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1. Cadru general
1.1

Scopul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte

Prezentul document are scopul de a asigura un proces de selecție și evaluare nediscriminatoriu și
transparent, prin conceperea unor criterii de eligibilitate și selecție obiective, care stau la baza lansării
apelurilor de selecție a fișelor de proiecte.
Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiecte este realizată în conformitate cu cerințele Cererii
de finanțare, Sub-activitatea 4.1. Elaborarea procedurii de evaluare și selecție, în cadrul proiectului
Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de Acțiune Locală (GAL) Plaiuri
Someșene, Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018, finanțat prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020 și prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și cu cerințele Orientările
pentru Grupurile de Acțiune Locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală la nivelul
orașelor cu peste 20.000 de locuitori 2019.
Procedura este realizată cu respectarea indicatorilor asumați în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) a
Municipiului Gherla: Implică-te în Prezent! Schimbă viitorul!, varianta FEBRUARIE 2021, disponibilă pe
website la: http://plaiurisomesene.ro/sdl-actual/
Procedura de evaluare și selecție cuprinde etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și
selecție a propunerilor de fișe de proiecte depuse de potențiali beneficiari ca urmare a apelurilor de
selecție, metodologia de evaluare și selecție a propunerilor de fișe de proiecte, regulamentul de
organizare și funcționare a Comitetului de Evaluare și Selecție la nivelul GAL Plaiuri Someșene, precum
și anexele cu documentația necesară în desfășurarea optimă a acestui proces.
Cu ocazia procesului de evaluare și selecție, se va verifica coerența fișelor de proiecte depuse de
potențiali beneficiari cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
(DLRC), prin acordarea de prioritate proiectelor, în funcție de contribuția adusă la atingerea
obiectivelor și țintelor strategiei.
Prevederile prezentului document pot fi detaliate/completate prin Apelurile de proiecte ce vor fi
lansate la nivelul GAL Plaiuri Someșene.
În cazul unor dispoziții contrare/necorelate între prevederile prezentului document și cele ale
Apelurilor de proiecte, vor prevala prevederile Apelurilor de proiecte.
Orice demers privind realizarea unor proiecte prin intermediul GAL Plaiuri Someșene trebuie să se
fundamenteze pe informațiile din Strategia de Dezvoltare Locală Gherla: Implică-te în Prezent!
Schimbă viitorul!, varianta transmisă la 30.12.2020 spre modificare și avizată prin Adresa nr. 119598
la data de 15-02-2021, disponibilă pe website la: http://plaiurisomesene.ro/sdl-actual/
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Procesul de evaluare și selecție respectă următoarele condiții:
•

Este nediscriminatoriu și transparent;

•

Cuprinde criterii obiective în ceea ce privește selectarea proiectelor;

•

Conține prevederi pentru evitarea conflictul de interese;

•

La nivelul decizional, privind selecția proiectelor, niciunul dintre tipurile de actori implicați
(sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea marginalizată) ca
evaluatori, nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot;

•

Cel puțin 50% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu
au statutul de autorități publice;

•

Selecția se face prin procedură scrisă.

Procedura va fi aprobată de Consiliul Director CD, iar pentru asigurarea transparenței, aceasta va fi
postată pe pagina de web a GAL și/sau afișată la sediul GAL etc.

1.2 Descrierea proiectului
Obiectivul general al proiectului Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018, este asigurarea și
urmărirea implementării SDL în teritoriul Municipiului Gherla și îndeplinirea obiectivelor vizate de
strategie, prin proiectele propuse pe Programul Operațional Capital Uman (POCU) respectiv
Programul Operațional Regional (POR).
Obiectivele specifice ale proiectului Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! Funcționarea Grupului de
Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018 sunt:
1) Obiectiv specific 1: - Selecția proiectelor aferente intervențiilor prevăzute în SDL;
2) Obiectiv specific 2: - Monitorizarea implementării intervențiilor prevăzute în SDL prin activități
specifice: studiu de referință, vizite de monitorizare, rapoarte și fișe de monitorizare;
3) Obiectiv specific 3: - Creșterea capacității personalului și a membrilor GAL de a implementa SDL.
Elaborarea procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte la nivelul GAL, cuprinzând criteriile
de eligibilitate, conformitate administrativă și de selecție tehnico-financiară a proiectelor precum și
metodologia de selecție reprezintă un rezultat al Obiectivului specific 1: - Selecția proiectelor aferente
intervențiilor prevăzute în SDL.
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1.3 Glosar de Termeni
GAL – Grupul de acțiune Locală = parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor
public, privat și societatea civilă
SDL - Strategie de Dezvoltare Locală
Zona de acoperire a SDL (teritoriul SDL) – teritoriul ce cuprinde zona urbană marginalizată (ZUM)
precum și zona sa funcțională; în cazul de față ZUM Gherla este reprezentată de localitățile Gherla,
Băița, Hășdate și Silivaș.
ZUM – Zona Urbană Marginalizată – Zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un
standard corespunzător pe niciunul din cele trei criterii, respectiv au deficit de capital uman (populație
cu stare precară de sănătate, îmbătrânită cu nivel redus de educație etc.), au un nivel scăzut de
ocupare formală (populație șomeră etc.) și oferă condiții improprii de locuire (locuințe supraaglomerate, nebranșate la utilități etc.)
Zonă urbană funcțională - se înțelege zona existentă în jurul/ în proximitatea ZUM vizate de SDL,
având un caracter unitar și funcțional din punct de vedere social, economic, demografic etc.
DRLC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității DLRC/CLLD – noțiune utilizată
de Comisia Europeană pentru a descrie o abordare „de jos în sus”, în care populația locală preia
controlul și formează un parteneriat local. Acesta din urmă are rolul de a elabora și pune în aplicare o
strategie de dezvoltare integrată.
Program Operațional - Program multianual (cu durata de 7 ani) prezentat de un stat membru și
adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare care corespunde obiectivelor
tematice și priorităților de investiții ale UE în cadrul Politicii de Coeziune a UE pentru 2014-2020, și
care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM.
POR - Programul Operațional Regional
POCU - Programul Operațional Capital Uman
MYSMIS – Aplicație conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali
beneficiari și autorități, integrat în SMIS2014+ și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în
cadrul programelor finanțate FEDR, FC și FSE în conformitate cu prevederile art. 122 alin (3) din
Regulamentul (UE) ne. 1303/2013.
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Măsură - vizează mai multe sectoare care pot aduce rezultate semnificative dacă sunt aplicate într-un
mod integrat
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obținerii
finanțării prin măsurile finanțate din FEDR și FSE.
Fișă de proiect - Solicitarea completată prin tehno-redactarea modelului de fișă de proiect pus la
dispoziția potențialilor beneficiari de către GAL Plaiuri Someșene, cu privire la proiectele ce se doresc
a fi realizate în cadrul apelurilor specifice lansate de GAL Plaiuri Someșene aferente Strategiei de
Dezvoltare Locală.
Sesiune de depunere - Perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Plaiuri Someșene poate primi fișe
de proiecte din partea potențialilor beneficiari în cadrul apelurilor se selecție lansate, aferente
priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat
conform actelor constitutive/statutului beneficiarului.
Solicitant - Persoana juridică sau asocierea / parteneriatul de persoane juridice care depune un Dosar
al Fișei de Proiect în cadrul unui apel de propuneri de proiecte lansat de GAL Plaiuri Someșene, în
vederea obținerii de fonduri nerambursabile prin POR/POCU.
CCS - Comitetul Comun de Selecție este organismul tehnic interinstituțional, fără personalitate
juridică, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene (MFE), cu scopul evaluării din punct de
vedere strategic și operațional a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în
cadrul Mecanismului DRLC (etapa a II-a).
CCS Restrâns – Comitetul Comun de Selecție Restrâns – Organism tehnic, format din reprezentanți ai
structurilor implicate în gestionarea POR și POCU, cu responsabilități privind desfășurarea procesului
de avizare a procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborate în conformitate cu
Strategiile de Dezvoltare Locală aprobate, precum și de avizare a fișelor de proiect selectate de GAL.
CES – Comitetul de Evaluare și Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilități în evaluarea
și selecția fițelor de proiecte la nivelul GAL Plaiuri Someșene.
CSC - Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități în
soluționarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de selecție a proiectelor ce solicită
finanțare, alcătuit din trei reprezentanți ai partenerilor din GAL Plaiuri Someșene, desemnați prin
decizia Consiliului Director/ Adunării Generale.
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1.4 Documentație de referință
•

