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Anexa 3 

Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) 
Etapa a III - a  

 

 

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A 

FIȘELOR DE PROIECTE SELECTATE DE GAL 

 

Stimată doamnă Președinte, 

Referitor la solicitarea de avizare a fișelor de proiecte depuse de GAL-ul pe care îl reprezentați și 

înregistrate la Secretariatul CCS Restrâns vă informăm că situația avizării/neavizării acestora se 

regăsește în tabelul anexat prezentei notificări. 

În cazul neavizării, motivele sunt evidențiate în grilele de verificare anexate. 

Vă informăm, că în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei notificări, aveți 

obligația să informați fiecare potențial beneficiar cu privire la rezultatul verificării fișei de proiect. 

NOTĂ: Până la finalul implementării SDL, GAL trebuie să asigure complementaritatea între intervențiile 

FEDR (POR) și intervențiile de tip FSE (POCU) conform SDL selectate în cadrul etapei a II-a a 

mecanismului DLRC. 

Cu stimă, 

 

Director Executiv OIR POSDRU Regiunea CENTRU 

 

Ionela MIHĂILESCU 

 

 

 

Data: 24.12.2021 

 

Doamnei Pîrvu Nicoleta Maria 

Președinte 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Gârcini 

http://www.oirposdrucentru.ro/
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Tabel 1. Notificare privind rezultatul verificării fișelor de proiecte selectate de Asociația GAL 

Gârcini 

Nr. 

crt. 

Nr. și data 

înregistrării 

adresei de 

înaintare a 

pachetului de 

fișe de proiecte 

Denumire potențial 

beneficiar 

Titlul fișei de proiect Avizată/ 

Neavizată 

1. 15349/13.12.2021 Liceul Tehnologic Victor 

Jinga 

Sprijin pentru accesul 

și menținerea pe piața 

muncii 

AVIZATĂ 

 

 

 
  

 



Anexa 6a 
 

LISTĂ DE VERIFICARE  
A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  

 
Grup de Acțiune Locală (GAL): ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GARCINI” 

Denumire SDL: STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNITATII GARCINI 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de proiecte: 

15349/13.12.2021 
 

 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 
Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 
criteriu 

 Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1. Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat de OIR. 

x   Raportul final de selecție este aprobat de Consiliul 
Director al Asociației “GRUPUL DE ACȚIUNE 
LOCALĂ GARCINI” prin Decizia nr. 78/16.11.2021, 
și este avizat de OIR POSDRU CENTRU, prin 
raportul observatorului inreg. Cu nr. 
18791/15.11.2021. 

Criteriul este îndeplinit. 

2. Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili 
conform prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 
N.B Pentru intervențiile cu specific educațional este 
obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 
Inspectoratul Școlar Județean din județul aferent SDL, 
conform Orientărilor GAL 

x   A fost selectată de către GAL o singură fișă de 
proiect cu titlul ”Sprijin pentru accesul si 
mentinerea pe piata muncii”. 

In cadrul fisei de proiect, implementarea se face 
in parteneriat.  

Solicitantul este Liceul Tehnologic Victor Jinga, 
unitate scolara. 



Membrul 1 – Fundatia Romtens -  
persoana juridica de drept privat constituit 
conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

Solicitantul si partenerul din fișa de proiect sunt 
eligibili conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

Criteriul este îndeplinit 

3.  Solicitantul și fiecare partener este/sunt legal constituit/iți 
(cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în vigoare). 

x   Solicitantul – Liceul Tehnologic Victor Jinga- este 
legal constituit (exista autorizatie de formare din 
2020).  
 
 
Partenerul 1 - Fundatia Romtens este legal 
constituita -documentele act constitutiv, statut, 
etc. – se regasesc in cadrul fisierului “Procedura 
de selectie a partenerilor” 
 
Criteriul este indeplinit. 

