putea urmări sintetic progresul înregistrat în implementare, atât sub raport              
financiar, cât și sub aspectul activităților realizate și prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală a               
GAL PMM. 
 
2.1 Monitorizarea internă a Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș -              
Măderat” 

Monitorizarea proiectelor finanțate prin SDL a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș -           
Măderat” – se va face la nivelul GAL PMM, de către angajații cu atribuții de monitorizare - evaluare                  
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care vor întocmi situații de monitorizare a stadiului proiectelor finanțate prin submăsura 19.2 la              
nivelul SDL GAL PMM, cât și contribuția SDL GAL PMM, la realizarea indicatorilor specifici programului               
LEADER. 

Monitorizarea se va face trimestrial, sub forma unei situații centralizate cumulate în format             
Excel, conform Anexei 1 - „Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de             
Dezvoltare Locală“ a Ghidului de Implementare a Submăsurii 19.4 – „Sprijin pentru cheltuieli de              
funcționare și animare” (Anexa nr.1, la prezenta procedură). Situația centralizată va fi transmisă până              
în data de 5 a lunii calendaristice următoare finalizării trimestrului la CE SLIN OJFIR Arad și va                 
cuprinde informațiile aferente trimestrului calendaristic anterior (datele de transmitere vor fi: 5            
aprilie, 5 iulie, 5 octombrie, 5 ianuarie). 

Monitorizarea implementării SDL de către AFIR – se va face tot de către angajații cu atribuții                
de monitorizare - evaluare ai GAL PMM, în vederea monitorizării implementării submăsurii 19.2 la              
nivelul SDL a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș - Măderat”. 

GAL-ul PMM are obligația de a întocmi, lunar, o situație centralizată cumulată, care va              
cuprinde următoarele date (Anexa nr. 2 – Tabelul nr. 2, la prezenta procedură): 

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 selectate în cadrul sesiunilor              
de selecție lansate (selectate GAL PMM și selectate AFIR); 

7. Numărul și valoarea publică eligibilă a proiectelor contractate ca urmare a sesiunilor de              
selecție lansate; 

8. Valoarea tranșelor de plată virate de AFIR proiectelor contractate aferente măsurilor            
implementate prin SDL PMM. 

Monitorizarea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală           
”Podgoria Miniș-Măderat” – jud. Arad, la acest nivel va consta așadar, din colectarea și centralizarea               
informațiilor legate de: 

- monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de intervenție – Anexa nr. 2 – Tabelul nr.1,  
la prezenta procedură; 

- stadiul implementării măsurilor din SDL prezentat separat pe măsuri care asigură  
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îndeplinirea criteriilor de selecție (intervenții în infrastructura socială, acțiuni adresate minorităților           
locale - în special minoritatea rromă, intervenții în infrastructura de bandă largă și scheme de               
calitate) – Anexa nr. 2 – Tabelul nr.3.1, la prezenta procedură; 

- stadiul implementării măsurilor din SDL ce se regăsesc în SDL GAL PMM (informații  
prezentate ca - alocare totală pe măsură din SDL GAL PMM, număr și valoare publică a proiectelor                 
selectate, contractate, plătite și finalizate, respectiv valoarea contractelor rezilitate) - Anexa nr. 2 –              
Tabelul nr.3.2, la prezenta procedură. 

Situația centralizată va fi transmisă până în data de 3 a fiecărei luni calendaristice la CE SLIN                 
OJFIR Arad și va cuprinde informațiile aferente lunii calendaristice anterioare. 

Necompletarea și netransmiterea lunară, respectiv trimestrială, a acestor documente (Anexa          
nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta procedură), va avea drept consecință respingerea Cererilor de plată                 
ulterioare aferente submăsurii 19.4 în etapa de verificare a conformității. GAL PMM va avea dreptul               
redepunerii cererii de plată respective odată cu îndeplinirea obligației antemenționate. 

Structura, conținutul și termenul limită de transmitere a documentelor de raportare către            
AFIR se poate schimba în funcție de modificările survenite în Ghidurile și Manualele de procedură               
aferente sub-măsurilor 19.2 și 19.4. 

Sursele de informații folosite în monitorizarea internă a SDL PMM sunt: 
- indicatorii de monitorizare prevăzuți în fișele tehnice ale măsurilor din SDL GAL ”Podgoria  

Miniș - Măderat” (indicatori de monitorizare specifici și centralizați pe domenii de intervenție); 
- numărul și valoarea proiectelor selectate, retrase, contractate, plătite, finalizate și  

reziliate; 
- contractele de finanțare; actele adiționale ale acestora; documentațiile de achiziții avizate  

AFIR pentru bunurile/serviciile/lucrările finanțate din proiect; dosarele cererilor de plată efectuate de            
către beneficiarii finanțărilor prin GAL PMM; fișe de verificare în teren aferente măsurilor din cadrul               
SDL GAL PMM; comunicările beneficiarilor de finanțare prin GAL PMM; 

- rapoartele de selecție intermediară al cererilor de finanțare și Note – Raport final de  
selecție a proiectelor evaluate în cadrul sesiunilor de finațare a măsurilor din cadrul SDL GAL PMM. 

