
CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL Parang- Descrierea mecanismelor de gestionare,
monitorizare, evaluare si control a strategiei

La nivelul GAL Parang se vor desfasura activitati de informare, apel pentru proiecte,
sprijinirea persoanelor care depun proiecte, organizarea procesului de verificare si decizie
asupra proiectelor depuse, monitorizarea proiectelor si organizarea comisiei de contestatii.
Aceste activitati sunt necesare pentru asigurarea transparentei in ceea ce priveste
informatiile referitoare la conditiile si regulile care trebuie respectate de catre solicitanti
pentru a depune o cerere de finantare, dar si in scopul informarii potentialilor beneficiari
asupra sistemului de implementare a Strategiei de Dezvoltare a GAL Parang, cu privire la
procedurile de lucru precum si la drepturile si obligatiile beneficiarilor ce vor rezulta dupa
semnarea angajamentelor legale pentru acordarea fondurilor europene.

Actiunile care vor fi intreprinse in scopul implementrii corecte a strategiei sunt:
elaborarea si publicarea ghidului solicitantului pentru masura M 1 – “Investitii in
infrastructura sociala”,elaborarea si publicarea ghidurilor specifice celorlalte masuri propuse
prin SDL, animare,lansare si derulare apel de selectie pentru masura M1 “Investitii in
infrastructura sociala”,elaborare proceduri de lucru, lansare si derulare apel de selectie
pentru celelalte masuri SDL, evaluarea si selectia proiectelor depuse pe masura M1“Investitii
in infrastructura sociala”,evaluarea si selectia proiectelor depuse pe celelalte masuri,
inregistrare si evaluare cereri de plata, monitorizare.

Regulamentul de Organizare si Functionare a GAL Parang este un instrument de
management care descrie structura organizatorica a acestuia, prezentand competentele,
atributiile, nivelurile de autorizare, decizie si control, mod de functionare, responsabilitati
ale organelor interne si membrilor parteneriatului.
Resursele umane-functiile administrative- implicate in implementarea actiunilor din cadrul
proiectului sunt:
·  responsabilul administrativ (managerul ) -1 persoană
·  responsabil financiar (contabil)-1 persoana
·  responsabil tehnic (expert tehnic)- 2 persoane
·  responsabil juridic (jurist)- 1 persoana
·  responsabil comunicare-promovare (PR)- 1 persoana
·  animator – 1 persoana
·  secretar – 1 persoana
· responsabil IT  - 1 persoana
·  consultanţi externi - în funcţie de necesităţi pentru buna desfăşurare a activităţilor
·  experti tehnici delegati de la alte GAL-uri cu care Gal Parang va incheia partenriate in
acest sens/contracte de colaborare.
Numarul persoanelor angajate va putea fi suplimentat in functie de necesitati, iar angajarea
personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii si a legislatiei cu incidenta in
reglementarea conflictului de interese.

Organele de conducere, administrare si control care functioneaza la nivelul asociatiei
sunt urmatoarele:
· Adunarea Generala;
· Consiliul Director;
· Presedintele si Secretarul;



· Cenzorul;
· Comitetul de Selectie a Proiectelor;
· Compartimentul administrativ.
Adunarea Generala este organul deliberativ de conducere, alcatuit din totalitatea membrilor
Asociatiei.
MECANISME DE GESTIONARE, MONITORIZARE SI CONTROL A SDL

Mecanismul prevazut in domeniul gestionarii financiare, monitorizarii, evaluarii si
controlului Strategiei de Dezvoltare presupune depistarea problemelor si luarea operativa a
deciziilor asupra implementarii proiectului, gestionarea continua si corecta a proiectului,
gestionarea operativa si corecta a resurselor, facilitarea coordonarii intre activitatile
componentelor, monitorizarea si raportarea permanenta si in timp util a realizarilor si
rezultatelor proiectului, informarea continua a factorilor de decizie asupra continutului
proiectului si realizarilor acestuia.

Planul de monitorizare a SDL Parang  va avea scopul de a verifica realizarea efectiva a
interventiilor si de a evalua impactul lor social-economic in raport cu obiectivele urmarite.
Crearea unui sistem de monitorizare are în principal funcţia de a lua în considerare stadiul de
evoluţie al programelor cu frecvenţă periodică pentru a furniza elementele necesare evaluării
pe parcurs şi ex-post a acţiunilor, permiţând eventuala corectare sau formularea unei
estimări a efectelor obţinute. Acţiunile de monitorizare se vor concentra în principal asupra
aspectelor financiare şi fizice ale realizărilor şi de aceea instrumentul principal va fi
reprezentat de indicatori care furnizează indicaţii precise asupra diverselor aspecte ale
programării privind corespondenţa, pertinenţa,eficienţa, eficacitatea, impactul şi
sustenibilitatea acţiunilor. Acţiunile de monitorizare se vor concentra în principal asupra
aspectelor financiare şi fizice ale realizărilor şi de aceea instrumentul principal va fi
reprezentat de indicatori care furnizează indicaţii precise asupra diverselor aspecte ale
programării privind corespondenţa, pertinenţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi
sustenibilitatea acţiunilor.

