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1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL1

Tipul modificării Numărul modificării solicitate2 în 
anul curent 

Modificare simplă  - conform pct.1 1 

Modificare complexă - conform pct.2 
Modificare legislativă și/sau administrativă - 

conform pct.3 

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

1) MODIFICARE SIMPLĂ: CAP. IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea
mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei,
conform pct. 1, litera d.

a) Motivele si / sau problemele de implementare care justifica modificarea

1) Modificarea vizează completarea fișei postului expert evaluare și expert

monitorizare cu atribuția specifică de verificare a conformității cererilor de plată

depuse de beneficiari, având în vedere că aceștia au avut și responsabilitatea de

evaluare administrativă și tehnico-financiară a proiectelor depuse la GAL.

Conformitatea cererilor de plată se face în aceeași zi, iar în cazul în care asistentul

manager și responsabilul financiar, care au prevăzut în fișa postului această

atribuție vor fi în concediu, aceștia să poată fi înlocuiți imediat de expertul

evaluare și expertul monitorizare.

Modificarea vizează și eliminarea din fișa postului responsabil financiar, expert

evaluare, expert monitorizare si asistent manager, mențiunea “expert 1”, respectiv

„expert 2”. Experții evaluatori nu vor mai fi nominalizați, care va fi „expertul 1”

sau „expert 2”, ci doar „expert”. Această modificare este necesară, având în vedere

faptul că printre sarcini se enumeră atât evaluarea administrativă, cât și evaluarea

tehnico-financiară a proiectelor, respectiv verificarea conformității cererilor de

1 conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid. 
2 numărul modificării solicitate în anul curent. 



 
 

 

plată, în funcție de experții disponibili și de către cine se face evaluarea la 

momentul respectiv. 

2) Modificarea organigramei Asociației GAL Napoca Porolissum prin completarea 

numărului de persoane angajate, astfel încât fiecare funcție să aibă un număr 

limitat de angajați. 

3) Modificarea vizează secțiunea – Structura organizatorică, prin schimbarea 

numărului de ore pentru expertul animare, în  2 ore, datorită faptului că o sesiune 

de animare poate să dureze mai putin de 4 ore cât era prevăzut inițial, iar în zilele 

în care nu este programată animarea, expertul animator are timpul necesar să 

întocmească documentele de animare. 

Colaborarea cu un Expertul evaluator externalizat, ce va fi necesar în cazul în care 

GAL depune proiecte aferente măsurilor M6B4 – Rural Incluziv (infrastructură 

socială) și M6C1 – ITC Rural (infrastructură de broadband). Pentru evitarea 

conflictului  de interese este necesară externalizarea evaluării proiectelor depuse 

de GAL. 

 

b) Modificarea propusă 
1) Modificarea propusă are impact asupra Anexei 8 – Fișele postului, astfel: 

Modificarea vizează completarea fișei postului expert evaluare și expert monitorizare 

după cum urmează: 

a) Expert evaluare 

Se completează secțiunea - Responsabilități, sarcini, activități și acțiuni specifice 

postului de muncă: 

- Evaluează conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari 

      Se completează secțiunea - Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului: 

- Evaluarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiari 

Se modifică secțiunea: Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului: 

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse în calitate de expert  1;  

- Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse în calitate de expert 1 

b) Expert monitorizare 

Se completează secțiunea - Responsabilități, sarcini, activități și acțiuni specifice 

postului de muncă: 

- Evaluează conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari 



 
 

 

      Se completează secțiunea - Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului: 

- Evaluarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiari 

Se modifică secțiunea: Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului: 

- Evaluarea administrativă a proiectelor depuse, în calitate de expert 2 

- Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse în calitate de expert 2 

c) Responsabil financiar  

Se modifică secțiunea - Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului: 

- Evaluează conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari, în calitate de 

expert 2 

d) Asistent manager 

Se modifică secțiunea - Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului: 

- Evaluează conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiari, în calitate de 

expert 1 

2) Modificarea propusă are impact asupra Cap. IX – Organizarea viitorului GAL – 

descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a 

strategiei, prin completarea numărului de angajați pentru fiecare funcție: 

 
3) Modificarea propusă are impact asupra: 

-  Cap. IX – Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, prin modificarea 

secțiunii  - Structura organizatorică, funcția expert animare, după cum urmează: 

Expert animare – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL – 

PREȘEDINTE 

MANAGER (1)

EXPERT ANIMARE   
(minim 1, maxim 

3)

ASISTENT 
MANAGER (minim 

1 maxim 3)

EXPERT EVALUARE 
(minim 1 maxim 3)

EXPERT 
MONITORIZARE 

(minim 1 maxim 3)

RESPONSABIL 
FINANCIAR (minim 

1 maxim 3)



 
 

 

va fi angajat în baza unui CIM cu minim 4 2 ore/zi; 

- Cap. VII – Descrierea planului de acțiune, funcția expert animare, după cum 

urmează: 

Expert animare – desfășoară activități de animare pentru promovarea acțiunilor GAL – 

va fi angajat în baza unui CIM cu minim 4 2 ore/zi; 

- Cap. IX – Organizarea viitorului GAL – descrierea mecanismelor de 

gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei  

În cazul în care GAL Napoca Porolissum va depune proiecte aferente măsurilor M6B4 

– Rural Incluziv (infrastructură socială) și M6C1 – ITC Rural (infrastructură de 

broadband), evaluarea proiectelor va fi externalizată.  

 

c) Efectele estimate ale modificării 

Efectul acestor modificări este unul optim, pentru buna funcționare a Gal deținând 

angajați bine pregătiți care conform fișelor de post vor avea trasate servicii concrete : 

verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate. Prin această 

modificare se redistribuie sarcini responsabililor (expertul evaluare și expertul 

monitorizare) care au evaluat proiectele depuse la GAL. Totodată, nu vor mai fi concret 

nominalizați ‘’expert 1’’, respectiv ‘’ expert 2’’, ci ‘’expert’’, acest lucru rămânând la 

latitudinea experților care verifică proiectele sau conformitatea cererilor de plată.  

Modificarea organigramei va limita cantitativ numărul minim și maxim de angajați pentru 

o funcție, iar colaborarea cu un expert evaluator externalizat pentru evaluarea proiectelor 

pentru măsurile de infrastructură socială și de broadband va asigura evitarea conflictului 

de interese.  

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL 
 

Fara impact si modificare asupra indicatorilor de monitorizare. 
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