


 

 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURĂ DE   EVALUARE ȘI SELECȚIE  

A FIȘELOR DE PROIECTE DEPUSE LA 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2 

 

CUPRINS 

CAPITOLUL 1. Informații generale ..................................................................................................................................... 5 

1.1 Scopul procedurii ................................................................................................................................................. 5 

1.2 Domeniul de aplicare ........................................................................................................................................... 5 

1.3. Definiții ............................................................................................................................................................... 5 

1.4. Acronime și abrevieri ......................................................................................................................................... 7 

1.5.  Documente de referință .................................................................................................................................... 7 

1.6. Scopul SDL .......................................................................................................................................................... 9 

CAPITOLUL 2. Etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de fișe de proiecte ... 9 

2.1 Etape cheie necesare pentru organizarea procesului de evaluare si selectie ..................................................... 9 

2.1.1. Stabilirea de catre GAL a  tipurilor de apeluri de fișe proiecte aferente POR/POCU .............................. 9 

2.1.2. Modalitatea de înregistrare a fișelor de proiecte (FP) depuse de solicitanti .................................................. 9 

2.1.3. Constituirea Comitetului de selecție (CS) și numirea membrilor evaluatori din aparatul tehnic al GAL 

Slobozia 2017. ................................................................................................................................................. 10 

2.2 Tipurile de apeluri aferente intervențiilor POR/POCU ...................................................................................... 10 

2.3 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte ...................................................................... 11 

2.4 Lansarea  Ghidului și apelurilor de fișe de proiecte de către GAL ..................................................................... 11 

2.4.1. Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru intervențiile din SDL ........................................................... 11 

2.4.2. Elaborarea Apelului de fișă de proiect  pentru intervențiile din SDL .................................................... 12 

2.4.3.Lansarea apelurilor pentru depunerea fișelor de proiecte de către potențialii solicitanți din 

teritoriu acoperit de SDL ................................................................................................................................. 15 

2.4.4. Elemente obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte .............................................................. 16 

2.4.5 Asigurarea comunicării și transparenței ................................................................................................ 16 

2.5 Depunerea și înregistrarea fișelor de proiect .................................................................................................... 17 

2.6 Etapele evaluării și selecției fișelor de proiect la nivelul Gal Slobozia 2017...................................................... 18 

2.6.1.  Repartizarea fișelor de proiect în etapa de verificare a conformității administrative (CAE) și criteriilor 

minime de eligibilitate .................................................................................................................................... 18 

2.6.2. Desfășurarea etapei CAE ....................................................................................................................... 19 



 

 

 3 

2.6.3. Solicitarea de clarificări în etapa CAE .................................................................................................... 20 

2.6.4. Notificarea individuală a solicitantilor privind rezultatul etapei CAE.................................................... 20 

2.6.5. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor în etapa CAE ..................................................... 21 

2.6.6. Soluționarea contestațiilor în etapa CAE .............................................................................................. 21 

a) Depunerea contestațiilor, în maxim 5 zile de la publicarea rezultatelor evaluării. .................................... 21 

b) Centralizarea contestațiilor primite ............................................................................................................ 21 

2.6.7. Desfășurarea etapei ETF ........................................................................................................................ 22 

2.6.8. Solicitări de clarificări în etapa ETF ....................................................................................................... 23 

2.6.9. Selecția fișelor de proiecte aprobate, cu încadrarea în bugetul intervenției ( cu posibilitatea  

supraselectării, dacă este cazul)...................................................................................................................... 23 

2.6.10. Anunțarea rezultatului intermediar al procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte ......... 27 

2.6.11. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor în etapa ETF.................................................... 27 

2.6.12. Soluționarea contestațiilor în etapa ETF ............................................................................................. 27 

2.6.13. Finalizarea procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte și comunicarea rezultatelor ....... 28 

2.6.14. Retragerea/renuntarea la fisa de proiect. .......................................................................................... 29 

2.6.15. Acord de monitorizare GAL Slobozia 2017 .......................................................................................... 29 

2.6.16. Implicarea OIR POCU/ ADR în procesul de evaluare și selectie .......................................................... 29 

CAPITOLUL 3. Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de proiecte ........................................................................ 30 

3.1 Criteriile minime de  eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și fișa de proiect ................. 30 

3.2 Criterii de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte pentru respectivul apel, în conformitate cu obiectivele 

și indicatorii aferenți SDL ......................................................................................................................................... 31 

CAPITOLUL 4.  Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție la nivelul GAL și a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor ............................................................................................................................................. 32 

4.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor al GAL Slobozia 2017 este aprobat de Consiliul Director al GAL Slobozia 2017 – și este anexă la 

prezenta procedura. (Anexa 23) .............................................................................................................................. 32 

4.2. Organizarea și funcționarea comitetului de selecție/ comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor . 32 

CAPITOLUL 5. Evitarea conflictului de interese în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte ....................... 34 

5.1. Procedura operațională privind evitarea conflictului de interese  al GAL Slobozia 2017 este anexă la prezenta 

procedură – Anexa 12.............................................................................................................................................. 34 



 

 

 4 

CAPITOLUL 6. Derularea procesului de selecție și de soluționare a contestațiilor .......................................................... 34 

6.1. Aprobarea listei proiectelor selectate, respinse și aflate pe lista de rezervă ................................................... 34 

6.2. Raportul intermediar de selecție ...................................................................................................................... 34 

6.3. Soluționarea contestațiilor ............................................................................................................................... 35 

6.4. Raportul de selecție final .................................................................................................................................. 35 

6.5. Lista de rezervă ................................................................................................................................................. 36 

CAPITOLUL 7. Verificarea pachetului de fișe de proiecte selectate de către gal slobozia 2017 la nivelul CCS restrâns . 36 

CAPITOLUL 8. Depunerea proiectelor în sistem informatic MYSMIS............................................................................... 37 

CAPITOLUL 9. Termene procedurale maxime recomandate ........................................................................................... 37 

CAPITOLUL 10.Anexe ....................................................................................................................................................... 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

CAPITOLUL 1. Informații generale  

1.1 Scopul procedurii 

Procedura de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte de catre GAL SLOBOZIA 2017 are ca scop: 

a) Asigurarea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea 
ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese si care garantează că cel puțin 50% 
din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități 
publice; 

b) Identificarea în mod clar a succesiunii evenimentelor, persoanele implicate în fiecare etapă si separarea 
responsabilităților între diferitele elemente ale procesului; 

c) Stabilirea modului de realizare a activitatii de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse la 
GAL in urma apelurilor de proiecte, a persoanelor/structurilor implicate in acest proces si a documentatiei 
intocmite pe parcursul derularii acestui proces; 

d) Asigurarea unui cadru transparent al procesului de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte care 
vor fi finantate in cadrul SDL, vizandu-se promovarea unor proiecte de calitate care sa contribuie la 
atingerea obiectivelor SDL; 

e) Asigurarea unui instrument util care facilitează realizarea activitatii de evaluare si selectie a propunerilor 
de proiecte cât mai rapid, corect şi eficient şi care facilitează realizarea obiectivelor GAL; 
f) Garantarea unei piste de audit adecvate. 
 

1.2 Domeniul de aplicare 

Prezentul document se aplica tuturor apelurilor de fișe de proiecte care vizează propuneri de proiecte 
de investiţii şi/sau de servicii aferente măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Slobozia. 

Procedura se aplică de catre expertii evaluatori externi implicati in acest proces, de catre personalul GAL 
SLOBOZIA 2017 cu atributii specifice in procesul de lansare a apelurilor de selectie, precum si de catre membrii 
Comitetului de Selectie si ai Comitetului de Solutionare a Contestatiilor. 

 
1.3. Definiții 
 

Apel fișe de 
proiecte cu  
termen limita de 
depunere 

Invitatie publica adresata unor categorii clar definite de solicitanti de catre 
GAL pentru depunerea de fise de proiecte intr-o perioada stabilita 
si in conditii clar definite 

Apel fișe de 
proiecte cu 
depunere continua 

Invitatie publica adresata unor categorii clar definite de solicitanti de catre 
GAL pentru depunerea de fise de proiecte in conditii clar definite, pana la 
expirarea bugetului alocat 

Apel competitiv Mecanism de lansare a unui apel de proiecte care se adreseaza unor 
categorii de solicitanti ale caror proiecte vor intra in competitie, selectia 
urmand sa se faca in ordinea descrescatoare a punctajului obtinut, in limita 
bugetului alocat 

Apel noncompetitiv Mecanism de lansare a unui apel de proiecte care se adreseaza unei 
entitati (de regula o institutie publica) cu competente exclusive intrun 
anumit 
domeniu si unde nu este posibila organizarea unui apel competitiv 

Beneficiar Un organism public sau privat care implementează o operațiune finantata 
in 

cadrul SDL 
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Capacitatea financiară Valoare maximă a asistenței financiare nerambursabile pe care poate să o 
obțină solicitantul/fiecare membru al parteneriatului în funcție de tipul 
organizației pe care o reprezintă. 

Cofinantare proprie Sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei 
care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în 
vederea realizării proiectului 

Eligibilitate Condiţii şi criterii minime pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant si 

proiectul pentru care solicita finantare, aşa cum sunt precizate în Ghidul 

Solicitantului 

Evaluare Activitate de verificare a îndeplinirii criteriilor minime de eligibilitate pe care 
trebuie sa le indeplineasca solicitantul si proiectul şi de evaluare din punct de 
vedere al criteriilor de prioritizare și selecție stabilite la nivelul GAL pentru 
respectivul apel, în conformitate cu obiectivele și indicatorii SDL aferenți, 
realizata de experti evaluatori, in baza unor criterii de evaluare clar definite 

 

Fisa masurii 
 

Document ce descrie sintetic elementele specifice unui apel de depunere 
proiecte: justificarea masurii, obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile 
prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de solicitanti eligibili, tipul 
sprijinului, buget estimat 

Fisa de proiect Model standard al unei solicitari de finantare pe care il completeaza un 

solicitant 

Lista proiectelor 
propuse spre 
finantare 

 

Lista proiectelor care indeplinesc cerintele prevazute in ghidul solicitantului 
ca urmare a finalizarii procesului de evaluare si care se incadreaza in bugetul 
alocat apelului de proiecte. Aceasta lista este intocmita de persoanele 
implicate in procesul de evaluare si supusa aprobarii Comitetului de Selectie 
al GAL 

Lista de 
proiecte 
preselectate 

Lista proiectelor care va fi inaintata catre Secretariatul Comitetul Comun de 
Selectie – CCS (din cadrul MFE - AMPOR SI AMPOCU) in vederea 
verificarii dpdv al complementaritatii 

Lista de proiecte 

respinse 

Lista proiectelor care nu indeplinesc conditiile de finantare prevazute in 

Ghidul solicitantului 

Lista de rezerva Lista proiectelor care indeplinesc conditiile de finantare prevazute in Ghidul 
solicitantului, dar care nu au fost selectate pentru finanțare în cadrul 
Raportului de selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului 

Operațiune Un proiect, un contract, o acțiune sau un grup de proiecte selectate de 
autoritățile de management ale programelor în cauză 
sau sub responsabilitatea acestora, care contribuie la realizarea 
obiectivelor unei priorități sau unor priorități aferente; 

Raport de selectie Raport intocmit pe baza deciziei Comitetului de selectie care contine 
pachetul de propuneri de proiecte preselectate de GAL, bugetul acestora, 
precum si lista proiectelor aflate pe lista de rezerva si a celor respinse 

Relevanta Măsura în care un proiect contribuie la realizarea obiectivelor din SDL şi la 

soluționarea nevoilor specifice ale grupului ă ţintă 
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Solicitant O entitate publica sau privata care depune formal o fisa de proiect prin care 

solicita finantare de la GAL 

Strategie de 
dezvoltare locală 
plasată sub 
responsabilitatea 
comunității 

Un set coerent de operațiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor și nevoilor 
locale și care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și care este conceput și realizat 
de un grup de acțiune locala; 

Sustenabilitate Măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea 

rezultatelor obtinute dupa incetarea sursei de finantare 

 

1.4. Acronime și abrevieri  
 

AM Autoritate de Management 

AFN Asistenta Financiara Nerambursabila 

CAE Conformitate administrativă și eligibilitate 

CPS Criterii de prioritizare și selecție 

CS GAL Comitetul de selectie al GAL 

CSC GAL Comisia de Solutionare a Contestatiilor din cadrul GAL 

CCS Comitetul Comun de Selectie restrâns  

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala 

FP Fișa de proiect 

FSE Fondul Social European 

GAL     Grup de Acțiune Locală 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

OI Organism Intermediar 

OI ADR Organism Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala 

OIR POCU Organism Intermediar Regional al Programului Operational Capital Uman 

POR Program Operational Regional 

POCU Program Operational Capital Uman 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

 
 

1.5.  Documente de referință 

- Regulamentul UE nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor 
dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului 

- Regulamnetul 966/2012 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind normele financiare 
aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) Nr. 1605/2002 al 
Consiliului - Articolul 57 Conflictul de interese 

- Regulamentul CE nr.1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al 
Comunităților Europene si Regulamentul nr.2342/2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 
nr. 1605/2002 
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- LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției 

- Ordonanța de urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în 
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora 

- OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020 

În cadrul prezentei proceduri vor fi utilizate următoarele documente: 

• Orientările pentru GAL privind implementarea SDL - reprezintă un document / instrument de sprijin 
pentru GAL-uri (și nu un ”ghid al solicitantului”), oferind un minimum de informații/ orientări în ceea ce 
privește organizarea procesului de selecție a propunerilor proiecte la nivelul GAL http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/2019/15.04/Ordin 

_Orientari_CLLD_aprobat_MFE_MDRAP_2019_.pdf 

• Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene 
Structurale şi de Investiţii 2014-2020 publicat la adresa: http://www.fonduri-
ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate. 

sanse.1.pdf și http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari beneficiari/ 

Ghid.egalitate.sanse.2.pdf 

• „Ghidul adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea 
segregării teritoriale și școlare”, publicat la adresa: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregati 
on_en.pdf  

Pentru evaluarea si selectia propunerilor de proiecte POR vor fi utilizate si urmatoarele documente: 

• Ghidul solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

• Ghidul Solicitantului. Conditii specifice pentru accesarea fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte 
POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, AXA PRIORITARĂ 9: Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operaţional 
Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de Investitii 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA 
COMUNITĂȚII (DLRC). 

• Ghidul solicitantului pentru POR elaborat de GAL Slobozia 2017 pentru urmatoarele măsuri: 

-Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare. 

