
CAPITOLUL VII Descrierea planului de actiune 

Planul de actiune general cuprinde intreaga perioada de implementare SDL, in cadrul acestuia sunt prezentate informatii privind: 

calendarul estimativ al activitatilor SDL, responsabilii pentru implementarea actiunilor precum si resursele financiare si materiale necesare. 

a) Calendarul de activități este unul estimativ, derularea efectivă a activităților urmând să fie influențată de o serie de factori, cum 

ar fi: interesul solicitanților pentru anumite măsuri, calitatea proiectelor depuse (de ex. interesul pentru o anumită măsură poate fi crescut, 

dar proiectele depuse nu sunt eligibile, iar sesiunea trebuie redeschisă), posibile contestații, necesitatea redeschiderii unor sesiuni ca 

urmare a rezilierii unor contracte etc. 

În strategia de dezvoltare au fost incluse Sprijinirea accesului la banda larga prin investitii in infrastructura TIC si Investitii in 

infrastructura sociala pentru grupurile vulnerabile din microregiunea GAL” Codrii Bucovinei” care vor fi lansate cu prioritate. 

Calendarul estimativ pe activitati 

Activitatea 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 

Sem 

1 

Sem 

2 

Sem 

3 

Sem 

4 

Sem 

5 

Sem 

6 

Sem 

7 

Sem 

8 

Sem 

9 

Sem 

10 

Sem 

11 

Sem 

12  

Sem 

13  

Sem 

14 

Sem 

15 

Activitati administrative (AGA, 

angajare personal, achizitii, 

raportari, instruiri interne, 

management intern, cereri de plata, 

arhivare documente, etc) 

 

                            

Animarea teritoriului /Organizare 

intalniri GAL/Sprijinirea potentialilor 

beneficiari LEADER cu privire la 

ghiduri, lista doc. 

 

                            

Elaborare ghiduri                              

Lansare si derulare apeluri de selectie                              

Evaluarea proiectelor                              

Selectia proiectelor                              

Monitorizare Implementare proiecte 

beneficiari 

 
                            

Conformitate dosare de plata                              



cererilor de plata beneficiari  

Monitorizarea si evaluarea 

implementarii strategiei 

 
                            

Instruirea angajatilor si a liderilor 

locali din teritoriul GAL privind 

implementarea SDL  

 

                            

Elaborarea planului de comunicare, 

informare, promovare SDL, a 

continutului materialelor informative 

referitoare la SDL, actualizare si 

gazduire pagina web 

 

                            

Participare la activitatile RNDR si 

retele nationale 

 
                            

Audit                              

Contabilitate                              

Cenzorat                              

 b) Responsabilii pentru implementarea actiunilor sunt: managerul, responsabilul animare si monitorizare teritoriu si doi 

experti tehnici. Contabilitatea si auditul vor fi externalizate. Se va constitui un Comitet de monitorizare SDL, precum si o Comisie de 

Selectie si un Comitet de Solutionare Contestatii. 

Responsabilii pentru implementarea actiunilor 

 

Activitatea 

manager 

(responsabil 

administrativ) 

Responsabi

l cu 

animarea si 

monitorizar

ea 

teritoriului 

Experti 

tehnici  

(2 pers.) 

Servicii 

externalizate 

(contabilitate si 

audit, etc) 

Parteneri* 

 Activitati administrative (AGA, angajare personal, 

achizitii, raportari, instruiri interne, management 

intern, cereri de plata, arhivare documente, etc)           



 Animarea teritoriului /Organizare intalniri 

GAL/Sprijinirea potentialilor beneficiari LEADER cu 

privire la ghiduri, lista doc.           

 Elaborare ghiduri           

 Lansare si derulare apeluri de selectie           

 Evaluarea proiectelor           

 Selectia proiectelor           

 Monitorizare Implementare proiecte beneficiari           

 Conformitate dosare de plata cererilor de plata 

beneficiari            

 Monitorizarea si evaluarea implementarii strategiei           

 Instruirea angajatilor si a liderilor locali din 

teritoriul GAL privind implementarea SDL            

 Elaborarea planului de comunicare, informare, 

promovare SDL, a continutului materialelor 

informative referitoare la SDL, actualizare si 

gazduire pagina web           

 Participare la activitatile RNDR si retele nationale           

 Audit           

 Contabilitate           

 Cenzorat           

 
 (*cenzor; comitet de monitorizare, evaluare SDL; comitet de selectie, comisia de monitorizare, AGA, Consiliu Director) 

c)Resursele financiare si materiale: cheltuielile de funcționare a GAL vor fi asigurate din sumele alocate, conform planului financiar, Anexa 

4 la SDL,  dar și din surse externe (cotizațiile membrilor, eventuale donații/sponsorizări, alte programe de finantare, etc). Initial, finanțarea 

va fi asigurată din cotizațiile membrilor sau, dacă este cazul, se va solicita avans, decizia urmând să fie luată de parteneri.  

Datorita faptului ca asociatia este nou infiintata, nu detine resurse materiale, prin urmare acestea vor fi achizitionate prin proiect, dupa 

semnarea contractului de finantare, in functie de necesitati. 

 

 