Ghidul solicitantului în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN - POCU, condiții
generale și specifice

•

Ghidul general în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL – POR

•

Strategia de dezvoltare locală – SDL aprobată a municipiului Gherla

•

Orientări pentru Grupurile de acțiune Locală privind implementarea strategiilor de
dezvoltare locală la nivelul orașelor cu peste 20,000 locuitori – etapa a III-a a mecanismului
DLRC

•

Ghidul de condiții specifice aferente proiectelor soft – POCU, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, PI9.vi - Strategii de dezvoltare locală plasate
sub responsabilitatea comunității, OS 5.1 - Reducerea numărului de persoane aflate în risc de
sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu
peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin
implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

•

Ghidul de condiții specifice aferente proiectelor hard – POR Axa Prioritara 9 - Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de
investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

•

Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de
finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în cadrul
Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală
plasată sub Responsabilitatea Comunității) cu actualizările și completările ulterioare

•

Ghid pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală Mai 2020

•

O.G. nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes, în conținutul
declarației pe propria răspundere

1.5 Termenele procesului de evaluare și selecție
Procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte a prezentei proceduri conține următoarele
categorii și termene:
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Aprobare Consiliul Director

Procedura va fi aprobată de consiliul director

Lansarea primelor apeluri

Maximum 1 lună de la validarea Procedurii de selecție de
către CCS restrâns pentru primul apel
Minim 5 zile calendaristice de la publicarea ghidului
solicitantului final (forma avizată de OIR/ ADR) pentru toate
apelurile

Depunerea fișelor/ propunerilor de Minim 45 de zile calendaristice de la data lansării apelului de
proiecte
proiecte
Avizarea/
neavizarea
ghidului 10 zile lucrătoare
solicitantului și a anunțurilor de
lansare de către OIR/ ADR (fără
perioada de clarificări, dacă este
cazul)
Notificarea OIR/ ADR pentru Înainte cu 5 zile calendaristice de data întocmirii Raportului
participarea la selecția fișelor de intermediar/final de selecție a fișelor de proiecte
proiect
Evaluarea eligibilității și a capacității Procesul de evaluare și selecție se va desfășura în termen de
administrative, evaluarea tehnico- maxim 35 de zile calendaristice, inclusiv cu vizita la fața
financiară,
contestațiile
și locului pentru fișele de proiecte POR selectate
rezultatele competiției pentru fișele
de proiecte depuse la GAL
Perioada de contestații pentru fișele Maximum 5 zile calendaristice de la data publicării listelor cu
de proiect depuse la GAL
rezultatele intermediare (CAE și ETF)
Verificarea pachetelor fișelor de 20 de zile lucrătoare, în funcție de numărul acestora și de
proiecte de către CCS restrâns
clarificările solicitate

Pentru etapele procesului de evaluare și selecție vor fi prevăzute următoarele termene, astfel încât
să nu se depășească termenul de maxim 35 de zile calendaristice, inclusiv cu vizita de la fața locului
pentru fișele de proiecte POR selectate:
-

1 zi pentru repartizarea fișelor
5 zile pentru evaluarea CAE
5 zile răspuns la clarificările pentru eligibilitate CAE
1 zi transmitere lista intermediară solicitanți eligibili/ne-eligibili CAE
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-

1.6

1 zi depunere de contestații pentru lista intermediară solicitanți eligibili/ne-eligibili CAE
1 zi soluționare contestații pentru lista intermediară solicitanți eligibili/ne-eligibili CAE
1 zi transmitere lista finală solicitanți eligibili /ne-eligibili CAE
10 zile etapă tehnico-financiară (ETF)
5 zile răspuns clarificări ETF
1 zi notificare solicitanți ETF și publicare Raport intermediar
1 zi depunere contestații ETF
2 zile soluționare contestații ETF
1 zi afișare raport final după ETF și notificare solicitanți ETF.

