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Conţinut:

Anexe:

Raport de seLecţie intermediar
pentru lista de projecte cuprinse în SDL

•    lntroducere
•    Membn.i Comitetului de selecţie GAL
•    Derularea selecţiei de proiecte
•    Concluzii

Lista intermediară de Droîecte selectate

1.    lntroducere:

Numărul total al proiectelor:  1
Perioada în care s-a efectuat selecţia:  12.02.Z020-17.03.2021

2.    Membrii Comitetului de selectie al Asocîatiei GruD de Actiune Locală SeDsi

+5ă/
lnstr`merit® Stiruct.ir.le

20V-2020

Nume Rol (se va menţiona inclusiv Semnătura
apartenenţa la mediul privat sau
public)

Kerezsi Hajnalka
membru i ONG _/ţ,(Online)

Tank6 Tîmea
membru i ONG '..     ,-

Sz6kely Kincs6(Online)

secretar - societate comerciaLă

-. , ,-

Kolumbân Levente

preşedinte - public ?-
ALbert Andrea

membru - persoană fizică,
reprezentant ZUM

3.    Procesul de selectie

Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente

•     Numele fiecărui solicitant şi denumirea proiectului/proiectelor aferente:
38/11.02.2021:    Fundaţia   Creştină   Diakonia:   lNTEGRAHELP   DIAKONIA   -Serviciu
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11          ©           +g
integrat în vederea reducerii sărăcîei şj discriminării pehtru persoane din Munîcipiul
Sfântu Gheorghe

•     Sinteza discuţiilor/concluzfi pn.vind argumentarea punctajelor (max.1 -2 pag.):

Cpmitetul   parcurge   documentaţia   fişei    de   proiect,   solicitările   de   clarificări   şi
răspunsurile primite  la acestea,  respectiv grilele de evaluare şi selecţie ale experţilor
evaluatori din etapa CAE şi ETF.
Rezultatul  comunicat  prin  grilele  de  evaluare  ETF de experţii  evaluatori  este ca fişa
de proiect este admisă cu condiţia acceptării unor reducerilor bugetare.

Nlodificările de buget propuse sunt următoarele:

*v'§,,'

UM

caht
'bitţunitar

Vâlbar;totală
-_``DIMINUAT

Descriere cheltuială

3
Salariu net responsabil grup tinta 4 ore/zi, 21  zile

luni 19 4200 79800 4200luna/20 de luni

4
Contributii salariu responsabil grup tinta 4 ore/zi,

luni 19 3142 59698 314221  zile luna/20 de luni

5
Salariu net expert grup tinta -4 ore/zi, 21  zile

luni 19 4200 79800 4200luna/20 de luni

6
Contributii salariu expert grup tinta 4 ore/zi, 21

luni 19 3142 59698 3142zile luna/20 de luni

25
Salariu net facilitator comunitar 1  -norma de

luni 8 3150 25200 1 2600lucru 3 ore/zi pe o durata de 12 luni

26
Contributii salariu facilitator comunitar 1  -3

luni 8 2355 18840 9420ore/zi, 21  zile pe luna, pe o durata de 12 luni

27
Salariu net facilitator comunitar 2 - norma de

luni 8 3150 25200 12600lucru 3 ore/zi pe o durata de 12 Iuni

28
Contributii salariu facilitator comunitar 2 - 3

luni 8 2355 18840 9420ore/zi, 21  zile pe luna, pe o durata de 12 luni

31

Salariu net Expert consiliere / mediere (psiholog)
luni 19 3150 59850 3150-3 ore/zi, 21  zile luna/ pe o perioada de 20 luni

32

Contribuţii salariu Expert consiliere / mediere

luni 19 2355 44745 2355
(psiholog) -3 ore/zi, 21  zile luna/ pe o perioada
de 20 Iuni

33
Salariu net Expert consiliere / mediere -3 ore/zi,

luni 19 3150 59850 315021  zile luna/ pe o perioada de 20 luni

34
Contribuţii salariu Expert consiliere / mediere

luni 19 2355 44745 2355(psiholog) -3 ore/zi, 21  zile luna/ pe o perioada
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de 20 Iuni

