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NOTĂ 

privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2021 

 a Asociației Grupul de Acțiune Locală „Sud-Vest Satu Mare” 

În conformitate cu prevederile Manualului de Procedură pentru coordonarea, verificarea și 

monitorizarea implementării Strategiilor de Dezvoltare Locală, evaluarea propunerii de 

modificare a SDL a fost realizată la nivelul CDRJ Satu Mare și la nivel central în cadrul SLIN. 
 

Ca urmare a analizării documentației transmise de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Sud-

Vest Satu Mare”, înregistrată la CDRJ Satu Mare sub nr. 9004 din 17.02.2021, propunem spre 

aprobare următoarele: 
 

I. Modificarea Capitolului IX- Organizarea viitorului Gal – Descrierea mecanismelor de gestionare, 

monitorizare, evaluare şi control al strategiei, prin eliminarea postului de „Responsabil cu 

animarea teritoriului”, precum şi prin diminuarea numărului posturilor de „Responsabil cu 

verificarea, evaluarea și selecția proiectelor” de la 2 posturi la 1 post. 

II. Modificarea Anexei 8 - Atribuțiile corespunzătoare fiecărei funcții din cadrul echipei de 

implementare a SDL, după cum urmează: 

 modificarea fișei de post pentru „Manager GAL”, respectiv la condiția privind experiența, 

se elimină textul: 
 

   „5 ani experiență în implementarea programului Leader în funcție de conducere” 
 

și se înlocuiește cu textul: 
 

        „3 ani experiență în implementarea programelor tip LEADER”;     
 

 eliminarea fișei postului de „Responsabil cu animarea teritoriului”; 
 

 modificarea fișei de post pentru „Responsabil cu activităţile de monitorizare şi de 

verificare a Cererilor de plată” prin adăugarea de noi responsabilităţi:  
 

 Alte atribuţii delegate de manager GAL 

 Evaluarea administrativă a proiectelor depuse 

 Evaluarea tehnico-financiară a proiectelor depuse. 
 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Sud-Vest Satu Mare”  

Comuna Petreşti, sat Petrești, str. Principală nr.1, jud. Satu Mare 

E-mail: galsudvestsatumare@ galsudvestsatumare.ro 
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Vă rugăm să aveți în vedere că implementarea SDL să se realizeze cu respectarea legislației 

naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerii criteriilor de selecție care au 

fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL. 
 

De asemenea, trebuie să respectați prevederile Notei DGDR – AM PNDR nr. 235782/23.12.2020 

privind implementarea SDL, în special în ceea ce privește includerea în documentația de accesare 

a măsurilor din SDL care urmează a fi lansate, atât a termenului maxim de finalizare a 

proiectelor – 31.12.2023, cât și a termenului limită de depunere a ultimei cereri de plată a 

beneficiarilor – 30.09.2023. 

Atragem atenția asupra obligației GAL de a respecta toate prevederile Ghidului Grupurilor de 

Acțiune Locală pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală privind comunicarea 

și transparența, inclusiv prin publicarea pe pagina de internet a GAL a strategiei inițiale cât și 

a tuturor variantelor actualizate ale acesteia. Fiecare modificare de strategie generează o 

nouă versiune a SDL (SDL în track changes + Nota privind propunerea de modificare a SDL - 

formularul F6). 

 

Propun spre aprobare, 

Director general adjunct 

Bogdan ALECU  
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