4.  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 Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare, secțiunea 4.1.3 
Capacitatea financiară 

x   Capacitate financiară: 
 

Solicitant - Liceul Tehnologic Victor Jinga - este 
institutie publica de invatamant –  

AFN solicitat = 1,596,358.89 lei 

Conform prevederilor Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul Programului Operațional 
Capital Uman 2014-2020: „Pentru solicitanții / 
partenerii instituții publice, nu se evaluează cifra 
de afaceri. Valoarea asistentei financiare (AFN) 
solicitate este dată de valoarea bugetului alocat 
activităților de care este responsabilă instituția 
publică în cadrul proiectului.” 

 



Partener - Fundatia Romtens- ONG 
 
VTE solicitat = 963,045.64 lei 
AFN solicitat = 963,045.64 lei 
 

Conform informatiilor din fisa de proiect: 
Venituri 2018 = 746.339,00 lei 
Venituri 2019 = 3,356,608.00 lei 
Venituri 2020 = 897.136,00 lei 
Venituri ultimii ani = 5,000,083.00 lei 
 
AFN solicitat este mai mic decat suma Veniturilor 
pe ultimii ani 
 
Criteriul este indeplinit 

5.  Activităţile de subcontractare se realizează numai de către 
Solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul acestuia, 
conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020. Obs. Prin excepție, partenerii pot 
subcontracta activități/subactivități suport (de ex., 
organizare evenimente, pachete complete conţinând transport 
şi cazare a participanţilor şi/sau a personalului propriu, 
sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități 
relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în baza 
expertizei în domeniu. 

x   Activităţile de subcontractare se realizează numai 
de către Solicitantul de finanţare, nu şi de 
partenerii acestuia, conform Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. 
 
 
 
Criteriul este îndeplinit 

6. Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui 
tip de partener / parteneri. 

x   Conform fisei de proiect depusa, este prezentată 
motivarea selectării și rolul concret al fiecărui tip 
de partener. (Nota justificativa a parteneriatului- 
atasata) 
 
Criteriul este îndeplinit 
 

7. Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat 
în cel puțin o activitate relevantă (aferente cererii de 
finanțare depuse). 
Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care 
contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (activitate 

x   Conform fisei de proiect depusa, fiecare dintre 
parteneri, este implicat în cel puțin o activitate 
relevantă. 
 
Criteriul este îndeplinit 



din lista activităților eligibile prevăzute prin Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice) 

8. În cazul în care există parteneri, fișa de proiect îndeplinește 
condițiile privind procesul de selecție a partenerilor prevăzute 
în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare”. 

x   Conform fisei de proiect depusa, fișa de proiect 
îndeplinește condițiile privind procesul de selecție 
a partenerilor prevăzute în documentul „Orientări 
privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 
2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare”. 
 
Solicitantul fiind unitate scolara, institutie 
publica, este prezentata procedura de selectie a 
partenerilor privati.  
 
Criteriul este îndeplinit 

9. Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul selecției de 
către GAL a fișei de proiect, sediu social/punct de 
lucru/filială/sucursală în UAT-ul acoperit de SDL. 

x   Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul 
selecției de către GAL a fișei de proiect, sediul în 
UAT-ul acoperit de SDL. 
 
Criteriul este îndeplinit 
 

10. Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, 
conform Ghidului Solicitantului 5.1, cu privire la: 

- grup țintă;1 
- activități eligibile;2  
- cheltuieli eligibile;3 
- durata de implementare a proiectului4 

x   Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind 

eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului 5.1, 

cu privire la: 

1.grupul țintă  

Grupul ținta este reprezentat din persoane din 

teritoriul SDL si va fi format din 450 persoane, 

care au domiciliul/locuiesc pe teritoriul acoperit 

 
1 Se verifică respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantulu Condiții Specifice lansat de căte AMPOCU dar se verifică și ținta 

asumată a grupului țintă din perspectiva țintei minime stabilite prin intermediul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice elaborat de Grupul de Acțiune Locală 
2 In ceea ce privește eligibilitatea activităților se verifică ca activtățile propuse spre finanțare să fie eligibile inclusiv din perspectiva Ghidului Solicitantului lansat 

de către Grupul de Acțiune locală 

3 in ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor se verifică respectarea plafonului maxim al cheltuielilor de tip FEDR de maxim 10% din total cheltuieli directe 
4 Se verifică ca perioada de implementare să nu depășească perioada maximă de implementare stabilită de către Grupul de Acțiune Locală prin Ghidul 