În cadrul monitorizării implementării SDL de către AFIR se vor analiza progresele și riscurile              
apărute pe parcursul perioadei de implementare a proiectelor. În acest context, se va verifica              
progresul fizic al proiectelor aflate în stadiul de implementare și se vor verifica datele din rapoartele                
intermediare și finale ale beneficiarilor, după caz în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor             
prevăzute în strategia de dezvoltare locală și vor prevede măsuri de eliminare a riscurilor apărute. 
2.2 Monitorizarea gestiunii financiare de implementare proiectelor de către beneficiarii GAL           
”Podgoria Miniș-Măderat” (monitorizarea proiectelor contractate) 

Metodologia pe acest palier urmărește stadiul implementării proiectelor în cadrul SDL GAL            
PMM și se va realiza în baza documentelor specifice măsurilor din cadrul SDL GAL PMM, a                
documentelor solicitate și primite de la beneficiari și în urma vizitelor efectuate de către angajații               
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GAL PMM. Experții GAL PMM au obligația de a notifica beneficiarii cu minim 2 zile lucrătoare înaintea                 
efectuării vizitei la amplasamentul proiectului. 

În acest sens se va completa Anexa nr. 3 – Fișa de monitorizare privind gestiunea financiară și                 
respectarea criteriilor de evaluare a proiectului. 

Informațiile necesare monitorizării gestiunii financiare de implementare a SDL se vor colecta            
din: 

- ghidurile solicitantului aferente măsurilor accesate – ce conțin informații necesare  
calculării indicatorilor financiari, de realizare și de rezultat utili monitorizării și evaluării măsurilor din              
SDL; 

- cererile de finanțare depuse de beneficiari (informații financiare și indicatorii de rezultat ai              
proiectului); 

- fișele de verificare în teren aferente măsurilor din cadrul SDL GAL PMM și datele colectate                
cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari; 

- rapoartele de activitate inițiale și finale în cadul funcționării GAL PMM; 
- cererile de plată depuse de beneficiari la GAL și ale GAL ce vor fi depuse la AFIR, respectiv                   

datele colectate cu ocazia vizitelor efectuate în teren la beneficiari. 
Pe durata de valabilitate a contractului de finanțare, beneficiarul va furniza GAL-ului orice             

document sau informaţie în măsură să ajute la colectarea datelor referitoare la indicatorii de              
monitorizare aferenți proiectului. 

 
 2.3 Monitorizarea funcționării Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș – Măderat” 

Acest palier de monitorizare a funcționării asociației se va realiza prin: 
- verificarea organigramei, contractelor individuale de muncă și a dosarelor de personal; 
- verificarea condițiilor operaționale oferite de sediului social/ administrativ; 
- verificarea contractelor de prestări servicii și furnizare de bunuri încheiate între GAL PMM  

și terți; 
- verificarea cheltuielilor de instruire pentru angajați și lideri locali; 
- verificarea cheltuielilor de animare (acțiuni de informare și promovare); 
- verificarea respectării graficului calendaristic de implementare a activităților; 
- verificarea rapoartelor de activitate inițiale și finale de activitate a GAL. 
- verificarea criteriilor de eligibilitate și selecție (formulare proprii întocmite de GAL PMM); 
- verificarea și avizarea apelurilor de lansare a măsurilor prevăzute în SDL; 
- verificarea modificărilor SDL GAL PMM; 
- asigurarea comunicării și transparenței funcționării Asociației GAL PMM; 
- verificarea capacității administrative pentru implementarea SDL GAL PMM. 
Monitorizarea funcționării asociației se va realiza printr-o comunicare permanentă cu AFIR și  

AM PNDR – CDRJ Timiș privind realizările și rezultatele obținute. 
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Pentru asigurarea transparenței, toate structurile de conducere ale GAL PMM vor avea acces             
permanent la datele colectate în urma acestor verificări, la rezultatele obținute, sumele contractate             
sau rămase de contractat, sumele absorbite de către beneficiari, fapt ce se va realiza și prin întâlnirile                 
organizate de GAL PMM în vederea prezentării stadiului de implementare a SDL (evenimente de              
animare și de final de an ale GAL PMM). 

Totalitatea acțiunilor de monitorizare întreprinse de aparatul decizional și executiv ale           
GAL-ului va fi alimentată, ca flux informațional și de rapoartele cenzorului, Comitetului de Selecție al               
Proiectelor, compartimentului administrativ și rapoartele Consiliului Director. Conținutul rapoartelor         
va reflecta totalitatea acțiunilor întreprinse de personalul de decizie și execuție al GAL-ului, de              
manieră documentată. Tipurile de rapoarte folosite vor fi:  

- raport al cenzorului privind activitatea financiară și rezultatele înregistrate pe parcursul  
unui an calendaristic;  

- raportul de activitate al managerului – prezentat la începutul fiecărui an calendaristic care  
cuprinde activitatea avută de GAL PMM în anul anterior și activitatea propusă a se desfășura pe                
următorul an;  

