București,
Nr. 221018 din 18. 02.2021
Se aprobă,
Director General
Elena Daniela REBEGA
Elena-Daniela
Rebega

Digitally signed by Elena-Daniela
Rebega
Date: 2021.02.18 17:44:32 +02'00'

NOTĂ
privind propunerea de modificare a SDL nr. 1, simplă, anul 2021 a Asociației
Poarta Almăjului

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 Hunedoara
și la nivel central în cadrul SLIN.
Urmare analizării documentației transmise de GAL Poarta Almăjului, înregistrată la
CDRJ Hunedoara sub Nr.HD/9001 din 07.01.2021 şi la nivel central AM PNDR cu Nr.
221018/12.01.2021 propunem spre aprobare următoarele:
Modificarea Capitolului IX. Organizarea viitorului GAL-Descrierea mecanismelor
de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei, după cum
urmează:
În ceea ce privește echipa cu ajutorul căreia se va implementa Strategia de
Dezvoltare Locală, aceasta va fi alcătuită din:
Manager general-contract de muncă suspendat până în iunie 2024, pe perioada
exercitării mandatului într-o funcție publică.
Principalele atribuții corespunzătoare funcției se regăsesc în Anexa 8 și vor fi
preluate de către responsabilul financiar.
Echipa de implementare a SDL, va avea următoarea componență:
 8 persoane angajate intern, dintre care 5 cu normă întreagă și 3 cu jumătate
de normă.
 3 colaboratori externi care prestează servicii în baza unor contracte de
prestări de servicii, pe întreaga perioadă de implementare a SDL.
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Modificare Anexa 8, astfel:
Manager general – contract de mună suspendat până în iunie 2024.
Atribuțiile managerului general (pct. 25-50) sunt preluate de responsabilul
financiar (1 persoană, 8 ore/zi).
Vă rugăm să aveți în vedere ca implementarea SDL să se realizeze cu respectarea
legislației naționale și europene, a condițiilor de eligibilitate, menținerea criteriilor
de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și îndeplinirea obiectivelor
specifice ale SDL.
Vă informăm că modificarea perioadelor de implementare a proiectelor se va
realiza cu respectarea termenului maxim de depunere a ultimei cereri de plată la
AFIR, respectiv 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
Cosmin Bogdan ALECU
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