Transparența procesului de evaluare și selecție

GAL Plaiuri Someșene va asigura transparența implementării SDL, inclusiv a procesului de evaluare și
selecție, prin publicarea pe pagina de internet proprie a:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Informațiilor generale privind implementarea SDL
Teritoriul acoperit de SDL
Strategiei de Dezvoltare Locală a ZUM Gherla în forma inițială și variantele actualizate ale
acesteia. Strategia inițial selectată se va publica fără documentele/secțiunile care conțin
datele personale ale partenerilor sau ale persoanelor fizice sau juridice participante la
întâlnirile de animare. În cazul în care la momentul evaluării SDL au fost solicitate clarificări
care au implicat rectificări SDL, Strategia inițială selectată în vederea finanțării va fi cea
actualizată, conform clarificărilor
Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte
Apelurile de fișe de proiecte de proiecte lansate
Ghidurile solicitantului pentru intervențiile din SDL cu anexele aferente, inclusiv modelul de
fișă de proiect POR/ POCU
Procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect
Rapoartele de evaluare, de selecții și contestații
Datele de contact oficiale ale reprezentanților GAL Plaiuri Someșene
O secțiune cu proiectele finanțate prin intermediul SDL (finalizate – la momentul rambursării
ultimei cereri de plată) care va conține:
o Beneficiarul proiectului și partenerii
o Titlul proiectului
o Intervenția din SDL
o Localizarea proiectului
o Scurtă descriere a proiectului – obiective, activități principale, rezultate
o Valoarea proiectului
o Perioada de implementare a proiectului
o Datele de contact ale beneficiarului
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La sediul GAL Plaiuri Someșene va fi asigurată prezența unei persoane conform unui program de lucru
stabilit zilnic și afișat pe ușa de la intrare și pe pagina de internet.
Toate informațiile legate de apelurile de proiecte vor fi afișate pe pagina de internet a GAL Plaiuri
Someșene și vor putea fi consultate la sediul GAL.

2. Etapele și modul de organizare a procesului de evaluare și selecție a
propunerilor de fișe de proiecte
2.1

Tipuri de apeluri de proiecte

GAL Plaiuri Someșene va lansa o serie de apeluri de selecție de proiecte, va anima și încuraja
comunitatea să participe activ la depunerea de proiecte, în vederea reducerii numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții,
creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.
GAL Plaiuri Someșene va asigura procesul de lansare de apeluri de proiecte, de selecție a fișelor de
proiect și de monitorizare a implementării acestora în conformitate cu matricea de corespondență
privind complementaritatea intervențiilor.
În urma implementării SDL, beneficiile de care se va bucura comunitatea DLRC pot fi urmărite pe
fiecare obiectiv specific, după cum urmează:
I.

II.

III.

Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla
1. Program de creștere a mobilității urbane
(1) Intervenție POR: Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete
(2) Intervenție POR: Amenajare de sensuri unice și parcări de biciclete în preajma
grădinițelor, școlilor, liceelor
(3) Intervenție din bugetul local: Servicii de transport bătrâni și bolnavi la medic, spitale,
etc.
2. Îmbunătățirea aspectului spațiilor urbane
(1) Intervenție POR : Instalarea / construcția unor toalete publice
(2) Intervenție buget local: Restaurare și funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic
Reducerea numărului de spații locative improprii
1. Îmbunătățirea condițiilor locative
(1) Intervenție POCU: Facilitare comunitară și asistență juridică prin reglementarea
actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă sau care condiționează obținerea
drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri de încadrare a copiilor în creșă/școală
și reîncadrare pe piața muncii
(2) Intervenție POR: Construire de locuințe sociale
Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023
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IV.

V.

1. Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale în vederea creării de noi locuri de muncă
(1) Intervenție POCU: Stimularea înființării de noi afaceri prin măsuri integrate de
consiliere/ formare/ mentorat/ scheme de microgranturi
2. Facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile
(1) Intervenție POR: Modernizarea infrastructurii în vederea creării unui Centru de
consiliere, formare și orientare vocațională
(2) Intervenție POCU: Programe de ucenicie, formare profesională, consiliere și orientare
vocațională pentru tineri și adulți
Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și Creșterea calității
acestor servicii educaționale, medicale și sociale de bază
1. Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante preșcolară și
preșcolară
(1) Intervenție buget local: Operaționalizare creșă
(2) Intervenție POR: Modernizarea, amenajarea și dotarea creșei
2. Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate
(1) Intervenție POR: Construire și dotare centre comunitare integrate
(2) Intervenție POCU: Operaționalizare centru comunitar integrat
(3) Intervenție POR: Modernizarea cantinei sociale
3. Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și a
eficientizării actului educațional
(1) Intervenției POR: Construire/modernizare/ amenajare/dotare unități de
învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a
celor de tip after-school
(2) Intervenție POCU: Formarea personalului și furnizarea serviciilor tip after-school,
oferirea de subvenții, etc.
Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare
1. Programe de inovare socială
(1) Intervenție POCU: Frigider comunitar, biblioteca de lucruri și campanii de informare
în diverse domenii
2. Conservarea tradițiilor și obiceiurilor comunității segregate
(1) Intervenție POR: Modernizarea și amenajarea spațiilor destinate activităților
culturale
3. Consolidarea imaginii comunității
(1) Intervenție buget local: Construire și promovarea brand local

Rezultatul implementării tuturor proiectelor asumate de GAL Plaiuri Someșene prin strategia de
dezvoltare locală Gherla este: Ieșirea din situația de risc de sărăcie și excluziune socială pentru cel
puțin 500 de persoane din ZUM Gherla.
Vor fi lansate, în sesiuni periodice (de minim 45 de zile calendaristice), cel puțin 23 de apeluri de
proiecte.
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Apelurile de proiecte sunt susținute, conform bugetului Strategiei de Dezvoltare Locală Gherla, din
bugetul local.
Pentru cele 20 intervenții aferente POR/POCU/Buget local vor fi lansate apeluri competitive.
Bugetul total al apelurilor/ intervențiilor este de 7.246.470,83 Euro fiind împărțite după cum urmează:
pentru proiecte pe POR este de 4.830.000 Euro și pentru proiecte pe POCU este de 2.026.470,83 Euro,
iar pentru Bugetul local este de 390.000 Euro, în conformitate cu documentul financiar aprobat al
Strategiei de Dezvoltare Locală Gherla.
Lista de propuneri de proiecte selectate de GAL trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-

Să se încadreze în bugetul alocat proiectelor FEDR conform bugetului Strategiei de Dezvoltare
Locală.
Valoarea FEDR a proiectelor pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu
poate depăși 30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei SDL.
Intervențiile POR vizează cel puțin două din tipurile de acțiuni finanțabile prin POR 2014-2020
(de exemplu un proiect în infrastructura de locuire și un proiect de reabilitare/modernizare a
unui centru comunitar integrat medico-social)

Apelurile de fișe de proiecte pot fi prelungite cu aprobarea Adunării Generale a GAL/Consiliului
Director al GAL, în conformitate cu procedurile interne ale GAL. Adresa de solicitare a prelungirii
apelului de fișe de proiecte, împreună cu aprobarea organelor de conducere ale GAL, vor fi transmise
către OIR/ADR, în vederea avizării. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul
sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a respectivei sesiuni. OIR/ADR vor aviza prelungirea
termenului de depunere a apelului de fișe de proiecte în maximum 3 zile lucrătoare.
Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul derulării sesiunii, nu mai târziu de ultima
zi a respectivei sesiuni. OIR/ADR vor aviza prelungirea termenului de depunere a apelului de fișe de
proiecte, în maximum 3 zile lucrătoare.
Toate informațiile legate de apelurile de proiecte vor fi afișate pe pagina de internet a GAL Plaiuri
Someșene și vor putea fi consultate la sediul GAL.
Apelurile de fișe de proiect vor avea asociat un număr compus după următorul model: nr. POR/ POCU/
GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./Intervenție.
Apelul de selecție trebuie să conțină minim următoarele elemente obligatorii/ detalii administrative
despre lansarea apelului și calendarul de desfășurare:
a. Descrierea intervenției/ măsurii/ obiectivului
b. Aria de implementare a intervenției
c. Solicitanți eligibili
13
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d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.

v.