-Reabilitarea și modernizarea blocurilor care conțin locuințe sociale 

-Reabilitarea infrastructurii rutiere 

-Amenajarea de locuri de joacă pentru copii/spații verzi 

-Extinderea Centrului Multifuncțional pentru desfășurarea de activități educative, culturale și recreative 

Pentru evaluarea si selectia propunerilor de proiecte POCU vor fi utilizate urmatoarele documente: 

• Ghidul  Solicitantului.  Condiţii  Generale - Orientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 

• Ghidul solicitantului. Conditii specifice Obiectiv specific 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate din orașe cu o populație de peste 20.000 
locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC 

•  Ghidul solicitantului POCU  elaborat de GAL Slobozia 2017 pentru măsurile din SDL Municipiul Slobozia 
finanțabile prin POCU . 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/2019/15.04/Ordin_Orientari_CLLD_aprobat_MFE_MDRAP_2019_.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/2019/15.04/Ordin_Orientari_CLLD_aprobat_MFE_MDRAP_2019_.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU2014/2019/15.04/Ordin_Orientari_CLLD_aprobat_MFE_MDRAP_2019_.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.1.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-%20relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.2.pdf
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/documente-%20relevante/orientari_beneficiari/Ghid.egalitate.sanse.2.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregati%20on_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_segregati%20on_en.pdf
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1.6. Scopul SDL 

La data de 21 septembrie 2018 a fost aprobat spre finantare  proiectul „Functionare Asociația 
Grup de Acțiune Locală Slobozia 2017 (GAL) Slobozia”, cod SMIS 123730 in valoare de 1.679.734,30 lei. 

Pe termen lung, proiectul contribuie la dezvoltarea municipiului Slobozia, prin reducerea numarului de 
persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in acord cu PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL 
UMAN 2014-2020, Axa prioritara 5 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul 
tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de  , Prioritatea de 
investitii 9.vi: Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, Obiectivul specific 5.1: Reducerea 
numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, din comunitatile marginalizate (roma si 
non-roma) din orase cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele, cu populaþie apartinând minoritatii roma, 
prin implementarea de masuri/ operatiuni integrate in contextul mecanismului de DLRC. 

 
 

CAPITOLUL 2. Etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a propunerilor de 
fișe de proiecte 
 
2.1 Etape cheie necesare pentru organizarea procesului de evaluare si selectie 

2.1.1. Stabilirea de catre GAL a  tipurilor de apeluri de fișe proiecte aferente POR/POCU 

Asociația GAL Slobozia 2017 va lansa apeluri de propuneri de proiecte de infrastructură (finanțabile din 
FEDR prin Programul Operațional Regional 2014-2020) și apeluri de proiecte de servicii (finanțabile din FSE prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020) pentru intervențiile incluse în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală a Municipiului Slobozia selectate pentru finanțare.  

Asociația GAL Slobozia 2017 va organiza apeluri de fișe de proiecte: 

- Pentru proiecte de infrastructură (finanțabile din FEDR prin Programul Operațional Regional 2014-
2020) – sesiuni anuale continue de depunere a fișelor de proiecte cu selecție lunară / trimestrială. 
Punctajul de calitate minim al unui proiect POR ce poate fi declarat admis este de 50 puncte. 

- Pentru proiectele de servicii finanțabile din FSE prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020) – sesiuni periodice limitate, de minim 30 de zile calendaristice. Punctajul de calitate minim al 
unui proiect POCU ce poate fi declarat admis este de 70 puncte. 

ATENȚIE! Pentru asigurarea unui nivel de calitate ridicat al fișelor de proiecte finanțate în cadrul intervențiilor 
POCU din cadrul SDL, nu se va accepta modalitatea de selecție a fișelor de proiecte pe principiul ”primul venit – 
primul servit”, selecția fișelor de proiect selectându-se pe baza punctajului obținut. 

2.1.2. Modalitatea de înregistrare a fișelor de proiecte (FP) depuse de solicitanti 

Asociația GAL Slobozia 2017 va avea la sediu - un REGISTRU UNIC (Anexa 4) pentru :  

- înregistrarea fișelor de proiecte; 

- înregistrarea cererilor de retragere a fișelor de proiecte; 

- înregistrarea solicitărilor de clarificări pentru solicitanti; 

- înregistrarea răspunsurilor la solicitările de clarificări; 

- înregistrarea rapoartelor de selecție intermediar / final; 
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- înregistrarea contestațiilor; 

- înregistrarea raportului după comisia de contestații; 

2.1.3. Constituirea Comitetului de selecție (CS) și numirea membrilor evaluatori din aparatul tehnic al GAL 
Slobozia 2017. 
  
 În cadrul Asociației GAL Slobozia 2017, după înregistrare fișelor de proiecte și închiderea apelului de 
selecție, pe baza deciziei presedintelui/managerului de proiect se vor numi membrii evaluatori în funcție de 
specificul apelului si cu evitarea conflictului de interese (Anexa5). 

Comitetul de selecţie al proiectelor va fi alcătuit din 5 membri și va fi desemnat la fiecare apel de 
proiecte lansat de către CD al Asociației Grup de Acțiune Locală Slobozia 2017. La nevoie componenta 
comitetului de selecţie poate fi modificata printr-o hotărâre a Consiliului Director al Asociaţiei.  
  Evaluarea fișelor de proiecte va fi realizata de catre 2 evaluatori pentru a se respecta principiul de 
verificare „patru ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajați - un angajat care completează și un angajat 
care verifică, inclusiv în cazul în care sunt externalizate activitățile de evaluare. 
 Înainte de demararea procedurii de evaluare de către Comitetul de selecție, membrii desemnați vor 
completa: 

- Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 și 
11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materie de conflict de interese (Anexa 6); 

- Declarație privind confidențialitatea și imparțialitatea (Anexa7) 
 În cazul în care nu se pot nominaliza evaluatori din cadrul aparatului tehnic al Asociatiei GAL Slobozia 
2017 sau din cauza numărului mare de fișe de proiecte depuse - suplimentar, se vor putea încheia contracte de 
voluntariat pe perioadă determinată. Înainte de semnarea contractelor de voluntariat, experții vor fi notificati.  

De asemenea în cazuri bine justificate se va putea apela la un consultant extern pentru realizarea 
evaluării dar asumarea grilelor va fi realizată de aparatul tehnic al GAL Slobozia 2017.  
 
2.2 Tipurile de apeluri aferente intervențiilor POR/POCU  

▪ Servicii integrate de ocupare pentru persoanele din zonele dezavantajate și marginalizate aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în acord cu dinamica economică și a pieței muncii locală din Municipiul Slobozia. 

▪ Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție, a cooperativelor și a ocupării pe cont propriu a 
persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială din municipiul Slobozia (componenta hard de investitii în 
dotări) 

▪ Sprijinirea întreprinderilor sociale de inserție, a cooperativelor și a ocupării pe cont propriu a 
persoanelor în risc de sărăcie și excluziune socială din municipiul Slobozia (componenta soft de sprijin, 
consultanță și formare pentru antreprenori si personal) 

▪ Reabilitarea/amenajarea a două centre comunitare de resurse educaționale și de ocupare 

▪ Dezvoltarea a 3 programe de tipul  ”Școală după școală” pentru copiii din Municipiul Slobozia 

▪ Dezvoltarea unui program de tipul „A doua șansă” în Municipiul Slobozia 

▪ Reabilitarea/amenajarea unui centru comunitar integrat medico-social pentru a crește accesul la 
asistență medicală primară a persoanelor din zonele marginalizate 

▪ Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale integrate pentru copii, 
tineri, adulți 

▪ Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru 
bătrâni, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză 
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▪ Sprijinirea dezvoltării și furnizării de servicii sociale, medicale și medico-sociale specializate pentru 
victime ale violenței în familie sau în comunitate, inclusiv un telefon dedicat victimelor violenței, copii sau 
adulți, incluzând un centru de zi și un centru rezidențial pentru situații de criză 

▪ Reabilitate/amenajare centre de sprijin pentru bătrâni și victime ale violenței în familie sau în 
comunitate 

▪ Implicarea activă a comunității slobozene în combaterea discriminării și excluziunii sociale. 

▪ Construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de 
teren sau adăposturi improvizate 

▪ Sprijin pentru obținerea actelor de identitate și de proprietate 

▪ Modernizarea străzilor din ZUM care nu permit accesul ISU 

▪ Amenajare spații de joacă pentru copii mai fericiți în Slobozia 

2.3 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte 
 
l Pentru fiecare an calendaristic, Asociația GAL Slobozia 2017 are obligația de a elabora calendarul 
estimativ al lansării intervențiilor prevăzute în SDL, (Anexa 3). 
 
 
Calendarul estimativ al lansărilor va cuprinde informații precum: 

- Data lansării apelului de selecție 

- Data limită de depunere a propunerilor de proiecte 

2.4 Lansarea  Ghidului și apelurilor de fișe de proiecte de către GAL  

2.4.1. Elaborarea Ghidului Solicitantului pentru intervențiile din SDL 

 Asociația Gal Slobozia 2017, prin experții desemnați elaborează Ghidurile solicitantului, le publică în 
consultare pe pagina de internet a GAL Slobozia 2017 (www.galslobozia.ro) pe o perioadă de cel puțin 7 zile 
calendaristice pentru eventuale observații și le  vor afișa la sediul GAL Slobozia 2017 și  la sediul Primăriei 
Slobozia. Ulterior se va aproba varianta finală de către Consiliul Director al GAL Slobozia 2017 și va fi transmis la 
OIR/ ADR în vederea avizării înainte de lansarea apelurilor. 

Ghidurile Solicitantului elaborate de GAL Slobozia 2017 trebuie să cuprindă, alături de informațiile din cadrul 
apelului de fișe de proiecte, cel puțin informații detaliate privind: 

- Obiectivele și aria de implementare ale intervenției / intervențiilor lansate; 
- Solicitanți și parteneri (dacă este cazul) eligibili; 
- Perioada maximă de implementare a fișei de proiect 
- Activități eligibile 
- Grupul tință (dacă este cazul)  
- Indicatorii intervenției și țintele minime (dacă este cazul) aferente unei fișe de proiect stabilite în 

cadrul fiecărui apel 
- Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect; 
- Contribuția minimă a solicitanților în funcție de categoria acestora și tipul intervenției lansate 
- Categoriile de cheltuieli eligibile și neeligibile 
- Criteriile de evaluare și selecție 
- Modelul cadru al fișei de proiect pentru respectivul apel 

http://www.galslobozia.ro/
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- Tipurile de documente, documente justificative, avize, autorizații, sau studii, după caz, pe care 
solicitanții trebuie să le prezinte la depunerea fișelor de proiect, în conformitate cu cerințele pentru 
interventiile FEDR și FSE. 

- Informații referitoare la depunerea fișelor de proiecte, procesul de evaluare, selecție și soluționare a 
contestațiilor 

- Pe parcursul implementării fișei de proiect, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi suportate de 
către beneficiar/parteneri. 

 

 2.4.2. Elaborarea Apelului de fișă de proiect  pentru intervențiile din SDL 

 Asociația Gal Slobozia 2017, prin experții desemnați elaborează Apelurile de fișe de proiect, le 
publică în consultare pe pagina de internet a GAL Slobozia (www.galslobozia.ro) pe o perioadă de cel puțin 7 
zile calendaristice pentru eventuale observații și le afișează la sediul GAL Slobozia 2017, respectiv, la sediul 
Primăriei Slobozia. Ulterior se aprobă varianta finală de către Consiliul Director al GAL Slobozia 2017 care va fi 
transmisă la OIR/ ADR în vederea avizării înainte de lansarea apelurilor. 

 Apelul de fișă de proiect trebuie să conțină cel puțin informații detaliate privind: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a popunerilor de fișe de proiecte; 

• Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

• Valoarea apelului; 

• Fondul disponibil: 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect; 

• Valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă); 

• Intensitatea sprijinului nu poate depăși intensitatea aprobată de către Ministerul Fondurilor 
Europene pentru măsura în cauză, prin aprobarea SDL. 

• Modelul de fișă de proiect pe care trebuie să-l folosescă solicitanții (versiune editabilă) conform 
(Anexa 1 – POCU, Anexa 2- POR.) 

• Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL elaborată de către GAL Slobozia 2017 pentru măsura 
respectivă. Se vor menționa și documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul în 
vederea punctării criteriilor de selecție; 

• Cerințele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul, inclusiv metodologia de 
verificare a acestora; 

• Procedura de selecție aplicată de Comisia de Selecție al GAL Slobozia; 

• Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim de calitate pentru selectarea unui 
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare a 
acestora.  

• Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea solicitanților, publicarea 
Raportului de Selecție); 

• Datele de contact ale GAL Slobozia 2017 unde solicitanții pot obține informații detaliate; 

• Ghidul solicitantului POR/POCU elaborate și anexate de GAL Slobozia 2017 . 
  Pentru toate apelurile de fise de proiecte lansate de Gal Slobozia 2017 se vor avea în vedere 
urmatoarele criterii minime de eligibilitate și criterii de prioritizare și selecție  a fișelor de proiecte în 
conformitate cu obiectivele și indicatorii aferenți SDL : 

   criterii minime de eligibilitate: 

- Tipul de fisa de proiect se incadreaza din punct de vedere al eligibilitatii in interventia/interventiile 
din cadrul SDL Slobozia aprobată și lansată prin respectivul apel; 

http://www.galslobozia.ro/
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- Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect se implementeaza în aria de acoperire a SDL 
Slobozia și contribuie la atingerea obiectivelor SDL Slobozia); 

- Durata de implementare a fisei de proiect; 

- Activitati eligibile; 

- Grupul țintă; 

- Indicatori  

- Solicitantul și partenerii (daca este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili, respectiv: 

▪ Pentru fișele de proiecte POR, (Anexa2) solicitanții pot fi1: 

- Unitati Administrativ Teritoriale definite conform Legii administrației publice locale nr. 215 / 2001 cu 
modificările și completările ulterioare, ca membru în GAL-ul constituit pentru implementarea SDL; 

- Parteneriate intre UAT - membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014 – 2020 și lider de       parteneriat -  
si furnizori de servicii sociale acreditati  conform legislatiei in vigoare – pentru acele intervenții în care se vor 
furniza servicii sociale  (în cazul centrelor comunitare integrate – CCI medico – sociale) 

- Furnizori publici și privați de servicii sociale – acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime 
de cel puțin 1 an înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, 
desfășurare de activități recreativ – educative, culturale, agrement și sport; 

- Întreprinderi de economie socială de inserție. 

