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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor) informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt 

confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să îl 

primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a-l returna expeditorului 

  Nr. ........../………..
  

 

Către: Asociația Grupul de Acțiune Locală GÂRCINI 

În atenţia: Doamnei Nicoleta Teonia Voicescu, Manager proiect 

Proiect: POCU/GAL/2021/AP 5/3/OS5.1 

Titlu: “Servicii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini” 

 

 

 

Prezentei adrese de informare, găsiți atașată Anexa 3 – Raportul observatorului 

înregistrată la OIRPOSDRU Centru cu nr. _________/________________ și Anexa 4 aferentă. 

 

Cu stimă,  

 

Director Executiv 
Ionela MIHĂILESCU 
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Anexa nr. 3 

Nr. înreg. …../.……. 

 

RAPORTUL OBSERVATORULUI - FINAL 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte 
de către Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini 

Având în vedere invitaţia Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini transmisă în data 

de 22.11.2021 prin mijloace electronice, a fost nominalizată pentru participarea la Procesul 

de selecție a fișelor de proiecte, prin emailul din data de 19.11.2021, în calitate de observator, 

dna. Stoia Ionela Diana, pentru misiunea din data de 22.11.2021, ora 15.00.  

Ținând cont de  prevederile  Legii nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, Hotărârea nr. 394/2020, 
Hotararea nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de alertă pe teritoriul Romaniei începând 
cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 privind declararea stării 
de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 și restricționarea activităților la nivelul Asociației Grupul de 
Acțiune Locală Gârcini, întâlnirea membrilor Comitetului de selecție a Raportului final s-a 
realizat pe platforma ZOOM Meetings.  

 

1) Scop  

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL 
Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini, în cadrul apelului de selecție 
POCU/GAL/2021/AP5/3/OS5.1/1/10.11.2021 și de a aviza sau nu, după caz, 
Raportul de selecție întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL în cadrul acestui 
proces.  

 

2) Elemente verificate 

Observatorul verifică modul în care GAL respectă, în cadrul procesului de selecție a fișelor de 

proiecte, informațiile și cerințele menționate în ghidul solicitantului, procedura de evaluare și 

selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns.  

Situația fișelor de proiect care au facut obiectul procesului de evaluare și selecție 

• Numărul total de fișe de proiect primite: 1 – depusă de către UAT Municipiul 

Săcele 

• Numărul fișe de proiect retrase: 0 

• Numărul fișe de proiect neeligibile: 0 

• Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 1 
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• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 0 

• Valoarea fiecărei fișe de proiect selectate:  

• Proiect ,,Serviciii integrate pentru membrii comunității ZUM Gârcini ” – Valoarea 

proiectului este de 1.926.144,26 lei din care: finantare nerambursabila 1.875.705,02 

lei si cofinantare 50.439,24 lei.  

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării contestațiilor: 0  

• Data şi modul de anunţare a rezultatelor: întocmire Raport de selecție intermediar pentru 

lista de proiecte cuprinse în SDL – POCU/GAL Gârcini/2021/AP 5/3/OS 5.1 având număr 

de înregistrare 386/22.11.2021 si Notificarea nr. 387/22.11.2021 transmisă beneficiarului 

cu privire la rezultatul selecției -etapa ETF. 

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului:  

• Valoarea minimă a proiectului este de 101.000 euro, respectiv 477.437,10 lei. Valoarea 

maximă a finanțării este de 550.000 euro, respectiv 2.599.905,00 lei. Contravaloarea 

în lei a fost calculată la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019, și anume 1 Euro 

= 4,7271 lei. 

• Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție (dacă este cazul, conform 

procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de 

CCS restrâns). – Nu este cazul. 

 

3) Constatări: 

Procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte a avut loc pe platforma ZOOM Meetings 

ținând cont de prevederile Legii nr. 55 din 15 mai 2020 Hotărârea nr. 394/2020, Hotararea 

nr. 1090/2021 privind prelungirea starii de alertă pe teritoriul Romaniei începând cu data de 

10 octombrie 2021, privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19, privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și restricționarea 

activităților la nivelul GAL- Asociației Grupul de Acțiune Locală Gârcini. 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de GAL, 

s-a constatat respectarea: 

 A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării 

apelului; 

 B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns; 

C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor 

de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 

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

procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns 

E. Alte aspecte – Nu este cazul 
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Rezultatul verificării se regăsește în Lista de verificare – Anexa 4 a procesului de selecție, 

anexă a prezentului raport. 