37
Leasing operaţional autoturism tip passenger

luni 18 4150 74700 19754VAN pentru echipa mobilă

38
Laptop i5/4- 8GBDDR4/256 sistem de operare +

buc 6 3361 20166 7999.18pachet offlce

40 Copiator A3 color buc 1

10084.03
10084.03 4422

44

Cost unitar pentru organizarea de cursuri de

buc 40 1324 52960 10062.4

calificare nivel 2 -Îngrijitor spaţji verzi COD COR
Cod cor 931202 şi Personal de serviciu in
birouri,  hoteluri si alte institutii 9112 -911202

lngrijitor spatii hoteliere

45

Cheltuieli de deplasare pentru 3 masini - 2

Iitrii

270
5 13500 5355

masini pusa la dispozitia proiectului de catre
Solicitant si o masina utilizată prin leasing
operaţional 0

58
Pachet suporturi de curs, caiet şi pix pentru 60 Pac

20 100 2000 4760de cursanti het

61

Achiziţie de geaca softshell personalizat pentru

buc 0 80 0 4926.6
echipa proiectului atat personal direct implicat in
activităţile proiectului.

TOTAL 127013.18

Dna Kerezsi  Hajnalka menţionează că nu este de acord cu  tăierea  liniei  61,  pentru că
acestea sunt de echipamente de lucru, dar au fost clasificate greşit. Tlotodată acceptă
tăierile bugetare în forma propusă de către experţi.

în   conformitate   cu   grilele   de   evaluare   se   propune   reducerea   valorii   totale   a
cheltuielilor  directe  eligibile  se  reduce  de  la  2.473.592,523  lei  la  2.346.579,34  lei.
Valoarea   cheltuielilor   directe   cu   personalul   se   reduce   de   la   1.740.347,00  lei   la
1.670.613,00   lei.   în  urma  reducerii   cheltuielilor  directe  cu  personalul  cheltuielile
indirecte se reduc în mod corespunzător: de la 261.052,05 lei la 250.591,95 lei.
Cheltuielile   totale   eligibile   ale   proiectului   se   reduc   de   la   2.734.644,573   lei   la
2.597.171,29  lei,  valoarea  totală  a  reducerilor  bugetare propuse fiind de  127.013,18
lei  (cheltuieli  directe)  +  10.460,10  lei  (cheltuieli  indirecte),  în  total  137.473,28  lei,
reprezentând 5,03%o din valoarea solicitată spre finanţare (sub 30%).

Nlembrii CES acceptă modificările propuse În unanimitate.

Comitetul  stabileşte  data  următoarei  şedinţe  pentru  22  martie 2021  (luni),  la sediul
secundar al Asociaţiei Grup de Acţiune Locală Sepsi.
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•     Data şi  modul de anunţare a  rezultatelor:  17.03.2021,  prin publicare pe pagina web a

asociaţiei Şi pn.n notificare electronică transmisă pn.n e-mail către solicitant
•     Proiectele încadrate pe lista prioritară

38/11.02.2021:    Fundaţia   Creştină   Diakonia:   INTEGRAHELP   DIAKONIA   -Servîciu
integrat în vederea reducerii sărăciei şi discriminărîi pentru persoane dîn Munîcipiul
Sfântu Gheorghe

•     Proiectele  încadrate  pe  lista  de  rezervă  (în  limita  de  supracontractare  de  120%  din
bugetul aferent SDL): 0

•      NumăruL totaL de proiecte prîmite:  1
•     NumăruL proiectelor retrase: O
•     Numărul proiectelor neeltgibile:  O
•     Numărul proiectelor eligibile selectate:  1
•     Numărul proiectelor eligibile neselectate: O
•     Valoarea fiecărui proiect selectat:

Valoare iniţială
o     valoare totală:  2.734.644,57 lei
o     asistenţă financiară nerambursabilă:   2.734.644,57   lei

•     Valoare proiect în urma modificării de buget:
o     vaLoare totaLă:  2.597.171,29  Iei
o     asistenţă financiară nerambursabilă:  2.597.171,29 lei

•     Număr de contestaţii primite şi motivele acestora: O

"tlu Clarificări solicitate Răspunsurile primite
proiect de la solicîtantul definanţare