Perioada maximă de implementare
Activități eligibile
Grupul țintă
Indicatorii intervenției și țintele minime aferente unei fișe de proiect stabilite în cadrul
fiecărui apel
Valoarea minimă (dacă este cazul) și cea maximă eligibilă
Contribuția minimă a Solicitantului
Categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile
Criterii de evaluare și selecție
Modelul cadru al fișei de proiect
Tipurile de documente solicitate în funcție de tipul de apel (justificative, avize,
autorizații, studii, după caz)
Informații privind modalitatea de depunere și termenele calendaristice pentru
evaluare, selecție și contestații
Data lansării apelului de selecție;
Data limită de depunere a propunerilor de proiecte;
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele, dacă este cazul;
Datele de contact a GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate;
Valoarea apelului;
Ghidul solicitantului anexat;
Pentru proiectele POR, valoarea maximă este de 4 830 000 euro, iar pentru proiectele
POCU valoarea maximă a proiectelor depuse este de 2.026.470,83 euro, conform SDL
a municipiului Gherla aprobat.
Valoarea FEDR a proiectelor pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi
urbane) nu poate depăși 30% din valoarea totală a FEDR a pachetului integrat de
proiecte aferent unui SDL.
2.1.1

2.2

Anexa 1 – Tabel cu obiectivele, măsurile, Intervențiile și
bugetele aprobate de SDL Gherla

Tipurile de solicitanți

Apelul se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate
în aria de acoperire a GAL Plaiuri Someșene, proiecte care să se răspundă intervențiilor din strategia
de dezvoltare locală.
A) Astfel, tipurile de solicitanți pentru proiectele POR pot fi:
•

Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu definite conform Legii administrației
publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca
membru în GAL constituit pentru implementarea SDL;
14
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•

•

•

Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu/ membru GAL eligibil în cadrul POCU 2014-2020 și
lider de parteneriat – și/sau furnizori de servicii sociale acreditați conform legislației în
vigoare – pentru acele investiții 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 un 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.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, Furnizorii publici de servicii
sociale sunt:
a) structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și
autoritățile executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de sector, oraș
municipiu și județ.
b) unități sanitare, unități de învățământ și alte instituții publice locale la nivel de sector, oraș,
municipiu și județ, care dezvoltă, la nivel comunitar, servicii sociale integrate.
Furnizorii privați de servicii sociale pot fi :
a) asociații și fundații constituite în conformitate cu legislația în vigoare (de ex. Ordonanța
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările
ulterioare), inclusiv filiale și sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute
în conformitate cu legislația în vigoare în România.
b) unități de cult/ structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România
conform anexei la Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (**republicată**) privind libertatea
religioasă și regimul general al cultelor*) și constituite conform statutului de organizare și
funcționare al cultului respectiv. Statutele de organizare și funcționare ale cultelor
recunoscute în România se pot accesa pornind de la următoarea adresă:
http://www.culte.gov.ro/biserici-culte, pentru fiecare cult în parte, la secțiunea documente
atașate.
• Unități școlare și Inspectoratele Școlare Județene
• Întreprinderi de economie socială de inserție, persoane juridice atestate conform Legii nr.
219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585 / 2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
Aceste entități pot depune proiecte doar în cadrul apelului dedicat, respectiv
POR/2019/9.1/1/întreprinderi, , în cadrul schemei de ajutor de minimis aprobata prin Ordinul
MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea
întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul POR 2014-2020.
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Pentru proiectele POR AP 9 contribuția este redată în tabelul de mai jos:
Cofinanțare națională
Tipuri de regiuni

Cofinanțare UE

Cofinanțare
(beneficiar)

Regiuni mai puțin dezvoltate

95

2

proprie Cofinanțare
publică
(buget de stat)
3

În cadrul APELULUI DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi destinat întreprinderilor de
economie socială de inserție, contribuția proprie a solicitantului de finanțare este 0%, rata de
cofinanțare (finanțarea maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect, cu respectarea
plafonului de minimis) este de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.
B) Pentru proiectele POCU, solicitanții pot fi: entități relevante pentru implementarea proiectelor
aferente SDL Gherla, ce pot participa în cadrul fișei de proiect ca beneficiar unic, cât și în parteneriat
cu oricare dintre entitățile eligibile în funcție de specificul intervențiilor. Pentru intervențiile cu specific
educațional este obligatoriu parteneriatul cu unități școlare locale / Inspectoratul Școlar Județean Cluj.
Solicitanții fișei de proiect POCU trebuie să dețină sediu social/ punct de lucru/ filială/ sucursală în UAT
vizată de SDL.
•
•

•

•

•
•

Autoritățile 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 HG 277/21.03.2002 privind aprobarea criteriilor
de acreditare a furnizorilor de servicii de specialitate pentru stimularea ocupării forței de
muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile
OG 129/ 31.08.2000 privind formarea profesională a adulților 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 Educației și Cercetării și
al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei nr. 4543/468/2004, pentru aprobarea
Procedurii de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi
decât cele formale, cu completările și modificările ulterioare.
Furnizori de servicii sociale acreditați conform legii.
Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform OG 26/ 2000
cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare.
16

as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

•

•

•
•
•

•

Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept private, constituite în conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Organizații patronale (patronate, federații patronale, confederații patronale sau uniuni
patronale teritoriale) - persoane juridice de drept private, constituite în conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/2011, 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 31/ 1990 privind
societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Camere de comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații
autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispozițiilor
din Legea camerelor de comerț din Romania nr. 335/2007 cu modificările și completările
ulterioare.
Unități școlare și Inspectoratele Școlare Județene.