• Ca urmare a verificării realizate, se decide avizarea procesului final de selecție a fișelor de 

proiecte desfășurat de GAL, respectiv raportul final de selecție a fișei de proiect depuse de 

către beneficiarul UAT Municipiul Săcele. 

 

 

Observatii: 

Nu este cazul.  

Cu stimă, 

 

Director Executiv, 

Ionela Maria MIHĂILESCU 

 

  

Avizat,  

Director executiv adjunct  

Alexandra RUS  

 

 

 

     Avizat,                                                      Întocmit, 

            Ioana BOCA                          Diana STOIA  

 Coord. Comp. Monitorizare                                Ofițer Monitorizare Proiecte 
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Anexa nr. 4   

 

LISTĂ DE VERIFICARE  

 

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE  
Asociația "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ"GÂRCINI,  

 ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GAL GÂRCINI/2021/AP5/3/OS 5.1 
 
 
 

 

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 

     Prin Adresa nr. 
7369/19.05.2021, a fost avizat 
de către OIR POCU apelul de 
fișe de proiecte și Ghidul 
Solicitantului. Prin Adresa Nr. 
16348/14.10.2021, OIR 
CENTRU a aprobat 
Corrigendumul nr.4 la 
GHIDULUI SOLICITANTULUI – 
CONDIŢII SPECIFICE DE 
ACCESARE A FONDURILOR ÎN 
CADRUL APELURILOR DE 
PROIECTE nr. 
POCU/GAL/2021/AP 5/3/OS 
5.1 pentru interventia 
OPERAȚIONALIZAREA 
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CENTRULUI SOCIO-MEDICAL 
ȘI FURNIZAREA DE SERVICII 
INTEGRATE SOCIO-MEDICALE 
ȘI DE INSERȚIE SOCIO-
PROFESIONALĂ aferentă 
Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de 
servicii integrate socio-
medicale, din cadrul 
Obiectivului Specific nr.1 al 
Strategiei de Dezvoltare 
Locală, respectiv Dezvoltarea 
de servicii funcționale pentru 
persoanele aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială 
din teritoriul SDL până în 2023 
și a APELULUI DE PROIECTE 
nr.POCU/GAL/2021/AP5/3/OS 
5.1 pentru interventia 
OPERAȚIONALIZAREA 
CENTRULUI SOCIO-MEDICAL 
ȘI FURNIZAREA DE SERVICII 
INTEGRATE SOCIO-MEDICALE 
ȘI DE INSERȚIE SOCIO-
PROFESIONALĂ aferentă 
Măsurii M.1.1 - Dezvoltarea de 
servicii integrate socio-
medicale, din cadrul 
Obiectivului Specific nr.1 al 
Strategiei de Dezvoltare 
Locală, respectiv Dezvoltarea 
de servicii funcționale pentru 
persoanele aflate în risc de 
sărăcie și excluziune socială 
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din teritoriul SDL până în 
2023, Apelul de propunere de 
proiecte şi Ghidul 
Solicitantului, au fost avizate 
de către OIR POSDRU 
Regiunea Centru la data de 
14.10.2021. Data și ora de 
începere a depunerii de 
propuneri de proiecte: 
20.05.2021, ora 08.00; 

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 

  Decizia nr. 49/10.05.2021 
Consiliul Director a aprobat 
Apelul de fișe de proiecte  
POCU/GAL Garcini/2021/ AP 5/ 
3 / OS 5.1 și Ghidul 
Solicitantului - condiții specifice 
de accesare de fondurilor în 
cadrul apelurilor de proiecte 
lansate de GAL Gârcini în cadrul 
SDL- Etapa a III-a a 
mecanismului DLRC. 

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 

  Procedura de selecţie proprie 

elaborată de GAL şi avizata de 

CCS restrâns a fost postată pe 

pagina de internet a GAL 

https://gal-garcini.ro/  

4. 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 

  https://gal-garcini.ro/  
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B. Verificarea respectării etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns  

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

selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns ? 