▪ Pentru fișele de proiecte POCU, (Anexa1) solicitantii pot fi2: 

-  Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate in coordonarea/subordonarea 

acestora; 

-  Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă – acreditați 

conform HG 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate 

pentru stimularea ocupării forței de muncă cu modificările și completările ulterioare; 

- Furnizori autorizați de formare profesională - autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr.129/31.08.2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

- Centre autorizate de evaluare și cerificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat 

cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educatiei si  cercetarii si al ministrului muncii, 

solidaritatii sociale si familiei nr.4.543/468/2004, pentru aprobsrea Procedurii de evaluare si certificare 

a competentelor profesionale abtinute pe alte cai decat cele formale, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Furnizori de servicii sociale acreditati in conditiile legii; 

 
1 În cazul modificării tipului de solicitanți eligibili prin ghidul POR, se va introduce automat și în procedură. 

2 In cazul modificării tipului de solicitanți eligibili prin ghidul POCU se va introduce automat în procedură. 
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- Asociatii si fundatii- persoane juridice de drept privat constituie conform Ordonanței Guvernului nr. 

26/30.01.2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

- Organizatii sindicale (sindicate, federatii sindicale, confederatii sindicale sau uniuni sindicale 

teritoriale) - personae juridice de drept privat, constituie in conformitate cu Legea dialogului social nr. 

62/10.05.2011, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni patronale 

teritoriale)- persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial, constituie în conformitate cu Legea 

dialogului social nr. 62/ 10.05.2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Intreprideri sociale de inserție - persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind 

economia socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990 privind 

societatile, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Camere de Comert si Industrie- persoane juridice de utilitate publica, organizatii autonome, 

neguvernamentale, fara scop patrimonial, organizate in temeiul dispozitiilor din  Legea camerelor de 

comert din Romania nr.335/06.12.2007, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene   

NOTA: Pentru fisele de proiect POCU, toate categoriile de entitati eligibile mentionate pot participa in cadrul 

fisei de proiect atat ca solicitant unic, cat si in parteneriat cu oricare dintre categoriile de entitati eligibile in 

functie de specificul interventiei/interventiilor. Pentru interventiile cu specific educational este obligatoriu 

parteneriatul cu entitati scolare locale / Inspectoratul scolar judetean din judetul SDL. 

- Asigurarea complementaritatii interventiilor soft si hard 

- Valoarea minima (daca este cazul) si maxima eligibila a unei fise de proiect 

- Cheltuieli eligibile 

- Asigurarea contributiei proprii a solicitantului/ partenerilor 

 Este asigurată contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz. Contribuția 

eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiecte POCU/POR reprezintă procentul din 

valoarea totală eligibilă a fișei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant și de fiecare dintre parteneri 

în cazul fișelor de proiect depuse în parteneriat. 

Criterii obligatorii  de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte: 

a) Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specific SDL 

b) Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL 
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Criterii orientative de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte: 

c) Fișa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială 

d) Fișa de proiect FEDR / FSE este complementară cu o fișă de proiect FSE / FEDR 

e) În cazul fișelor de proiecte POR: 

• Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste 

colonii de muncitori și vizează asigurarea cu utilități publice, salubrizare, apă potabilă, 

electricitate, agent termic, canalizare, iluminat. 

• Fișa de proiect are documentația tehnico – economică în curs de elaborare/ finalizare sau este 

finalizată. 

• Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane și transformarea în terenuri de 

joacă, zone pietonale / comerciale sau străzi, etc., în vederea creării / îmbunătățirii legăturii 

dintre zona în care trăiește comunitatea marginalizată și zona funcțională. 

f) În cazul fișelor de proiect POCU: 

• Fișa de proiect vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării  

• Fișa de proiect vizează o comunitate roma 

 

2.4.3.Lansarea apelurilor pentru depunerea fișelor de proiecte de către potențialii solicitanți din  teritoriu 

acoperit de SDL  

 

  Lansarea primului  Apel de selectie și a Ghidului Solicitantului pentru intervențiile din SDL se va 

realiza  – în termen de max. 30 de zile de la validarea Procedurii  de evaluare și selecție de către Comitetul 

Comun de Selecție. 

Apelurile se adresează potențialilor solicitanți eligibili care vor putea implementa proiecte în zona de acoperire 

(teritoriu SDL). 

  Apelurile de fișă de proiect vor avea asociat un număr compus după următorul model nr. 

(POR/POCU)/GAL/anul deschiderii/9 sau 5/ nr.apel OS  9.1 sau 5.1. Asociația GAL Slobozia 2017 va lansa apelul 

de selecție a fișelor de proiecte, (Anexele 1,2) folosind mijloacele de informare mass-media (pagină social 

media proprie – Facebook https://www.facebook.com/Asociatia-Grup-de-Actiune-Locala-Slobozia-2017-

1871735486472472/, pagini web GAL Sloboia 2017 www.galslobozia.ro , site web a Primăriei Slobozia 

http://www.sloboziail.ro/); 

  Asociația GAL Slobozia 2017 va indica, pe pagina de internet www.galslobozia.ro, data postării 

tuturor documentelor care au legătură cu apelurile lansate 

  Compartimentul tehnic al GAL Slobozia 2017 asigură informațiile publice necesare beneficiarilor 

pentru completarea fișelor de propuneri de proiect privind  aspectele de conformitate și eligibilitate pe care  

aceștia trebuie să le îndeplinească. 

  Următoarele apeluri de selecție a fișelor de proiect vor fi lansate pe baza unui Calendar estimativ al 

lansării intervențiilor conform modelului din Orientări Etapa a IIIa a mecanismului DLRC ( Anexa 3), aprobat de 

Consiliul Director GAL Slobozia 2017. 

https://www.facebook.com/Asociatia-Grup-de-Actiune-Locala-Slobozia-2017-1871735486472472/
https://www.facebook.com/Asociatia-Grup-de-Actiune-Locala-Slobozia-2017-1871735486472472/
http://www.galslobozia.ro/
http://www.sloboziail.ro/
http://www.sloboziail.ro/
http://www.galslobozia.ro/
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  Apelurile de fișe de proiect se vor lansa la minimum 5 zile calendaristice de la publicarea ghidului 

solicitantului elaborat de GAL Slobozia 2017 ( forma avizată de OIR/ADR). 

  GAL Slobozia 2017 va comunica OIR / ADR înainte cu 5 zile lucrătoare, data de începere a sesiunii de 

selecție  a fișelor de proiecte - date specifice referitoare la apelul / apelurile respective, locația și adresa. 

  Termenul pentru depunerea de fișe de proiecte va fi de cel puțin 45 de zile calendaristice de la 

lansarea apelului de selecție de fișe de proiecte, în așa fel încât potențialii solicitanți să aibă timp suficient 

pentru pregătirea și depunerea acestora. 

  Data lansării apelului de selecție este data deschiderii sesiunii de depunere a fișelor de proiect la GAL 

Slobozia 2017. Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și implementarea 

unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL. 

  Apelurile de selecție pot fi prelungite cu aprobarea Consiliului Director al GAL Slobozia 2017 și a 

avizarea prealabilă a OIR / ADR.  

  Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii in derulare, nu mai târziu de 

ultima zi a acestei sesiuni. Atunci când se prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care 

poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în sensul creșterii/diminuării). De 

asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a 

fișelor de proiect (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse între 

solicitanți. 

  În ceea ce privește intervențiile impactate de scheme de ajutor de minimis, data limită de 

contractare a cererilor de finanțare este 31 decembrie 2020, conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 1407/2013 

AL COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

 

2.4.4. Elemente obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte  

GAL Slobozia 2017 va avea în vedere, în estimarea lansării apelurilor de fișe de proiecte perioada de 

pregatire, contractare și implementare a unui proiect de infrastructura care poate fi de minim doi ani. 

De asemenea, se va avea în vedere durata contractelor de finanțare, incluzând plata finală, care nu va 

depasi 31 decembrie 2023. 

În cazul în care GAL Slobozia 2017 va solicita modificarea SDL, GAL Slobozia 2017 poate lansa apelurile 

de fișe de proiecte conform noii forme a strategiei doar după aprobarea de către CCS a modificărilor solicitate. 

Modificarea SDL se va realiza conform unui document procedural specific, elaborat și avizat de CCS. GAL 

Slobozia 2017 poate solicita modificarea SDL numai după lansarea a cel puțin unui apel de fișe de proiecte. 

 
2.4.5 Asigurarea comunicării și transparenței 

 În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL Slobozia 2017, toate 

informatiile legate de apelurile de proiecte vor fi făcute publice pe site-ul web al Asociației GAL Slobozia 2017 

www.galslobozia.ro ,la sediul GAL Slobozia 2017 și la sediul Primăriei Slobozia. 

http://www.galslobozia.ro/
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 De asemenea se vor organiza intalniri de informare, se va organiza un punct de informare la sediul 

GAL, iar expertii si membrii GAL vor comunica toate informațiile solicitate în conformitate cu prevederile legale. 

 Datele de contact ale Asociației GAL SLOBOZIA 2017 sunt: 

 Adresa sediu: Bd. Cosminului nr. 18 bis, loc. Slobozia, jud. Ialomita 

Telefon: 0786.917.671 / 0786.917.676 

E-mail: galslobozia2017@gmail.com 

Site web: www.galslobozia.ro  

 

2.5 Depunerea și înregistrarea fișelor de proiect 
 
  Solicitantul / Solicitantii  depun Dosarul cu Fișa de proiect cu anexele aferente la sediul GAL Slobozia 

2017,  înaintea expirării termenului limită de depunere a proiectelor. 

  Temenul limita pentru depunerea fiselor de proiect – maxim 45 de zile de la lansarea Apelului.  

  Dosarul contine Fisa de proiect completată integral, tehnoredactată, în formatul precizat  și 

documentele anexe solicitate de Apel. Dosarul se depune în format fizic (1 original și 1 copie), tipărit și pe 

suport CD/ DVD/ Memory stick. Exemplarele vor fi marcate clar, pe copertă, în partea superioară dreaptă, cu 

„ORIGINAL”, respectiv „COPIE”.  

Completarea Fișei de proiect: Fișa de proiect depusă la GAL Slobozia 2017 trebuie să fie însoțită de anexele 

tehnice şi administrative, într-un dosar / biblioraft. Fișele de proiect, (Anexele 1,2) utilizate de solicitanți vor fi 

cele disponibile pe pagina web a GAL Slobozia 2017 (www.galslobozia.ro) la momentul lansării apelului de 

selecție (format editabil). Completarea Fișei de Proiect, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard publicat în Ghidul Solicitantului aferent fiecărui apel de proiecte. Modificarea modelului 

standard de către solicitant (eliminarea, renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă 

ordine decât cea specificată etc.) poate conduce la respingerea Dosarului. Dosarul Fișei de proiect va cuprinde 

în mod obligatoriu adresa de înaintare, in 2 (doua exemplare) și Opis, în care este redat titlul documentelor și 

paginile la care se gasesc acestea. Pagina opis va fi pagina cu numărul 0 a Dosarului Fișei de Proiect.  

  Dosarul trebuie completat într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni procesul de evaluare a 

acestuia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va 

fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul 

contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locală. 

  Documentele obligatorii de anexat la momentul depunerii cererii de finanțare vor fi cele precizate în 

Ghidul solicitantului și in fisa măsurii și vor purta mențiunea ”copie conform cu originalul”.  

  Inregistrarea se va realiza intr-un registru special, (Anexa4) completandu-se minim urmatoarele 

informatii: nr. inreg, data, denumire solicitant, numele expertului care a inregistrat cererea.   

  Solicitantul va primi 1 exemplar al adresei de inaintare pe care se va inscrie de catre reprezentantul 

GAL Slobozia 2017 care inregistreaza dosarul, numarul si data, si îl va semna olograf.  

  După inregistrare, fisele de proiect, (dosarele) se vor securiza pana la stabilirea evaluatorilor.  

 

http://www.galslobozia.ro/
http://www.galslobozia.ro/
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2.6 Etapele evaluării și selecției fișelor de proiect la nivelul Gal Slobozia 2017 

 
 Evaluarea fișelor de proiecte se realizează de către personalul GAL Slobozia 2017, prin 

dispoziție/decizie de repartizare (Anexa5) emisă de Președintele GAL Slobozia 2017/Manager 

GAL/Reprezentant delegat, după primirea fișelor de proiecte. 

 Stabilirea evaluatorilor se va realiza pentru fiecare fișă de proiect, respectând Procedura privind 

conflictul de interese (Anexa 12). În mod exceptional, GAL Slobozia 2017 poate apela la voluntari sau în cazuri 

bine justificate la firme de consultanță.  

 Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor ( membri în Comitetul de 

Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau evaluatorii GAL implicați în procesul de selecție) vor 

trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese. 

 Dacă într-unul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităților deponente 

unul din membrii Comitetului de Selecție, Comisiei de Contestații sau unul dintre angajații GAL cu atribuții în 

evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entități juridice în care respectiva persoană are 

implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale naționale aplicabile (Legea nr.161/2003, OUG nr. 

66/2011), persoana în cauză nu va participa la procesul de evaluare și selecție, nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecție, contestație în cauză. 

 Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen recomandabil de maxim 35 de zile 

calendaristice, inclusiv cu vizita la fața locului pentru fișele de proiect POR selectate (dacă este cazul), la care se 

poate adăuga perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. 

 Evaluarea se va realiza pe principiul de verificare ”patru ochi” și va respecta următoarele etape: 

 Evaluare administrativă (conformitate și eligibilitate) CAE durează maxim 15 zile calendaristice, la 

care se poate adăuga perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. Pentru solicitarea de clarificări 

termenul de răspuns este de 5 zile lucrătoare. 

 Evaluare tehnică și financiară – ETF - durează maxim 20 de zile calendaristice la care se poate adăuga 

perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. Pentru solicitarea de clarificări termenul de răspuns 

este de 5 zile lucrătoare. 

 

 Vizită pe teren – după caz 

 

 

2.6.1.  Repartizarea fișelor de proiect în etapa de verificare a conformității administrative (CAE) și criteriilor 
minime de eligibilitate   

  

In aceasta etapă, se va verifica conformitatea administrativă si respectarea conditiilor minime de 

eligibilitate descrise în Ghidul Solicitantului .  

