Anexa nr. 3
Nr. înreg. 4584/26.03.2021
/03.2021
RAPORTUL OBSERVATORULUI - FINAL
cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte
de către Asociația "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ" SEPSI
Având în vedere invitaţia Asociației Grupul de Acțiune Locală Sepsi transmisă în data de
10 martie 2021 prin mijloace electronice, a fost nominalizată pentru participarea la Procesul de
selecție a fișelor de proiecte, prin emailul din data de 10.03.2021, în calitate de observator, dna.
Stoia Diana, pentru misiunea din data de 17.03.2021, ora 10,00, și din data de 22.03.2021, ora
10,00.
Ținând cont de prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 293 din 11 martie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 și restricționarea activităților la nivelul Asociației Grupul de
Acțiune Locală Sepsi, întâlnirea membrilor Comitetului de selecție a Raportului final s-a realizat
pe platforma Google Meet.
1) Scop
Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de Asociația
Grupul de Acțiune Locală Sebeș, în cadrul apelului de selecție POCU/GAL
SEPSI/2020/5/03/OS5.1 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 – depusă de către Fundația Creștină
Diakonia: INTEGRAHELP DIAKONIA - Serviciu integrat în vederea reducerii
sărăciei și discriminării pentru persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe

•

Numărul fișe de proiect retrase: 0.

•

Numărul fișe de proiect neeligibile: 0

•

Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 1
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•

Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 0

•
•

Valoarea fiecărei fișe de proiect selectate:
Proiect 1 ,,Serviciu integrat în vederea reducerii sărăciei și discriminării pentru

•

” – Valoare eligibilă: 2.597.171,29 lei

persoane din Municipiul Sfântu Gheorghe

Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării contestațiilor: 0
Data şi modul de anunţare a rezultatelor: întocmire Raport intermediar de selecție pentru lista
de proiecte cuprinse în SDL etapa CAE POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 din data de
19.02.2021/ nr. inregistrare 75 și transmitere Notificare către Fundația Creștină Diakonia Filiala
Sfântu Gheorghe nr. 76/19.02.2021. Solicitare clarificări nr.81/05.03.2021, pentru lista de
proiecte cuprinse în SDL etapa ETF, răspuns la solicitarea de clarificări nr.28/10.03.2021.
Întocmire Raport intermediar de selecție pentru lista de proiecte cuprinse în SDL etapa ETF
nr.86/17.03.2021 pentru Apel POCU GALSEPSI/2020/5/03/OS5.1 și transmitere Notificare
nr.87/17.03.2021 către Fundația Creștină Diakonia Filiala Sfântu Gheorghe.
•

Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului:
Valoare eligibilă proiect depus: 541.837 euro, respectiv 2.561.317,8 lei, reprezentând
contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 EURO
=4,7271 RON, conform ghidului solicitantului.
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 pe platforma Google Meet
ținând cont de prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 293 din 11 martie 2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19 și restricționarea activităților la nivelul Asociației Grupul de
Acțiune Locală Sepsi.
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
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E. Alte aspecte
În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a
fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte lansate de GAL SEPSI în cadrul SDL – Etapa a
III-a mecanismul DLRC POCU 2014-2020, APEL POCU/GALSEPSI/2020/5/03/OS.5.1, a fost
avizat de către OIR POSDRU Centru în data de 28.12.2020.
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 VALIDAREA procesului final de selecție a
fișelor de proiecte desfășurat de GAL, respectiv raportul final de selecție a fișei de
proiect 92/22.03.2021 depuse de către beneficiarul Asociația Grup de Acțiune Locală
Sepsi.
Cu stimă,
Director executiv
Ionela Maria MIHĂILESCU
Director executiv adjunct
Alexandra RUS
RUS ALEXANDRACRISTINA

signed by
MIHAILESCU Digitally
MIHAILESCU IONELA-MARIA
2021.03.25 18:55:54
IONELA-MARIA Date:
+02'00'

Semnat digital de RUS ALEXANDRA-CRISTINA
Data: 2021.03.25 17:35:08 +02'00'

Avizat,
Ioana BOCA
Coordonator Compartiment Monitorizare Proiecte
BOCA IOANA

Digitally signed by BOCA IOANA
Date: 2021.03.25 15:38:19 +02'00'

Întocmit,
Diana STOIA
Observator – Ofițer Monitorizare Proiecte
digital de STOIA
STOIA IONELA- Semnat
IONELA-DIANA
Data: 2021.03.25 11:16:21
DIANA
+02'00'
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