Solicitantului dar în același timp să nu depășească data de 31 decembrie 2023. 



de SDL GAL Garcini, dintre care 96 de persoane 

Roma. Cele 450 de persoane din grupul tinmta vor 

participa la activitatile obligatorii si vor obtine 

rezultatele impuse dupa cum urmeaza: 

-250 persoane vor beneficia de masuri obligatorii 

de ocupare constand in masuri de mediere pe 

piata muncii ( din care 54 vor fi Roma) 

- 220 de persoane vor parcurge stagii de formare 

prpfesionala, iar dintre acestea 200 vor dobandi o 

calificare la incetarea calitatii de participanrt ( 50 

persoane Roma) 

- 63 de persoane vor fi incadrate pe piata muncii 

la incetarea calitatii de participant ( 14 persoane 

Roma) 

2.activități eligibile –Activitatile  descrise în fisa 

de proiect, sunt in conformitate cu Ghidul 

Solicitantului: 

  

A.1. Activitati transversale 
A.2. Înregistrarea și monitorizarea grupului țintă 
A.3 Activități de sprijin pentru creșterea accesului 
și participării la educație în cadrul învățământului 
dual 
A.4. Consiliere vocațională și formare profesională 
A.5. Activități de sprijin pentru asigurarea 
accesului membrilor comunității din teritoriul Gal 
Gârcini pe piața muncii 
 
c) cheltuieli eligibile: cheltuielile prevazute 
respectă ”Capitolul 3.3.3: Eligibilitatea 
cheltuielilor” din Ghidul Solicitantului. 
 



VTE proiect = 2,591,983.29 lei 
 
Cheltuieli directe eligibile = 2.420.153,76 lei 
Cheltuieli FEDR =0,00 lei 
0,00x100/2.420.153,76= 0% 
 
Cheltuieli indirecte = 171.829,53 lei  
Cheltuieli directe cu personalul = 
1,145,530.20 lei, reprezinta 15,00 % 
(171,829.53 / 1,145,530.20 * 100 = 15,00) 
 
Cheltuielile de tip FEDR aferente cheltuielilor 
directe și Cheltuielile indirecte se încadrează în 
plafoanele maxime prevăzute în Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice, lansat de GAL, 
coroborat cu prevederile din documentul 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare”, sectiunea 4.3.9. Cheltuieli de tip 
FEDR, precum si sectiunea 4.3.4. Opțiuni de 
decontare a cheltuielilor. 
 
d) Durata proiectului: Din sectiunea activitatilor 
reiese ca propiectul isi propune sa se desfasoare 
pe 18 luni, din iunie 2022 pana in noiembrie 2023. 
Astfel este respectată condiția din Ghid: ”Durata 
proiectelor pentru care se solicită finanțare în 
cadrul acestui apel de fișe de proiecte este de 
maxim 31 decembrie 2023.” 
 
Criteriul este îndeplinit 

11. Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează 
în prevederile documentului „Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare”. 

x   Contribuția proprie a solicitantului si partenerilor 
se încadrează în prevederile documentului 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare”. 
 



S – Liceul Tehnologic Victor Jinga 

VTE=1.628.937,65 lei 
CP =32.578,76 lei (5,01 % ). 
(32.578,76 / 1.628.937,65 * 100 = 2.00) 
 
Partener 1 – Fundatia Romtens, ONG 
VTE = 963,045,64  lei 
AFN = 963,045.64  lei 
Contributia proprie = 0.00 lei (0.00%) 
 
Criteriul este indeplinit 

12.  Valoarea totală a fișei de proiect este mai mică sau egală cu 
valoarea totală a proiectului stabilită prin Ghidul Solicitantului 
lansat de către Grupul de acțiune locală. 

x   Valoarea totală a fișei de proiect nu depășește 
valoarea totală a proiectului stabilită prin Ghidul 
Solicitantului lansat de către Grupul de acțiune 
locală 
VTE proiect = VTE proiect = 2,591,983.29 lei 
1 euro = 4.7271 lei 
VTE proiect = 548.324,19 euro 
VTE din ghid (maxim)= 550.000,00 euro 
 
Criteriul este îndeplinit. 

