












 

Anexa nr. 1. la Raportul de selecţie pentru lista de proiecte cuprinse în SDL pentru apelul de proiecte 

 

Lista intermediară a fișelor de proiecte selectate 

în cadrul apelului de fișe de proiecte cu nr. POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1.  

Nr

. 

Cod 

proiect 

Titlu  Solicitant  Număr apel  Punctaj 

obținut în 

urma 

etapei ETF 

Valoarea totală 

a fișei de 

proiect 

Valoare 

cheltuieli 

eligibile - 

finanțare 

nerambursabilă 

Observații/Rezultat 

1.  136/06.05

.2020 

Prospera Sepsi - 

Servicii integrate 

pentru reducerea 

numărului de persoane 

aflate în risc de 

sărăcie pe raza 

teritorială a 

Municipiului Sfântu 

Gheorghe 

Asociația 

“Caritas - 

Asistență 

Socială” 

Filiala 

Organizației 

Caritas Alba 

Iulia  

 

POCU/GAL 

SEPSI/2020/

5/01/OS5.1 

82,5  4.965.626,11 lei   4.922.715,65 lei  Admis spre finanțare 

sub rezerva 

modificării de 

buget. 
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  Anexa nr. 3 

 Nr. înreg. 7911/15.06.2020 

RAPORTUL OBSERVATORULUI 

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.210/29.05.2020 înregistrată la OIR POSDRU Regiunea 
Centru cu nr. 7282/29.05.2020 a fost nominalizată prin emailul din data de 09.06.2020 pentru 
participarea la procesul de selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observator, reprezentat 
prin dna. Paula PLEȘA, pentru misiunea din data de 10.06.2020, ora 12.00 ce are loc la sediul 
secundar al Asociației, str. Presei, nr. 4/12, Sfântu Gheorghe – GAL SEPSI, ședința fiind 

transmisă și prin platforma zoom.us. 

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 -ASOCIATIA „CARITAS-ASISTENTA 
SOCIALA” FILIALA ORGANIZATIEI CARITAS ALBA IULIA 

• 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 

• Valoarea fiecărei fișe de proiect  selectate:  

    Proiect 1 – Valoare eligibilă (AFN): 5.233.937,89 lei / 1.107.219,63 euro;  

Valoarea proiectului, rezultată în urma modificărilor propuse în grilele evaluatorilor ETF -

4.965.626,11 lei/ valoare finanțare nerambursabilă 4.922.715,65 lei 

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării contestațiilor: 0  
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•  Data şi modul de anunţare a rezultatelor: Până la data de 10.06.2020, nu a fost 

notificat beneficiarul cu privire la rezultatul evaluării proiectului, etapa CAE 

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului:  

    valoare apel: 2.125.000 euro/10.045.087,50 lei / Valoare totală AFN proiecte depuse: 

5.233.937,89 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 zoom.us. 

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 intermediar de selecție a fișelor 
de proiecte desfășurat de GAL, respectiv raportul intermediar de selecție a fișei de proiect 
depuse de către benficiarul ASOCIAȚIA „CARITAS-ASISTENȚA SOCIALĂ” FILIALA 
ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA IULIA 

Observatii: 
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Până la data de 10.06.2020, data participării în calitate de observator la Sedința de lucru 

Comitet de Evaluare și Selecție pentru Apelul de proiecte nr. 

POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS5.1, procesul de evaluare derulat de către evaluatorii externi 

nu a fost finalizat, respectiv nu s-a transmis notificarea de informare către beneficiarul 

ASOCIAȚIA „CARITAS-ASISTENȚA SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA 

IULIA cu privire la rezultatul evaluării din  faza ETF și solicitarea implementării recomandărilor 

descrise în  grilele ETF cu privire la modificările bugetare necesare a fi realizate. 

Conform procedurii de selecție a propunerilor  de proiecte de către GALSEPSI, aprobată, pct. 