Vor trece în etapa a II-a – Eligibilitate tehnică și financiară (ETF) doar proiectele care primesc „DA” la 

toate rubricile. 
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După cu înregistrarea depunerii FP, GAL Slobozia 2017 va verifica și conformitatea din punct de vedere 

al criteriilor de depunere (dată, oră şi modalitate de depunere). Numai FP conforme din punct de vedere al 

criteriilor de depunere vor fi repartizate pentru a fi verificate din punct de vedere al conformităţii administrative 

şi al eligibilităţii (CAE) și evaluate din punct de vedere al criteriilor de prioritizare și selecție. 

Fișele de proiecte depuse și înregistrate, conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere, vor fi 

transmise evaluatorilor în baza unei decizii – (ANEXA 5), Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în vederea 

verificării și evaluării. 

Managerul de proiect/Presedintele/Reprezentantul delegat, repartizează fizic toate FP experților 

evaluatori din echipa de evaluare, utilizand procedura de evitare a conflictului de interese (Anexa 12). 

Cei 2 evaluatori GAL vor respecta principiul de verificare ”4 ochi”. 

 Înainte de demararea procedurii de evaluare, membrii desemnați vor completa : 

- Declarație  privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 și 

11 din OG nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materie de conflict de interese; Anexa 6 

- Declarație privind confidențialitatea și imparțialitatea; Anexa 7 

 În cazul în care nu se poate constitui Comitetul de evaluare și selecție din cadrul Asociatiei GAL Slobozia 

2017 sau numărului fișelor de proiecte depuse va fi mare - suplimentar, se vor putea încheia contracte de 

voluntariat pe perioadă determinate sau in cazuri bine justificate, se va putea contracta servicii de evaluare 

externalizata. Înainte de semnarea contractelor de voluntariat, experții vor fi notificati la OIR / ADR SUD 

MUNTENIA. 

 

2.6.2. Desfășurarea etapei CAE 

Durata estimată pentru verificarea conformității administrative și a eligibilității este de maximum 15 zile 

calendaristice, cu posibilitatea de prelungire, în situația în care există contestații. Pentru solicitarea de clarificări 

termenul de răspuns este de 5 zile lucrătoare.  

Experții evaluatori vor verifica îndeplinirea criteriilor din Grilă de verificare a conformității 

administrative și eligibilității proiectului care este inclusă în Ghidul Solicitantului. Conditii specifice SDL și 

apelului în cauză. 

Verificarea îndeplinirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate este de tipul “DA” sau 

“NU. Fișele de proiect care au obţinut „DA” la toate criteriile de verificare a conformităţii administrative şi a 

eligibilităţii vor fi analizate, evaluate și notate din perspectiva criteriilor/subcriteriilor de prioritizare și selecție 

existente în Grila de evaluare din Ghidul solicitantului. Condiții specifice SDL și apelului în cauză. 

In vederea respectării principiului „4 ochi”, aceeași FP va fi verificată de câte 2 experți evaluatori (Expert 

1 si Expert 2), fiecare completând o grilă de evaluare individuală pentru fiecare fișă de proiect conform anexelor 

8-9. 
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In cazul in care vor exista diferente intre cele 2 grile de evaluare Managerul de Proiect/Presedintele va 

organiza o intalnire de mediere intre cei 2 experti. 

             Pentru fișele de proiect POR se recomandă ca evaluatorii GAL, membrii în Comitetul de Selecție să 

realizeze “vizita” pe teren în vederea verificării eligibilității proiectului.Anexa 11.3 

 

 

Grila de verificare CAE va conține următoarele 2 categorii de criterii: 

(1) Criterii de verificare a conformității administrative care se referă la: 

- Existența în dosarul propunerii de proiect a tuturor documentelor, în numarul de exemplare și formatul 

solicitat; 

- Respectarea structurii și continutului Fișei de proiect întocmite în conformitate cu modelul disponibil în 

ghidul solicitantului. 

(2) Criteriile de verificare a eligibilitatii. 

 

 2.6.3. Solicitarea de clarificări în etapa CAE 

 Pe parcursul procesului de evaluare a fișelor de proiect în etapa CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

ELIGIBILITĂȚII pot fi transmise, către solicitanti o (una)  solicitare de clarificări. 

Dacă un expert evaluator consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a permite 

verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii, el trebuie să solicite clarificările necesare solicitantului, 

prin intermediul managerului GAL care asigură interfața dintre echipa de experți evaluatori și solicitanți. 

Solicitantul va primi ANEXA 13 solicitare de clarificări. Aceasta va fi transmisă la datele de contact din 

propunerea de proiect, prin email. 

 Informatiile suplimentare vor fi cumulate de la ambii experti evaluatori de catre Managerul GAL, 

astfel incat sa se transmita o singura solicitare.  

 O data cu transmiterea solicitarii de informatii suplimentare, termenul de verificare se suspendă 

până la primirea răspunsului solicitantului la solicitarea de clarificări. 

 Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia de 

către solicitant.  

 Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze și / sau să modifice datele inițiale 

ale proiectului depus. 

 În cazul în care, solicitantul nu răspunde în termen la solicitarea de clarificări sau răspunsul la 

clarificări nu conține documentele solicitate sau informațiile nu sunt relevante – în etapa conformității 

administrative și eligibilității – acceptarea/ respingerea propunerii de fisa de proiect va fi luată numai pe baza 

informațiilor și documentelor existente. 

 În cazul în care, solicitantul răspunde în termen la solicitarea de clarificări și pe grila de verificare CAE 

primește ”DA” la toate rubricile – fișa de proiect este declarată ”ADMISĂ” și va trece în etapa de verificare 

tehnică și financiară. 

  

 2.6.4. Notificarea individuală a solicitantilor privind rezultatul etapei CAE 
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 După finalizarea evaluării etapei CAE, managerul GAL va transmite  pe emailul solicitantilor - grilele 

de evaluare ale  fișei de proiecte, conform Anexa 9 – pentru proiecte POR / Anexa 8 pentru proiectele POCU și 

Anexa 14- Notificare. 

 Notificarea privind rezultatul etapei CAE – se va realiza conforn Anexei 14.  

 Solicitantii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că propunerile de proiecte ale acestora nu au 

trecut de etapa de evaluare următoare pot depune contestaţii la sediul GAL. Contestaţiile pot fi depuse în 

termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării 

propunerii de proiect o singură dată pentru fiecare etapa de evaluare. 

 2.6.5. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor în etapa CAE 

Dacă la nivelul unui apel de proiecte, după notificarea privind rezultatul etapei CAE – solicitantul 

respins depune contestație, acestea vor fi repartizate la alti doi evaluatori din cadrul GAL, angajați / voluntari 

/ sau servicii de evaluare externalizate – care vor analiza și emite un raport al comisiei de contestatii, raport 

care va fi înmânat Comisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC) pentru aprobarea sau respingerea 

contestatiei in etapa CAE.  Decizia de Repartizare si Anexa 12 POECI. 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) este numită si aprobata de către Președintele GAL și 

are rolul de a aproba sau a respinge raportul de soluționare a  contestatiilor depuse de solicitanti in urma 

comunicarii rezultatului verificării CAE. 

Componența CSC: 

-CSC este compusă din alte persoane  față de cele care au făcut parte din CES. 

- cel puțin 50% din membrii CSC 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. 

- respectarea dublului  cvorum, (în  momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii CSC, 

din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă). 

2.6.6. Soluționarea contestațiilor în etapa CAE 

Pentru soluționarea contestațiilor vor fi parcurse următoarele etape: 

a)  Depunerea contestațiilor, în maxim 5 zile de la publicarea rezultatelor evaluării. 

b)  Centralizarea contestațiilor primite 

c) Repartizarea contestatiilor  de către managerul de proiect către CSC. 

d) Convocarea CSC - Președintele GAL convoacă membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea raportului privind soluționarea contestațiilor. 

e) Evitarea conflictului de interese - În vederea verificării existenței unui potențial conflict de 

interese, fiecare membru al CSC va primi Lista solicitanților care au depus contestație. Pe baza 

acestei liste, fiecare membru al CSC va verifica daca se află in situația de conflict de interese care să 

influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a funcției de membru al CSC și să compromită procesul 

de soluționare a contestației din motive care implică familia, afinitățile politice, interesul economic 

sau orice alt interes. Membrii CSC vor respecta regulile conflictului de interes, completând aceeași 

declarație ca și membrii Comitetului de evaluare și anume Declarația privind evitarea conflictului 

de interese, în care să se facă  referire la prevederile art. 10 și 11 din OUG. Nr. 66/2011, Secțiunea 

II  - Reguli în materia conflictului de interes.  
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f) Aprobarea sau respingerea  Raportului de contestații – CSC va soluționa contestațiile, în urma 

analizării  aspectelor care au făcut obiectul contestaţiilor și va elabora un Raport de Contestații care va 

fi semnat de către membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de Selecție GAL. CSC va analiza la 

nivelul respectivelor propuneri de proiecte, exclusiv . În situaţia în care există aspecte de ordin 

tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care excede sfera de competență a 

membrilor, CSC poate solicita în scris opinia unui expert din partea OIR/ADR ce va avea un rol 

consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale expertului consultat sunt consemnate 

într-un proces verbal și asumate sub semnătură de către aceștia. 

g) În urma soluţionării eventualelor contestaţii, CSC va aproba / respinge -  Raportul  de Contestaţii 

(ANEXA 15 Raport de soluționare a contestațiilor), care va fi semnat de către membrii CSC şi va fi 

înaintat către Managerul GAL – pentru a fi transmise solicitantilor care au depus contestații . 

Decizia CSC este definitivă și va putea fi contestată doar în instanță. 

h) După primirea Raportului de soluționare a contestațiilor, GAL Slobozia 2017 va transmite 

solicitanților notificarea privind soluționarea contestației (ANEXA 14 Notificare privind soluționarea 

contestației). 

 
Termenul de soluționare a contestațiilor de către CSC este de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării 

acestora la secretariatul GAL Slobozia 2017. 
 

Întocmirea listei fișelor de proiecte care au fost admise în etapa CAE 

După finalizarea procesului de soluționare a contestațiilor se va elabora lista fișelor care au fost 

admise în etapa CAE. Aceasta va fi comunicată echipei de evaluatori, în vederea realizării următoarei etape 

de evaluare, repectiv tehnica si financiara. 

 2.6.7. Desfășurarea etapei ETF 

 Durata estimată pentru evaluarea tehnică și financiară -ETF este de maxim 20 zile calendaristice, cu 

posibilitatea de prelungire cu încă 5 zile calendaristice, în situația în care există contestații. Pentru solicitarea de 

clarificări termenul de răspuns este de 5 zile lucrătoare. 

Fișele de proiecte evaluate si admise in etapa CAE, vor fi transmise evaluatorilor din etapa ETF în baza 

unei decizii – (ANEXA 5), Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în vederea verificării și evaluării. 

Managerul de proiect/Presedintele/Reprezentantul delegat, repartizează fizic toate FP experților 

evaluatori din echipa de evaluare, utilizand procedura de evitare a conflictului de interese (Anexa 12). 

 Propunerile de proiecte vor fi evaluate și notate din perspectiva criteriilor/subcriteriilor de 

prioritizare și selecție existente în Grila de evaluare din Ghidul solicitantului. Condiții specifice SDL și apelului în 

cauză. Pentru fiecare apel de fișe de proiecte se stabilește un punctaj minim pentru fiecare criteriu, ca și 

condiție pentru selectarea unei fișe de proiect. Punctajul total al propunerii de proiect rezultă din însumarea 

punctajului obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Punctajul total minim de calitate pentru a fi admisă o 

propunere de proiect este de : 

- 50 de puncte pentru proiectele POR; 

- 70 de puncte pentru proiectele POCU. 
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 In vederea respectării principiului „4 ochi”, aceeași fișă de proiect va fi evaluată de câte 2 experți 

evaluatori (Expert 1 si Expert 2), fiecare evaluator va completa și semna individual grila de verificare (Anexele 

10, 11.1, 11.2) 

 Dacă între evaluatori există diferențe mai mari de 3 puncte la oricare dintre subcriterii, managerul 

de proiect asigură concilierea opiniilor evaluatorilor. Evaluatorii reevaluează proiectul și își revizuiesc grilele de 

evaluare, astfel încât să nu existe diferențe mai mari decât limita specificată (3 puncte). 

 2.6.8. Solicitări de clarificări în etapa ETF 

 Dacă expertul evaluator consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară pentru a 

permite evaluarea din punct de vedere al CPS, el trebuie să solicite clarificările necesare solicitantului, prin 

intermediul managerului GAL dintre echipa de experți evaluatori și solicitanți. Solicitantul va primi ANEXA 13 

Scrisoare de solicitare de clarificări. Solicitarea va cuprinde aspectele retinute a fi clarificate de catre ambii 

evaluatori. Aceasta va fi transmisă la datele de contact din propunerea de proiect, prin email. 

 Procesul de evaluare se suspendă până la primirea răspunsului solicitantului la solicitarea de 

clarificări. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificări este de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia de 

către solicitant. Dacă în acest termen solicitantul nu transmite clarificările solicitate, acceptarea/ respingerea 

propunerii de proiect va fi luată numai pe baza informațiilor și documentelor existente. 

 Prin răspunsul la solicitarea de clarificări nu este permisă modificarea conținutului inițial al ideii de 

proiect. În cazul în care, solicitantul modifică prin răspunsul pe care îl transmit conținutul propunerii de proiect, 

evaluatorii au obligația de a-l respinge. În această etapă se pot solicita maxim 2 (două) solicitări de clarificări. 

2.6.9. Selecția fișelor de proiecte aprobate, cu încadrarea în bugetul intervenției ( cu posibilitatea 

 supraselectării, dacă este cazul)  

 În urma finalizării procesului de evaluare și selecție, experții evaluatori vor întocmi ANEXA 16 Lista 

fiselor proiectelor evaluate si propuse spre aprobare CS, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut în 

cadrul criteriilor de prioritizare și selecție. 

 Aceste proiecte trebuie să atingă cel puțin punctajul minim de calitate, respectiv 50 de puncte pentru 

proiectele POR și 70 de puncta pentru proiectele POCU. 

 Departajarea fișelor de proiect care obțin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare și selecție 

se va face pe baza unor criterii de departajare care vor fi specifice fiecărui tip de apel și vor fi menționate în 

Ghidul solicitantului specific măsurii SDL în cauză. De asemenea, în ghid se vor face precizări și în ceea ce 

privește posibilitatea de supraselectare, dacă va fi cazul. 