13.  Valoarea  asistenței financiare nerambursabile este mai mică 
sau egală cu valoarea bugetată a intervenției/intervențiilor 
din sursa POCU în conformitate cu bugetul SDL aprobat. 

x   Valoarea  asistenței financiare nerambursabile nu 
depășește valoarea bugetată a 
intervenției/intervențiilor din sursa POCU în 
conformitate cu bugetul SDL aprobat consolidat  
 
Criteriul este îndeplinit. 

14. Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de proiect este 
egală sau mai mare decât ținta minimă stabilită prin 
intermediul Ghidului Solicitantului elaborat și lansat de către 
Grupul de acțiune locală. 

x   Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de 
proiect este egală sau mai mare decât ținta 
minimă stabilită prin intermediul Ghidului 
Solicitantului elaborat și lansat de către Grupul de 
acțiune locală. 
 
4S168 - Persoane din comunitațile marginalizate 
aflate în risc de saracie sau excluziune sociala 
care beneficiaza de servicii integrate = 450 



(minim ghid 225); 
 
-4S168.1. Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
care beneficiază de servicii integrate, din care: 
Din orașe/municipii cu o populație de peste 
20.000 locuitori: -450 ((minim ghid 225 persoane); 
 
-4S168.1.1-Persoane din comunitățile 
marginalizate aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care beneficiază de servicii 
integrate, din care: - Din orașe cu peste 20.000 
locuitori, din care: 96 (minim ghid 58 persoane 
Roma  
 
- 4S169 Comunități marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de 
sprijin -1 
 
4S169.1. Comunități marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază 
de sprijin, din care: - Din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori -1 
 
4S164 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant = 200 persoane (minim ghid 190 
persoane); 
 
4S164.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant, din care, din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori = 200 persoane 
(minim ghid 190 persoane); 
 



4S164.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant, din oraș/municipii cu o populație de 
peste 20.000 locuitori, din care:50 persoane roma 
(minim ghid 50 persoane roma) 
 
4S165 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant = 63 persoane (minim ghid 45 
persoane); 
 
4S165.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant, din care din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori – 63 persoane 
(minim ghid 45 persoane); 
 
4S165.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant, din care din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori, din care roma= 
14 persoane (minim ghid 10 persoane roma); 
 
 
Criteriul este îndeplinit 

15. Indicatorii aferenți proiectului contribuie la atingerea țintelor 
indicatorilor relevanți aferenți POCU din cadrul SDL 
aprobată/modificată, conform Orientărilor GAL. 

x   Indicatorii aferenți proiectului contribuie la 
atingerea țintelor indicatorilor relevanți aferenți 
POCU din cadrul SDL aprobată/modificată, 
conform Orientărilor GAL. 
 



Criteriul este îndeplinit 

16. Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a 
sustenabilității activităților, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

x   Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 
 
 
Criteriul este indeplinit 

17. Fișa de proiect asigură complementaritatea între intervențiile 
FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-POCU, conform Anexei 20 
a SDL aprobată. 

x   Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU  
 
Criteriul este îndeplinit 

18 Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității de informare și 
publicitate, măsurile minime de informare și publicitate 

x   Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității 
aferente cheltuielilor indirecte, (1.2) măsurile 
minime de informare și publicitate 
 
Criteriul este indeplinit 

 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☒ Avizare 

o Avizare ulterior solicitării de clarificări 
o Neavizare 
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator):  

Semnătură: 

Data: 

 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator):  

Semnătură: 

Data: 



Anexa 6a 
 

LISTĂ DE VERIFICARE  
A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  

 
Grup de Acțiune Locală (GAL): ASOCIAȚIA “GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GARCINI” 

Denumire SDL: STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNITATII GARCINI 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de proiecte: 

15349 / 13.12.2021 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 
Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 
criteriu 

 Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1. Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat de OIR. 

DA   Raportul final de selecție este aprobat de 
AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL, prin 
Decizia nr. 78/16.11.2021. 