38/11.02.2021:Fundaţia EtaDa CAE

1 .   Anexa  DUCAE a1.    ln dosarul fişei de proiect Solicitantul a depusCreştină fost transmisăDocumentul unic pentru verificarea
Diakonia: (prima pagină dinConformităţii Adminjstrative şi a Eligibilităţii
INTEGRAHELPDIAKONIA-ServicîuintegratînvedereareduceriisărăcieiŞidiscriminăriipentru Anexa 9A)2.Aufosttransmise

(DUCAE) pentru solicjtant, însă a completat
Anexa nr.12.A La Ghidul specjfic
POCU/GALSEPSI/2020/5/01 /OS 5.1  în  loc de
Anexa nr.  9.A la Ghidul specific
POCU/GALSEPsl/2020/5/03/OS 5.1.  Vă rugăm să
retransmiteţi anexa DUCAE pentru Solicitant
conform formularului aferent apelului
POCU/GALSEPsl/2020/5/03/OS 5.1,  respectiv
prima pagină dîn Anexa 9A.

2.    În secţiunea 21.Activităţi previzionate -A4.4persoane
din sunt prevăzute următoarele:  "Soli.cjtantu( se va documnenteLe
MunicipîuL autoriza pentru Cursul de iniţiere Asistent justificative
Sfântu personal al persoanei cu handicap grav, pentru dovedi rea
Gheorghe participantii la curs urmand sa faca practica în experienţei în

cadrul Centrului de zi lris pentru persoanele cu domeniul formării
dizabilităţi din subordinea solicitantului." profesionale

Având în vedere că actMtăţiLe de formare

1,,ălr'S]+
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profesionaLă se reaLizează în baza acreditării ca
furnizor de formare profesionaLă, vă rugăm să ne
transmiteţi documentul care dovedeşte că
Solicitantul este acreditat în acest sens.
Caljtatea de furnizor de formare profesională
acreditat poate fi dovedită printr-o autorîzaţie
valabilă, indîferent de programuL de formare
profesionaLă autorizat.

Dacă Solicitantul nu este acreditat ca furnizor
de formare profesională, vă rugăm să ne
transmiteţî documentele care demonstrează că

î:;,:,;t:.Ţtpur'o::sţii::aî:.p^Fnriaecneţs:î:ndsovmaernuigua'msa
consultaţi lista documentelor obligatorii în etapa
CAE, Anexa 2 Grila CAE, care prevede tipurile de
documente care atestă experienţa în domeniuL
respectiv în cazurile în care Solicitantul nu are
acreditare pentru domeniul de activîtate în care
este imDlicat în cadrul proiectuluî.

EtaDa ETF

1.a.  Durata deimplementare aproiectuluiafostcorectat1.b.S-auoferitclarificărilenecesareŞis-aactualizatgraficuldeactMtăţi1.  În Legătură cu graficul de implementare:
a.    Vă  rugăm  să  clan.ficaţî durata projectuLui în nr.

de  Luni,  având în  vedere că conform  graficuLui
de  implementare  proiectul are o durată de 25
de  luni  (06/2021-06/2023),  în  tîmp ce saLariul
pentru   managerul   de   proiect   este   bugetat
pentru   o   perioadă   de   24   de   luni,    iar   în
secţiunea  Obiective  specifice se fac  referiri  la
o durată a proiectului de 24 de luni.

b.    Conform    graficului    de    implementare    A3.2
(inclusiv     pregătirea     documentaţiei     pentru
obţinerea  licenţei  provizorii) se va desfăşura în
perioada  10/2021-11/2021,   serviciul  social  va
fi     furnîzat    în     cadrul     A3.4    în     perioada
12/2021-05/2023,    în    timp    ce    A3.5   vizând
elaborarea  documentaţiei  în  vederea obţinerii
licenţei      definitive      de      funcţionare      este
planificată  pentru  perioada  05/2022-04/2023.
Vă  rugăm  să  expLicaţi  modul  în  care  această
planificare    în     timp     respectă    prevederile
legislative   cu   privire   la   termenele   stabflite
pentru      solicitarea      şi     obţinerea     licenţei

