ANEXA 1 – MODEL FIȘĂ PROPUNERE DE PROIECT POR

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune
Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

Fișa de proiect
Denumirea instituției
solicitante:

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul general
POR).

Persoană de contact
(inclusiv date de contact):
Denumire/tip de instituții
partenere şi datele lor de
contact
Titlul proiectului:
Valoarea totală estimată a
proiectului:

Se va menționa valoarea totală, estimată în lei, a proiectului.

NOTĂ:
Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie
de rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se recomandă,
totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai realistă a valorii
totale a proiectului.
Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport
cu rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după
depunerea cererii de finanțare
Durata estimată a
proiectului:

Se va estima durata totală, în luni, a proiectului

Zona vizată de proiect:

Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia,
(la nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e cazul) etc.)
NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă urbană
1
marginalizată , fără a se limita doar la aceasta.

1

“Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării DLRC se va face pe baza criteriilor de dimensiune și coerență. Din punctul de
vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori.
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din punct de
vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în sensul susținerii obiectivelor strategiei de
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Populația vizată de proiect:

Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect
(inclusiv a celei nemarginalizate).

1. Capacitate solicitant și parteneri.
Se completează atât pentru solicitant, cât și pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz

1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect (max. 10 rânduri)
Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare și
operaționale a structurii parteneriale (cu privire la modalitatea de verificare a capacității la
momentul depunerii cererii de finanțare la GAL Sepsi, a se vedea și documentul ”Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”).
2. Descrierea rolului solicitantului sau partenerului în proiect (max. 10 rânduri)
Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în cadrul
proiectului

2. Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului (OS91:
Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin
măsuri integrate), respectiv a obiectivelor specifice din SDL Sfântu Gheorghe:
Faceți o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.

3. Menționați principalele rezultate (obiective) pe care proiectul își propune să îl atingă

dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alături
de zona urbană funcțională din care fac parte acestea” (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR 2014-2020)
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4. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată?
(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul
2, enumerați principalele activități precum și o descriere c oncisă a acestora în maxim 20 de
rânduri).

5. Indicatori de realizare ai programului
(Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura
intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei)
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane estimare țintă:……………metri pătrați

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –
estimare țintă:……………metri pătrați

Bifați indicatorii suplimentari din SDL care vor fi utilizați pentru a măsura intervențiile descrise mai
sus, inclusiv o estimare a țintei
MĂSURA

INDICATOR POR

Străzi construite cu infrastructură
apă-canal
INFRASTRUCTURĂ

Persoane care vor avea acces la
drumuri pavate/asfaltate

ȚINTĂ MINIMĂ
OBLIGATORIE
CONFORM SDL

ȚINTĂ ASUMATĂ
PRIN PROIECT

0.812 km
800
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Persoane care vor avea acces la
infrastructură apă-canal

SPAȚII PUBLICE
URBANE

300

Nr. de spații urbane de recreere și
petrecere a timpului liber pentru
comunitate create

1

Nr. de spații de joacă pentru copii
nou create

2

Nr. locuințe sociale noi

50

Nr. locuințe în proprietate publică
reabilitate

32

Nr. locuințe intrate în legalitate

50

Nr. persoane care vor avea acces la
condiții de locuire decente

300

LOCUIRE

EDUCAȚIE

Nr. de grădinițe înființate
Nr. centre comunitare noi și
reabilitate

ACCES LA SERVICII

COMUNITATE
(măsură
transversală)

IMAGINE PUBLICĂ
(măsură
transversală)

1
3, din care 1 nou

Nr. de persoane cu acces la
infrastructură igienico-sanitară
mobilă

400

Nr. de voluntari din comunități
implicați în acțiuni pentru atingerea
unor obiective comunitare

20

Nr. parteneriate încheiate pentru
soluționarea problemelor
comunităților marginalizate

2

Nr. campanii de promovare a
desegregării și a incluziunii sociale

3

Îmbunătățirea imaginii zonei la
nivelul locuitorilor municipiului

5%
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6. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului
(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare)
studiu de fezabilitate
studii de piaţă
proiect tehnic şi detalii de execuţie
contract de lucrări
altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea)

7. Încadrarea proiectului în documentele strategice relevante
(Precizaţi căror obiective /acțiuni din S trategia naţională privind incluziunea socială şi
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia
guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor
2014-2020, planurilor de dezvoltare regională, Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe
sau din alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele proiectului).

8. Grupurile țintă vizate
Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc,
persoane vârstnice, populație de etnie romă etc.).

9. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă
(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină
nevoia pentru proiectul propus)
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10. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă
(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini
efectiv grupurile țintă)

11. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE

12. Surse de finanțare
(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie
proprie, alte surse)

13. Sustenabilitate
(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei de
finanţare DLRC)

7

14. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si
dezvoltarea durabilă
(Se va detalia contribuția proiectului la respectarea principiilor orizontale, vezi Grila ETF)

15. Riscuri estimate
(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor de
contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc).

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR. Fișele de proiect vor face obiectul
procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul Asociației Grup de Acțiune Locală SEPSI, în
vederea selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).

Reprezentant legal,
(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției)
______________________
Data:
(Zz/ll/aaaa)
__/__/____
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ANEXA 2 – MODEL FIȘĂ PROPUNERE DE PROIECT
POCU

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup
de Acțiune Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

1. Solicitant
Date de identificare
Denumire

Tipul organizației

Cod fiscal

Data înființării

Entitate de:

drept public

REPREZENTANT LEGAL
Nume:
Prenume:
Se completează cu numele și prenumele
reprezentantului legal.

drept privat

Funcție:

Telefon

Fax

Email

Data nașterii:

CNP:

Funcție:

SEDIU SOCIAL
Strada

Localitate

Județ

Cod poștal

Telefon

Fax

Email

Pagină web

Alte informații relevante
2

2.Responsabil de proiect
Nume:
Prenume:
Se completează cu numele și prenumele managerului
de proiect.

Funcție:
Manager de proiect

Telefon
Se completează cu nr. de
telefon al managerului de
proiect.

Email
Se completează cu adresa de post
electronică a managerului de
proiect.

Fax
Se completează cu nr.
de fax al managerului
de proiect.

3.Persoană de contact
Nume
Prenume
Persoana de contact este persoana desemnată de solicitant
să mențină contactul cu GAL. Persoana de contact poate fi
aceeași cu reprezentantul legal sau managerul de proiect.

Funcție
Se
completează
cu
denumirea funcției pe care o
deține persoana de contact
desemnată,
în
cadrul
proiectului.

Telefon
Se completează cu nr. de
telefon al persoanei de
contact.

Email
Se completează cu adresa
de postă electronică a
persoanei de contact.

Fax
Se completează cu nr. de fax
al persoanei de contact.

4.Capacitate solicitant și parteneri
Se completează atât pentru solicitant, cât și pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz.

Sursa de cofinanțare Solicitant
➢ Buget local:
➢ Buget de stat:
➢ Bugetul asigurărilor sociale:
➢ Venituri proprii ale autorității publice:
➢ Contribuție privată:
Sursa de cofinanțare Partener 1:
➢ Buget local:
➢ Buget de stat:
➢ Bugetul asigurărilor sociale:
➢ Venituri proprii ale autorității publice:
➢ Contribuție privată:
Sursa de cofinanțare Partener 2:
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➢
➢
➢
➢
➢

Buget local:
Buget de stat:
Bugetul asigurărilor sociale:
Venituri proprii ale autorității publice:
Contribuție privată:

Sursa de cofinanțare Partener 3:
➢ Buget local:
➢ Buget de stat:
➢ Bugetul asigurărilor sociale:
➢ Venituri proprii ale autorității publice:
➢ Contribuție privată:
Capacitate administrativă
1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect (max. 1000 de caractere)
Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare
și operaționale a structurii parteneriale (cu privire la modalitatea de verificare a capacității la
momentul depunerii cererii de finanțare la AMPOCU, a se vedea și documentul ”Orientări
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”).
2. Descrierea rolului solicitantului sau partenerului în proiect (max. 1000 de caractere)
Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în
cadrul proiectului.

5.Localizare proiect
Regiune

Județ

Localitate

Informații proiect
Se va completa cu alte
informații relevante despre
localizarea proiectului la
nivelul teritoriului SDL, cu
privire specială la cele 3
ZUM
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6.Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului
Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul
va genera un efect pozitiv pe termen lung.

Obiectivele specifice ale proiectului
Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului
Se vor prezenta obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele specifice trebuie
să fie formulate clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile și rezultatele
(output) prevăzute.
OS1
OS2
OS3
OS...

7.Rezultate așteptate
Nr. crt.