Raportul final de selecție este avizat de 
reprezentatntul OIR POSDRU CENTRU prin 
Raportul Observatorului nr. 18791 / 15.11.2021. 

Criteriul este indeplinit 

2. Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili 
conform prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 
N.B Pentru intervențiile cu specific educațional este 
obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale/ 
Inspectoratul Școlar Județean din județul aferent SDL, 
conform Orientărilor GAL 

DA   A fost selectată de către GAL o singură fișă de 
proiect cu titlul ”Sprijin pentru accesul si 
mentinerea pe piata muncii”. 

In cadrul fisei de proiect, implementarea se face 
in parteneriat. Solicitantul este Liceul Tehnologic 
Victor Jinga - unitate școalară locală; 

Partener 1 - Fundatia Romtens – ONG,persoana 



juridice de drept privat constituita conform 
Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire 
la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Solicitantul și partenerii din fișa de proiect sunt 
eligibili conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

Criteriul este îndeplinit 

3.  Solicitantul și fiecare partener este/sunt legal constituit/iți 
(cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în vigoare). 

DA   Solicitantul și partenerul sunt legal constituiți (cu 
respectarea legislaţiei europene şi naţionale în 
vigoare). 
 
Criteriul este indeplinit 

4.  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 Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare, secțiunea 4.1.3 
Capacitatea financiară 

DA   Capacitate financiară: 
 
S - Liceul Tehnologic Victor Jinga, entitate publica 
AFN solicitat = 1,596,358.89 lei 
Nu se calculeaza capacitatea financiara. 
 
P1 - Fundatia Romtens, ONG, din 1997 
AFN solicitat = 963,045.64  lei 
Venituri ultimii ani = 5,000,083.00 lei 
AFN solicitat este mai mic decat Veniturile pe 
ultimii ani. 
Parteneriatul demonstreaza capacitate financiara. 
 
Criteriul este indeplinit 

5.  Activităţile de subcontractare se realizează numai de către 
Solicitantul de finanţare, nu şi de partenerul acestuia, 
conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020. Obs. Prin excepție, partenerii pot 
subcontracta activități/subactivități suport (de ex., 
organizare evenimente, pachete complete conţinând transport 
şi cazare a participanţilor şi/sau a personalului propriu, 
sonorizare, interpretariat, tipărituri), dar nu și activități 

DA   Activităţile de subcontractare se realizează numai 
de către Solicitantul de finanţare, nu şi de 
partenerii acestuia, conform Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020. 
 
Criteriul este îndeplinit 



relevante, pentru care au fost selectați ca parteneri în baza 
expertizei în domeniu. 

6. Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui 
tip de partener / parteneri. 

DA   Este prezentata motivarea selectării și rolul 
concret al partenerului, in fisa de proiect precum 
și in Acordul de parteneriat.  
 
Criteriul este indeplinit 

7. Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat 
în cel puțin o activitate relevantă (aferente cererii de 
finanțare depuse). 
Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care 
contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor (activitate 
din lista activităților eligibile prevăzute prin Ghidul 
Solicitantului – Condiții Specifice) 

DA   Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, 
este implicat în cel puțin o activitate relevantă. 
 
Criteriul este îndeplinit 

8. În cazul în care există parteneri, fișa de proiect îndeplinește 
condițiile privind procesul de selecție a partenerilor prevăzute 
în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 

POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare”. 

DA   Fișa de proiect îndeplinește condițiile privind 
procesul de selecție a partenerilor prevăzute în 
documentul „Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare”. 
 
Solicitantul fiind unitate scolara, institutie 
publica, este prezentata procedura de selectie a 
partenerilor privati.  
 
Criteriul este îndeplinit 

9. Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul selecției de 
către GAL a fișei de proiect, sediu social/punct de 
lucru/filială/sucursală în UAT-ul acoperit de SDL. 

DA   Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul 
selecției de către GAL a fișei de proiect, sediul în 
UAT-ul acoperit de SDL. 
 