^ provizorii şi a celei definitive.
2.   ln    vederea    respectării     prevederjLor    privind

suprapunerea  de  funcţii  din  Orientările  privind
accesarea  finanţărilor  în  cadrul  POCU  ("Penfru
respectarea      principiuiui      cost-eficienţă      în
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evaluarea  proiectelor,  aplicanţii  se  vor  asigura
că     în     cadrul     aceluiaşi     proiect     nu     sunt
prevăzutelbugetate  funcţii   ale  căror  atribuţii
sau   responsabilităţi   se   suprapun   sau   se   vor
asigura  că  nu  sunt  prevăzute  funcţii  care  nu
sunt  justificatelfundamentate.   Solicitantul  va
justifica includerea în bugetul proiectului a mai
multor  experţi   de  acelaşi   tip.'')  v-a  rustam  săa
clarificaţi următoarele:

a.    Conform    secţiunii    Resurse   umane   implicate
pentru  realizarea A2 sunt prevăzute 2 poziţii:  1
responsabil  grup  ţintă  şi   1  expert  grup  ţintă.
Conform  bugetului  pentru  ambele  poziţii  este
prevăzută o normă de Lucru de 4 ore/zi. Având
în  vedere  că  atn.buţiiLe  celor  două  poziţii  se
suprapun     100%,     vă     rugăm     să     justjficaţi
necesitatea    a    2     poziţii     identice     pentru
implementarea  A2  Şi  explicaţi  modul  în  care
vor fi distribuite sarcinile între cei doi experţi.

b.    Conform    secţiunii    Resurse   umane   implicate
echîpa  propusă  pentru  reaLizarea A4 incLude o
poziţie  de  coordonator  ocupare şi două  poziţii
de      expert      consiliere      şi      mediere.      Din
informaţiile prezentate în fişele de post reiese
că   atribuţiile  coordonatorului  de  ocupare  se
suprapun  cu  cele  ale  expeiilor  consiliere  şi
mediere,      respectiv     fişa     postului     pentru
coordonatorul ocupare include toate atribuţiile

:f=:Îenrtee.  Î:°itauzL:j budg:tuî#Ţecnoor::nns::joerrueL dş:
ocupare  are o  normă  de  lucru  de 4 ore/zi, în
timp  ce  experţji  consiliere  Şi  mediere  câte  3
ore/zi.    Având   în   vedere   existenţa   a   două
poziţji   de   expert   consiliere   şi   mediere   Vă
rugăm    să    justificaţj    necesitatea    ÎncLuderii
atribuţiilor  acestora  şi  în  fişa  postului  pentru
coordonatoruL  de  ocupare.  Totodată  vă  rugăm
să     precîzaţi     număru(    mediu    de    ore/Lună
alocate   activităţilor  de   coordonare  în   cazul
coordonatorului     de     ocupare     (coordonarea
activităţii  de  ocupare  la  nivelul  proiectului  Şi
colaborare  cu  experţii  desemnaţi  în  domeniul
ocupăni).

c.    Conform    secţiunii    Resurse   umane   implicate
pentru  realizarea A5 sunt prevăzute 2 poziţii:  1
consilier  juridic  Şi  1   asistent  social.   Conform
bugetului  pentru ambele poziţii este prevăzută
o normă de lucru de 2 ore/zi.  Având în vedere
căma atribu iiLor celor două

2a.  S-au oferit
clarificările necesare

2b.S-au oferit
clarificările necesare

2c.S-au oferit
clarificăn.le necesare
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suprapun,  vă  rugăm  să justificaţi necesitatea a
două  poziţii simihre Şi explicaţi  modul în care
vor fi distribuite sarcinile similare între cei doi
experţj.

d.    Confom    secţiunii    Resurse   umane   implicate
ecmpa  propusă  pentru  realizarea A6 incLude o
pozi ţi e           de           coo rd on ato r           activi tăţi
antidiscriminare  şi  două  poziţii  de  facilitator
comunitar.  Din  informaţiîle prezentate în fişele
de    post    reiese   că   o    parte   a   atribuţîilor
coordonatorului    se    suprapun    cu    cele    aLe
facilitatorilor.  În  baza bugetului, coordonatorul
are  o  nomă  de  lucru  de 4 ore/zi,  în timp de
facilitatorii  au  câte  3  ore/zi.  Având în vedere
existenţa     a     două     poziţii     de     facilitator
comunitar  Vă  rugăm  să  justificaţi  necesitatea
includerii     atribuţiilor    acestora    şi    în    fişa
postului      pentru      coordonatorul      activităţi
antidiscriminare.

