








 

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

 

Lista finală a fișelor de proiecte selectate 

în cadrul apelului de fișe de proiecte cu nr. POR/GALSEPSI/2020/9/01/OS 9.1.  

Nr

. 

Cod 

proiect 

Titlu  Solicitant  Număr apel  Punctaj 

obținut în 

urma etapei 

ETF 

Valoarea totală 

a fișei de 

proiect 

Valoare 

cheltuieli 

eligibile 

conform SDL 

Observații/Rezultat 

1.  137/06.05

.2020 

Construire “Grădiniță în     

Cartierul Őrkő” 

Municipiul 

Sfântu 

Gheorghe 

POR/GAL 

SEPSI/2020/

9/01/OS9.1 

85  3.518.594,94 lei  2.518.295 lei  Se propune 

modificarea 

cheltuielilor eligibile 

din bugetul proiectului 

pentru depunearea în 

sistemul MySmis ținând 

cont de Corrigendum 

nr. 1. la Ghidul 

solicitantului - Condiții 
specifice Apelul de 

proiecte 

POR/2019/9/9.1/1/7R

EGIUNI aprobat prin 

ordinul MDRAP 

1387/02.04.2020 
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Anexa nr. 3 

cu privire la desfa~urarea procesului de selec\ie a fi~elor de proiecte 
de catre GAL SEPSI 

Avand 1n vedere invitatia GAL nr. 209/29.05.2020 1nregistrata la OIR POCU/ ADR cu nr. 
18735 / 02.06.2020 s-a ~mis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de 
seleqie a fi~elor de proiecte, 1n calitate de observator, a doamnei Jorj Elena Monica, 
pentru misiunea din data de 10.06.2020, ce are Loe la sediul secundar al GAL Sepsi din 
Sfantu Gheorghe, str. Presei nr. 4, cam. 12 - Cladirea lncubatorul de Afaceri. 

Scop 

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selectie desfa~urat de GAL 
SEPSI, 1n cadrul apelului de selectie POR/GAL SEPSl/2020/9/01 /OS9.1 ~i de a aviza sau nu, 
dupa caz, A Raportului de selectie 1ntocmit de Comitetul de Evaluare ~i Selectie al GAL 1n 
cadrul acestui proces. 

1 ) Elemente verificate 

Observatorul verifica modul 1n care GAL respecta, 1n cadrul procesului de selectie a fi~elor 
de proiecte, informatiile ~i cerintele mentionate 1n ghidul solicitantului, procedura de 
evaluare ~i selectie a fi~elor de proiect elaborata de GAL ~i avizata de CCS restrans. 

Situa\ia fi~elor de proiect care au facut obiectul procesului de evaluare ~i selec\ie 

• Numarul total de fi~e de proiect primite: 1 
• Numarul fi~e de proiect retrase: 0 
• Numarul fi~e de proiect neeligibile: 0 
• Numarul fi~e de proiect eligibile selectate: 1 
• Numarul fi~e de proiect eligibile neselectate: 0 
• Valoarea totala a fi~ei de proiect selectate: 3.518.594,94 lei 
• Valoarea eligibila a fi~i de proiect selectate: 2.518.295 lei 
• Numar de contestatii primite, motivele acestora ~i situatia solutionarii contestatiilor: 

nu este cazul 
• Proiectele 1ncadrate pe Lista de rezerva de supraselectie: nu este cazul. 

2) Constatari: 

Procesul de selectie a fi~elor de proiecte a avut loc la sediul secundar al GAL Sepsi din 
Sfantu Gheorghe, str. Presei nr. 4, cam. 12 - Cladirea lncubatorul de Afaceri, 1n data de 
10.06.2020, 1ncepand cu ora 10:00. 
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Tn urma verificarii procesului de evaluare ~i selec\ie a fi~elor de proiecte desfa~urat de 
GAL, s-a constatat respectarea: 

A. Condi\iilor de transparen\a ~i avizare / aprobare a documentelor specif ice lansarii 
apelului; 
B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare ~i selec\ie a fi~elor de proiecte elaborata 

de GAL ~i avizata de CCS restrans; 
C. Regulamentului de organizare ~i func\ionare a Comitetului de selec\ie ~i a Comisiei de 
solutionare contestatii la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare ~i selectie a fi~lor 
de proiecte elaborata de GAL ~i avizata de CCS restrans; 
D. Metodologiei ~i a derularii procesului de evaluare ~i seleqie a fi~lor de proiect, 
conform procedurii de evaluare ~i selec\ie a fi~elor de proiecte elaborata de GAL ~i 
avizata de CCS restrans. 

Rezultatul verificarii se regase~te 'in Usta de verificare a procesului de selec\ie, anexa a 
prezentului raport. 

Ca urmare a verificarii, se decide avizarea procesului de selec\ie a fi~elor de proiecte 
desfa~urat de GAL. 

Denumire OIR/ ADR: Agen\ia pentru Dezvoltare Regionala Centru 

Nume ~i prenume observator: Jorj Elena Monica 

Semnatura: ~ ' 
Data: 10.06.2020 
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Anexa nr. 4   

 

LISTĂ DE VERIFICARE  

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE GAL SEPSI ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE  

POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1 

 

Nr. 

crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 

criteriu 

 Observații 

DA NU 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    

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    

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    

4. Există dovada publicării 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    

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    



                                                                                                                                                                               
 
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 

contestațiilor  

 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    

• 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    

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 

x    



                                                                                                                                                                               
 

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

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

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 procedura 

GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care acesta nu a fost 

respectat, există o justificare corespunzătoare? 

x    

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    

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 

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. 

x    

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    



... . . . . . . . . . 
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10. In cazul in care a fost necesara concilierea intre cei 2 evaluatori, atat in etapa 

CAE, in etapa ETF cat ~i in etapa de solutionare a contestatiilor, rezultatele 
acesteia sunt justificate in Raportul de Seleqie? 

E. Alte aspeete - daca este cazul [detaliere] 

Tn urma verificarii procesului de evaluare ~i selectie desfa~urat de GAL se decide: 

✓ Validare 

= lnvalidare 

Denumire Gm/ ADR: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru 

Nume ~i prenume observator: Jorj Elena Monica 

Semnatura: ~ . 

Data: 10.06.2020 

X 

~ 
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