GAL Parang va asigura un management performant al actiunilor sale prin elaborarea
unui mecanism de implementare robust care contine dispozitive de gestionare, monitorizare,
evaluare si control a strategiei caracterizat prin rigurozitate si transparenta. La baza
mecanismului mai sus amintit stau dispozitii administrative, reguli detaliate, piste de audit si
control si dispozitii de evaluare si monitorizare, ca elemente de formalizare a organizarii
activitatilor, in concordanta cu obiectivele si prioritatile Strategiei de Dezvoltare.
Directiile majore de actiune in vederea elaborarii pistelor de audit sunt urmatoarele:
-activitati pregatitoare depunerii si selectarii proiectelor ;
-depunerea si selectarea proiectelor;
-monitorizarea, evaluarea si controlul proiectelor aprobate;
-functionarea GAL Parang, dobandirea de competente si animarea teritoriului.
Dispozitiile administrative care vor reglementa functionarea GAL Parang vor cuprinde:
-Regulamentul de Organizare si Functionare a GAL Parang;
-descrierea posturilor (fisele posturilor);
-organigrama;
-tehnici si proceduri administrative asociate (proceduri de lucru, dispozitii administrative,
reguli, piste de audit si control).



Prin intermediul acestor dispozitii administrative, Grupul de Actiune Locala Parang va avea
posibilitatea sa ia operativ decizii legate de implementarea proiectului, va putea gestiona
zilnic proiectul, va executa operativ si corect procedurile de gestionare a resurselor, va
facilita coordonarea activitatilor, va monitoriza si raporta in timp util realizarile si rezultatele
proiectului.

Comitetul de Selectie a Proiectelor va fi aprobat prin hotarare a Adunarii Generale-
conform Statut- si va functiona in baza Regulamentului de Organizare si Functionare si
Procedurilor Operationale privind implementarea proiectului, pe baza fiselor de post.
Resursele interne vor detine nivel de competenta si experienta relevanta. Activitatea de
monitorizare a Comitetului de Selectie a Proiectelor se va realiza pe baza unor piste de audit
cu rol in supravegherea minutioasa a modului de desfasurare a activitatilor.
Beneficiarii fondurilor nerambursabile obtinute prin intermediul GAL Parang vor tine legatura
permanent cu un reprezentant, membru al Comitetului de Selectie a Proiectelor, impreuna cu
care vor stabili un grafic care va trebui respectat si cu care vor trebui sa se consulte
permanent.

In scopul gestionarii implementarii Strategiei, membrii Comitetului de Selectie vor
elabora planuri de activitati zilnice, saptamanale, trimestriale sau anuale, iar pe baza
graficelor de executie ale fiecarui proiect depus la GAL Parang vor identifica termenele la
care beneficiarii trebuie sa depuna documente necesare in cadrul proiectului: proiecte
tehnice, dosare de achizitie, rapoarte de progres, cereri de rambursare.

Activitatile administrative vor fi coordonate cu pista de audit prin elaborarea
procedurilor operationale pentru domeniile majore de activitate din cadrul Strategiei.

Monitorizarea in cadrul GAL Parang va permite colectarea sistematica si structurarea
anuala a datelor cu privire la activitatile desfasurate.

Mecanismul de monitorizare a Strategiei are ca obiectiv expunerea riguroasa si
transparenta a modului de gestionare financiara a implementarii SDL. Datele vor fi colectate
sistematic si structurate in functie de criterii stabilite, facilitandu-se astfel verificarea
indicatorilor de rezultat, realizarea studiilor si analizelor si creandu-se baze de date.
Existenta acestui mecanism va permite monitorizarea si raportarea in timp util a rezultatelor
proiectelor si informarea structurilor teritoriale ale AM privind rezultatele proiectelor
selectate.

La nivelul GAL Parang exista doua mecanisme de monitorizare, unul la nivelul
implementarii Strategiei de Dezvoltare-Comitetul de Monitorizare si altul la nivelul de
monitorizare a fiecarui proiect.

