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Cele 9 Măsuri se vor lansa în primele 6 semestre ale planului de acțiune, după următorul 
program: primele măsuri lansate sunt M6B4 Ruralul Incluziv și M6C1 ITC Rural. Acestea vor fi 
prioritare deoarece M6B4 propune măsuri de infrastructură socială, iar M61C este măsura 
dedicată infrastructurii broadband, astfel vor fi lansate în prima jumătate al S1 din planul de 
acțiune. Toate celelalte măsuri (M3A1, M3A2, M3A3, M6A1, M6B1, M6B2, M6B3) vor fi lansate 
în a 2-a jumătate a S2.  
Responsabilii pentru implementarea acțiunilor sunt:  

• Manager - coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric și procedural, 
desfășoară activități de animare, monitorizează implementarea SDL, angajat în baza 
unui Contract Individual de Muncă (CIM), minim 4 ore/zi;   

• Responsabil Financiar - se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–
contabile a GAL, verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiar, 
angajat în baza unui CIM, minim 2 ore/zi;  

• Expert Animare - desfășoară activități de animare și informare pentru promovarea 
acțiunilor GAL, angajat în baza unui CIM, minim 2 ore/zi;  

• Expert Monitorizare - monitorizează activitatea GAL și proiectele depuse, evaluează 
administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, 
angajat în baza unui CIM de minim 4 ore/zi;  

• Expert Evaluare - evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-
financiar proiectele depuse, angajat în baza unui CIM de minim 4 ore/zi;  
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• Asistent Manager - verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiar, 
depune dosarele de plată ale GAL, gestionează registrele de intrări-ieșiri, angajat în 
baza unui CIM de minim 4 ore/zi. 
Pentru buna desfășurare a activităților GAL vor fi contractați consultanți externi, pe 

baza procedurilor de achiziție publică, conform normelor legislative în vigoare. 
De asemenea, GAL deja deține o bază de resurse materiale pe care le va utiliza în 

implementarea SDL: echipamente IT, mobilier de birou, echipamente de birotică, 
achiziționate prin costurile de funcționare aferente PNDR 2007-2013, sub-măsura 431.2, prin 
implementarea în parteneriat a unui proiect POSDRU 2007-2013, respectiv a unui proiect 
Erasmus+. 

Nevoile financiare pentru implementarea SDL vor fi acoperite în cea mai mare parte 
prin bugetul alocat cheltuielilor de funcționare și animare (sM19.4), care va fi definitivat 
după încheierea procesului de selecție. 

Principalele tipuri de cheltuieli ce se vor realiza la nivelul GAL sunt: 
- Cheltuieli de personal; 
- Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de 

implementarea SDL; 
- Cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închirierea și dotarea); 
- Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție; 
- Cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități; 
- Cheltuieli pentru echipamente și consumabile necesare funcționării GAL; 
- Costuri de audit; 
- Costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării SDL; 
- Cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de 

Dezvoltare Rurală; 
- Cheltuieli cu achiziția unui mijloc de transport; 
- Cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport 

achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe; 
- Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea 

SDL; 
- Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii 

si grupuri de lucru; 
- Cheltuieli materiale pentru animare (activități de promovare sau informare) etc. 
Pe lângă costurile de funcționare și animare, GAL va beneficia de alte venituri din: 

cotizații ale membrilor, donații individuale, direcționarea a 2% din impozitul pe venit de către 
persoanele fizice, desfășurarea unor activități economice, alte surse prevăzute de lege. De 
asemenea, pentru atingerea obiectivelor SDL, GAL va aplica pentru implementarea de 
proiecte prin alte Programe Operaționale sau granturi. 