Detalii rezultat
Se vor prezenta atât rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului, cât și
rezultatele imediate estimate a fi obținute ca urmare a realizării activităților
proiectului; fiecare rezultat imediat va fi corelat cu activitatea/ subactivitatea
căreia îi corespunde.
Rezultatele, inclusiv cele imediate, ale proiectului trebuie să reprezinte
îmbunătățiri/ beneficii reale bine corelate cu obiectivele, activitățile și indicatorii de
realizare imediată şi cu cei de rezultat .

R1
R2
R3
R…..

8.Context (max. 10.000 caractere)
În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta următoarele:
● aspecte concrete și relevante privind locul (zona) de desfășurare a proiectului;
● motivarea alegerii soluției propuse pentru rezolvarea nevoii identificate din punctul de
vedere al problematici DLRC;
● contribuţia proiectului la implementarea mecanismelor DLRC;
● contribuția proiectului la implementarea SDL Sfântu Gheorghe
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9.Justificare (max. 10.000 caractere)
Vă rugăm să descrieți următoarele aspecte:
● principalele probleme pe care își propune să le rezolve proiectul; explicați de ce
problema/problemele vizate sunt importante pentru comunitatea DLRC vizată,
precum și modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale
comunității DLRC vizate;
● sursele de informare (studii, analize etc.) relevante, din care rezultă existența
necesității vizate de proiect;
● valoarea adăugată a proiectului: impactul estimat și beneficiile aduse comunității
DLRC vizate

10.Grup țintă (max. 10.000 caractere)
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor
acestora. Descrieți, de asemenea, metodologia de identificare și selecție a grupului țintă
(criterii de selecție, mecanisme și alte aspecte pe care le considerați relevante) și modalitatea
de implicare a membrilor grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului
țintă, precum și modul în care proiectul soluționează aceste nevoi.
IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”.

11.Sustenabilitate.
Descrierea / valorificarea rezultatelor (max. 3000 caractere):
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de valorificare a rezultatelor proiectului
după finalizarea acestuia. De asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la
nivel de politici și sustenabilitatea instituțională.

Transferabilitatea rezultatelor (max. 1500 caractere):
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de transfer al rezultatelor proiectului.
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12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR (max. 2000
caractere)
Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft
FSE propuse prin proiect și investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor
proiectului, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse.

13.Relevanță
Referitoare la proiect. (max. 3000 caractere)
Se va descrie modalitatea în care proiectul, prin scopul și obiectivele sale, contribuie la
realizarea obiectivelor specifice ale POCU / apelului (în special obiectivul specific 5.1 și
prioritatea de investiții 9.vi., respectiv obiectivele SDL Sfântu Gheorghe).

14.Riscuri
Descriere:
Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea
activităților proiectului.

Detaliere riscuri:
Nr. crt. Risc identificat
Se va completa fiecare dintre
riscurile identificate cu privire
la implementarea activităților
proiectului, precizând
impactul fiecărui risc
identificat (semnificativ/
mediu/ mic).
1
2

Măsuri de atenuare ale riscului
Se vor descrie măsurile de diminuare/ remediere
pentru fiecare dintre riscuri.
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3
…..
IMPORTANT! Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate.

15.Principii orizontale
EGALITATE DE ȘANSE
A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în
cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și,
dacă este cazul, măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului – Condiții specifice.
Egalitatea de gen. Max. 1000 caractere
Vă rugăm să prezentați modalitățile/ acțiunile specifice prin care proiectul asigură respectarea
acestui principiu, inclusiv a prevederilor legale în domeniul egalității de gen, prezentând inclusiv
modul în care se va asigura egalitatea de şanse și de tratament între angajați, femei şi bărbați,
în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.
Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să includă diverse acțiuni concrete și/sau
modalități de derulare a activităților capabile să asigure transpunerea propriu-zisă a acestui
principiu.
Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate,
afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de
gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării
depline a femeilor și bărbaților în societate.

Nediscriminare. Max. 1000 caractere
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă principiul nediscriminării, inclusiv
reglementările care interzic discriminarea.
Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de
rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală,
vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie
defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi
cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind
prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).
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16.Metodologie (max. 10.000 caractere)
Vă rugăm să descrieți concret următoarele aspecte privind proiectul:
- metodologia de implementare a activităților;
- modalitățile prin care proiectul contribuie la realizarea temelor secundare FSE prevăzute în
Ghidul solicitantului – Condiții specifice;
- măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ”Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”;
- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea
atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.;
- monitorizarea internă a activităților proiectului;
- alte aspecte relevante privind metodologia de implementare.

17.Indicatori prestabiliți
Se completează pentru fiecare componentă.
MĂSURA

INDICATOR POCU

Persoane care beneficiază de măsuri
integrate de ocupare (condiție
minimală)

OCUPARE
(obligatoriu)

EDUCAȚIE

1

ȚINTĂ
MINIMĂ
OBLIGATORI
E /PROIECT

ȚINTĂ
ASUMATĂ
PRIN
PROIECT

1201

Persoane care participă la cursuri de
formare profesională și dobândesc o
calificare la încetarea calității de
participant

60, din care
30 Roma

Persoane care își găsesc un loc de
muncă, inclusiv care desfășoară activități
independente

30, din care
15 Roma

Nr. de locuri subvenționate

25

Nr. de afaceri nou înființate

5

Persoane care participă la programe de
alfabetizare

25

Nr. părinți care participă la programe de
educație parentală și consiliere

20

Această valoare este orientativă, se poate modifica în funcție de specificațiile apelului.
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ACCES LA
SERVICII
(obligatoriu)

COMUNITATE
(măsură
transversală)

IMAGINE
PUBLICĂ
(măsură
transversală)

Persoane care participă la programe de
tip ”A doua șansă”

25

Nr. campanii de promovare a
desegregării școlare și combaterea
abandonului școlar

3

Nr. de copii care participă la programe de
prevenire a abandonului școlar

30

Reducerea ratei abandonului școlar

5%

Nr. persoane din comunitățile
marginalizate care beneficiază de
servicii sociale (condiție minimală)

2002

Nr. servicii sprijinite

3

Nr. de persoane au acces la asistență
socială

200

Nr. de voluntari din comunități implicați în
acțiuni pentru atingerea unor obiective
comunitare

20

Nr. parteneriate încheiate pentru
soluționarea problemelor comunităților
marginalizate

2

Nr. campanii de promovare a
desegregării și a incluziunii sociale

3

Îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul
locuitorilor municipiului

5%

18.Plan de achiziții
Se completează pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz.
Pentru Tip contract, tip procedură și monedă se selectează din nomenclator.
Pentru acest apel, pot fi completate doar procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii
cererii de finanțare – se vor completa doar valoarea și datele estimate de derulare.
Data
Data
Nr. Titlu Descrier
Tip Valoare
Tip
Data
Data
CP
Moned
publicare publicar
crt achiziți
e
contrac contrac
procedur
semnar transmiter
V
a
procedur
e
.
e
achiziție
t
t
a
e
e J.O.U.E
a
rezultat
2

Această valoare este orientativă, se poate modifica în funcție de specificațiile apelului.
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contrac
t

Se vor introduce TOATE achizițiile preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului. La momentul
completării bugetului proiectului acestea vor fi alocate pe activități/ subactivități prin selectarea acestora
din listă.

19.Resurse umane implicate
Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți:
Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a fișei de
proiect, prin completarea secțiunilor relevante din formularul fișei de proiect. Se vor completa:
rol/ poziție în cadrul proiectului, nume persoană, codul ocupației, atribuţii, fișă de post.
Totodată, se vor atașa CV-urile în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și
documentele justificative din care să reiasă experiența profesională a experților menționați,
precum și calificările acestuia (copii semnate „Conform cu originalul”), evaluatorii putând
evalua experiența profesională relevantă a expertului propus precum și calificările (studiile)
acestuia.

20. Resurse materiale implicate
Resurse materiale implicate
Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului.
Titlu
Pus la dispoziție
de
Adresa
Informații
suplimentare

Sediu proiect
Se va completa cu numele entității implicate în proiect care pune la
dispoziție resursele materiale.
Se va completa cu date referitoare la proveniența resurselor fie cu adresa
exactă unde este localizată.
Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa
materială.
Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proi
- informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se
realiza investiția;
- se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni
prin proiect;
- dotările, echipamente IT deținute şi care urmează a fi utilizate
pentru implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente
specifice domeniului de finanțare.
11

Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în
cadrul proiectului şi pentru ce activități.
ȚARĂ
LOCALITATE
COD POSTAL
Resursa
Se va preciza tipul de
resursă materială pusă
la dispoziție pentru
activitățile prevăzute prin
proiect.

Cantitate
Se va completa cu
cantitatea resursei
pusă la dispoziție
prin proiect.

UM
Se va
completa cu
unitatea de
măsură.

Partener
Se va completa cu numele
entității ce va asigura
resursa.

21.Activități previzionate
Se vor enumera activitățile și, după caz, subactivitățile ce urmează a fi derulate, în vederea
obținerii rezultatelor preconizate, cu precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecărei activități
introduse în aplicație îi va/vor corespunde unul/ mai multe rezultate definit/e anterior în apel. În
funcție de apel, activitățile vor putea include una sau mai multe subactivități.