Pentru proiectele POCU AP5 contribuția este redată în tabelul de mai jos:
Cofinanțarea națională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener

Tipuri
regiuni

Cofinanț
de are
UE %

Regiune mai
puțin
95
dezvoltată

Instituții
publice
finanțate integral din
venituri proprii sau
Persoane juridice
Persoane juridice de
parțial de la bugetul
de drept privat fără
drept privat cu scop
de stat, bugetul
patrimonial
Cofinanțare scop patrimonial
asigurărilor sociale
națională %
de stat sau bugetele
din care:
fondurilor speciale

5

Cofina
Cofinanța
nțare
re proprie
public
%
ă%

Cofinanț
are
proprie
%

Cofinanța Cofinanța Cofinanța
re publică re proprie re publică
%
%
%

0

2

3

5

5

0
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Contribuțiile solicitantului/partenerilor pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de
minimis/ Contribuția eligibilității minimă a solicitantului și a partenerilor, după caz, pentru cheltuielile
care fac obiectul schemei de minimis, din totalul costurilor eligibile este 0. (conform Ghidului
Solicitantului – Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare
aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC)

2.3

Calendarul estimativ al lansării intervențiilor prevăzute în SDL

Calendarul lansărilor apelurilor de selecție a fișelor de proiecte este realizat în conformitate cu
intervențiile SDL și este unul estimativ, care poate fi modificat sau actualizat înainte de lansarea
apelului/ apelurilor, cu respectarea unui termen de 7 zile calendaristice, perioadă în care acesta se
află în dezbatere publică.
2.3.1

2.4

Anexa 4 – Calendarul estimativ al lansărilor

Modalitatea de înregistrare a fișelor de proiecte

Fișele de proiecte vor fi depuse de către Beneficiari la punctul de lucru al Asociației GAL PLAIURI
SOMEȘENE, respectiv la următoarea adresa: str. Avram Iancu nr. 2A, Mun. Gherla, județul Cluj, între
orele 12:00 – 15:00, în vederea înregistrării acestora.
Beneficiarii vor depune fișele de proiect în format printat, în dublu exemplar , (un exemplar original
și unul ștampilat/inscripționat conform cu originalul), care să conțină OPIS, cuprins și Scrisoare de
înaintare.
Documentele nu vor fi printate față – verso.
Documentele vor fi de asemenea scanate și inscripționate pe 2 CD-uri, în format PDF, reprezentând
un singur document.
Apelurile de fișe de proiecte vor avea asociat un număr compus după următorul model:
• nr. POCU/GAL/Anul deschiderii/5/nr. Apel/OS 5.1/Intervenție
• nr. POR/GAL/ Anul deschiderii/9/nr. Apel/OS 9.1/Intervenție
Fișele de proiect depuse de potențialii beneficiari, vor fi înregistrate de către coordonatorii de
proiecte/managerul de proiect/asistentul administrativ, într-un registru dedicat acestora, sub
următoarea formă: Nr. crt./DATA/BENEFICIAR/DENUMIRE FISA DE PROIECT/DENUMIRE APEL.
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2.5

Constituirea Comitetului de evaluare și selecție (CES) și numirea membrilor
evaluatori

Comitetul de evaluare și selecție are rol de evaluare și selecție, avizare a procesului de evaluare,
avizare a procesului de selecție pentru fișele de proiecte depuse.
Comitetul de evaluare și selecție trebuie să respecte regula de ”dublu cvorum” respectiv pentru
validarea voturilor este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% din membrii CES,
din care peste 50% să fie din mediul privat, inclusiv societatea civilă.
Comitetul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte va fi alcătuit din 3 membri titulari, astfel:
• 1 membru reprezentant al entităților publice locale
• 2 membri reprezentanți ai sectorului privat, dintre care:
o 1 membru reprezentanți ai societății civile din teritoriu;
o 1 membru reprezentanți ai agenților economici din teritoriu;

Componența nominală a CES, inclusiv membrii supleanți și ai Comisiei de contestații, se stabilește de
către Consiliul Director al GAL prin hotărâre a consiliului director.
Niciunul dintre actorii implicați în procesul de evaluare și selecție nu va deține mai mult de 49% dintre
drepturile de vot. Cel puțin 50% din membrii CES trebuie să aparțină partenerilor din sectorul nonpublic.
La începutul lucrărilor, membrii CES vor numi un președinte și un secretar, cu drept de vot, care vor
conduce ședințele de lucru.
In cadrul comisiei va exista cel putin un membru calificat in domeniul evaluarii proiectelor sau care
poate demonstra experienta similara.
Pentru evaluarea eligibilității și conformității administrative, pentru fișele de proiecte depuse pe POCU
vor fi selectați 3 membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 3 membri evaluatori,
respectând astfel principiul celor minim ”4 ochi” în cadrul procesului de evaluare a fișelor de proiecte.
Coordonatorii POR/ POCU vor putea face parte din comisia de evaluare a eligibilității și conformității
administrative și din comisia de evaluare a eligibilității tehnico- financiare, aceștia putând face cel mai
bine legătura între conținutul SDL, respectiv obiective, măsuri și intervenții, valoare, pentru care sunt
depuse fișele de apeluri.
Pentru evaluarea tehnico-financiară, pentru fișele de proiecte depuse pe POCU vor fi selectați 3
membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 3 membri evaluatori.
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Evaluarea se va face respectând astfel principiul celor ”4 ochi”, fiecare 2 evaluatori parcurgând
evaluarea fișelor de proiect.
Cel de-al treilea evaluator va avea rol de departajare pentru o fișă de apel în cazul în care diferența
dintre punctajele acordate de primii 2 este mai mare de 15 puncte.
Coordonatorul de proiecte POCU/POR va asigura suportul logistic și materialele necesare pentru
procesul de evaluare și selecție, va colecta declarațiile evaluatorilor și va întocmi rapoartele
intermediare și finale aferente etapelor procesului de evaluare și selecție. Coordonatorul de proiecte
POCU/POR va întocmi dosarul administrativ și OPIS-ul aferent fiecărui proces de evaluare și selecție și
va transmite documentația spre avizare către observator și către secretariatul CCS.
În situația în care o persoana selectată în CES nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei
sesiuni de evaluare și selecție, ea are obligația de a notifica acest aspect Consiliului
Director/Președintelui Comisiei de evaluare și selecție, care va decide înlocuirea ei cu unul dintre
membrii supleanți din aceeași categorie.
Membrii supleanți vor fi stabiliți tot în ședința Consiliului Director al GAL Plaiuri Someșene.