2.6 Evaluarea tehnică și financiară a fișelor de proiecte (ETF), este prevăzut un termen de 3 

zile lucrătoare pentru ca beneficiarul să răspundă solicitării de modificare a bugetului de 

proiect.  

ASOCIAȚIA „CARITAS-ASISTENȚA SOCIALĂ” FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS ALBA 

IULIA este membru fondator al Asociației ” Grup de Acțiune Locală – SEPSI”. 

Denumire OIR: 

Nume și prenume observator 

Paula Alina PLEȘA 

Semnătură: 

Data 

 

Director Executiv,                 

Ionela Maria MIHĂILESCU 

Semnătură: 

Data                                             

 
Avizat, 

Alexandra RUS 

Director executiv adjunct 

Semnătură: 

Data 
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Anexa nr. 4   

 

LISTĂ DE VERIFICARE  

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI, ÎN CADRUL 
APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1 

 

 

Nr. 

crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 

criteriu 

 Observații 

DA N

U 

NA 

A. Verificarea respectării condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării 

apelului 

1. Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi  Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL sunt avizate de către OIR POCU respectiv ADR 

? 

X 

  Prin adresa 

2839/06.03.2020/OIR 

CENTRU  apelul de 

propunere de proiecte şi 

Ghidul Solicitantului, au 

fost avizate de către OIR 

POSDRU Regiunea Centru 

la data de 06.03.2020. 

Data lansării apelului – 

23.03.2020 ora 9.00. 

 Au fost avizate 2 

corrigendum-uri la Ghidul 

Solicitantului inițial: 

Corrigendum 1 aprobat 

de către OIRPOSDRU 

Centru cu nr. de inreg. 
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5835/04.05.2020 ( 

modificare Anexa 3 si 

Anexa 10) 

Corrigendum 2 aprobat 

de către OIRPOSDRU 

Centru cu nr. de 

inreg.6011/07.05.2020 

(modificare GT si Anexa 

1) 

2. Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi  Ghidul 

Solicitantului elaborat de GAL sunt aprobate de AGA/CD/Reprezentantul legal 

al GAL (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv ADR) ? 

X 

  Prin Hotărârea AGA nr. 

16/02.03.2020 s-a 

aprobat documentația de 

accesare a Apelului de 

fișe de proiecte nr. 

POCU/GALSEPSI/2020/5/

01/OS 5.1 și Ghidurile 

Solicitantului- condiții 

specifice și anexele 

acestora, elaborate de 

GALSEPSI. 

Au fost avizate 2 

corrigendum-uri la ghidul 

solicitantului inițial: 

Corrigendum 1 aprobat 

de către OIRPOSDRU 

Centru cu nr. de inreg. 

5835/04.05.2020 ( 



3 

 

modificare Anexa 3 si 

Anexa 10) 

Corrigendum 2 aprobat 

de către OIRPOSDRU 

Centru cu nr. de 

inreg.6011/07.05.2020 

(modificare GT si Anexa 

1) 

3. Procedura de selecţie proprie elaborată de GAL şi avizata de CCS restrâns a 

fost postată pe pagina de internet a GAL şi/sau afişată la sediul GAL ? 
X 

  https://galsepsi.ro/docum

entație/procedura-de-

evaluare-si-selectie-a-

proiectelor/ 

4. Dovada publicării pe pe pagina de internet a GAL, anterior lansării  apelului, a 

apelului şi Ghidul solicitantului (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv 

ADR și aprobată de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL) ? 

X 

  https://galsepsi.ro/apeluri 

B. Verificarea respectării etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns  

1. Au fost respectate etapele din cadrul procedurii de evaluare și selecție a 

fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns ? 