Titlu activitate / subactivitate
Detalierea activității / subactivității (Se va descrie modalitatea de implementare a activității/
subactivității.)
(Max. 10.000 caractere)

Titlu activitate / subactivitate
Detalierea activității / subactivității (Se va descrie modalitatea de implementare a activității/
subactivității.)
(Max. 10.000 caractere)

Titlu activitate / subactivitate
Detalierea activității / subactivității (Se va descrie modalitatea de implementare a activității/
subactivității.)
(Max. 10.000 caractere)
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Fișa de proiect se poate completa cu secțiuni adiționale privind activitățile/subactivitățile
proiectului
Titlu
Rezultate
activitate/
previzionate
subactivitat
e
Titlul
Se vor selecta
activității/
din rezultatele
subactivității definite
anterior.

Anul începerii
Anul în care va
începe
activitatea/
subactivitatea

Luna
începerii

Anul
finalizării

Luna
finalizării

Luna în care
va începe
activitatea/
subactivitate
a

Anul în care
se va finaliza
activitatea/
subactivitatea

Luna în care
se va finaliza
activitatea/
subactivitatea

22.Buget - Activități și cheltuieli
Se va completa fișierul .xsl.
Pentru acest pas este necesară completarea următoarelor rubrici:
● Descrierea cheltuielii – în această rubrică se vor introduce informaţii privind denumirea
cheltuielii, precum și descrierea tehnică a acesteia (ex: laptop, procesor i7, 8 gb ram
etc.). Pentru costurile salariale se recomandă ca în descrierea cheltuielii să se precizeze
numărul de ore de lucru pe zi, după caz, precum și numărul de zile sau luni pentru care
va fi angajată fiecare persoană.
● Categorie – se va selecta din nomenclator categoria în care se încadrează cheltuiala.
● Subcategorie – se va selecta din nomenclator subcategoria în care se încadrează
cheltuiala.
● Tip – se va selecta dacă cheltuiala este directă sau indirectă.
● Achiziție – dacă cheltuiala reprezintă o achiziție și aceasta a fost deja introdusă la
secțiunea „Plan de achiziții”, în acest moment poate fi asociată cheltuielii.
● U.M. – unitatea de măsură (pentru costurile salariale se recomandă ca unitatea de
măsură să fie ora).
● Cantitate – cantitatea folosită în cadrul activității/ subactivității.
● Preț unitar fără TVA
● Procent TVA – se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii.
● Nerambursabil – se calculează valoarea nerambursabilă aferentă cheltuielii (în funcție
de cofinanțarea stabilită)
● Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și costul
unitar.
● Ajutor de minimis (dacă este cazul) – În cazul în care cheltuiala este aferentă unei
scheme de ajutor de minimis, se va completa „DA”.

23.Anexe
Listă de verificare anexe obligatorii: bifați documentele anexate fișei de proiect.
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Acordul de parteneriat, semnat de solicitant împreună cu partenerii (anexa 5 la Contractul de
finanțare condiții generale POCU, conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – acest document
se depune în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat
Declarație de angajament, semnată de solicitant (anexa 2 la Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie
2018)
Declarație de eligibilitate, semnată de solicitant (anexa 3 la Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie
2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar
semnat de fiecare membru al parteneriatului
Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnată de solicitant (anexa 4 la Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta
noiembrie 2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un
exemplar semnat de fiecare membru al parteneriatului
Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020, semnată de solicitant (anexa 5 la
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020 - varianta noiembrie 2018) - varianta noiembrie 2018) – în cazul în care proiectul se
implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat de fiecare membru al
parteneriatului
Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea
sustenabilității măsurilor sprijinite, semnată de solicitant – în cazul în care proiectul se
implementează în parteneriat, această declarație este semnată de toți membrii parteneriatului
(model atașat)
Contract de subvenție (model atașat) – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în
implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri
(măsuri de antreprenoriat)
____________________________

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POCU. Fișele de proiect vor
face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul Asociației Grup de
Acțiune Locală SEPSI, în vederea selectării proiectelor care vor fi propuse pentru
finanțare POCU).

Reprezentant legal,
(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției)
14

______________________
Data:
(Zz/ll/aaaa)
__/__/____

15

ANEXA NR. 3 la Procedura privind evaluarea și selecția propunerilor de proiecte la nivel GAL Sepsi
Matrice de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate
listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din
POCU, POR, alte surse (ANEXA 20 la SDL)

Obiectiv specific 1 –
Dezvoltarea infrastructurii
de bază din zonele urbane
marginalizate

Măsura 1.1: Construirea infrastructurii stradale în ZUM 1 Őrkő

Intervenție POR în amenajări ale spaţiului urban
degradat al comunităţii defavorizate:
creare/reabilitare străzi și utilități publice

Măsura 1.2: Construirea infrastructură rețea de apă-canalizare în ZUM 1 Őrkő

Intervenții din surse proprii in Campanie de
conștientizare privind siguranța rutieră

Măsura 2.1: Amenajare spații urbane de recreere și petrecere a timpului liber
pentru comunitatea marginalizată în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3
Câmpul Frumos

OBIECTIV
GENERAL SDL:
Reducerea până
în anul 2023 a
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
sau excluziune
socială în zonele
urbane
marginalizate ale
municipiului
Tîrgu Mureş,
alături de
îmbunătățirea
calității vieții,
creșterea
coeziunii sociale,
îmbunătățirea
mediului de viață
și creșterea
economică în
teritoriul SDL

Obiectiv specific 2 –
Dezvoltarea funcțională a
spațiilor publice urbane
pentru îmbunătățirea
calității vieții în folosul
unei comunități
responsabile

Măsura 2.2:Amenajarea zonelor verzi și a terenurilor abandonate în zonele urbane
marginalizate în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Măsura 2.3: Program de responsabilizare a locuitorilor zonelor urbane
marginalizate privind păstrarea infrastructurii și spațiului public în condiții bune,
respectiv păstrarea curățeniei în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3
Câmpul Frumos

Măsura 3.1:
Construirea de locuințe sociale în vederea asigurării accesului la locuire adecvată
pentru persoanele care în prezent trăiesc în locuințe deteriorate/improvizate în
ZUM1 Őrkő
Obiectiv specific 3 –
Asigurarea/îmbunătățirea
condițiilor de locuire
decente pentru
persoanele aflate în risc
de sărăcie sau excluziune
socială

Intervenții de tip POR - Amenajări ale spaţiului
urban degradat al comunităţii defavorizate componenta zone verzi neamenajate, terenuri
abandonate, zone pietonale şi comerciale

Intervenții de surse proprii -Activități de
animare a persoanelor care locuiesc în zonele
urbane marginalizate

Intervenții de tip POR - Investitii in
infrastructura de locuire – componenta
Construire locuințe sociale

Intervenții de tip POCU: Activități de asistență
juridică pentru reglementări acte de proprietate
locuințe
Măsura 3.2:
Reabilitarea și modernizarea locuințelor aflate în proprietate publică în vederea
asigurării accesului la o locuire adecvată pentru persoanele care în prezent trăiesc
în imobile cu infrastructura deteriorată care afectează sănătatea in ZUM3 Câmpul
Frumos

Intervenții de tip POR - Investiții in
infrastructura de locuire – componenta
Reabilitare locuințe sociale

Intervenții din surse proprii -Activități de
dezvoltare a spiritului comunitar asociativ prin
înființare de asociație de locatari

Măsura 4.1: Oferirea de servicii de informare, orientare, consiliere în ocupare
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 4.2: Oferirea de servicii de mediere a locului de muncă ZUM1 Őrkő, ZUM 2
Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Obiectiv specific 4 –
Dezvoltarea resurselor
umane și creșterea
gradului de ocupare

OBIECTIV
GENERAL SDL:
Reducerea până
în anul 2023 a
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
sau excluziune
socială în zonele
urbane
marginalizate ale
municipiului
Tîrgu Mureş,
alături de
îmbunătățirea
calității vieții,
creșterea
coeziunii sociale,
îmbunătățirea
mediului de viață
și creșterea
economică în
teritoriul SDL

Măsura 4.3: Formare profesională și educație continuă a adulților ZUM1 Őrkő,
ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 4.4: Acordarea de subvenții angajatorilor care angajează persoane din
comunitatea marginalizată ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul
Frumos

Intervenții de tip POCU (soft)- Activități
integrate în domeniul educației privind
sprijinirea creșterii accesului și participării la
educație prin:
- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si
preșcolar
- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a
școlii

Măsura 4.5: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării
pe cont-propriu prin acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de
noi afaceri, întreprinderi sociale, inclusiv sprijin post înființare afacere în ZUM1
Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului

Măsura 5.1: Îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor de educație antepreșcolară și preșcolară în ZUM1 Őrkő, ZUM3 Câmpul Frumos

Intervenții de tip POR (hard) în infrastructura
de educaţie:
* Construire/reabilitare/ modernizare de unităţi
de învăţămînt preuniversitar (creşe, grădiniţe,
şcoli)

Măsura 5.2: Implementare Program Șansa a Doua În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul
Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 5.3: Organizare cursuri de alfabetizare În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul
Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Obiectiv specific 5
- Creșterea gradului de
educație al persoanelor
aflate în risc de sărăcie
sau excluziune socială din
zonele urbane
marginalizate

Măsura 5.4: Organizare program ”Grădiniță de vară” În ZUM1 Őrkő, ZUM 2
Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 5.5: Organizare programe de sprijin individualizat și adaptare curriculară /
școală după școală / mentorat În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3
Câmpul Frumos
Măsura 5.6: Formarea cadrelor didactice În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului,
ZUM3 Câmpul Frumos

Intervenții de tip POCU (soft) cu acţiuni
integrate în domeniul educaţiei şi combaterii
discriminării prin activități integrate în domeniul
educației privind sprijinirea creșterii accesului și
participării la educație prin:
-Servicii de tip centru de zi
- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si
preșcolar
- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a
școlii

sau excluziune socială din
zonele urbane
marginalizate

Măsura 5.7: Campanii de promovare a desegregării școlare și combaterii
abandonului școlar În ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

discriminării prin activități integrate în domeniul
educației privind sprijinirea creșterii accesului și
participării la educație prin:
-Servicii de tip centru de zi
- Educatie timpurie de nivel ante-preșcolar si
preșcolar
- Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a
școlii

Măsura 5.8: Program de educație parentală si consiliere pentru părinți În ZUM1
Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 5.9: Planificarea și implementarea măsurilor de desegregare școlară În
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos
Măsura 6.1: Reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate (medicosociale) și oferirea de pachete de servicii medico-sociale/Reabilitarea clădirilor
pentru a deveni centre comunitare multifuncționale în ZUM 3 Câmpul Frumos

OBIECTIV
GENERAL SDL:
Reducerea până
în anul 2023 a
numărului de
persoane aflate
în risc de sărăcie
sau excluziune
socială în zonele
urbane
marginalizate ale
municipiului
Tîrgu Mureş,
alături de
îmbunătățirea
calității vieții,
creșterea
coeziunii sociale,
îmbunătățirea
mediului de viață
și creșterea
economică în
teritoriul SDL

Obiectiv specific S6:
-Creșterea accesului
persoanelor din
comunităţile defavorizate
la servicii medicale,
sociale, comunitare,
agrement și sport

Măsură 6.2: Asigurarea serviciilor de bază atât sociale cât şi servicii medicale
comunitare de îngrijire de prim nivel prin crearea unui Centru Comunitar Integrat
(CCI) care va oferi:
- servicii socio-educaționale tip centru de zi pentru copii, tineri
- servicii de informare/consiliere pentru adulți
- servicii de dezvoltare comunitară
- servicii socio-medicale
- servicii medicale
- Punct de Acces Public la Informații
în ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului

Intervenții de tip POCU: Acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de
parteneriate

Intervenții de tip POCU (soft)cu acţiuni
integrate în domeniul dezvoltarii/furnizării de
servicii (sociale/ medicale/medico-sociale) şi
acordării de asistenţă juridică pentru
reglementări acte

Măsură 6.3: Realizare infrastructură sanitară cu toalete și dușuri cu apă caldă și
rece în zona locuințelor deteriorate/improvizate neracordate la utilități în ZUM 1
Őrkő

Măsura 6.4: Acordarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de
identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență
socială (beneficii de asistență/ servicii sociale.
Măsură 7.1: Rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Intervenții de tip POCU: Acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de
parteneriate

Măsură 8.1: Combaterea prejudecăților față de persoanele care locuiesc în zonele
urbane marginalizate
ZUM1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM3 Câmpul Frumos

Intervenții de tip POCU pentru îmbunătățirea
imaginii publice și combaterea discriminării /
Campanii de conștientizare în vederea pregătirii
procesului de desegregare și incluziune socială a
persoanelor aflate în risc de sărăcie și/sau
excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone
urbane marginalizate

Obiectiv specific 7 –
creșterea coeziunii sociale

Obiectiv specific 8 "Promovarea spiritului
comunitar, a înțelegerii
reciproce precum și
prevenirea și combaterea
discriminării" creșterea
coeziunii sociale

ANEXA 4A - Model grilă de verificare a conformității administrative și a eligibilității
fișelor de proiect POR AP 9.1 la nivelul Asociației  GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

Verificarea conformității administrative și a eligibilității
Responsabil: Comitetul de Evaluare și Selecție (CES)
Regulă evaluare: Fișa de proiect este declarată admisă pentru a intra în etapa următoare de selecție doar dacă obține DA la toate criteriile de mai
jos.
Pentru oricare NU la criteriile de mai jos, Fișa va fi respinsă.
Nr.

Cerința / Criteriul
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE

A. FIȘA DE PROIECT
I

Coletul dosarului de proiect

1.

Coletul fișei de proiect este sigilat și poartă toate detaliile de identificare:
- Apelul de proiecte …..
- Denumirea destinatarului: Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi
- Solicitant Denumirea și adresa sediului solicitantului
- Proiectul Titlul și locul de implementare a proiectului (localitate, județ)

2.

În cazul în care informațiile de pe colet nu sunt completate corect se poate identifica cel puțin numele solicitantului și nr. apelului de proiecte?
(în cazul în care numele solicitantului nu poate fi identificat pe coletul fișă de proiect, Asociația GAL Sepsi va returna documentația, fișă de
proiect neintrând în procesul de evaluare și selecție)

3.

Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul Fișei de proiect depuse?

II

Completarea fișei de proiect

1.

Fișa de proiect este depusă în termenul specificat în Procedura de evaluare și selecție? / Apel specific?

DA

NU

2.

3.

4.

Toate rubricile Fișei de proiect (aplicabile fișei de proiect pentru specificul apelului de proiecte) sunt completate cu datele solicitate în
Apelului specific
Fișa de proiect a fost transmisă însoțită de toate anexele solicitate prin Apelul specific? Se verifică existența acordului de parteneriat, dacă
este cazul.
Documentele anexate la fișa de proiect sunt semnate conform Apelului specific și sunt în perioada de valabilitate? Dacă este cazul, este
anexată împuternicirea pentru semnarea Fișei de proiect?

5.

Proiectul FEDR este complementar cu un proiect FSE

6.

Proiectul se implementează într-una din cele 3 ZUM-uri identificate în SDL?

7.

Proiectul are documentația tehnico-economică în curs de elaborare/finalizare sau este finalizată

8.

Din documentele depuse reiese că solicitantul dispune de drepturi asupra imobilului (clădire, teren,infrastructură) care este obiectul
proiectului

III

Forma de constituire a solicitantului

1.

Solicitantul se încadrează în categoria solicitanților eligibili și are una din formele de constituire prevăzute în Apelului specific?

2.

În cazul proiectelor depuse în parteneriat, membrii individuali ai parteneriatului respectă forma de constituire prevăzută în cadrul Apelului
specific?

3.

Este ataşat un document de identificare al reprezentantului legal al solicitantului, și, dacă este cazul, privind identificarea reprezentanților
legali ai partenerilor?

IV

Vizita pe teren
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu fișa de proiect?

B. DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE/STUDIUL DE FEZABILITATE
I

Criterii generale privind conţinutul

1.

Partea scrisă cuprinde foaia de capăt în care sunt prezentate informațiile generale privind obiectivul de investiții, conform precizărilor din
capitolul 1, secțiunea A Piese scrise, conform legislației aplicabile:
▶

Denumirea obiectivului de investiţii?

▶

Ordonator principal de credite/investitor?

▶

Ordonator de credite (secundar/terţiar)?

▶

Beneficiarul investiţiei?

▶

Elaboratorul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie/studiului de fezabilitate?

Se precizeaza, de asemenea, data elaborării/actualizării documentației și faza de proiectare?
2.

Partea scrisă conține lista cu semnături prin care elaboratorul documentației îşi însuşeşte şi asumă datele şi soluţiile propuse, şi care va
conţine cel puţin următoarele date:
▶
▶

nr. / dată contract?
numele şi prenumele în clar ale proiectanţilor pe specialităţi, ale persoanei responsabile de proiect - şef de proiect/director de
proiect, inclusiv semnăturile acestora şi ştampila?

3.

Există și se respectă structura Părții Scrise conform prevederilor din legislația în vigoare aplicabilă privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice?

4.

Sunt prezentate informații privind Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă), conform precizărilor din legislația
aplicabilă.

5.

Există piesele desenate, prezentate la scară relevantă în raport cu caracteristicile obiectivului de investiții, pentru toate obiectele de investiții
și pentru toate specialitățile?