 Criterii de departajare/prioritizare si selectie (CPS) 

 Criteriile de prioritizare și selecție a proiectului (CPS) sunt specifice fiecărei măsuri/intervenții din 

cadrul SDL. Atât criteriile și subcriteriile specifice fiecărei măsuri/intervenții, cât și punctajele maxime pentru 

fiecare criteriu/subcriteriu se vor include în grilele de evaluare anexă la Ghidul solicitantului. Condiții specifice 

SDL și apelului în cauză. Anumite CPS sunt comune tuturor apelurilor de proiecte POR/POCU, iar altele sunt 

specifice măsurii/ intervenției. 

 Criterii de prioritizare și selecție comune tuturor propunerilor de proiecte (POR/POCU) 
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a) Contribuția propunerii de proiect la atingerea obiectivelor specifice măsurii/intervenției SDL 

- Măsura în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă; 

- Proiectul vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială; 

- Propunerea de proiect vizează o comunitate roma/zonă urbană marginalizată. 

b) Contribuția propunerii de proiect la îndeplinirea țintelor indicatorilor măsurii/intervenției SDL 

c) Complementaritatea investițiiei POR/POCU 

- Proiectul FEDR/FSE este complementar cu un proiect FSE/FEDR și se prezintă modalitatea prin care se 

asigură complementaritatea între investițiile FEDR, în infrastructură, și măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin 

intermediul finanțărilor din alte surse; 

d) Promovarea temelor orizontale: dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse, nediscriminare 

- Asigurarea egalității dintre bărbați și femei pe toată durata pregătirii și implementării proiectului; 

- Prevenirea discriminării pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, 

vârstă sau orientare sexuală în timpul pregătirii și implementării proiectului; 

- Asigurarea accesibilităţii pentru persoanele cu handicap pe toată durata pregătirii și implementării 

proiectului; 

- Asigurarea respectării cerințelor privind protecția mediului, utilizarea eficientă a resurselor, 

atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, biodiversitatea, rezistența în fața dezastrelor și prevenirea și 

gestionarea riscurilor, după caz, pe toată durata pregătirii și implementării proiectului; 

e) Sustenabilitatea proiectului 

 Criterii de prioritizare și selecție specifice proiectelor POR 

f) Evitarea segregării teritoriale 

g) Maturitatea propunerii de proiect (proiectul are documentația tehnico-economică în curs de 

elaborare/finalizare sau este finalizată, proiecte cu contracte de achiziție publică finalizate sau demarate) 

 Criterii de prioritizare și selecție specifice proiectelor POCU: 

h) Caracterul integrat al propunerii de proiect (includerea in propunerea de proiect a unui număr cît mai 

mare de tipuri de intervenții – minim 2 intervenții) 

i) Indicatorii din domeniul ocupării peste cerințele minime. 

 

 Proiectele care au punctajul minim pentru a fi finanțate, dar nu se încadrează în bugetul alocat, vor fi 

incluse în ANEXA 17 Lista fiselor de proiectelor propuse pentru rezervă, cu posibilitatea de supracontractare, 

în baza art. 12 alin (1) lit c) din OUG 40/2015 cu modificarile si completarile ulterioare 
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 Proiectele care nu îndeplinesc condițiile minime de finanțare vor fi incluse în ANEXA 18 Lista fiselor 

de proiectelor respinse. 

 Experții evaluatori transmit responsabilului cu evaluarea (managerului de proiect) grilele de evaluare 

completate și semnate (în format tipărit si electronic), în momentul finalizării evaluării fișelor de proiecte. 

 Listele însoțite de grilele de evaluare vor fi transmise conform Anexelor 16, 17 si 18 pentru a fi 

supuse aprobarii Comitetul de Selecție cu rol în evaluarea și selecția fișelor de proiecte ce vor fi implementate 

pe teritoriul SDL 

 Convocarea Comitetului de Selecție (CS) și invitarea reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate 

de observatori 

 Constituirea  Comitetului de selecție 

 În cadrul GAL Slobozia 2017 se constituie un Comitet de Selecție cu rol de evaluare și selecție pentru 

fișele de proiecte care vor fi implementate în teritoriul SDL, care trebuie să respecte următoarele  cerințe: 

 - 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 

 - selecția proiectelor se face aplicând regula de “dublu cvorum” , respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

50% să fie din mediul privat și societatea civilă  

 Întrunirile Comitetului de Selecție sunt convocate de Managerul asociației GAL Slobozia 

2017/Presedinte/Reprezentant delegat. Acesta va asigura diseminarea invitației către membrii Comitetului de 

Selecție (ANEXA 19 Convocator) către membrii CS privind sesiunea de selecție a proiectelor), obținerea 

confirmărilor de participare, asigurarea supleanților si alte aspecte administrative. 

 Pentru a asigura transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de 

control și monitorizare, la selecție va fi invitat sa ia parte și cate un reprezentant al OI ADR / OIR POCU, aceștia 

având calitatea de observatori. 

 GAL va transmite OI/ADR-urilor cu 5 zile lucrătoare înainte de data de începere a sesiunii de selecție a 

propunerilor de proiecte, comunicarea privind sesiunea de selecție a proiectelor (ANEXA 20) Comunicare către 

OI/ADR privind sesiunea de selecție a proiectelor, care conține date specifice referitoare la apelul/apelurile 

respective, locația și adresa, ora de începere. 

Verificare dacă membrii CS sunt subiectul unui conflict de interese 

 În vederea verificării existenței unui potențial conflict de interese, fiecare membru al CS va primi 

odată cu invitația: 

- Lista fiselor proiectelor evaluate si propuse spre aprobare CS - ANEXA 16 

- Lista fiselor de proiecte propuse pe lista de rezerva – ANEXA 17 
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- Lista fiselor de proiectelor respinse – ANEXA 18 

 Pe baza acestor liste, inainte de sedinta, fiecare membru al CS va verifica daca se afla in situația de 

conflict de interese care să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a functiei de membru al CS și să 

compromita procesul de selecție din motive care implică familia, afinitățile politice, interesul economic sau 

orice alt interes. 

 Dacă întrunul din proiectele depuse pentru selectare este implicat la nivelul entităților deponente 

unul din membrii Comitetului de Selecţie, sau afini ai acestora sau ai unei entităţi juridice în care respectiva 

persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale aplicabile (prevederile art.10 

alin. (1), art.11 alin. (1), art 13 alin.(1) si art 16 alin.(1) din OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice 

aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare), persoana în cauză nu va participa la procesul de 

evaluare și selecție, nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de 

selecţie. Acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. 

 Înaintea începerii sesiunii de preselectie a proiectelor, fiecare membru va ANEXA 6 Declarația 

privind conflictul de interese și ANEXA 7 Declarația privind confidențialitatea. 

  Selecția fișelor de proiecte admise 

 Lista proiectelor care îndeplinesc cerințele prevăzute în ghidul solicitantului ca urmare a finalizării 

procesului de evaluare și care se încadreaza în bugetul alocat apelului de proiecte este supusă aprobării 

Comitetului de Selecție al GAL. 

 Pentru cererile de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, selecția proiectelor se va 

face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte, 

cu posibilitatea de supracontractare. 

 Propunerile de proiecte POR competitive restranse vor fi selectate dacă întrunesc punctajul de 

calitate minim de 50 de puncte. 

 Propunerile de proiecte POCU vor fi selectate dacă întrunesc punctajul minim de 70 de puncte. 

 Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de Selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

 CS trebuie să se asigure de îndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate și de faptul că obiectivele 

fiecărui proiect ce urmează a primi finanțare se regăsesc în obiectivele propuse în SDL, precum și de faptul că 

implementarea proiectului se incadrează în prioritățile SDL. 

Emitere Raport de Selecţie intermediar 

 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul intermediar de selecție (ANEXA 21 

Raportul de selecție intermediar/final), în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de 

proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Acesta va fi semnat și aprobat de către 
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toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându‐se apartenența la mediul privat sau public, 

inclusiv de catre reprezentantul OI ADR / OIR POCU. 

 Reprezentanții OI/ADR vor întocmi un Raport de observator, în care vor menționa dacă au fost 

respectate: criteriile minime de eligibilitate POR/POCU, procedura de selecție și punctajul aferent, prevederile 

privind conflictul de interese, precum și orice alte probleme/aspecte apărute pe timpul selecției. Raportul de 

observator va fi atașat la Raportul de Selecție elaborat de GAL. 

 2.6.10. Anunțarea rezultatului intermediar al procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte 

 Raportul de selecíe Intermediar va fi publicat la sediul GAL și eventual pe pagina de wb a GAL (în 

cazul în care acest lucru este posibil), în 5 zile lucrătoare de la aprobare. 

 Raportul de selecție va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, 

specificându‐se apartenența la mediul privat sau public, inclusiv de catre reprezentantul OI ADR / OIR POCU. 

Dupa aprobarea acestuia de CS va fi inaintat spre aprobarea CD al GAL si va fi datat, semnat și ștampilat de 

către  Președintele GAL/Reprezentant delegat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data întrunirii Comitetului de 

Selecție. Raportul de selectie va fi publicat pe site-ul GAL. 

 În termen de 2 zile calendaristice, de la data semnării Raportului de selecție de către Președintele 

GAL se va transmite către fiecare solicitant ANEXA 14 Notificarea solicitantului privind rezultatul verificării, 

evaluării și selecției fișei de proiect. 

 Notificarea se va transmite prin email, cu confirmare de primire din partea solicitantului. În cazul 

propunerilor de proiecte respinse, notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte 

nu au fost selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

 2.6.11. Constituirea Comisiei de Soluționare a Contestațiilor în etapa ETF 

Dacă la nivelul unui apel de proiecte, după nominalizarea pe etapa ETF – solicitantul respins depune 

contestație, acestea vor fi repartizate la alti doi evaluatori din cadrul GAL, angajați / voluntari / sau servicii de 

evaluare externalizate – care vor analiza și emite un raport al comisiei de contestatii, raport care va fi înmânat 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor pentru aprobarea sau respingerea contestatiei in etapa ETF. 

Comisia de Solutionare a Contestatiilor (CSC) are rolul de a aproba sau a respinge raportul de 

soluționare a  contestatiilor depuse de solicitanti in urma comunicarii rezultatului verificării ETF. 

Convocarea CSC 

Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau un alt membru al Consiliului Director al GAL 
mandatat în acest sens convoacă membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situației 
privind contestațiile. 

Evitarea conflictului de interese de către membrii CSC 

În vederea verificării existenței unui potențial conflict de interese, fiecare membru al CSC va primi 

Lista solicitanților care au depus contestație. Pe baza acestei liste, fiecare membru al CSC va verifica daca se 

află in situația de conflict de interese care să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a funcției de 

membru al CSC și să compromită procesul de soluționare a contestației din motive care implică familia, 

afinitățile politice, interesul economic sau orice alt interes. 

 

 2.6.12. Soluționarea contestațiilor în etapa ETF 
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 Contestaţiile primite vor fi analizate de către CSC. Acesta va analiza la nivelul respectivelor propuneri 

de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În situaţia în care există aspecte de ordin 

tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care excede sfera de competență a membrilor, CSC 

poate solicita în scris opinia unui expert din partea OIR/ADR ce va avea un rol consultativ. Opiniile de 

specialitate ale membrilor sau ale expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub 

semnătură de către aceștia, constituind o anexă la minută. 

 Termenul de soluționare a contestațiilor de către CSC este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 

acestora la secretariatul GAL. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, CSC va elabora un Raport de 

Contestaţii (ANEXA 15 Raport de soluționare a contestațiilor), care va fi semnat de către membrii CSC şi va fi 

înaintat Comitetului de Selecţie GAL. Decizia CSC este definitivă și va putea fi contestată doar în instanță. 

 După primirea Raportului de soluționare a contestațiilor, GAL Slobozia 2017 va transmite 

solicitanților notificarea privind soluționarea contestației (ANEXA 14). 

 2.6.13. Finalizarea procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte și comunicarea 

 rezultatelor  

 În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie final (ANEXA 21 

Raport de selecție GAL Slobozia 2017), în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de 

proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 Raportul de Selecţie final va fi aprobat de CD al GAL Slobozia 2017. Acesta va conține precizarea că 

anumite propuneri de proiecte pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS aspecte referitoare la 

neîndeplinirea cerințelor minime de eligibilitate sau încalcarea unor principii generale de selecție/procedură de 

selecție aprobată. 

 Propunerile de proiecte care au obținut cel puțin punctajul de calitate de minim de 50  puncte pentru 

proiectele POR și 70 puncte pentru proiectele POCU, dar care nu au fost selectate pentru finanțare în cadrul 

Raportului de selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui lista de rezervă la nivelul 

apelului respectiv. Propunerile de proiecte din lista de rezervă vor putea fi finanțate în una din următoarele 

situații: 

• Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare renunță la contract; 

• Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare de către GAL sunt declarați 

neeligibili de către CCS; 

• Se înregistează economii în execuția bugetară aferentă apelului în cauză; 

• Se crează disponibilități prin realocarea unor sume de la o măsură la alta, ca urmare a modificării 

SDL. 

În vederea asigurării transparenţei procesului de selecţie realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecţie vor fi 

făcute publice, minim la sediul GAL-ului, la sediul Primariei și pe pagina de web a GAL Slobozia 2017. 
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 Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen recomandabil de maxim 35 de zile 

calendaristice, inclusiv cu vizita la fața locului pentru fișele de proiect POR selectate (dacă este cazul), la care se 

poate adăuga perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. 

 În cazul în care în urma unui apel de fișe de proiecte nu a fost depusă nici o fișă de proiect, GAL va 

înștiința Secretariatul CCS restrâns asupra acestui fapt. În acest caz nu se va emite Raport de selecție. 

  2.6.14. Retragerea/renuntarea la fisa de proiect. 
   
  Un solicitant are dreptul de a retrage/renunta la o fisa de proiect in orice etapa de evaluare. 
Retragerea/renuntarea se va realiza prin completarea unei solicitari in care se va mentiona in clar denumirea 
fisei de proiect, apelul pe care a fost propusa, valoare financiara a solicitarii, numarul de inregistrare primit la 
depunerea fisei de proiect din registrul unic GAL. 
  Solicitantului i se va putea returna exemplarul original dar copia va ramane in posesia GAL Slobozia 
2017.  
  Retragerea unei fise de proiect nu afecteaza dreptul solicitantului de a participa si in alte apeluri de 
proiecte.  
  Dupa inregistrarea solicitarii de retragere/renuntare fisa de proiect va fi scoasa de pe fluxul de evaluare 
si NU se va putea reveni asupra deciziei de renuntare/retragere. 
 