2.6

Modalitatea de evitare a conflictului de interese

Toate persoanele implicate la nivelul GAL Plaiuri Someșene în evaluarea și selecția proiectelor (membri
în Comitetul de Evaluare și Selecție, în Comisia de Soluționare a Contestațiilor sau evaluatorii GAL-ului
implicați) vor trebui să completeze o Declarație privind evitarea conflictului de interese, în care să se
facă referire la prevederile art. 10 și 11 din O.G. nr. 66/2011, Secțiunea II – Reguli în materia conflictului
de interes, alături de declarație de confidențialitate și declarația de apartenență la sectorul privat
/non-privat.
Dacă unul dintre membrii Comitetului de Evaluare Selecție, Comisiei de contestații sau unul dintre
angajații GAL cu atribuții în evaluarea proiectelor, soț/soție sau afini ai acestora până la gradul II are
implicații/ interese de orice fel într-una dintre entitățile care depun fișe de proiecte aferente apelurilor
lansate de GAL Plaiuri Someșene, 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.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnați de Comisia de Evaluare și Selecție,
Comisia de Soluționare a Contestațiilor, constată că se află în situația de conflict de interese, acesta
are obligația de a solicita de îndată înlocuirea sa.
În acest sens, toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor vor
menționa în conținutul declarației pe propria răspundere cel puțin următoarele aspecte:
•

Numele și prenumele declarantului;
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•
•
•
•

•

•

•

•

Funcția deținută la nivel GAL;
Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecție / Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor;
Luarea la cunoștință a prevederilor privind conflictul de interese așa cum este prevăzut la art.
10 și 11 din OUG nr. 66/2011 Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
Asumarea faptului că în situația în care se constată că această declarație nu este conformă cu
realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislației penale
privind falsul în declarații;
Respectarea Regulamentului Intern de organizare și Funcționare, a procedurilor și regulilor
aplicabile funcției pe care o deține, așa cum acestea au fost descrise în manualele de proceduri
interne ale GAL Plaiuri Someșene, aplicabile activității pe care o desfășoară pe parcursul
întregii perioade în care dețin această funcție;
Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/ cereri de finanțare,
precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni legate de imparțialitatea și
obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților ce îi revin în calitate de angajat al
GAL;
Ca ori de câte ori este implicat în analiza/ evaluarea/ contractarea/ monitorizarea
implementării/ certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanțare/
finanțat prin POR/ POCU să nu se afle într-o situație care l-ar împiedica să acționeze imparțial
și nediscriminatoriu;
Să informeze din timp Adunarea Generală a GAL / CD al GAL asupra apariției oricăror
circumstanțe de natură să îi afecteze obiectivitatea și imparțialitatea în exercitarea și în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în următoarele situații:
o Este soț/soție cu vreuna dintre persoanele care dețin părți sociale, părți de interes,
acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din Consiliul
de Administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unui dintre solicitanți/
contestatori sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de proiecte/
proiectele/ cererile de finanțare sau orice document anexat acestora și/ sau a
proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/ legate ale acestora, dacă este cazul;
o Este rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care dețin părți sociale,
părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac
parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre solicitanți/ contestatari al operatorilor economici care au elaborat fișele de
proiecte/ proiectele/ cererile de finanțare sau orice document anexat acestora și/ sau
a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/ legate ale acestora, dacă este cazul.
2.6.1

Anexa 5 – Declarația de confidențialitate

2.6.2

Anexa 6 – Declarația privind evitarea conflictului de interese
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2.7

Etapa de verificare a conformității administrative și a criteriilor minime de
eligibilitate (etapa CAE)

Verificarea conformității administrative și a eligibilității se va efectua de către membrii evaluatori,
incluzând coordonatorii POR și POCU (după caz), din partea GAL Plaiuri Someșene în baza Grilei care
conține condițiile minime obligatorii pentru verificarea eligibilității și a conformității administrative.
Acestea pot fi completate prin conținutul apelurilor cu condiții specifice respectivei intervenții.
Depunerea fiselor de proiecte trebuie să fie însotiță de lista indicativă de interventii din SDL pct 6.3
sau din Buget, in care sa fie marcata pozitia la care se refera fisa de proiect - Anexa 1 la procedura de
evaluare si selectie.

2.7.1

Anexa 7 - Grila de verificare aferentă etapei de evaluare a eligibilității și a
capacității administrative

2.7.2

Anexa 8 – Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în etapa de verificare a
conformității administrative și a criteriilor minime de eligibilitate

2.7.3

Desfășurarea etapei CAE

După finalizarea perioadei de depunere fișelor, stabilite în fiecare apel de selecție, proiectele
înregistrate, vor fi repartizate de către echipa de proiect către membrii evaluatori și vor fi evaluate de
către experții GAL din punct de vedere al conformității și eligibilității.
În procesul de evaluare, în etapa CAE, membrii Comitetului de evaluare și selecție vor verifica și aviza:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipul de fișă de proiect – încadrarea în intervenție
Aria de implementare și obiectivul fișei de proiect – teritoriul SDL (cu excepții justificate pentru
fișele de proiecte POCU – activitățile pot fi desfășurate în afara teritoriului SDL) și obiectivele
Strategiei descrise și în prezenta procedură
Durata de implementare a fișei de proiect
Activitățile eligibile
Grupul țintă
Indicatori
Tipul solicitanților și partenerilor
Asigurarea complementarității investițiilor hard și soft
Valoarea proiectului
Cheltuielile eligibile
Asigurarea contribuției proprii
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GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate,
conformitate administrativă și selecție, dacă este cazul.
În procesul de evaluare și selecție a fișelor de proiect, în etapa CAE pot fi solicitate maximum 2 solicitări
de clarificări.
După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Selecţie va emite un Raport de
Selecţie Intermediar, 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 slectie intermediar
v-a fi semnat de catre toti membrii Comitetului de selectie; Se v-a specifica apartenenta lor la mediul
privat sau public. Raportul de selectie intermediar va fi publicat la sediul GAL si eventual pe pagina de
web a GAL-ului in cazul in care acest lucru este posibil, in 5 zile lucratoare de la aprobare. In baza
acestuia GAL v-a transmite rezultatele selectiei catre solicitanti. Notificarile catre solicitanti asupra
rezultatului selectiei vor fi semnate de catre reprezentantul legal al GAL sau de un angajat al GAL
desemnat in acest sens. Notificarea se va trasmite prin e-mail/ fax la datele de contact mentionate in
fisa de proiect. Notificarile trebuie sa contina motivele pentru care fisele de proiect nu au fost
selectate, precum si perioada de depunere si solutionare a contestatiilor.
Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de
Selecție (intermediar, final - când trebuie asigurată și prezența reprezentanților OIR și/sau ADR).
Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE se va transmite în termen de 2 zile lucrătoare
de la data publicării listei intermediare de candidați selectați eligibili, de la care se va calcula termenul
de contestații, dacă este cazul.