Criteriul este îndeplinit 

10. Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, 
conform Ghidului Solicitantului 5.1, cu privire la: 

- grup țintă;1 
- activități eligibile;2  

DA   Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind 
eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului 5.1, 
cu privire la: 
a) grup țintă: Grupul țintă al proictului este 

 
1 Se verifică respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate cu Ghidul Solicitantulu Condiții Specifice lansat de căte AMPOCU dar se verifică și ținta 

asumată a grupului țintă din perspectiva țintei minime stabilite prin intermediul Ghidului Solicitantului Condiții Specifice elaborat de Grupul de Acțiune Locală 



- cheltuieli eligibile;3 
- durata de implementare a proiectului4 

format din 450, care au domiciliul/locuiesc pe 
teritoriul acoperit de SDL GAL Garcini. 
 
b) activități eligibile:  
A.1. Activitati transversale 
A.2. Înregistrarea și monitorizarea grupului țintă 
A.3 Activități de sprijin pentru creșterea accesului 
și participării la educație în cadrul învățământului 
dual 
A.4. Consiliere vocațională și formare profesională 
A.5. Activități de sprijin pentru asigurarea 
accesului membrilor comunității din teritoriul Gal 
Gârcini pe piața muncii 
 
 
c) cheltuieli eligibile: cheltuielile prevazute 
respectă ”Capitolul 3.3.3: Eligibilitatea 
cheltuielilor” din Ghidul Solicitantului. 
VTE fisa proiect = 2,591,983.29 lei 
 
Cheltuieli directe eligibile = 2,420,153.76 lei 
Cheltuieli FEDR = 0.00 lei 
 
Cheltuieli indirecte = 171,829.53 lei  
Cheltuieli directe cu personalul = 
1,145,530.20 lei, reprezinta 15,00 % 
(171,829.53 / 1,145,530.20 * 100 = 15,00) 
 
Cheltuielile de tip FEDR aferente cheltuielilor 
directe și Cheltuielile indirecte se încadrează în 
plafoanele  maxime prevăzute în Ghidul 

 
2 In ceea ce privește eligibilitatea activităților se verifică ca activtățile propuse spre finanțare să fie eligibile inclusiv din perspectiva Ghidului Solicitantului lansat 

de către Grupul de Acțiune locală 

3 in ceea ce privește eligibilitatea cheltuielilor se verifică respectarea plafonului maxim al cheltuielilor de tip FEDR de maxim 10% din total cheltuieli directe 
4 Se verifică ca perioada de implementare să nu depășească perioada maximă de implementare stabilită de către Grupul de Acțiune Locală prin Ghidul 

Solicitantului dar în același timp să nu depășească data de 31 decembrie 2023. 



Solicitantului – Condiții Specifice, lansat de GAL, 
coroborat cu prevederile din documentul 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare”, sectiunea 4.3.9. Cheltuieli de tip 
FEDR, precum si sectiunea 4.3.4. Opțiuni de 
decontare a cheltuielilor. 
 
d) Durata proiectului: Din sectiunea activitatilor 
reiese ca propiectul isi propune sa se desfasoare 
din iunie 2022 pana in noiembrie 2023. Astfel este 
respectată condiția din Ghid: ”Durata proiectelor 
pentru care se solicită finanțare în cadrul acestui 
apel de fișe de proiecte este de maxim 31 
decembrie 2023.” 
 
Criteriul este îndeplinit 

11. Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează 
în prevederile documentului „Orientări privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare”. 

DA   Contribuția proprie a solicitantului si partenerilor 
se încadrează în prevederile documentului 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul 
POCU 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare”. 
 

S - Liceul Tehnologic Victor Jinga, institutie 
publica locala 
VTE S = 1,628,937.65  lei 
AFN S =  1,596,358.89 lei 
Contributia proprie = 32,578.76  lei (2.00%) 
(32,578.76 / 1,628,937.65 * 100 = 2.00) 
 

Partener 1 – Fundatia Romtens, ONG 
VTE = 963,045,64  lei 
AFN = 963,045.64  lei 
Contributia proprie = 0.00 lei (0.00%) 
 
Criteriul este indeplinit 



12.  Valoarea totală a fișei de proiect este mai mică sau egală cu 
valoarea totală a proiectului stabilită prin Ghidul Solicitantului 
lansat de către Grupul de acțiune locală. 