X 

  Etapele principale ale 

procesului de evaluare si 

sectie a fiselor de propuneri 

de proiecte sunt: 

1.Etapele procesului de 

selecție 

2.Elaborarea și lansarea 

apelurilor de propuneri de 

proiecte 
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3.Completarea, depunerea 

și înregistrarea dosarului de 

fișe de prioiecte 

4.Organizarea procesului de 

selecție 

5.Verificarea conformității 

administrative și criteriilor 

minime de eligibilitate 

(CAE) a fișelor de proiecte 

6.Evaluarea tehnică și 

financiară (ETF) a fișelor de 

proiecte 

7.Selecția și aprobarea 

fișelor de proiecte propuse 

spre finanțare 

8. Termene 

 

C. Verificarea respectării 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 proiect elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns 

1.  Constituirea 

Comitetului de 

selecţie și a 

Comisiei de 

soluționare a 

 Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor este decisă la nivelul 

AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL, în conformitate cu 

prevederile Statutului GAL ? 
X 

  Constituirea comitetului 

de selectie GALSEPSI și a 

comitetului de soluționare 

a contestațiilor, s-a 

realizat prin Procesul 

verbal al AGA din 
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contestațiilor  11.05.2020 cu nr. de 

inreg. 40/11.05.2020. 

• Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor respectă următoarele cerinţe: 

 Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină 

partenerilor din sectorul non-public ?  

 Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul 

public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea 

marginalizată) nu deține mai mult de 49% din 

drepturile de vot ? 

 Selecţia proiectelor s-a făcut aplicând regula de „dublu 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel 

puţin 50% din membrii Comitetului de Selecţie, din 

care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea 

civilă ? 

X 

  Nu a fost cazul sa fie 

nominalizate persoane in 

comisia de contestatie. 

Nu a fost depusa nicio 

contestatie la selecția 

fișei de proiect.( a fost 

depusă o singură fișă de 

proiect) 

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

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

1. Persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia fișelor de proiect 

(membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor 

sau evaluatorii GAL implicaţi în procesul de selecție) au semnat declarația de 

confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese ? 

X 

   

2. Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a conformității administrative 

și criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a încadrat în termenul maxim 

prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În 

cazul în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare? 
 

x  Decizia nr. 3/07.05.2020- 

repartizare proiecte către 

evaluatori. Solicitare 

clarificari CAE nr. 

161/11.05.2020 cu 

răspuns( termen 3 zile 
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lucratoare) în ziua de 

14.05.2020. Grile CAE, 

finale – respingere 

proiect, semnate în ziua 

de  15.05.2020. 

Contestatie împotriva 

respingerii proiectului, 

depusa 19.05.2020. 

Decizia repartizare 

contestatie evaluatorilor 

nr. 5/197/20.05.2020, 

grile finale în urma 

soluționării contestatiei, 

în ziua de 28.05.2020. 

Răspuns – avizare 

contestatie nr. 

207/29.05.2020 – eligibil 

pentru evaluare tehnico-

financiară. Notificare 

solicitant referitor la 

rezultatul contestației – 

ADMIS nr. 

208/29.05.2020. 

3. Grila CAE este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și este 

conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru 

apelul respectiv? 

X   

 

4. Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de 

prioritizare și selecție (etapa ETF) s-a încadrat în termenul maxim din 
X   Notificare evaluatori cu 

privire la începerea 
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procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care 

acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare? 

evaluării tehnico-

financiare a proiectului 

nr. 209/29.05.2020 

Solicitare de clarificari cu 

nr. de înreg. 

215/02.06.2020 cu 

raspuns înregistrat cu nr. 

353-1111/04.06.2020. 

Grile finale ETF – 

evaluator 1- 84 puncte cu 

recomandari la punctul 

4.5 din grilă, semnată cu 

data de 05.06.2020, 

evaluator 2 – grilă finală 

cu 81 de puncte cu 

recomandări, semnată cu 

09.06.2020.  

5. Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și semnată de 

către aceștia și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului 

elaborat de GAL pentru apelul respectiv? 

X   

 

6. Punctajul total din etapa ETF este mai mare sau cel puțin egal cu pragul 

minim prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de 

proiect (minimum 70 puncte pentru fișele de proiect POCU și minimum 50 

puncte pentru fișele de proiect POR )? 