2.7.4

Anexa 9 – Model orientativ de solicitare de clarificări CAE

2.7.5

Constituirea comisiei de contestații în etapa CAE

Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 persoane, respectiv alte persoane față de
cei care fac parte din CES. Două dintre persoane vor aparține sectorului non-public, respectiv din
mediul privat și societatea civilă, cu respectarea regulii de ”dublu cvorum”. Niciunul dintre tipurile de
actori implicați nu va deține mai mult de 49% dintre voturi. Membrii comisiei de contestații vor fi
numiți de Consiliul Director al GAL Plaiuri Someșene.
In cadrul comisiei va exista cel putin un membru calificat in domeniul evaluarii proiectelor sau care
poate demonstra experienta similara.
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2.7.6

Anexa 10 – Raport contestații - Soluționarea contestațiilor în etapa CAE

2.7.7

Anexa 11 - Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE

2.8 Etapa de evaluare tehnică și financiară
Etapa de evaluare tehnică și financiară reprezintă cea mai importantă parte a procedurii și va fi
realizată de în baza grilei de evaluare tehnico-financiară POR/ POCU.
Depunerea fiselor de proiecte trebuie să fie însotiță de lista indicativă de interventii din SDL pct 6.3
sau din Buget, in care sa fie marcata pozitia la care se refera fisa de proiect - Anexa 1 la procedura
de evaluare si selectie.
Evaluarea și acordarea punctajelor în etapa tehnico-financiară atât la proiectele POR cât și POCU vor
ține cont cu prioritate de:
•
•
•
•

Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL;
Contribuția proiectului la atingerea indicatorilor specifici SDL (ținte minime de realizat);
Numărul de beneficiari – persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială;
Caracterul integrat și complementar al proiectului cu alte proiecte POR și POCU derulate pe
teritoriul ZUM (o fișă FEDR/FSE trebuie să fie complementară cu o fișă FSE/ FEDR).

În cazul fișelor POR Criterii orientative de prioritizare și selecție, aplicabile în eventualitatea
existenței unei egalități în urma evaluării ETF a fiselor de proiecte POR depuse de beneficiari:
o

o
o
o

o

Fișa de proiect se implementează în ZUM Gherla și vizează asigurarea de utilități
publice, cu mențiunea că valoarea FEDR a proiectelor pentru utilități publice și
infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate depăși 30% din valoarea totală a FEDR
a pachetului integrat de proiecte aferent SDL Gherla;
Maturitatea ideii de proiect;
Fișa de proiect are documentație tehnico-economică în curs de elaborare sau este
finalizată;
Fișa de proiect prevede modernizare spațiilor publice urbane și transformarea acestor
spații în vederea creării și îmbunătățirii legăturii dintre zona în care trăiește
comunitatea marginalizată și zona funcțională;
Fișa de proiect vizează depășirea indicatorului de grup țintă definit în apel.

În cazul fișelor de proiecte POCU, Criterii orientative de prioritizare și selecție, aplicabile în
eventualitatea existenței unei egalități în urma evaluării ETF a fiselor de proiecte POCU depuse de
beneficiari:
o

Fișa de proiect vizează depășirea indicatorilor de grup țintă definit în apel;
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o
o
o

Fișa de proiect vizează ținte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocupării;
Fișa de proiect vizează o comunitate romă;
Fișa de proiect cuprinde activități ce vizează inovarea socială.

Punctajele minime pentru fișele de proiecte POR va fi de 50 de puncte și pentru fișele de proiecte
POCU va fi de 70 de puncte.
Fisa de proiect POR va avea o valoare minimă mai mare de 30 000 euro. (cursul infoeuro din
OCTOMBRIE 2019)
Fisa de proiect POCU va avea o valoare minimă mai mare de 101 000 euro. (cursul infoeuro din
SEPTEMBRIE 2019).
Fișele de proiect și cererile de finanțare cu o valoare mai mica vor fi respinse.
În cazul în care există fișe de proiect POR/POCU care obțin punctaj egal ca urmare a procesului de
evaluare și selecție, CES va decide ca modalitate de departajare să aleagă proiectul care are punctaj
mai mare cumulativ la două dintre criteriile de evaluare tehnico-financiară, respectiv: Atingerea
obiectivelor și corelarea acestora cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii intervenției și
Sustenabilitate.

2.8.1

Anexa 12 - Grila de verificare aferentă etapei de evaluare tehnico – financiară

Conform SDL modificat la data 30.12.2020 avizat prin Adresa nr. 119598 la data de 15-02-2021,
criteriile minime de realizat prin fișele de proiecte depuse de potențiali beneficiari, în funcție de
specificul intervențiilor și ca urmare a apelurilor de selecție de fișe de proiecte lansate de către
Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, sunt următoarele:

Nr.

Intervenții/Apeluri

Indicatori

Grad

Explicație

minim
de
realizare
1.

Intervenția 1 ( POR )
Extinderea optimizarea rețelei de
piste de biciclete

Spații deschise create sau
reabilitate
urbane

(m2)

în

zonele

CO 38- Conform Ghid POR 9.1,
-

datele vor fi preluate din
documentația tehnică a
proiectelor
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2.

Intervenția 2 ( POR )
Amenajare de sensuri unice și
parcări de biciclete în preajma
grădinițelor, școlilor, liceelor

3.

Intervenția 3 (Buget local) Servicii
de transport bătrâni și bolnavi la
medic, spitale, etc

Spații deschise create sau
reabilitate
urbane

în

C0 38 - Conform Ghid POR 9.1,

zonele

datele vor fi preluate din

(m2)

documentația tehnică a
proiectelor

Persoane care trăiesc în

1S46 Conform Ghid POR 9.1

zonele urbane unde s-au
implementat
integrate

strategii

de

dezvoltare

locală (nr. de persoane)

4.

Intervenția 4 (POR)
Instalarea/construcția unor toalete
publice

5.

Intervenția 5 (Buget local)
Restaurare și funcționalizarea Pieței
Centrale/Parcul Mic

Spații deschise create sau

C0 38

Conform Ghid POR 9.1,

reabilitate

datele

vor

urbane

în

zonele

(m2)

fi

preluate

documentația

din

tehnică

a

proiectelor
Spații deschise create sau

C0 38

Conform Ghid POR 9.1,

reabilitate

datele

vor

urbane

în

zonele

(m2)

fi

preluate

documentația

din

tehnică

a

proiectelor.