- rapoartele de progres - prezentate trimestrial/semestrial de către angajații GAL PMM ce 
cuprind activitatea de ansamblu și detaliu a acestora în implementarea planului de animare și              
informare, în funcție de stadiul implementării proiectelor, dar și activitatea de evaluare-monitorizare;  

- raport intermediar și raport final de activitate al GAL ce se depune la AFIR;  
- raport intermediar și final de selecție a proiectelor (Note – Raport final de selecție a                

proiectelor evaluate în cadrul sesiunilor de finațare a măsurilor). 
Prin activitățile de monitorizare și evaluare GAL PMM va asigura implementarea efectivă și la              

timp a SDL GAL PMM, dar și a proiectelor finanțate prin SDL, managementul financiar, inclusiv               
administrarea adecvată a resurselor proiectului, evaluarea activităților și rezultatelor acestuia. 
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3. ANEXE 
 
Anexa 1 - Monitorizare trimestrială a proiectelor finanțate prin Strategia de Dezvoltare Locală ”Podgoria 
Miniș-Măderat” 

Nr.
crt. 

Denumire 
beneficiar 

Titlu 
proiect 

Cod contract de finanțare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  
18 

 

19

                                          
  

  
  

                                          
  

  
  

                                          
  

  
  

* Număr și dată dosar achiziție; denumirea bunurilor sau serviciilor achiziționate; valoarea achiziției avizată. 

** Data verificării pe teren; entitatea care a efectuat verificarea. 

***Denumirea solicitantului; tipul, numărul și data documentului de aprobare a modificării contractului aferent proiect

**** Valoarea (lei) plăților efectuate, aferentă proiectelor depuse și selectate în cadrul SDL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________      

Trimestrul _____anul ______      

Tabelul 1 – Monitorizarea indicatorilor specifici domeniilor de 
intervenție  

     

Indicatori de 
monitorizare specifici 

domeniilor de 
intervenție 

Cheltuielile publice 
totale 

Locuri de muncă  
Nr. exploatații 

agricole/beneficiari 
Numărul de 

exploatații agricole  
Locuri de munc

create 
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TOTAL SDL TOTAL SDL 2A, 2B, 2C+ 3A, 3B 6A 

Denumire 
GAL 

Județ Indicatori 
propusi 

Indicatori 
realizati 

Indicatori 
propusi 

Indicatori 
realizati 

Indicatori 
propusi 

Indicatori 
realizati 

Indicatori 
propusi 

Indicatori 
realizati 

Indicatori 
propusi 

Indic
real

                        

 
 
ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________ 
Trimestrul _____anul ______ 
Tabelul 2 – Monitorizarea activității GAL PMM 

MASURA NUMARUL 
SESIUNILOR 
DE SELECTIE 

PROIECTELE 
SELECTATE DE GAL 

PMM 

PROIECTE 
SELECTATE AFIR 

PROIECTE 
CONTRACTATE 

PROIECTE 
NECONFORME 

PROIECT
NEELIGIBI

    
nr. 

proiecte 
valoare 

nr. 
proiecte 

valoare 
nr. 

proiecte 
valoare 

nr. 
proiecte 

valoare 
nr. 

proiecte 
va

             

 
ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________ 

Trimestrul _____anul ______ 

Tabelul 3– Stadiul implementării măsurilor din SDL  

 1.  Măsuri care asigură îndeplinirea criteriilor de selecție 

Denumirea 
GAL 

Județ 
Finantarea 

proiectelor care 
includ: 

Alocarea 
totală/măsură 

Nr. proiecte 
SELECTATE la 
nivel de GAL 

Valoarea publica 
a proiectelor 

selectate 

Nr. 
proiecte 

contractate 

Valoarea publica 
a proiectelor 
contractate 

co
re

    intervenții în 
infrastructura 
socială; 

            

acțiuni adresate 
minorităților 
locale (în special 
minoritatea 
rromă); 

            

intervenții în 
infrastructura de 
bandă largă;  
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scheme de calitate             

TOTAL             

 
 
 
 
 

ANEXA 2 -  MONITORIZARE GAL ________________ 

Trimestrul _____anul ______ 

Tabelul 3 – Stadiul implementări imăsurilor din SDL  

 2. Măsuri ce se regăsesc în SDL    

Denumirea 
GAL 

Județ CODIFICAREA 
MĂSURII 

Alocarea 
totală/măsur
ă 

Nr. 
proiecte 
SELECTATE 
la nivel de 
GAL 

Valoarea 
publica a 
proiectelor 
selectate 

Nr. 
proiecte 
contractate 

Valoarea 
publica a 
proiectelor 
contractate 

Nr. 
contracte 
reziliate 

Va
co
rez

    M 1.1 /DI – 6A               

M 1.2 /DI – 6B        

M 1.3 /DI – 6B        

M 1.4 /DI – 6B               

M 1.5 /DI – 6C               

M 2.1 /DI – 2A               

M 2.2 /DI – 2A               

M 2.3 /DI – 2B               

M 2.4 /DI – 3A               
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ANEXA 3 – Fișa de monitorizare privind gestiunea financiară și respectarea criteriilor            
de evaluare a proiectului 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune            
Locală ”Podgoria Miniș - Măderat”  

Proiect finanțat prin FEADR 
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