X   

Proiect 1 – evaluator 1-81 

puncte 

Evaluator 2- 84 puncte 

Puntaj proiect 1-82,50 

7. S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF? X    

8. S-a respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa CAE, în x   Contestație împotriva 

respingerii proiectului - 
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etapa ETF cât și în cea de soluționare a contestațiilor? 

Obs. În vederea respectării principiului separării funcțiilor, membrii evaluatori 

desemnați a face parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu pot 

primi spre soluționare contestațiile aferente acelorași fișe de proiecte pe care 

le-au evaluat inițial. 

faza CAE, depusă în ziua 

de 19.05.2020. Decizia de 

repartizare a contestației 

nr. 5/20.05.2020, grile 

finale în urma soluționării 

contestației, semnate cu 

ziua de 28.05.2020. 

Răspuns – avizare 

contestatie nr. 

207/29.05.2020 – eligibil 

pentru evaluare tehnico-

financiară. Notificare 

solicitant referitor la 

rezultatul contestației – 

ADMIS nr. 

208/29.05.2020. 

9. În cazul în care au fost solicitate clarificări s-a respectat termenul de 

transmitere a răspunsului la solicitarea de clarificări în conformitate cu 

prevederile procedurii GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiecte, 

etapele CAE, ETF și soluționare a contestațiilor? 

x   

Solicitare clarificari CAE 

nr. 161/11.05.2020 cu 

răspuns ( termen 3 zile 

lucratoare) în ziua de 

14.05.2020. Grile CAE, 

finale – respingere 

proiect, semnate în ziua 

de  15.05.2020. Solicitare 

de clarificari ETF cu nr. 

de înreg. 215/02.06.2020 

cu raspuns înregistrat cu 

nr. 353-1111/04.06.2020. 

Grile finale ETF – 
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evaluator 1- 84 puncte cu 

recomandari la punctul 

4.5 din grilă, semnată cu 

data de 05.06.2020, 

evaluator 2 – grilă finală 

cu 81 de puncte cu 

recomandări, semnată cu 

data de 09.06.2020. 

10. În cazul în care a fost necesară concilierea între cei 2 evaluatori, atât în etapa 

CAE, în etapa ETF cât și în etapa de soluționare a contestațiilor, rezultatele 

acesteia sunt justificate în Raportul de Selecție? 

  

x 

 

E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere] Până la data de 10.06.2020, data 

participării în calitate de observator la 

Sedința de lucru Comitet de Evaluare și 

Selecție pentru Apelul de proiecte nr. 

POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS5.1, 

procesul de evaluare derulat de către 

evaluatorii externi nu a fost finalizat, 

respectiv nu s-a transmis notificarea de 

informare către beneficiarul ASOCIAȚIA 

„CARITAS-ASISTENȚA SOCIALĂ” 

FILIALA ORGANIZAȚIEI CARITAS 

ALBA IULIA cu privire la rezultatul 

evaluării din  faza ETF și solicitarea 

implementării recomandărilor descrise în  

grilele ETF cu privire la modificările 

bugetare necesare a fi realizate. 

Conform procedurii de selecție a 
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propunerilor  de proiecte de către 
GALSEPSI, aprobată, pct. 2.6 Evaluarea 
tehnică și financiară a fișelor de proiecte 
(ETF), este prevăzut un termen de 3 zile 
lucrătoare pentru ca beneficiarul să 
răspundă solicitării de modificare a 
bugetului de proiect. 
 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL se decide: 

     X  Validare 

 Invalidare 

Denumire OIR: OIR POSDRU Regiunea Centru 

Nume și prenume observator 

Paula Alina PLEȘA 

Semnătură: 

Data: 

 

Director Executiv,                 
Ionela Maria MIHĂILESCU                                                                
Semnătură: 

Dată: 

 
Avizat, 
Alexandra RUS 
Director executiv adjunct 
Semnătură: 

Dată: 