3.  În Legătură cu bugetuL proiectului:
a.    Liniile  de  buget  31  Şi  33:  Conform  bugetului

primul expert consiliere/mediere va fi implicat
în   A4.2,   A4.3   Şi   A4.5,   iar   ceL   de-al   doilea
expert doar în A4.2 şj A4.3. Având în vedere că
în  baza  fişeLor  de  post  ceLe  două  poziţii  sunt
Îdentice     Vă     ugăm     să     expLicaţi     acea6tă
neconcordanţă.

b.    Linia     de     buget     41:     Conform     bugetului
cheltuielile   cu   hrana   pentru   participanţii   la
curs  sunt  caLculate  pentru  o  cantitate  de  900
buc.   În   justificarea  cheltuielilor  aferente  se
prevâd urrri-atoare\e..  "în cadrul proiectului vor
fi     organizate     3    cursuri    pentru    membrii
grupului   ţintă.   Sunt   cursuri   de   calificare
nivel    2    din    care    30%o   reprezintă    teorie,
reprezentând  15  zile  teorie  cu  60 de cursanţi
în    total,    reprezentand   900   de   porţii    de
mâncare  care  inlcude  mâncare  +  0,5  1  apă+1
cafea  la  un preţ de 70 de lei." D`n descrieri\e
din   fişa   de   proiect   reiese   că   unul   dintre
cursurile  propuse  este  de tip iniţiere  (Asistent
persoml  al  persoanei  cu  handicap  grav  -  curs
inîtiere  -  80  de  ore).  Vă  rugăm  să  recalculaţi
număruL    de    porţiî    în    mod    corespunzător.
Totdată Vă  rugăm să justificaţi costul unitar de
70  lei  /  meniu,  având în vedere că acest cost
depăşeşte preţurile pîeţeî.

2d.  S-au oferit
clarificările necesare

3a S-au oferit
cLan.ficările
refen.toare la
existenţa unor erori
materiale.

3b S-au oferit
clarificările necesare.
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Concluzii:

Se vor formula concluziile Comitetului de Selecţie al Asociaţiei GAL Sepsi.

+i,
lnftrum.n®e str`iedirele

201..2020

Modificările de buget trebuiesc acceptate în termen de trei zile de către solicitant.
Solicitantul are la îndemână trei opţiuni: acceptarea modificărilor ceea ce vizează
bugetul, contestarea rezultatului sau retragerea propunerii de proiect.

După acest termen se acceptă în mod tacit. În urma parcurgem acestui termen, Comisia
trebuie să valideze rezultatul.

Astăzi,17 martie 2021  vor fi transmise notificările privind modificările bugetare de către
solicitant.  Pe 22 martie 2021  comisia se va întruni pentru validarea rezultatelor finale.

Proiectul depus va fi selectat în procesul de evaluare Şj selecţie doar în cazul în care va
cumula un punctaj minim de 70 puncte,  precum şi punctajul minim la fiecare categorie,
respectiv 70% din punctajul maxim pe categorie. Conform Grilet de evaluare tehnică Şi
financiară emisă de Expert 1  punctajul final obţinut este 84 de puncte. Conform Grilei de
evaluare tehnică şi financiară emise de Expert 2 punctajul final obţinut este 75 de
puncte. Media punctajului obţinut este de 79,5 de puncte şi este acceptată spre
finanţare cu modificările de buget propuse de către experţii evaluatori.

Observaţii:  se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei,  dacă a fost
cazul.

PreşedinteleComitetuluideselecţie
Nume si prenume Semnătura, Data

KolumbânLevente 17. 03 . 2021.

Secretar Sz6kely Kincs6 = lA ffl 17. 03 . 2021.

Membru Tank6 Tfmea 17.03.2021.

Membru ALbert Andrea
//'

17.03.2021.

Membru KerezsiHajnalka 17.03.2021.
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