X 

  Etapele principale ale procesului 
de evaluare și selecție a fișelor 
de propuneri de proiecte sunt: 
1.Elaborarea documentelor de 
accesare a măsurilor din SDL. 
2.Tipurile de apeluri aferente 
intervențiilor POR/POCU 
3.Lansarea apelurilor de fişe de 
proiecte de către GAL. 
4.Asigurarea comunicării şi 
transparenţei. 
5. Depunerea fişelor de 
proiecte. 
6. Desfășurarea procesului de 
evaluare şi selecţie a fişelor de 
proiecte la nivelul GAL Sepsi. 
7. Evaluarea fişelor de proiecte. 
8. Selecția fișelor de proiecte. 
9. Modalitatea de anunțare a 
rezultatului procesului de 
selecţie. 

C. Verificarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de 

GAL și avizată de CCS restrâns 

1.  Constituirea 

Comitetului de 

selecţie și a 

Comisiei de 

soluționare a 

• Componența Comitetului de selecţie și a 

Comisiei de soluționare a contestațiilor este 

decisă la nivelul AGA/CD/Reprezentantul legal 

al GAL, în conformitate cu prevederile 

Statutului GAL ? 

X 

  Constituirea comisiei de selecție 
GAL Gârcini și a Comisiei de 
soluționare a contestațiilor, s-a 
realizat prin Hotărârea nr. 61 
din data de 19.09.2019 a 
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contestațiilor  Comitetului Director.  

• 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 

  Componența Comitetului de 
Evaluare și Selecție: 

1.Agenția de Dezvoltare 
Durabilă a Jud. Brașov 

2. Spitalul Municipal Săcele  

3. Asociația Comunității Gârcini 

4. Farmacia Precizia SRL  

5. Electroprecizia SA 

Nu a fost depusă nicio 
contestatie la selecția fișelor de 
proiect.  

 

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

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

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

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

Contestaţiilor sau evaluatorii GAL implicaţi în procesul de selecție) au 

semnat declarația de confidențialitate și pe cea de evitare a 

conflictului de interese ? 

X 

  Persoanele implicate la nivelul 
GAL în evaluarea şi selecţia 
fișelor de proiect au semnat 
olograf Declarația de 
confidențialitate și pe cea de 
evitare a conflictului de interese. 

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

administrative și criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a 
X 

  Termenul de verificare CAE s-a 
încadrat în termenul prevăzut în 
Procedura de evaluare și 
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încadrat în termenul maxim prevăzut de procedura GAL pentru 

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

fost respectat, există o justificare corespunzătoare? 

selecție a fișelor de proiect.  

Grilele CAE (Anexa 3) au fost 
finalizate de către cei doi 
membrii evaluatori și avizate de 
către membrii Comitetului de 
selecție în data de  

Notificare solicitant cu privire la 
rezultatul etapei CAE, nr. 
368/15.11.2021 POCU/GAL 
GÂRCINI/2021/5/03/OS5.1.  

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   

Anexa 3, Grilele CAE, sunt 
completate la toate criteriile de 
către experții implicați în 
procesul de selecție și avizate de 
membrii Comitetului de selecție, 
conform Procedurii de selecție și 
evaluare a fișelor de proiect 
avizată. 

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   

Termenul de verificare pentru 
etapa ETF s-a încadrat în 
termenul prevăzut în Procedura 
de evaluare și selecție a fișelor 
de proiect. 

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   

Grilele ETF sunt completate la 
toate criteriile de către membrii 
din Comitetul de selecție,  
conform Procedurii de selecție și 
evaluare a fișelor de proiect 
avizată. 

Grilele ETF (Anexa 4) finalizate 
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de membrii evaluatori și avizate 
de către membrii Comitetului de 
selecție. 

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   

UAT Municipiul Săcele– 92 
puncte. 

 

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 

Nu au existat contestații. 

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 

Nu au  fost solicitate clarificări.  
  
 

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

atât în etapa CAE, în etapa ETF cât și în etapa de soluționare a 

contestațiilor, rezultatele acesteia sunt justificate în Raportul de 

Selecție? 

  

X 
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E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere] 

Nu este cazul.  
 

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

X Validare 

     Invalidare 

 

 

Denumire OIR/ADR:OIR POSDRU Regiunea Centru 

  Nume și prenume observator: Diana STOIA  
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