  2.6.15. Acord de monitorizare GAL Slobozia 2017 
 
  Solicitantul isi va exprima in scris acordul de monitorizare din partea GAL Slobozia 2017 a implementarii 

proiectului propus prin fisa de proiect (Anexa 22). 

  Acordul va fi completat ca anexa la fiecare fisa de proiect si va acorda accesul GAL Slobozia 2017 la cel 

putin urmatoarele: 

- contractul de finantare; 

- informatii financiare; 

- informatii despre progresul proiectului; 

- acte aditionale, notificari; 

- locatii de implementare; 

   
  2.6.16. Implicarea OIR POCU/ ADR în procesul de evaluare și selectie 

 
 GAL Slobozia 2017 va comunica OIR / ADR înainte cu 5 zile lucrătoare, data de începere a Sesiunii de 

selecție  a fișelor de proiecte  - date specific referitoare la apelul / apelurile respective, locația și adresa. 

  Cu 5 zile lucrătoare înainte de întrunirea Comitetului de Selecție pentru elaborarea Raportului de 

evaluare Intermediar  va fi invitat și un reprezentant al OIR / ADR (după caz) . 

  Reprezentanții OIR / ADR se vor prezenta la sesiunea de selecție și vor întocmi un Raport de 

observator, în care vor menționa dacă au fost respectate: criteriile minime de eligibilitate POR / POCU, 

procedura de selecție și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interes, precum și orice alte 

probleme, aspect apărute pe timpul selecției. Raportul de observator va fi atașat la Raportul de selecție 

elaborate de GAL. 
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  După verificarea procesului de selecție și completarea formularului de verificare aferent, 

reprezentanții OIR / ADR vor aviza și vor scrie pe Raportul de selecție următoarele: ”Au fost respectate criteriile 

de eligibilitate și selecție din documentele apelului, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a 

apelului de selecție”. Alături de semnătură, se precizează în clar numele și calitatea persoanelor avizatoare. În 

cazul nerespectării acestor măsuri nu se avizează respectivul raport de selecție. 

 
CAPITOLUL 3. Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de proiecte  

3.1 Criteriile minime de  eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și fișa de proiect   
 
  Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de proiect va fi elaborat ca anexă la fiecare Ghid al 

solicitantului în funcție de criteriile de selecție stabilite și va conține cel puțin următoarele informații: 

1. Criteriile de verificare a conformității administrative 

- Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și fișa de proiect 

2. Criterii minime de eligibilitate: 

a) Tipul de fișă de proiect 

b) Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect(fișa de proiect se implementează în aria de 

acoperire a SDL și contribuie la atingerea obiectivelor SDL) 

c) Durata de implementare a fișei de proiect – perioada de implementare a activităților din fișa de 

proiect nu depășește 31 decembrie 2023 

d) Activități eligibie 

În ceea ce privește fișele de proiect pentru întreprinderile de economie socială de inserție finanțate prin 

intervențiile POR, finanțarea este sub incidența ajutorului de minimis în baza unei scheme de ajutor de 

minimis specifice care va fi publicată de către AM POR pe pagina de internet a MDRAP. Activitățile de 

ocupare din cadrul fișelor de proiect POCU vor fi sub incidența ajutorului de minimis. În acest sens, va fi 

aplicabilă schema de ajutor de minimis pentru Obiectivul specific 5.1. POCU, ce va fi publicată de către 

AM POCU pe pagina de internet a MFE. 

e) Grupul țintă 

 În cadrul grupului țintă vizat prin totalitatea fișelor de proiecte POCU, persoanele care au 

 domiciliul/locuiesc în ZUM trebuie să reprezinte un procent cel puțin egal cu ponderea locuitorilor 

 din ZUM în totalul populației din teritoriul SDL (ZUM și zona urbană funcțională) 

f) Indicatori 

 Totalul indicatorilor din fișele de proiect POCU trebuie să asigure atingerea țintelor pentru indicatorii 

 de realizare și rezultat POCU din SDL aprobată/modificată.  

g) Solicitantul și partenerii se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili 

h) Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard 

i) Valoarea minima și maximă eligibilă a unei fișe de proiect 

j) Cheltuielile eligibile 

k) Contribuția proprie/Contribiția POCU 

  Este asigurată  contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, după caz. 

 Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fișelor de proiecte POCU/POR 

reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fișei de  proiect propusă, care va fi suportată de 

solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul fișelor de proiect depuse în parteneriat, conforn 

înformațiilor din tabelul de mai jos: 
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Contributia POCU se va calcula conform tabel: 

    Cofinantare nationala % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener 

Axa 
Prioritara 

 POCU 

Tipuri de 
 regiuni 

Cofinantare 
UE % 

Cofinantare 
nationala 
 %din care 

Persoane juridice de 
drept 

 privat fara scop 
patrimonial 

Institutii finantate 
integral din venituri 

proprii  
sau partial de la 
bugetul de stat,  

bugetul asigurarilor 
sociale de stat sau 

bugetele fondurilor 
speciale 

Persoane juridice de drept  
privat cu scop patrimonial 

    

Cofinantare 
 proprie % 

Cofinantare 
 publică % 

Cofinantare 
 proprie % 

Cofinantare 
 publică % 

Cofinantare 
 proprie % 

Cofinantare 
 publică % 

AP 5 
POCU 

Regiune mai 
putin 

 dezvoltata 
95 5 0 5 2 3 5 0 

 

 

 

 

 Contributia POR se va calcula conform tabel: 

Axa 
 prioritara 

Tipul de regiuni 
Cofinantare UE 

% 

Cofinantare nationala 

Cofinantare proprie 
 beneficiar % 

Cofinantare publica 
(buget de stat) % 

AP 9 POR 
Regiuni mai putin 

 dezvoltate 
95 2 3 

 

3.2 Criterii de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte pentru respectivul apel, în conformitate cu 

obiectivele și indicatorii aferenți SDL 

 

l) Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specific SDL 

m) Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL 

n) Fișa de proiect vizează un număr cât mai mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială 

o) Fișa de proiect FEDR / FSE este complementară cu o fișă de proiect FSE / FEDR 

p) În cazul fișelor de proiecte POR: 

▪ Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste 

colonii de muncitori și vizează asigurarea cu utilități publice, salubrizare, apă potabilă, electricitate, agent 

termic, canalizare, iluminat. 

▪ Fișa de proiect are documentația tehnico – economică în curs de elaborare/ finalizare sau este 

finalizată. 
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▪ Fișa de proiect prevede modernizarea spațiilor publice urbane și transformarea în terenuri de joacă, 

zone pietonale / comerciale sau străzi, etc., în vederea creării / îmbunătățirii legăturii dintre zona în care 

trăiește comunitatea marginalizată și zona funcțională. 

q) În cazul fișelor de proiect POCU: 

▪ Fișa de proiect vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării  

▪ Fișa de proiect vizează o comunitate roma 

r) Încadrarea fișelor de proiect în bugetul aferent intervenției 

NOTA: In cadrul Ghidurilor elaborate de GAL pentru apelurile de fișe de proiecte POR, se va menționa ca fișa 
de proiect care va fi insoțită de documentația tehnico-economică va putea obtine punctaj suplimentar la 
criteriul: CALITATE, MATURITATE, SUSTENABILITATE. (vezi anexa 11.2) 

CAPITOLUL 4.  Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție la nivelul GAL și a 
Comisiei de Soluționare a Contestațiilor  

4.1. Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție și al Comisiei de Soluționare a 

Contestațiilor al GAL Slobozia 2017 este aprobat de Consiliul Director al GAL Slobozia 2017 – și este anexă la 

prezenta procedura. (Anexa 23) 

4.2. Organizarea și funcționarea comitetului de selecție/ comisiei de soluționare a contestațiilor a proiectelor  

  COMITETUL DE SELECȚIE / COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR  

  În cadrul Asociației GAL Slobozia 2017 se constituie un Comitet de Selecție cu rol selecție pentru 

fișele de proiect ce s-au depus în cadrul apelului de selecție, format din 5 membii ai GAL Slobozia 2017, din care 

2 reprezentanți ONG, 1 reprezentant al SRL, 1 reprezentant al sectorului public și 1 reprezentant al comunității 

marginalizate. Fiecare categorie de reprezentanți va avea nominalizat minim 1 membru supleant.  

  Comitetul de Selecție va respecta următoarele cerințe: 

-  Cel putin 50% din membri trebuie sa apartina partenerilor din sectorul non-public; 

-  Niciunul dintre tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si 

comunitatea marginalizata) nu detine mai mult de 49% din drepturile de vot; 

 

- Selectia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, 

este necesar ca în momentul selectiei sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului de Selectie, din care 

peste 50% sa fie din mediul privat si societatea civila; 

 

 Comitetul de Selecție se întrunește în urma convocării de către managerul GAL prin mijloace 

electronice. 

  În procesul de selecție, GAL va invita un reprezentant al OI ADR și/sau un reprezentant al OIR POCU, 

în funcție de tipul intervenției din SDL, aceștia având calitatea de observator. GAL va comunica OIR și/sau ADR 

înainte cu 5 zile lucrătoare data de începere a sesiunii de selecție a fișelor de proiecte, date specifice referitoare 

la apelul/apelurile respective, locația și adresa. 

  Reprezentanții OIR / ADR se vor prezenta la sesiunea de selecție și vor întocmi un Raport de 

observator, în care vor menționa dacă au fost respectate: criteriile minime de eligibilitate POR / POCU, 

procedura de selecție și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interes, precum și orice alte 
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probleme, aspect apărute pe timpul selecției. Raportul de observator va fi atașat la Raportul de selecție 

elaborate de GAL. 

  După verificarea procesului de selecție și completarea formularului de verificare aferent, 

reprezentanții OIR / ADR vor aviza și vor scrie pe Raportul de selecție următoarele: ”Au fost respectate criteriile 

de eligibilitate și selecție din documentele apelului, precum și măsurile minime obligatorii de publicitate a 

apelului de selecție”. Alături de semnătură, se precizează în clar numele și calitatea persoanelor avizatoare. În 

cazul nerespectării acestor măsuri nu se avizează respectivul raport de selecție. 

  Comitetul de Selecție elaborează aprobă Raportul de selecție intermediar care se va publica la sediul 

GAL Slobozia 2017 și pe pagina web www.galslobozia.ro în 5 zile lucrătoare de la aprobare.  

  După aprobarea Raportului de selecție intermediar, angajații GAL SLOBOZIA 2017, vor transmite 

notificările către solicitanții fișelor de proiect, indicând posibilitatea depunerii contestațiilor și va fi publicat și 

pe site-ul GAL Slobozia 2017 www.galslobozia.ro  

  În situația depunerii de contestații de către Solicitanții fișelor de proiect, se va nominaliza Comisia de 

Soluționare a Contestațiilor în conformitate cu Orientările Etapa III-a a mecanismului DLRC -  înființată la nivel 

GAL.   

  Comisia de Soluționare a Contestațiilor va analiza la nivelul respectivelor fișe de proiect, exclusiv 

aspectele care au făcut obiectul contestațiilor. Pe parcursul procesului de soluționare al contestațiilor doar in 

etapa ETF, pot fi solicitate un set de clarificări, cu termen de raspuns de 5 zile de la data primirii de catre 

solicitant. În urma soluționării eventualelor contestații, Comisia de Soluționare a Contestațiilor va elabora un 

Raport de contestații, care va fi semnat de către toți membrii Comisiei și va fi înaintat Comitetului de Selecție.  

  Comitetul de Selecție se va întruni în urma înaintării Raportului de contestatii la  convocarea 

managerului de proiect prin mijloace electronice. 

  Cu 5 zile lucrătoare înainte de întrunirea Comitetului de Selecție pentru elaborarea Raport de Selectie 

Inermediar/final  va fi invitat și un reprezentant al OIR / ADR (după caz) . 

  În baza Raportului de contestații, Comitetul de Selecție va emite Raportul de selecție final, în care vor 

fi înscrise fișele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora , 

numele solicitanților, iar pentru fișele de proiect eligibile, punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție. 

  Raportul de Selecție final va fi aprobat de Consiului Director al GAL Slobozia 2017 și va conține 

precizarea că anumite fișe de proiect pot fi response dacă se constată la nivelul CCS restrâns aspect referitoare 

la neîndeplinirea cerințelor minime de eligibilitate sau încălcarea unor principii generale de selecție / procedura 

de evaluare și selecție avizată de CCS retrâns.  

  După aprobarea Raportului de selecție final, angajații GAL Slobozia 2017, vor transmite notificările 

către solicitanții fișelor de proiect care au fost declarate neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate și 

pe site-ul GAL Slobozia 2017 www.galslobozia.ro . 

  Fișele de proiect care au obținut cel puțin punctajul minim  dar care nu au fost selectate pentru 

finanțare în cadrul Raportului de Selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui listă de 

rezervă la nivelul apelului respective. 

http://www.galslobozia.ro/
http://www.galslobozia.ro/
http://www.galslobozia.ro/


 

 

 34 

  Referitor la fișele de proiect eligibile fără finanțare selectate de către GAL Slobozia 2017, menționăm: 

- Dacă la nivelul GAL Slobozia 2017 există intenția de a finanța fișele de proiecte eligibile fără finanțare, 

din ultima sesiune de depunere a proiectelor, cuprinse într-o listă de așteptare, întocmită pe baza ierarhizării 

acestora și cu aplicarea criteriilor de departajare, acestea vor putea fi finanțate, în limita constituirii fondurilor 

disponibile, inclusive prin realocări financiare aprobate. 

 Mențiunea anterioară nu se aplică în cazul în care pentru respectiva intervenție va mai fi lansată o 

nouă sesiune de depunere proiecte. În acest caz, fișele de proiecte cuprinse în lista de așteptare pot fi retrase și 

redepuse la următorul apel de selecție, în vederea evaluării și selecției. 

- În cazul în care în urma derulării unui apel de fișe de proiecte nu a fost depusă nici o fișă de proiect, 

GAL Slobozia 2017  va înștiința Secretariatul CCS retrâns asupra acestui fapt. În acest caz nu se va emite Raport 

de Selecție. 

 

- În vederea asigurării transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL Slobozia 2017, 

Rapoartele de selecție vor fi făcute publice pe site-ul web a GAL Slobozia 2017 www.galslobozia.ro și la sediul 

GAL Slobozia 2017. 

 

- Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen recomandabil de maxim 35 de zile 

calendaristice, inclusive cu vizita la fața locului pentru fișele de proiect POR selectate (dacă este cazul), la care 

se poate adauga perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. 

 

CAPITOLUL 5. Evitarea conflictului de interese în procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte 

5.1. Procedura operațională privind evitarea conflictului de interese  al GAL Slobozia 2017 este anexă la 

prezenta procedură – Anexa 12. 