DA   Valoarea totală a fișei de proiect nu depășește 
valoarea totală a proiectului stabilită prin Ghidul 
Solicitantului lansat de către Grupul de acțiune 
locală. 
VTE proiect = 2,591,983.29 lei 
1 euro = 4.7271 lei 
VTE proiect = 548,324.19 euro 
VTE din ghid (maxim)= 550,000.00 euro 
 
Criteriul este îndeplinit 

13.  Valoarea  asistenței financiare nerambursabile este mai mică 
sau egală cu valoarea bugetată a intervenției/intervențiilor 
din sursa POCU în conformitate cu bugetul SDL aprobat. 

DA   Valoarea  asistenței financiare nerambursabile nu 
depășește valoarea bugetată a 
intervenției/intervențiilor din sursa POCU în 
conformitate cu bugetul SDL aprobat consolidat 
(Anexa 23 la SDL). 
 
Criteriul este îndeplinit 

14. Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de proiect este 
egală sau mai mare decât ținta minimă stabilită prin 
intermediul Ghidului Solicitantului elaborat și lansat de către 
Grupul de acțiune locală. 

DA   Valoarea țintă a indicatorilor asumați prin fișa de 
proiect este egală sau mai mare decât ținta 
minimă stabilită prin intermediul Ghidului 
Solicitantului elaborat și lansat de către Grupul de 
acțiune locală. 
 
4S168 - Persoane din comunitațile marginalizate 
aflate în risc de saracie sau excluziune sociala 
care beneficiaza de servicii integrate = 450 (in 
ghid 225 persoane); 
 
4S168.1. Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
care beneficiază de servicii integrate, din care: 
Din orașe/municipii cu o populație de peste 
20.000 locuitori: - 450 (in ghid 225 persoane); 
 
4S168.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
care beneficiază de servicii integrate, din care: 



Din orașe/municipii cu o populație de peste 
20.000 locuitori:, din care ROMA: 96 (in ghid 58 
persoane); 
 
4S169 Comunități marginalizate aflate în risc de 
sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de 
sprijin: -1 
4S169.1. Comunități marginalizate aflate în risc 
de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază 
de sprijin, din care: - Din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori: -1 
 
4S164 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant = 200 persoane (in ghid 190 persoane); 
4S164.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant, din care, din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori = 200 persoane 
(in ghid 190 persoane); 
4S164.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
dobândesc o calificare, la încetarea calității de 
participant, din oraș/municipii cu o populație de 
peste 20.000 locuitori, din care: Roma: - 50 
persoane (in ghid 50 persoane roma); 
 
4S165 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant = 63 persoane (in ghid 45 
persoane); 
4S165.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 



au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant, din care din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori – 63 persoane 
(in ghid 45 persoane); 
4S165.1.1 Persoane din comunitățile marginalizate 
aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care 
au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară 
o activitate independentă, la încetarea calității 
de participant, din care din orașe/municipii cu o 
populație de peste 20.000 locuitori, din care Roma 
- 14 persoane (in ghid 10 persoane); 
 
Criteriul este îndeplinit 

15. Indicatorii aferenți proiectului contribuie la atingerea țintelor 
indicatorilor relevanți aferenți POCU din cadrul SDL 
aprobată/modificată, conform Orientărilor GAL. 

DA   Indicatorii aferenți proiectului contribuie la 
atingerea țintelor indicatorilor relevanți aferenți 
POCU din cadrul SDL aprobată/modificată, 
conform Orientărilor GAL. 
 
Criteriul este îndeplinit 

16. Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a 
sustenabilității activităților, conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

DA   Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 
 
Criteriul este indeplinit 

17. Fișa de proiect asigură complementaritatea între intervențiile 
FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-POCU, conform Anexei 20 
a SDL aprobată. 

DA   Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU. 
 
Criteriul este indeplinit 

18 Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității de informare și 
publicitate, măsurile minime de informare și publicitate 

DA   Fișa de proiect cuprinde măsurile minime de 
informare și publicitate 
 
Criteriul este indeplinit 

 
 



În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☒ Avizare 

o Avizare ulterior solicitării de clarificări 
o Neavizare 
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 
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