6.

În cazul în care planșele au fost anexate la fișa de proiect în format scanat, după ce au fost semnate și ștampilate de elaboratori: este
prezentă semnătura și ștampila tuturor persoanelor nominalizate în cartus, în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de:

▶

proiectantul general / şeful de proiect?

▶
▶
▶
▶

arhitect cu drept de semnătura, cu ștampila cu număr de înregistrare în tabloul național TNA, conform reglementării OAR?
proiectanții de specialitate?
expertul tehnic, unde este cazul?
șeful de proiect complex, expert/specialist, în cazul monumentelor istorice?

II

Criterii specifice privind aspectele calitative ale DALI/SF

1.

Există o corespondență între obiectele de investiţie (inclusiv tipurile de lucrări de construcții propuse, dotări, etc.) din cadrul DALI și cele
descrise în fișa de proiect?

2.

Există specificaţii şi descrieri tehnice pentru toate specialitățile: arhitectură, rezistență, instalații interioare şi exterioare, rețele edilitare,
tehnologii, componente artistice, sistematizare verticală, amenajări peisagere, design interior, etc., după caz?

3.

Graficul orientativ de realizare a investiţiei:
▶
▶
▶

4.

este corelat cu cel prezentat în cadrul fișei de proiect?
este corect estimat ca și perioada de realizare (conform tehnologiilor de execuție, etc.)?
respectă termenele limită ale programului de finanțare?

Informaţiile din Piesele scrise sunt corelate cu Piesele desenate?

OBSERVAȚII
Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de către CS GAL Sepsi
Se vor menționa problemele identificate şi observațiile experților care au verificat proiectul.
Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.
Se va menționa dacă a fost necesara realizarea medierii și concluziile acesteia.

SEMNĂTURI
Nume prenume, data
Expert 1/2

ANEXA 4B - Model grilă pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității
fișelor de proiect POCU AP 5/ PI 9.i/ OS 5.1 la nivelul Asociației  GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

Verificarea conformității administrative și a eligibilității
Responsabil: Comitetul de Evaluare și Selecție (CS)
Regulă evaluare: F
 ișa de proiect este declarată admisă pentru a intra în etapa următoare de selecție doar dacă obține DA la toate
criteriile de mai jos.
Pentru oricare NU la criteriile de mai jos, Fișa va fi respinsă.
Criteriile

Explicații (documente/informații a căror existență se verifică)

Dosarul fișei de proiect conține toate anexele
solicitate prevăzute în Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 si de apelul
specific?

Fișa de proiect este însoțită de toate anexele solicitate în Orientări
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital
Uman 2014-2020 si de Apelul Specific?

Coletul dosarului de proiect

Coletul fișei de proiect este sigilat și poartă toate detaliile de identificare:

Îndeplinire criteriu
DA
NU

Totodată, se verifică existenta acordului de parteneriat și a Notei
justificative privind valoarea adăugată a structurii parteneriale (dacă este
cazul), în situația în care proiectul se implementează în parteneriat,
care trebuie să respecte, respectă formatul indicat prin Apelul Specific şi
este asumat de către reprezentanții legali sau împuterniciții partenerilor.

Axa prioritară 5
Prioritatea de investițiii 9.1
Apelul de proiecte …..
Denumirea destinatarului: Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi
- Solicitant Denumirea și adresa sediului solicitantului
- Proiectul Titlul și locul de implementare a proiectului (localitate, județ)
În cazul în care informațiile de pe colet nu sunt completate corect se
poate identifica cel puțin numele solicitantului și nr. apelului de proiecte?
(în cazul în care numele solicitantului nu poate fi identificat pe coletul
fișei de proiect, GAL Sepsi va returna documentația, fișei de proiect
finanțare neintrând în procesul de evaluare și selecție)

DA

NU

Informațiile sunt corecte și se regăsesc inclusiv în cadrul Fișei de proiect
depuse?
Fișa de proiect este semnată de către
reprezentantul legal sau de împuternicitul
acestuia?
Completarea fișei de proiect

Solicitantul si partenerii, dacă este cazul, fac
parte din categoria de beneficiari eligibili și
îndeplinesc condițiile stabilite în Ghidul
solicitantului și în Apelul de propunere de
proiecte

Se verifică dacă persoana care a semnat fișa de proiect și anexele acesteia
este aceeași cu reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.
Modelul standard al fișei de proiect aferentă Apelului specific nu a fost
modificat (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor
suport în altă ordine decât cea specificată în apel) de către solicitant.
Fișa de proiect este depusă în termenul specificat în Apelul specific?
Solicitantul și partenerii fac parte din categoriile de beneficiari eligibili
menționate în Apelul Specific.
Solicitantul și fiecare partener este legal constituit și are
domeniul/domeniile de activitate corespunzător activităților pe care le va
desfășura în proiect
Este atașată Nota justificativă privind valoarea adăugată a structurii
parteneriale, dacă este cazul.
Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel puţin
o activitate relevantă (prin activitate relevantă se înțelege acea activitate
care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor).
În cazul parteneriatului, partenerul trebuie să dispună de resurse necesare
desfășurării activității din proiect pentru care este autorizat. În această
situație, solicitantul nu are voie să subcontracteze activități pe care le
prestează membrii parteneriatului. Activitățile de subcontractare se
realizează numai de către solicitantul de finanțare, nu și de partenerul
acestuia.
Parteneriatul are capacitate financiară: valoarea finanțării nerambursabile
care poate fi accesată de fiecare organizație (în funcție de tipul acesteia)
din cadrul parteneriatului nu depășește valoarea maximă (conform
algoritmului prezentat în Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020

DA

NU

DA

NU

DA

NU

Proiectul
se încadrează în programul
operațional, conform specificului de finanțare
stabilit în Apelul Specific?

Proiectul este încadrat în axa prioritară, prioritatea de investiţii,
obiectivul specific, indicatorii de realizare imediată şi de rezultat și
măsurile relevante, conform POCU şi Apelul Specific.

Proiectul FSE este complementar cu un proiect

Este prezentat în Fișa de proiect complementaritatea proiectului propus cu
min. o investiție de infrastructură la nivelul grupului țintă vizat de proiect.

FDRE
Valoarea proiectului, contribuția financiară
solicitată, valoarea subcontractării și durata
acestuia se încadrează în limitele stabilite în
Apelul Specific?
Grupul țintă este eligibil?

Valoarea totală a proiectului, (dacă este cazul) și valoarea asistenței
financiare nerambursabile solicitate se înscriu în limitele stabilite în
Apelul Specific.

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

În cazul modificării bugetului varianta modificată nu depășește 30% din
valoarea solicitată inițial spre finanţare.
Grupul țintă al proiectului se încadrează în categoriile eligibile menționate
în Ghidul Solicitantului și Apelul propunerii de proiecte. Se verifică dacă
în proiect sunt prevăzute cel puțin valorile/procentele minime stabilite
în Ghidul solicitantului - Apel, pentru diferite categorii de persoane care
compun grupul țintă.
Procentul beneficiarilor din ZUM este cel puțin egal cu ponderea
locuitorilor din ZUM în totalul populației din teritoriul SDL (ZUM și zona
urbană funcțională)
Proiectul vizează o comunitate romă

Durata proiectului

Cheltuielile prevăzute respectă
legale privind eligibilitatea?

Durata de implementare a proiectului se încadrează în durata maximă
prevăzută în Apelul Specific.
prevederile

Se verifica dacă este respectat cuantumul prevazut pentru măsurile
specifice Apelului Specific;
Valoarea cheltuielilor indirecte nu depășește procentul de 15% din
costurile directe eligibile

Bugetul proiectului respectă rata de
cofinanţare?

Bugetul respectă rata de cofinanțare (FSE, buget național și contribuție
proprie).

Se va verifica respectarea contribuției proprie minimă pentru solicitant,
conform prevederilor Apelului Specific.
Proiectul cuprinde cel puțin măsurile obligatorii?

Proiectul trebuie să cuprindă cel puțin măsurile obligatorii, prevăzute în
Procedura de selecție și evaluare proiecte.

Proiectul cuprinde măsurile minime de
informare și publicitate?

Se va verifica dacă solicitantul a descris în fișa de proiect măsurile minime
de informare și publicitate prevăzute în corrigendumul nr. 3 la documentul
Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul programului Operațional
Capital Uman 2014-2020, cu modificările si completările ulterioare
Măsurile minime de informare si publicitate care trebuie descrise în fișa de
proiect sunt:

DA

NU

DA

NU

- Asigurarea vizibilității proiectului (prin expunerea unui afiș) la sediul de
implementare a proiectului;
- Beneficiarii se asigura ca cei care participa în cadrul proiectului sunt
informați în mod specific cu privire la sprijinul acordat prin FSE;
- Orice fel de documente referitoare la implementarea proiectelor si
publicate pentru public sau participanți, inclusiv
certificatele
de
prezenta sau alte certificate, trebuie sa includă o mențiune cu privire la
faptul ca operațiunea a fost sprijinita în cadrul FSE.
OBSERVAȚII
Se vor menționa solicitările de clarificări și răspunsurile la acestea, inclusiv cu termenele la care solicitările de clarificări au fost trimise și, respectiv, răspunsurile au fost primite de
către CS GAL Sepsi
Se vor menționa problemele identificate şi observațiile experților care au verificat proiectul.
Se vor justifica neîndeplinirea anumitor criterii, dacă este cazul.
Se va menționa dacă a fost necesara realizarea medierii și concluziile acesteia.