Toate datele privind monitorizarea vor fi transferate Autorităţii de Management şi
AFIR de către GAL, conform unor tabele sintetice conţinând pentru fiecare intervenţie
informaţiile privind obiectivele urmărite, descrierea tehnică a intervenţiei, indicatorii şi
obiectivele fizice ale acesteia, beneficiarii, rata de cofinanţare publică şi privată. GAL Parang
se angajează să furnizeze AM şi AFIR anual un raport privind stadiul de implementare al SDL si
procedurile de implementare ale fiecarei actiuni precum si, in functie de frecventa solicitata,
un raport in privinta stadiului de evolutie al proiectelor si al evaluarii acestora, evolutia
cheltuielilor GAL si a cheltuielilor efectuate de operatorii economici.

Mecanismul de gestionare, monitorizare, evaluare si control a Strategiei este in
conformitate cu cerintele Regulamentului CE 1698/2005, “O abordare comuna a monitorizarii



si evaluarii” si nu reprezinta doar un mijloc de echilibru si control, ci este in principal un
element deosebit de important in consolidarea unei metodologii eficiente de implementare a
proiectelor depuse in cadrul GAL Parang. Mecanismul descris are ca piloni pe baza carora se
sustine o serie de documente care vor fi intocmite: grile de monitorizare, piste de audit, lista
indicatorilor de atins prin proiectele individuale depuse in cadrul GAL, lista de masuri,
Strategia de Dezvoltare.

GAL Parang va elabora in primul semestru de implementare a strategiei un Plan de
evaluare care sa descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL

Mecanismul de evaluare asigura implementarea efectiva si la timp a proiectelor,
managementul finantelor publice, administrarea corecta a resurselor proiectului, evaluarea
activitatilor si rezultatelor. Evaluarea va fi realizata lunar, timestrial si anual de catre
Compartimentul Administrativ si Comitetul de Selectie a Proiectelor, iar rezultatele vor fi
consemnate in Rapoarte de Evaluare. Evaluarea va fi realizata in trei etape: ex-ante,
evaluare intermediara si ex-post.
Evaluarea ex-ante a fost facuta cu ocazia intalnirilor grupurilor de lucru si consultarilor si a
urmarit realizarea analizei SWOT, evaluarea obiectivelor, prioritatilor si impacturilor
scontate,evaluarea procedurilor de punere in aplicare propuse, inclusiv a monitorizarii, a
evaluarii,a gestionarii financiare.
Pentru proiectele depuse in cadrul GAL Parang selectia acestora se va realiza aplicand regula
dublului cvorum. Pentru validarea voturilor este necesar ca in momentul selectiei sa fie
prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care 50% sa fie reprezentantii
mediului privat si societatii civile. La aceste selectii va fi invitat si un reprezentant din cadrul
AFIR de la nivel judetean pentru transparenta procesului de selectie si pentru efectuarea
activitatilor de control si monitorizare. Solicitantii care au depus proiecte in cadrul GAL si au
fost notificati pentru neselectarea proiectelor lor vor putea depune contestatii la sediul GAL
in termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestor notificari. Contestatiile vor fi solutionate
de catre Comisia de Evaluare a Contestatiilor formata din/5 membri titulari.Mai sunt
nominalizati 4 membri supleanti, persoane ce nu fac parte din Comitetul de Selectie. In baza
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru solutionarea contestatiilor si Ghidului
Solicitantului,rezultatul analizei contestatiei va fi adus la cunostinta solicitantului in termen
de maxim 30 zile de la depunerea contestatiei.Solutia va ramane definitiva dupa publicarea
Raportului de Contestatii pe situl GAL Parang. Evaluarea este o activitate bine structurata si
bine organizata si presupune existenta unui set de indicatori si a unei metodologii de evaluare
a rezultatelor implementarii.
Evaluarea intermediara presupune raspunsuri la chestionare care sa reflecte indicatorii
specifici si comuni programului. In cazul in care una din masuri nu a produs efectele
scontate se vor analiza motivele care au dus la aceasta.
Evaluarea ex-post se refera la gradul de utilizare a resurselor, eficacitate si
eficienta,consecinte economice si impact asupra prioritatilor UE.
Controlul consta intr-un sistem de verificare a respectarii planificarii legate de
implementarea SDL si in urma caruia vor fi incheiate rapoarte de verificare.
Pentru efectuarea controlului in cadrul GAL Parang vor exista o serie de reguli de control
intern in scopul atingerii obiectivelor in mod economic, eficient si eficace, respectarii
politicilor externe, politicii si regulilor managementului, protejarii bunurilor si informatiilor,



prevenirii  si depistarii  fraudelor si greselilor. De asemenea vor avea loc actiuni periodice de
verificare a respectarii procedurilor operationale ce reglementeaza domeniile majore de
activitate, a respectarii formularelor din ghiduri, a respectarii atributiilor conform fiselor de
post si a incadrarii in liniile bugetare.
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