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  Anexa nr. 3 

 Nr. înreg.  

RAPORTUL OBSERVATORULUI - FINAL 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte  
de către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI 

 
Avand în vedere invitaţia GAL nr. 363/16.12.2020,  înregistrată la OIR POSDRU Regiunea 

Centru cu nr. 17991/16.12.2020, a fost nominalizată prin emailul din data de 16.12.2020 
pentru participarea la procesul de selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observator, 
reprezentat prin dl. Darius Dragosin, pentru misiunea din data de 05.01.2021,respectiv 
12.01.2021 ora 11.00 ce are loc la sediul secundar al Asociației, str. Presei, nr. 4/12, Sfântu 
Gheorghe – GAL SEPSI, ședința fiind transmisă și prin platforma 
https://meet.google.com/sox-cifj-rrw. 

1) Scop  

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL 

Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI, în cadrul apelului de selecție 

POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1 și de a aviza sau nu, după caz, Raportul de selecție 

întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL în cadrul acestui proces.  

2) Elemente verificate 

Observatorul verifică modul în care GAL respectă, în cadrul procesului de selecție a fișelor de 

proiecte, informațiile și cerințele menționate în ghidul solicitantului, procedura de evaluare și 

selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns.  

Situația fișelor de proiect care au facut obiectul procesului de evaluare și selecție 

      • Numărul total de fișe de proiect primite: 1 AA-„SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN 

ROMANIA” FILIALA SFÂNTU GHEORGHE 

      • Numărul fișe de proiect retrase: 0 
• Numărul fișe de proiect neeligibile: 0 

• Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 1 

• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 0 

      •Valoare inițială 
• valoare totală: 2.572.337 lei 
• asistență financiară nerambursabilă: 2.561.052,8  lei 

Valoare proiect în urma modificării de buget: 
• valoare totală: 2.391559,39 lei 
• asistență financiară nerambursabilă: 2.380275,19 lei 
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• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării contestațiilor: 0  

•  Data şi modul de anunţare a rezultatelor:  12.01.2021, prin publicare pe pagina web a 
asociației și prin notificare electronică transmisă prin e-mail către solicitant 

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului:  

    valoare apel: 1.083.618 euro,/ 5.122.370,6 lei  

Valoare totală proiect rezultată în urma modificărilor bugetului:  2.391.559,39 lei din care 

valoarea finanțării nermabursabile : 2.380.275,19 lei. 

• Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție (dacă este cazul, conform 

procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns). – Nu este cazul. 

 

3) Constatări: 

Procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte a avut loc la sediul secundar al Asociației 

Grup de Acţiune Locală SEPSI, str. Presei, nr. 4/12, Sfântu Gheorghe – GAL SEPSI, ședința 

fiind transmisă și prin platforma  https://meet.google.com/sox-cifj-rrw.. 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de GAL, s-

a constatat respectarea: 

 A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării 

apelului; 

 B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns; 

C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de 

proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 

D. Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, conform 

procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns 

E. Alte aspecte – Nu este cazul 

Rezultatul verificării se regăsește în Lista de verificare – Anexa 4 a procesului de selecție, 

anexă a prezentului raport. 

Ca urmare a verificării realizate, se decide avizarea procesului final de selecție a fișelor de 
proiecte desfășurat de GAL, respectiv raportul final de selecție a fișei de proiect depuse de 
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către beneficiarul ASOCIAȚIA „SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMANIA” FILIALA SFÂNTU 
GHEORGHE 

Observatii: 

În dată de 12.01.2021, beneficiarul „SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ ÎN ROMANIA” FILIALA 

SFÂNTU GHEORGHE, cu proiectul cu nr. 331/02.12.2020, având titlul  Împreună pentru 

comunitate depus în cadrul Apelului de proiecte nr. POCU/GAL SEPSI/2020/5/01/OS 5.1. 
derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi,  a fost informat electronic cu privire la 
rezultatul final de selecție. 
Valoare totală a proiectului, rezultată în urma modificărilor de buget este de 2.391.559,39 lei 

din care valoarea finanțării nerambursabile 2.380.275,19  lei. 

 

Denumire OIR:       

Nume și prenume observator 

Darius Ilie Dragosin  

Semnătură: 

Data 

 

   Avizat,  
Ioana BOCA  
P.Coord. Comp. Monitorizare -Proiecte   

Data                                                      

 Director Executiv,                 

                                                              Ionela Maria MIHĂILESCU 

                                                              Semnătură: 

                                                              Data                                             
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