SEMNĂTURA
Nume prenume, functia, data
Expert 1/2

ANEXA 5A - Model grilă de evaluare și selecție tehnică și financiară
a fișelor de proiect POR AP 9.1 la nivelul Asociației GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de
Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

Grila de evaluare tehnică și financiară pentru fișe de proiect POR la nivelul GAL Sepsi
Criteriu / Subcriteriu

Punc
taj

1.

Contribuția proiectului la implementarea planurilor de acțiune aferente
documentelor strategice relevante (maxim 10 puncte, punctaj cumulativ)

max.
10

1.1.

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia națională
privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020,
adoptată prin HG 383/2015

1.2.

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia
guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității
romilor 2014-2020

2.

Contribuția fișei de proiect la atingerea obiectivelor specifice SDL (maxim 10
puncte)

max.
10

3.

Contribuția fișei de proiect la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL
(maxim 10 puncte)

max.
10

3.1.

Proiectul vizează ținte egale cu indicatorii minim obligatorii propuse în Apelul
propunerilor de proiecte

3.2.

Proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii minim obligatorii propuse
în Apelul propunerilor de proiecte

4.

Contribuția proiectului la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă:
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (maxim 20 puncte)

4.1.

Grupul țintă al proiectului este definit clar și cuantificat, în relație cu analiza
de nevoi și resursele din cadrul proiectului

4.2.

Categoriile de grup ţintă sunt clar delimitate şi identificate inclusiv din
perspectiva apartenenței la ZUM 1, 2, 3

4.3.

Proiectul vizează o comunitate roma

4.4.

Numărul beneficiarilor vizați de proiect

5.

Fișa de proiect FEDR este complementar cu un proiect FSE; (maxim 10
puncte)

max.
10

6.

Relevanța, eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea proiectului. (maxim 30
puncte)

max.
30

max.
20

6.1.

Relevanța proiectului
Proiectul include descrierea clară a solicitantului și, după caz, a partenerilor,
a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței fiecărui membru al
parteneriatului în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă şi cu
obiectivele proiectului
Proiectul contribuie prin activitățile propuse la respectarea principiilor
orizontale, conform specificaţiilor din Ghid (nediscriminare, egalitatea de
gen, dezvoltare durabilă)

6.2

Eficiența proiectului – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a
resurselor financiare și asigurarea capacității operaționale a solicitantului si
partenerilor (acolo unde proiectul se implementează în parteneriat)
Capacitate financiară și operațională a solicitantului
Capacitatea operațională a solicitantului / partenerilor

6.3.

Eficacitatea proiectului – măsura în care rezultatele proiectului contribuie la
atingerea obiectivelor propuse

6.4.

Sustenabilitatea proiectului – măsura în care proiectul asigură continuarea
efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după
încetarea sursei de finanțare

7.

Gradul de pregătire / maturitate a proiectului (a diferitelor faze ale
proiectului) (maxim 10 puncte)

max.
10

Contractul pentru execuția Proiectului Tehnic este semnat SAU
Proiectul Tehnic este întocmit SAU
Autorizația de Construire este emisă SAU
Contractul de lucrări este semnat
Observații
Fiecare proiect poate fi punctat la fiecare subcriteriu cu un punctaj cuprins între punctajul minim și punctajul maxim
specificat în cadrul grilei de verificare. Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul
de evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 6 criterii.

O propunere de proiect va fi selectată în procesul de evaluare și selecție doar în cazul în care va cumula un punctaj minim
de 50 puncte, precum și punctajul minim la fiecare categorie, respectiv 50% din punctajul maxim pe categorie.În caz
contrar acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate.

SEMNĂTURI
Nume prenume, funcția, data
Expert 1/2

ANEXA 5B - Model grilă de evaluare și selecție tehnică și financiară
a fișelor de proiect POCU 5.1 la nivelul
Asociației GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de
Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

Grila de evaluare tehnică și financiară pentru fișe de proiect POCU la nivelul GAL Sepsi
1.

Criteriu / Subcriteriu
Contribuția fișei de proiect la atingerea obiectivelor specifice SDL (maxim 10
puncte)

1.1

Prin proiect se asigură implementarea măsurilor incluse în Strategia de
Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe

1.2

Prin proiect se contribuie la combaterea marginalizării comunităților
identificate prin SDL

2.

Contribuția fișei de proiect la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL
(maxim 20 puncte)

2.1.

Punctaj
max. 10

max. 20

Proiectul prevede pentru indicatorul 4S168 o valoare cuprinsă între 20,01%-50%
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S168 o valoare cuprinsă între 50,01%-75%
Proiectul prevede pentru indicatorul 4S168 o valoare cuprinsă între
75,01%-100%

2.2.
2.3.
2.4.
3.

Indicatorii asumați prin proiect reprezintă 3 sau mai multe domenii de
intervenții
Proiectul prevede pentru indicatorii 4S170.1 sau 4S170.2 sau 4S170.3 o
valoarea mai mare decât cea minimă obligatorie
Proiectul prevede prevede pentru indicatorul 4S169 o valoare de 2 ZUM
Proiectul prevede prevede pentru indicatorul 4S169 o valoare de 3 ZUM
Contribuția proiectului la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă:
persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (maxim 30 puncte)

3.1.

Grupul țintă al proiectului este definit clar și cuantificat, inclusiv din
perspectiva apartenenței la ZUM 1, 2, 3 în relație cu analiza de nevoi și
resursele din cadrul proiectului

3.2.

Se oferă detalii privind modalitatea de identificare şi implicare a membrilor
grupului ţintă în activităţile proiectului, asigurarea prezenţei numărului de
membri propus.

3.3.

Este identificată modalitatea de recrutare a grupului tinta si proiectul justifică
de ce sunt abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din
grupul tintă

max. 30

3.4.

Se oferă detalii privind modalitatea de identificare şi implicare a membrilor
grupului ţintă în activităţile proiectului, asigurarea prezenţei numărului de
membri propus.

3.5.

Natura şi dimensiunea grupului ţintă (compus doar din persoanele care
beneficiază în mod direct de activitățile proiectului) sunt luate în considerare
in functie de natura şi complexitatea activităţilor implementate şi de resursele
puse la dispoziție prin proiect

3.6.

Nevoile grupului ţintă vizat prin proiect sunt identificate de către solicitant pe
baza unei analize proprii, având ca surse alte studii, date statistice şi/sau
cercetarea proprie

3.7.

Impactul estimat asupra grupului țintă şi asupra domeniului este realist

4

Relevanța, eficacitatea, eficiența și sustenabilitatea proiectului. (maxim 30
puncte)

4.1.

Este descrisă experienţa solicitantului şi a partenerilor, implicarea acestora în
proiect şi sunt prezentate resursele materiale şi umane pe care le are fiecare
la dispoziţie pentru implementarea proiectului

4.2

Activitățile pe care le va implementa solicitantul și, dacă e cazul, fiecare
dintre parteneri în cadrul proiectului au legătură directă cu activitățile pe care
le va implementa

4.3.

Descrierea riscurilor şi a eficienţei măsurilor de prevenţie şi de minimizare a
efectelor este realistă (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor
identificate)

4.4.

Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței

4.5.

Există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora

4.6.

Pozițiile membrilor echipei de management a proiectului sunt justificate,
având atribuții individuale, care nu se suprapun, chiar dacă proiectul se
implementează în parteneriat sau se apelează la externalizare

4.7.

Implicarea în proiect a tuturor membrilor echipei este adecvată realizărilor
propuse şi planificării activităţilor (activitatea membrilor echipei de proiect
este eficientă)

4.8.

Planificarea activităţilor se face în funcţie de natura acestora, iar succesiunea
lor este logică

4.9

Termenele de realizare ţin cont de durata de obţinere a rezultatelor şi de
resursele puse la dispoziţie prin proiect

max. 30

5.

Sustenabilitatea proiectului – măsura în care proiectul asigură continuarea
efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de
finanțare

5.1.

Proiectul are prevăzute, din timpul implementării, acţiuni/activităţi care duc
la sustenabilitatea proiectului (de exemplu, crearea de parteneriate, implicare
în proiect a altor factori interesaţi, alocarea în bugetul viitor a unei sume
pentru continuarea activităţii, valorificarea rezultatelor printr-un alt
proiect/alte activităţi, demararea unor activităţi care să continue proiectul
prezent etc.);

5.2.