CAPITOLUL 6. Derularea procesului de selecție și de soluționare a contestațiilor  

6.1. Aprobarea listei proiectelor selectate, respinse și aflate pe lista de rezervă 

 Lista proiectelor care îndeplinesc cerințele prevăzute în ghidul solicitantului ca urmare a finalizării 

procesului de evaluare și care se încadreaza în bugetul alocat apelului de proiecte este supusă aprobării 

Comitetului de Selecție al GAL. 

 Pentru cererile de propuneri de proiecte cu termen limită de depunere, selecția proiectelor se va 

face în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, în limita fondurilor disponibile pentru cererea de proiecte, 

cu posibilitatea de supraselectare. 

 Propunerile de proiecte POR noncompetitive vor fi selectate dacă întrunesc punctajul minim de 

calitate de 50 puncte. Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii Comitetului de 

Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

 CS trebuie să se asigure de îndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate, de faptul că obiectivele 

fiecărui proiect ce urmează a primi finanțare se regăsesc în obiectivele propuse în SDL, precum și de faptul că 

implementarea proiectului se incadrează în prioritățile SDL. 

6.2. Raportul intermediar de selecție 

http://www.galslobozia.ro/
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 Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul intermediar de selecție (ANEXA 21 

Raportul de selecție intermediar/final), în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, 

eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de 

proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. Acesta va fi semnat și aprobat de către 

toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, specificându‐se apartenența la mediul privat sau public, 

inclusiv de catre reprezentantul OI ADR / OIR POCU. 

 Reprezentanții OI vor întocmi un Raport de observator, în care vor menționa dacă au fost respectate: 

criteriile minime de eligibilitate POR/POCU, procedura de selecție și punctajul aferent, prevederile privind 

conflictul de interese, precum și orice alte probleme/aspecte apărute pe timpul selecției. Raportul de 

observator va fi atașat la Raportul de Selecție elaborat de GAL. 

 Raportul de selecție Intermediar va fi datat, semnat și ștampilat de membrii Comitetului de Selecție și 

va fi publicat la sediul GAL și eventual pe pagina de web a GAL (în cazul în care acest lucru este posibil), în 5 zile 

lucrătoare de la aprobare.  

 În termen de 2 zile calendaristice, de la data semnării Raportului de selecție de către Președintele 

GAL se va transmite către fiecare solicitant ANEXA 14 Notificarea solicitantului. 

 Notificarea se va transmite prin email, cu confirmare de primire din partea solicitantului. În cazul 

propunerilor de proiecte respinse, notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte 

nu au fost selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

6.3. Soluționarea contestațiilor 

 În cazul în care există contestații, acestea sunt soluționate de către Comitetul de Solutionare a 

Contestatiilor (CSC). 

 CSC respinge automat contestaţiile care: 

- reclamă neprimirea scrisorilor de cerere de clarificări sau a scrisorilor de comunicare a rezultatelor 

- verificării şi evaluării, dar a căror primire GAL o poate dovedi cu confirmarea de primire electronică 

sau cu raportul de expediţie prin fax; 

- contestaţiile expediate de solicitant după termenul de 5 zile lucrătoare de la primirea Scrisorii de 

comunicare a rezultatului evaluării tehnice şi financiare 

 Vor fi reevaluate doar criteriile contestate. 

 Termenele estimative de soluționare a contestațiilor sunt 5 zile lucrătoare de la data înregistrării 

acestora la secretariatul GAL. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, CSC va elabora un Raport de 

Contestaţii (ANEXA 15), care va fi semnat de către membrii CSC şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. 

Decizia CSC este definitivă și va putea fi contestată doar în instanță. 

6.4. Raportul de selecție final 

În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie final (ANEXA 21 Raportul 

de selecție), în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 
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selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut 

pentru fiecare criteriu de selecţie. 

 Raportul de Selecţie final va fi aprobat de CD al GAL Slobozia 2017. Acesta va conține precizarea că 

anumite propuneri de proiecte pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS aspecte referitoare la 

neîndeplinirea cerințelor minime de eligibilitate sau încalcarea unor principii generale de selecție/procedură de 

selecție aprobată. 

6.5. Lista de rezervă 

 Propunerile de proiecte care au obținut cel puțin punctajul minim calitate de 50 puncte pentru 

proiectele POR și 70 puncte pentru proiectele POCU, dar care nu au fost selectate pentru finanțare în cadrul 

Raportului de selecție ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui lista de rezervă la nivelul 

apelului respectiv. Propunerile de proiecte din lista de rezervă vor putea fi finanțate în una din următoarele 

situații: 

• Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare renunță la contract; 

• Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare de către GAL sunt declarați 

neeligibili de către CCS; 

• Se înregistează economii în execuția bugetară aferentă apelului în cauză; 

• Se crează disponibilități prin realocarea unor sume de la o măsură la alta, ca urmare a modificării 

SDL. 

 În vederea asigurării transparenţei procesului de selecţie realizat la nivelul GAL, Rapoartele de 

Selecţie vor fi făcute publice, minim la sediul GAL-ului, la sediul Primariei și pe pagina de web a GAL Slobozia 

2017. 

 Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen recomandabil de maxim 35 de zile 

calendaristice, inclusiv cu vizita la fața locului pentru fișele de proiect POR selectate (dacă este cazul), la care se 

poate adăuga perioada de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul. 

 În cazul în care în urma unui apel de fișe de proiecte nu a fost depusă nici o fișă de proiect, GAL va 

înștiința Secretariatul CCS restrâns asupra acestui fapt. În acest caz nu se va emite Raport de selecție. 

CAPITOLUL 7. Verificarea pachetului de fișe de proiecte selectate de către gal slobozia 2017 la 

nivelul CCS restrâns 

  Pachetul fișelor de proiecte selectate în cadrul apelurilor desfășurate de către GAL Slobozia 2017 va fi 

depus la Secretariatul CCS restrâns, la adresa ce va comunicată GAL-urilor cel târziu după avizarea procedurilor 

de evaluare de către CCS restrâns.  

  Depunerea pachetului de fișe de proiecte selectate de GAL Slobozia 2017, se va realiza trimestrial, 

până cel târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni calendaristice aferente fiecărui trimestru. 

  Verificarea pachetelor propunerilor de fișe de proiecte se va realiza periodic, pe măsură ce acestea 

sunt depuse, în termen  estimativ de 20 de zile lucrătoare în funcție de numărul acestora și clarificările 

solicitate. 
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  GAL Slobozia 2017 are obligația de a prezenta odata cu pachetul de fișe de proiecte selectate și o 

copie conform cu originalul a Raportului de selecție final aprobat de CD. 

  CCS retrâns va solicita clarificări / sau va respinge pachetul de fișe de proiecte în următoarele situații: 

- În situația nerespectării uneia / sau mai multor cerințe referitoare la eligibilitatea solicitantilor, 

eligibilitatea intervențiilor, activităților, cheltuielilor; 

- În cazul în care pachetul de fișe de proiecte există fișe de proiecte care nu prezintă satisfăcător 

modalitatea de asigurare a complementarități între investițiile de tip FEDR și FSE. 

 

  În cazul în care se va decide că pachetul de fișe de proiecte nu respectă condițiile de mai sus , GAL 

Slobozia 2017 va putea revizui pachetul de fișe de proiecte prin înlocuirea fișelor de proiecte neconforme cu 

următoarele fișe de  proiect ca punctaj din lista de rezervă (dacă e cazul). În situațiile în care nu există listă de 

rezervă la nivelul respectivului apel se poate, lansa la nivelul GAL Slobozia 2017 un nou apel, cu respectarea 

acelorași etape. În această situație, numărul minim de zile calendaristice de la lansare până la data limită de 

depunere a propunerilor de proiecte, poate fi redus, la 30 de zile.  

CAPITOLUL 8. Depunerea proiectelor în sistem informatic MYSMIS 

 

  AMPOR/AMPOCU vor deschide sesiuni de depunere în  sistemul informatic MySMIS pentru 

încărcarea proiectelor aferente exclusive fișelor de proiecte care au fost selectate de  GAL Slobozia 2017 și 

avizate de CCS retrâns.  

  Proiectele POR / POCU ale căror fișe de proiecte au fost selectate de GAL Slobozia 2017 , avizate de 

CCS retrâns și încărcate în sistemul informatic Mysmis vor respecta condițiile prevăzute în Ghidul specific 

aferent priorității de investiții 9.1. POR și Ghidului specific aferent O.S 5.1. POCU. 

  Documentele suport aferente fișelor de proiect selectate (documentație tehnico – economică ) se vor 

depune în Mysmis odată cu cererea de finanțare în cadrul apelului lansat de către AM POR / ADR și AM POCU / 

OIR aferent regiunii unde se implementează proiectul. 

  Prin Ghidurile specifice POR / POCU – AM POR / AM POCU vor stabili, dacă este cazul, documentele 

necesare a fi încărcate în Mysmis, respectiv documentele emise în contextul evaluării și selecției realizate la 

nivelul GAL Slobozia 2017. 

  Cererile de finanțare / proiectele vor fi verificate și contractate conform procedurilor AM POR / AM 

POCU. 

  În acest context, încă de la lansarea apelurilor de proiecte la nivelul GAL Slobozia 2017, potențialii 

solicitanti vor fi informați cu privire la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii 

cererilor de finanțare către AM POR / AM POCU, în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent 

priorității de investiții 9.1. POR și Condițiile Generale pentru accesare fondurilor publicat pe site-ul 

www.inforegio.ro și Ghidului specific aferent O.S 5.1. POCU, respectiv cu prevederile documentului Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020.  

CAPITOLUL 9. Termene procedurale maxime recomandate 
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DATE DE CONTACT ASOCIAȚIA GAL Slobozia 2017 
 
Adresa sediu:Bd. Cosminului nr. 18 bis, loc. Slobozia, jud. Ialomita 

Telefon: 0786.917.671 / 0786.917.676 

E-mail: galslobozia2017@gmail.com 

Site web: www.galslobozia.ro  

 

Întocmit de , 

 

Responsabil  implementare 1   Expert tehnic selecție proiecte, 

Ciobanu Madalin Ciprian   Ivancea Cerasela 

 

Responsabil  implementare 2   Animator, 

Pocotila Mirela     Irina Dobre 

 

Verificat, 

Manager proiect 

Dumitru Ana – Maria 

http://www.galslobozia.ro/
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ORIENTĂRI PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND 

IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI 

 
 

 
 
 

 

ANEXA 2 –FIȘĂ PROIECT POCU 
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Date de identificare – se completează după modelul de mai jos 
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2. Responsabil de proiect 
Nume: Prenume: Funcție: 

Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect. Manager de proiect 

 

Telefon Fax Email 

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

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

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

 
3. Persoană de contact 

 
 

Nume Prenume Funcție 

Persoana de contact este persoana desemnată de solicitant să mențină contactul 
cu AM/OI/GAL. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau 
managerul de proiect. 

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

 
Telefon Fax Email 

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

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

Se completează cu adresa de postă 
electronică a 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 

 

 
Cod CAEN relevant 

 

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

Se menționează codul CAEN relevant 
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Capacitate administrativă 

 
 
 

 

5. Localizare proiect 
 

Regiune Județ Localitate Informații proiect 

   Se va completa cu alte informații 
relevante despre localizarea 
proiectului la nivelul teritoriului SDL 

 
 

6. Obiective proiect 
 

Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului 

 
 

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. 

 
 
 

 

7. Rezultate așteptate 
 

Nr. crt. Detalii rezultat 

 
 

1 

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 . 

 
 

 
8. Context 

 

 

 1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect 
 

Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare și operaționale a structurii 
parteneriale (cu privire la modalitatea de verificare a capacitații 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 
 

Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în cadrul proiectului. 

Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe 
termen lung. 

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. 
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9. Justificare 
 

 
 

 

10. Grup țintă 
 

 

 
 

 

11. Sustenabilitate 
 

Descriere/ valorificarea rezultatelor: 

 

 
Transferabilitatea rezultatelor 

 
 
 

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR 
 

 
 
 
 

 

13. Relevanță 
Referitoare la proiect 

 

 
Strategii relevante 

 

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. 

Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de transfer al rezultatelor proiectului. 

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.). 

Vă rugăm, descrieți contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect la 
nivel național: 

• Acordul de parteneriat 2014-2020 

• Recomandările Specifice de Țară 

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 

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”. 

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. 
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Referitoare la alte strategii 

 
 
 
 

 

14. Riscuri 
 

Descriere: 

 
 

Detaliere riscuri: 
 

Nr. crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului 

 Se va completa fiecare dintre riscurile 
identificate cu privire la implementarea 
activităților proiectului, precizând 
impactul fiecărui risc identificat 
(semnificativ/ mediu/ mic). 

Se vor descrie măsurile de diminuare/ remediere pentru fiecare 
dintre riscuri. 

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 

 
 

Nediscriminare 

 

• Programul Național de Reformă 

• Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020 

• Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 

• Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020 

• Strategia Națională de Sănătate 2014-2020 

• Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 

• Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020 

• Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada 
2015-2020 

• Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

• Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții 

Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea obiectivelor altor strategii localeîn 
domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/ private în localitate etc. 
Se completează cu informații relevante privind strategiile selectate. 

Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților proiectului. 

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. 

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, 
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DEZVOLTARE DURABILĂ 
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. 

 

Poluatorul plătește 

 
 

Protecția biodiversității 

 
 

Utilizarea eficientă a resurselor 

 
 

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 

 
 

Reziliența la dezastre 

 
 
 

 

16. Metodologie 
 

Metodologie 

 

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). 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu care prevede ca plata costurilor cauzate de 
poluare să fie suportată de cei care o generează. 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, referindu-vă, după caz, la acțiuni privind 
managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc. 
În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale, este 
importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare viitoare. 
Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea 
genetică şi diversitatea etnoculturală. 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere direcționarea investițiilor spre 
opțiunile cele mai raționale din punct de vedere al utilizării resurselor, respectiv cele mai durabile, precum și evitarea 
investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare a 
altor eventuale efecte negative, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni de 
investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice. 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile 
proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de 
infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la reducerea emisiilor de carbon ș.a. 
Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal din cauza 
emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a 
atmosferei. 
Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la 
minimum impactul efectelor negative ale acestora. 
Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile 
proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea 
ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă, 
prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure. 

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. 
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17. Indicatori prestabiliți 
 

Se completează pentru fiecare componentă. 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Total 
  

 ….   