Planul de implementare al proiectului include etapele de validare / avizare /
aprobare a rezultatelor, respectiv metode de diseminare a rezultatelor către
alte entități

max. 10

Observații
Fiecare proiect poate fi punctat la fiecare subcriteriu cu un punctaj cuprins între punctajul minim și punctajul maxim
specificat în cadrul grilei de verificare.Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea proiectului, procesul de
evaluare şi selecţie continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.
O propunere de proiect va fi selectată în procesul de evaluare și selecție doar în cazul în care va cumula un punctaj minim
de 70 puncte, precum și punctajul minim la fiecare categorie, respectiv 70% din punctajul maxim pe categorie. În caz
contrar acesta va fi declarat respins pentru neîndeplinirea pragului minim de calitate.

SEMNĂTURI
Nume prenume, funcția, data
Expert 1/2

ANEXA 6 – DECIZIA DE REPARTIZARE A FIȘELOR DE
PROIECTE
PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup
de Acțiune Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

DECIZIA nr. ____
PRIVIND REPARTIZAREA A FIȘELOR DE PROIECTE SPRE EVALUARE

Ca urmare a încheierea sesiunii de depunere de fișe de proiecte pentru Apelul de
propuneri de proiect nr. ___________________________ aferent implementării SDL
Sfântu Gheorghe.
Având în vedere Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte
POR/POCU aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de
Acțiune Locală Sepsi proiectele sunt repartizate pentru evaluare și selecție după cum
urmează:
Nr. de
înregistr
are fișă
de
proiect

Solicitant

Titlu fișă de
proiect

Expert evaluator
repartizat

1
2
3

Evaluarea și selecția fișelor de proiecte depuse se desfășoară în conformitate cu
specificațiile Procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe.
…………………..
Manager de proiect
Semnătura
2

Data :

3

ANEXA 7 – DECLARAŢIE DE CONFIDENȚIALITATE

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup
de Acțiune Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE

Subsemnata/Subsemnatul __________________________________________________,
cu funcția de _______________________________ în cadrul Asociației Grup de Acțiune
Locală Sepsi, având rolul de _________________________________________________
în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect depuse la Apelul de propuneri
de proiect ________________
declar pe propria răspundere următoarele:
-Prin termenul informație înțeleg orice data, document, grafic, hartă, planuri
de execuție, baze de date și alte asemenea stocate prin orice mijloc și, de asemenea,
orice informatie pusa la dispozitie în legatura directă ori indirectă cu evaluarea și
selecția fișelor de proiect pentru apelul nr. _________________________________
-voi trata orice informație la care am acces sau mi-a fost dată ori adusă la
cunoștință drept confidențială și nu voi transmite unei terțe părți fără aprobarea în
scris al reprezentantului legal a Asociației Grup de Acțiune Sepsi sau a unui potențial
client, după cum este cazu.
-Informațiile pe care le dețin le voi folosi în unicul scop de a efectua evaluarea
fișelor de proiecte depuse
Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic și să nu reproduc informația fără
aprobarea în scris a autorității contractante și să nu permit persoanelor în afara
comisiei de evaluare să între în contact cu informația. Voi lua toate măsurile rezonabil
posibile pentru a împiedică accesul la informația aflată sub controlul meu precum și
copierea acesteia.
Voi informa imediat conducerea Asociației GAL Sepsi dacă am cunoștințe
despre orice acces neautorizat la orice și modul în care a avut loc acest acces.

2

Dau prezenta declarație de confidențialitate pe propria răspundere spundere,
cunoscând prevederile legale cu privire la confidentialitatea și păstrarea secretului
informației.

Numele și prenumele _____________

Data ________________

Semnătura ___________

3

ANEXA 8 – DECLARAŢIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE
INTERESE

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup
de Acțiune Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

DECLARAȚIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Subsemnata/Subsemnatul __________________________________________________,
cu funcția de _______________________________ în cadrul Asociației Grup de Acțiune
Locală Sepsi, având rolul de _________________________________________________
în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect depuse la Apelul de propuneri
de proiect
declar pe propria răspundere sub sancţiunea aplicabilă faptei de fals în acte
publice, că nu sunt în conflict de interese, conform prevederilor art.10 (alin. 1),
art.11 (alin. 1),

din

art.13 (alin. 1) și

art.16 (alin. 1), OG 66/2011, privind

prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea
fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în cadrul
procedurii de selecție a fișelor de proiectelor depuse la nivel de Asociație GAL Sepsi.
În situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu
realitatea, accept ca subsemnatul/a este pasibil/ă de încălcarea prevederilor
legislației penale privind falsul în declarații.
Mă angajez să respect Regulamentul de organizare și funcționare, a
procedurilor şi regulilor aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt
descrise în Procedura de evaluare și selecție a proiectelor POR/POCU aferente
implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi
Sepsi, aplicabile activității pe care o desfășor pe parcursul întregii perioade în care
deţin această funcţie;
Declar că nu sunt implicat în activitatea de pregătire sau implementare de
proiecte/fișe de proiect, precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni
legate

de

imparțialitatea

și

obiectivitatea

în

îndeplinirea

sarcinilor

şi

responsabilităţilor ce îmi revin în calitate de membru CES/CSC; Ori de câte ori sunt
2

implicat

în

analiza/evaluarea/selecția unui proiect depus în cadrul unei sesiuni de depunere la
nivelul Asociației GAL Sepsi să nu mă aflu într-o situaţie care m-ar împiedica să
acţioneze imparţial şi nediscriminatoriu;
Totodată voi informa din timp Consiliul Director al Asociației GAL Sepsi asupra
apariţiei oricăror circumstanţe de natură să îmi afecteze obiectivitatea şi
imparţialitatea în exercitarea în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în situațiile în
care:
● sunt soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de
interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac
parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a
unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au
elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice
document anexat acestora şi/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor
partenere/legate ale acestora, dacă este cazul;
● sunt rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin
părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al
operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/proiectele/cererile
de finanţare sau orice document anexat acestora.

…………………..
Semnătura
Data :

3

4

ANEXA 9 – MODEL ORIENTATIV DE SOLICITARE DE
CLARIFICĂRI

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup
de Acțiune Locală Sepsi

Etapa a III-a mecanismului DLRC
2020 - REVIZIA 1

SOLICITARE DE CLARIFICĂRI

Către, _________________________________ (denumire Solicitant)

Referitor la Fișa de proiect înregistrată cu nr. _____________________, având titlul
__________________________________________________________________________
depus în cadrul Apelului de proiecte nr. _____________________ derulat de Asociația
Grup de Acțiune Locală Sepsi vă adresăm următoarea solicitare de clarificare cu
privire la următoarele aspecte identificate în etapa de Verificare a conformității
administrative și criteriilor minime de eligibilitate (CAE) / Evaluarea tehnică și
financiară (ETF):
1. ………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………….
3. ...
Având în vedere prevederile Procedurii de Evaluare și Selecție a Proiectelor
POR/POCU Aferente Implementării SDL Sfântu Gheorghe la Nivel de Asociație Grup de
Acțiune Locală Sepsi vă informăm că aveți obligația de a prezenta un răspuns la
solicitarea de clarificare în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.
Cu stimă,

……………………………..
manager proiect
Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi

2

3

ANEXA 10 - Model raport de selecție la nivelul Asociației
GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație
Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

Raport de selecţie pentru lista de proiecte cuprinse în SDL
Conţinut:
Introducere

Anexe:

Membrii Comitetului de selecţie GAL
Derularea selecţiei de proiecte
Concluzii
 ista de proiecte selectate1
L

Introducere:
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente:
Numărul total al proiectelor
Perioada în care s-a efectuat selecţia
Membrii Comitetului de selecţie al Asocaiției GAL Sepsi
Nume

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

Semnătura

Procesul de selecţie
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente
Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.)
Data şi modul de anunţare a rezultatelor
Proiectele încadrate pe lista prioritară
Proiectele încadrate pe lista de rezervă (în limita de supracontractare de 120% din
bugetul aferent SDL)
Numărul total de proiecte primite
Numărul proiectelor retrase
Numărul proiectelor neeligibile
Numărul proiectelor eligibile selectate

Lista de proiecte selectate va fi ordonată în funcţie de punctajul total

●
●
●

Numărul proiectelor eligibile neselectate
Valoarea fiecărui proiect selectat
Număr de contestații primite și motivele acestora

Titlu
proiect

Clarificări solicitate

Răspunsurile primite de la solicitantul
de finanţare

(se vor prezenta sintetizat clarificările solicitate şi răspunsurile primite)
Concluzii:
Se vor formula concluziile Comitetului de Selecție al Asociției GAL Sepsi.

Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei, dacă a fost
cazul.
Nume si prenume
Preşedintele
Comitetului de
selecţie
Secretar
Membru
Membru
Membru

Semnătura

Data

ANEXA 11 - Model raport de contestații
la nivelul Asociației  GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație
Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

Raport de contestații pentru lista de proiecte cuprinse în SDL
Conţinut:
Introducere

Anexe:

Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor GAL Sepsi
Derularea procesului de soluționare a contestațiilor
Concluzii
 ista rezultatului contestațiilor1
L

Introducere:
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente:
Numărul total al contestațiilor depuse
Perioada în care s-a efectuat soluționarea contestațiilor
Membrii Comitetului de Soluționare a Contestațiilor la nivelul Asocaiției GAL Sepsi
Nume

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

Semnătura

Procesul de soluționare a contestațiilor
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente
●
●
●
●
●
●
1

Numărul total de proiecte pentru care au fost depuse contestații
Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente contestațiilor
depuse
Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea rezultatului contestațiilor/
punctajelor obținute în urma contestațiilor (max.1-2 pag.) - pentru fiecare punct
contestat în parte
Data şi modul de anunţare a rezultatelor contestațiilor
Rezultatul contestațiilor
Valoarea fiecărui proiect pentru care s-a depus contestație

Lista rezultatului contestațiilor va fi ordonată în funcţie de punctajul total obținut în urma contestațiilor,
dacă este

Titlu
proiect

Puncte contestate

Evaluare contestație

(se vor prezenta sintetizat contestațiile primite și evaluarea acestore)
Concluzii:
Se vor formula concluziile Coomisia de Soluționare a Contestațiilor GAL Sepsi.

Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul soluționării
contestațiilor, dacă a fost cazul.
Nume si prenume
Preşedintele
CSC
Secretar
Membru
Membru
Membru

Semnătura

Data

ANEXA 12 - Model Notificare către beneficiar cu privire
la rezultatul selecției
la nivelul Asociației  GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație
Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

NOTIFICARE SOLICITANT
referitor la rezultatul evaluării

Către, _________________________________ (denumire Solicitant)

Referitor la Fișa de proiect înregistrată cu nr. _____________________, având
titlul
____________________________________________________________________
______depus în cadrul Apelului de proiecte nr. _____________________
derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi vă comunicăm că au fost
depuse și evaluate ________ fișe de proiecte.
Referitor la rezultatele selecției vă comunicăm că
● în urma etapei de Verificare a conformității administrative și criteriilor
minime de eligibilitate proiectul Dvs. a fost admis/respins pentru
următoarea etapă de verificare
● în urma etapei de Evaluare tehnică și financiară proiectul Dvs. a obținut
un punctaj de ______ puncte și face parte/nu face parte din Lista finală
de proiecte selectate.
Vă transmitem alăturat rezultatul evaluării fișei de proiecte denumit
___________________________________________________________________.
Conform Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor POR/POCU aferente
implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală
Sepsi rezultatul evaluării poate fi contestat o singură dată. Contestaţiile pot fi
depuse via e-mail (____________________) sau la sediul secundar al Asociației
GAL Sepsi (Incubatorul de Afaceri - str. Presei nr. 4, camera 12, 520064, Sfântu
Gheorghe, jud. Covasna) în termen de maximum 5 zile calendaristice de la
primirea prezentei notificări.

Contestaţiile primite vor specifica în clar criteriile pentru care sunt contestate
rezultatele, acestea fiind analizate de către Comisia de Soluţionare a
Contestaţiilor. CSC va analiza la nivelul respectivelor fișe de proiecte, exclusiv
aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor.
Cu stimă,

……………………………..
manager proiect
Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi

ANEXA 13 - Model Fișă verificare teren
la nivelul Asociației  GAL Sepsi

PROCEDURA
de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte POR/POCU
aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe la nivel de Asociație
Grup de Acțiune Locală Sepsi
Etapa a III-a mecanismului DLRC

2020 - REVIZIA 1

FIȘA DE VERIFICARE PE TEREN

Nr. înreg. fisă de proiect:
Denumire proiect:
Denumire solicitant:
Data:
Localizare:
Rezultatul verificarii

Nr.
Crt.

documentare
Obiectul
analizei/verificarii

Expert

1

Solicitantul,
prin
reprezentantul legal sau
un
împuternicit
al Expert 1
acestuia, s-a prezentat
Expert 2
la data, locul și ora
programată
pentru
începerea verificării?

2

Solicitantul a participat Expert 1
nemijlocit
prin
reprezentantul legal/un Expert 2
împuternicit al acestuia
la toate etapele de
verificare pe teren?

3

Solicitantul a asigurat Expert 1
accesul neîngrădit la
Expert
terenul/obiectivul
2
aferent investiției?

Da

Nu

Nu
este
cazul

la locul
investiției
Da

Nu

Nu
este
cazul

4

Localizarea/amplasarea
Expert 1
proiectului
este
conforma
cu
cea Expert 2
specificata de solicitant
în fișa de proiect și în
documentele
anexate
fișei de proiect?

5

Au
fost
realizate Expert 1
fotografii
document
relevante pentru proiect
pentru
prezentarea
situației existente în Expert 2
ceea
ce
priveşte
localizarea proiectului la
data vizitei pe teren?

6

Solicitantul nu a demarat Expert 1
activitățile
proiectului
înainte de vizita pe Expert
2
teren?

Observații: ………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rezultatul verificării*: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Concluzie
Cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu fișa de proiect?
DA

NU

Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal (nume şi funcţie)
solicitant: ........................................................................
Semnătura ……………………........................

Verificat de ……………………...........................………. Expert 1 GAL Sepsi
Nume și prenume........................................................................
Semnătura ……………………........................ DATA………….
Întocmit de ……………………...........................………. Expert 2 GAL Sepsi
Nume și prenume........................................................................
Semnătura ……………………........................ DATA………….
* vor fi menționate toate aspectele constatate la studierea documentaţiei şi în
timpul vizitei pe teren și orice alte constatări ale experților care pot afecta
implementarea proiectului, precum şi solicitarea de alte informaţii.

Metodologia de verificare pe teren
Expertul va completa în Fișa de verificare pe teren datele fișei de proiect, data
la care s-a efectuat vizita pe teren, localizarea proiectului (conform fișei de
proiect) precum și persoana care l-a însoțit pe expert la verificarea pe teren
(numele și funcția acesteia – reprezentant legal/tehnic).
Experții care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea
prin înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective.
La completarea fișei raport de teren se vor lua în considerare următoarele
aspecte:
Întrebarea 1: Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel. Se
verifică actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului
acestuia (inclusiv documentul de împuternicire);
Întrebarea 2: Experții vor bifa în coloanele corespunzătoare din tabel;
Întrebarea 3: Experții vor bifa în coloanele din tabel – dacă reprezentantul
legal/un împuternicit al acestuia permite accesul la toate obiectivele de
investiție, aceștia vor bifa în coloana DA și vor menţiona în Rezultatul
verificării.
Întrebarea 4: Se verifica existența terenului pe care va fi amplasată investiția,
conform documentelor anexate fișei de proiect și localizarea acestuia (ex:
borne kilometrice, vecinătăți, îngrădire etc), care vor fi specificate la rubrica
Rezultatul verificarii; În cazul în care se consideră că terenul trebuie măsurat,
se va specifica suprafața rezultată din măsurare față de cea specificată în
documente. La rubrica Observații se vor preciza în mod explicit dacă au fost
efectuate măsurători și se vor specifica obligatoriu și mijloacele
(echipamentele) cu care au fost efectuate măsurătorile.
Întrebarea 5: Experții trebuie sa realizeze fotografii - document relevante
pentru proiect (teren/imobil pentru care trebuie să dețină document de
proprietate/folosință). Acestea sunt obligatoriu de făcut și vor fi atașate Fișei
de verificare pe teren).
Întrebarea 6: Expertul verifica la vizita pe teren dacă activitățile menționate în
fișa de proiect sunt demarate înaintea vizitei pe teren. Rezultatul acestei
verificări va fi menţionat distinct în Raportul de verificare pe teren.
La rubrica Rezultatul verificării experții:
● vor descrie în detaliu toate verificările efectuate:
○ mijloacele de control folosite

○ probleme identificate
● vor justifica înscrierea bifelor în câmpurile specifice pentru fiecare
punct de verificat din Fișa de verificare pe teren
● vor detalia concluziile verificării însoțite de aspectele care necesită
clarificări
Dacă există neconcordanțe între părerile experților care efectuează vizita pe
teren, evaluatorii vor purta o discuție de armonizare în vederea identificării
unui răspuns unanim.
Concluzii
Se vor analiza răspunsurile la întrebările 1-6 și constatările de la rubrica
Observații și în funcție de rezultatul acestora se va bifa și contrabifa de experții
verificatori Concluzia verificării pe teren. În cazul în care răspunsul la cel puțin
unul dintre întrebări este NU, la concluzia nu poate avea rezultatul de DA.