 
Indicatori prestabiliți de realizare 

Nr. 
crt. 

Denumire indicator Total 
  

    

 
 

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. 

Nr. 
crt. 

Titlu 
achiziție 

Descriere 
achiziție 

 
CPV 

Tip 
contract 

Valoare 
contract 

 
Moneda 

Tip 
procedura 

Data 
publicare 

procedura 

Data 
publicare 
rezultat 

Data 
semnare 
contract 

Data 
transmitere 

J.O.U.E 
            

            

 

 
 

19. Resurse umane implicate 
 

Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți: 

 
 

20. Resurse materiale implicate 
 

Resurse materiale implicate 

Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului. 

 Titlu Sediu proiect 

 Pus la dispoziție de Se va completa cu numele entității implicate în proiect care pune la dispoziție resursele 
materiale. 

 Adresa Se va completa cu date referitoare la proveniența resurselor fie cu adresa exactă unde este 

Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea 
secțiunilor relevante din formularul cererii de finanțare. 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. 

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. 

 

Indicatori prestabiliți de rezultat 
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  localizată.  

 Informații suplimentare Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială. 
Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect: 

- 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. 
 

Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi 
pentru ce activități. 

 

 ȚARĂ   

 LOCALITATE   

 COD POSTAL   

  
 Resursa Cantitate UM Partener 

 Se va preciza tipul de resursă 
materială pusă la dispoziție 
pentru activitățile prevăzute 
prin proiect. 

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

Se va completa cu unitatea de 
măsură. 

Se va completa cu numele 
entității ce va asigura 
resursa. 

 
 

21. Activități previzionate 
 
 
 
 
 

Titlu activitate/ 
subactivitate 

Detalierea 
activității/ 

subactivității 

Rezultate 
previzionate 

 

Anul începerii 
 

Luna începerii 
 

Anul finalizării 
 

Luna finalizării 

Titlul activității/  Se va descrie Se vor Anul în care va Luna în care va Anul în care se Luna în care se 
subactivității modalitatea selecta din începe începe va finaliza va finaliza 

 de rezultatele activitatea/ activitatea/ activitatea/ activitatea/ 
 implementare definite subactivitatea subactivitatea subactivitatea subactivitatea 
 a activității/ anterior.     

 subactivității.      

 
 

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 – daca 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 prin 
Ghidul solicitantului – Condiții specifice pentru apelul de proiecte). 

• Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și costul unitar. 
 

În cazul în care cheltuiala este aferentă unei scheme de ajutor de stat/ de minimis, se va selecta „DA”; în acest moment sistemul 
afișează rubricile suplimentare în care trebuie să introduceți din nomenclatoarele disponibile informaţii cu privire la: 

 

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. 
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• schema de ajutor de stat; 

• categoria de ajutor de stat; 

• subcategoria de ajutor de stat. 
Aceste informaţii vor fi publicate în ghidurile specifice, în măsura în care acestea conțin scheme de ajutor de stat. 
 
23. ANEXE 
 
1. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru 

Solicitant/Lider-Anexa nr. 2 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

2. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru fiecare 

partener-Anexa nr. 3 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020 

3. Documente suport/justificative la Procedura de Selecție A Partenerilor, dacă proiectlu se implementeaza in 

parteneriat 

4. Acordul de parteneriat (daca este cazul), semnat de solicitant și parteneri. Se verifică existența Acordului de 

parteneriat, în situația în care proiectul se implementeaza în parteneriat, care trebuie sa respecte formatul indicat  

Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

5. Declarația pe propria răspundere privind asumarea responasabilității pentru asigurarea sustenabilității 

măsurilor sprijinite, semnată de toți membrii parteneriatului (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului-Condiții Specifice) 

6. Contract de subvenție- va fi utilizat in implementarea proiectelor, in contextul acordarii de granturi pentru 

infintarea de start-up-uri (masuri de antreprenoriat); 















 
 
 
 
 
 

 

 

 

ANEXA NR. 8 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

 

Identificare proiect 

Cod și denumire apel fișe   

Titlu fișa de proiect  

 

A1. Criterii de verificare a conformității administrative 

Criterii Subcriterii DA NU NA Observații / 
Justificare 

Clarificări 

1. Fișa de proiect este 

completă și conține 

toate anexele 

solicitate, prevăzute 

în Ghidul 

Solicitantului - 

condiții specifice. 

Fișa de proiect CONȚINE  toate anexele solicitate prevăzute in Ghidul 

Solicitantului - Condiții specifice elaborat de catre ASOCIAȚIA GRUP DE 

ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017: 

     

1. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a 

Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider-Anexa nr. 2 Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

     

2. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a 

Eligibilității (DUCAE) pentru fiecare partener-Anexa nr. 3 Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

     

3. Documente suport/justificative la Procedura de Selecție A Partenerilor, 

dacă proiectlu se implementeaza in parteneriat 
     

4. Acordul de parteneriat (daca este cazul), semnat de solicitant și 

parteneri. Se verifică existența Acordului de parteneriat, în situația în care 
     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii DA NU NA Observații / 
Justificare 

Clarificări 

proiectul se implementeaza în parteneriat, care trebuie sa respecte formatul 

indicat  Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

5. Declarația pe propria răspundere privind asumarea responasabilității 

pentru asigurarea sustenabilității măsurilor sprijinite, semnată de toți 

membrii parteneriatului (Anexa 4 la Ghidul Solicitantului-Condiții 

Specifice) 

     

6. Contract de subvenție- va fi utilizat in implementarea proiectelor, in 

contextul acordarii de granturi pentru infintarea de start-up-uri (masuri de 

antreprenoriat); 

     

7. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a 

Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider-Anexa nr. 2 Orientări privind 

accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 

2014-2020 

     

8. Document Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a 

Eligibilității (DUCAE) pentru fiecare partener-Anexa nr. 3 Orientări 

privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital 

Uman 2014-2020 

- Autorizările și/sau acreditările care atestă expertiza relevantă pentru acțiunile 

selectate conform legislației în domeniu (de exemplu: autorizarea ca furnizor de 

servicii sociale, furnizor de formare profesională, furnizor de servicii specializate 

pentru stimularea ocupării forței de muncă, furnizor de servicii medicale/socio-

medicale, marca socială etc.), valabile la data depunerii fișei de proiect  

sau 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii DA NU NA Observații / 
Justificare 

Clarificări 

Documentele care atestă experiența similară privind expertiza relevantă pentru 

acțiunile selectate conform legislației în domeniu, în situația în care autorizările 

și/sau acreditările sunt prevăzute a fi obținute în perioada de implementare a 

proiectului 

 

A2. Criterii de verificare a eligibilității 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

I. Eligibilitatea solicitantului/partenerilor 

I.1. Solicitantul/Partenerii 
face/fac parte din 
categoria de beneficiari 
eligibili și 
îndeplinește/îndeplinesc 
condițiile stabilite în 
Ghidul Solicitantului - 
Condiții Specifice 

Se verifică tipul de solicitanți/ parteneri eligibili, conform Ghidului 

Solicitantului – Condiții specifice elaborat de către ASOCIAȚIA 

GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ SLOBOZIA 2017 

Aceștia trebuie să fie entități relevante pentru implementarea 

proiectelor aferente SDL selectate. Prin entități relevante se înțeleg 

acei actori, care vor fi implicați în derularea uneia/ unora dintre 

activitățile principale ale fișei de proiect, contribuind în mod direct la 

atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumați prin 

intervențiile POCU din SDL și anume: 

• Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 

coordonarea/subordonarea acestora. 

•  Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea 
ocupării forței de muncă - acreditați în conformitate cu prevederile 
Hotararii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea 
Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru 
stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Furnizori autorizati de formare profesională – autorizați în 
conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

nr.129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

• Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, acreditate 
conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru 
aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor 
profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;  

• Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite 
conform Ordonanței Guvernului nr.26/30.01.2000 cu privire la 
asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; 

• Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații 
sindicale sau uniuni sindicale teritoriale) - persoane juridice de 
drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social 
nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații 
patronale sau uniuni patronale teritoriale) - persoane juridice de 
drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu 
Legea dialogului social nr.62/10.05.2011, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate 
conform Legii nr.219/2015 privind economia socială, cu modificările 
și completările ulterioare; 

• Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform 
Legii nr.31/16.11.1990 privind societățile, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• Camere de Comerţ şi Industrie – persoane juridice de utilitate 
publică, organizații autonome, neguvernamentale, fără scop 
patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor 



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

de comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Unități școlare și Inspectorate școlare județene 
Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu parteneriatul cu 
unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul SDL, conform 
Orientărilor GAL. 

În situația în care proiectul include măsuri cu specific educațional, 

există încheiat un parteneriat cu unități școlare locale/ Inspectoratul 

Școlar Județean din județul/județele de proveniență al comunității 

marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

     

Se verifică dacă Solicitantul și fiecare partener este/sunt legal 

constituit/iți (cu respectarea legislaţiei europene şi naţionale în 

vigoare). 

     

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, pag. 31. 

     

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. 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui tip de 

partener / parteneri. 

     

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 (activitate din lista activităților 

eligibile prevăzute prin Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice) 

     

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

II. Eligibilitatea fișei de proiect    

II.1. Fișa de Proiect propusă este conform cu apelul de 
fișe de proiecte lansat de ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE 
LOCALĂ SLOBOZIA 2017, în ceea ce privește: 

• Valoarea proiectului  

Obs. Valoarea maximă a fișei de proiect depusă 
nu poate depăși valoarea maximă a apelului de 
fișe de proiecte lansat 

     

• Parteneriatul propus      

• Grupul țintă      

• Activitățile relevante și obligatorii      

• Indicatorii proiectului      

• Se incadrează din punct de vedere al 
eligibilității in intervenția/intervențiile din 
SLD aprobată lansată/lansate prin prezentul 
apel de fișe de proiect. 

     

• Fișa de proiect are ca arie de implementare 
un teritoriu acoperit de SDL 

     

• • Asigurarea complementarității 
investițiilor soft și hard 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

II.2. Fișa de Proiect propusă spre finanțare (activitățile 
proiectului, cu aceleaşi rezultate, pentru aceiaşi 
membri ai grupului ţintă) nu a mai beneficiat de sprijin 
financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare) 

Se verifică dacă Solicitantul a menționat în 
Declarația privind evitarea dublei finanțări că 
fișa de proiect propusă spre aprobare 
(activitățile proiectului, cu aceleaşi rezultate, 
pentru aceiaşi membri ai grupului ţintă) NU a 
mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri 
nerambursabile. 

     

Pentru evitarea suprapunerilor și a dublei 
finanțări,  comunitățile marginalizate care vor 
beneficia de măsurile vizate în cadrul AP 5 - PI 
9.vi vor fi excluse de la finanțarea măsurilor 
similare în cadrul AP 6, respectiv AP4 - PI 9.ii 
(O.S.4.1/4.2  POCU) - pe baza Declarației 
privind evitarea dublei finanțări 

     

II.3. Fișa de Proiect propusă spre finanțare nu este 
încheiat în mod fizic sau implementat integral înainte 
de depunerea cererii de finanțare la autoritatea de 
management, indiferent dacă toate plățile aferente au 
fost efectuate de către Solicitant (art. 65, alin (6) 

din Reg. 1303/2013) 

Solicitantul a bifat NU în cererea de finanţare (în 
vederea respectării dispozițiilor art. 65 alin. (6) 
din Reg. CE nr. 1303/2013 privind eligibilitatea 
cheltuielilor)  

     

II.4. Fișa de Proiect se încadrează în Programul 
Operațional, în ceea ce privește: 

 

• Grupul țintă 
Persoanele din grupul țintă vizat prin proiect 
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 
condiții: 

- au domiciliul/ locuiesc în teritoriul acoperit 
de SDL Slobozia aprobată (; 

- sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, 

conform Ghidului Solicitantului – Condiții 

Specifice.  

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

• Activitățile proiectului relevante și 
obligatorii 

     

• Indicatorii proiectului 

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

     

II.5. Durata proiectului Durata de implementare a proiectului propus 

nu depășește 31 Decembrie 2023. 

     

II.6. Cheltuielile prevăzute respectă prevederile legale 
privind eligibilitatea? 

Valoarea cheltuielilor directe de tip FEDR nu 
depășește procentul de maxim 10% din valoarea 
cheltuielilor directe eligibile aferente 
proiectului. 

     

II.7. Bugetul proiectului respectă rata de cofinanţare? Bugetul respectă rata de cofinanţare (FSE, buget 
național și contribuție proprie), conform 
Orientărilor privind accesarea finanțărilor în 
cadrul POCU 2014-2020. Contribuția eligibilă 
minimă a solicitantului/partenerului în cadrul 
proiectelor POCU reprezintă procentajul  din 
valoarea totală eligibilă a  proiectului propus, 
care va fi suportat de solicitant și de fiecare 
dintre parteneri în cazul proiectelor depuse în 
parteneriat. 

     

II.8. Fișa de proiect cuprinde, în cadrul activității de 
informare și publicitate, măsurile minime de informare 
și publicitate  

Se verifică dacă Solicitantul a descris în fișa de 
proiect depusă măsurile minime de informare și 
publicitate prevăzute în Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Măsurile minime de informare și publicitate care 
trebuie descrise în cererea de finanțare sunt: 

     



 
 
 
 
 
 

 

 

Criterii Subcriterii  Da Nu NA Observații / Justificare Clarificări 

- Asigurarea vizibilității proiectului prin 
expunerea unui afiș la sediul de implementare a 
proiectului; 

- Beneficiarii se asigură că cei care participă în 
cadrul proiectului sunt informați în mod specific 
cu privire la sprijinul acordat prin FSE; 

- Orice fel de documente referitoare la 
implementarea proiectelor și publicate pentru 
public sau participanți, inclusiv certificatele de 
prezență sau alte certificate, vor include o 
mențiune cu privire la faptul ca operațiunea a 
fost sprijinită în cadrul FSE. 

II.9. Sustenabilitatea măsurilor Se verifică dacă sustenabilitatea serviciilor 
dezvoltate prin proiect (ocupare/ 
educație/sociale/ medicale/ medico-
sociale/locuire) este de minimum 6 luni de la 
finalizarea implementării proiectului. 

Se verifică respectarea regulilor de 
sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului 
de minimis, respectiv: continuarea funcționării 
afacerii, inclusiv menținerea locului de muncă 
creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de zile 
de la finalizarea perioadei obligatorii de 
funcționare a afacerii de 12 luni; 

     

ADMIS/RESPINS  CAE  

 

Nume și prenume verificator: 

Semnătura:  

Data: 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































































































































