6.

Intervenția 6(POCU)
Facilitare comunitară și asistență
juridică prin reglementarea actelor
de identitate, de proprietate, de
stare civilă sau care condiționează
obținerea drepturilor de asistență
socială, inclusiv măsuri de încadrare
a copiilor în creșă/scoală și
reîncadrare pe piața muncii

Creșterea

satisfacției

rezidenților cu condițiile
de trai și serviciile de care
dispun
(comunitare,

în

zonă

Numărul de persoane declarate
2%
360
persoane

satisfăcute de condițiile de trai și
serviciile de care dispun în zonă
(comunitare,

medicale,

educaționale, sociale) în cadrul

medicale,

teritoriului ZUM este de 16.082,

educaționale, sociale)

conform studiului de referință. Se
dorește creșterea cu 10% a acestui
număr

în

urma

implementării

tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, adică 1608 persoane.
–

22,39

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Creșterea

ocupării

în

sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM

5
persoane
din care
1 tineri
1 femei

SDL

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea ocupării în
sectorul

formal

în

rândul

persoanelor din ZUM cu 89 de
persoane,

din

care femei 40

persoane, tineri 20 de persoaneși
romi

8

persoane,

în

26
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1 romi

implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
– 5,62 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea

satisfacției

privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului de

(4%)
145
persoane

Numărul celor din ZUM declarați
satisfăcuți conform studiului de
referință a fost de 3460 persoane.

încredere în alte persoane,

SDL

în

ai

indicatorului cu 10% , adică 346

comunității, precum și în

persoane în urma implementării

instituții

tuturor intervențiilor cuprinse de

ceilalți

membri

prevede

creșterea

SDL, finanțabile prin POCU/POR.
–

41,91

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL

7.

Intervenția 7(POR)
Construire de locuințe sociale

Persoane care trăiesc în
zonele urbane unde s-au
implementat
integrate

1S46 Conform Ghid POR 9.1

strategii

de

dezvoltare

locală (nr. de persoane)

8.

Intervenția 8 (POCU)
Stimularea înființării de noi afaceri
prin măsuri integrate de
consiliere/formare/mentorat/scheme
de microgranturi.

Creșterea

ocupării

în

SDL

sectorul formal în rândul

28
persoane

persoanelor din ZUM,

Din care

sectorul

14 femei
10 tineri
4 romi

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea ocupării în
formal

în

rândul

persoanelor din ZUM cu 89 de
persoane,

din

care femei

40

persoane, tineri 20 de persoane și
romi

8

persoane,

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
-

31,46

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Creșterea nivelului de
calificare, al deprinderilor
și abilităților relevante

30
persoane

SDL

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea nivelului
de calificare, al deprinderilor și
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pentru intrarea pe piața

abilităților

relevante

pentru

muncii ale adulților din

intrarea pe

piața muncii

ZUM

adulților din ZUM cu 177 de

ale

persoane, în urma implementării
tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
–

16,95

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de

40
persoane

SDL prevede Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de

sărăcie sau excluziune

sărăcie sau excluziune socială în

socială în rândul

rândul

rezidenților

rezidenților din zona

urbană

marginalizată

urbană marginalizată

persoane

din

zona

cu

500

în urma implementării tuturor
intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
– 8 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea participării la
scheme speciale de

30
persoane

SDL prevede Creșterea participării
la scheme speciale de servicii

servicii active de ocupare

active de ocupare individualizate,

individualizate

a 177 de persoane, din care femei
75 persoane, tineri 60 de persoane
și romi 16 persoane, în urma
implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
- 17 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Îmbunătățirea imaginii
zonei la nivelul locuitorilor
municipiului

+4%
(60
persoane)

Numărul de persoane declarate
satisfăcute de imaginea zonei la
nivelul

municipiului

conform

studiului de referință a fost de 8%
din totalul populației ZUM, adică
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1480 de persoane. Se dorește
creșterea cu 4% față de aceștia,
adică 60 de persoane.
– 100 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

9.

Intervenția 9 (POR)
Modernizarea infrastructurii în
vederea creării unui Centru de
consiliere, formare și orientare
vocațională.

Clădiri publice sau

CO39 Conform Ghid POR 9.1 ,

comerciale construite sau

datele

vor

preluate

din

renovate în zonele urbane

Documentația

tehnică

a

(m2)

beneficiarului.
preluate

Datele

din

vor

fi

documentația

tehnică a proiectelor.

10.

Intervenția 10 (POCU)
Programe de ucenicie, formare
profesională, consiliere și orientare
vocațională pentru tineri și adulți

Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de

160
persoane

SDL prevede Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de

sărăcie sau excluziune

sărăcie sau excluziune socială în

socială în rândul

rândul

rezidenților

rezidenților din zona

urbană

marginalizată

urbană marginalizată

persoane

din

zona

cu

500

în urma implementării tuturor
intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
– 32 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea ratei de
participare la învățământ
a copiilor din zonă

0,5%
16
persoane

Numărul de persoane conform SDL
și a studiului de referință care
participau la învățământ în 2017 a
fost de 95% , adică 3018 din cei
3511 înscriși în sept. 2017. Astfel
se

dorește

ca

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile

prin

POCU/POR,

numărul acestora să fie de 3113
persoane, adică o creștere cu 96
persoane.
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–

16,66

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Creșterea nivelului de
calificare, al

143
persoane

SDL

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea nivelului

deprinderilor și

de calificare, al deprinderilor și

abilităților relevante

abilităților

relevante

pentru intrarea pe piața

intrarea pe

piața muncii

muncii ale adulților din

adulților din ZUM cu 177 de

ZUM

persoane, în urma implementării

pentru
ale

tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
–

80,80

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Creșterea ocupării în
sectorul formal în rândul
persoanelor din ZUM,

47
persoane
din care

SDL

26 femei

persoanelor din ZUM cu 89 de

30 tineri

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea ocupării în
sectorul
persoane,

formal
din

în

rândul

care femei 40

persoane, tineri 20 de persoane și
5 romi

romi

8

persoane,

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
- 52,8 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea participării la
scheme speciale de
servicii active de ocupare
individualizate, din care
femei, tineri, romi

147
persoane
din care

SDL prevede Creșterea participării

30 femei

a 177 de persoane, din care femei

30 tineri

la scheme speciale de servicii
active de ocupare individualizate,
75 persoane, tineri 60 de persoane
și romi 16 persoane, în urma

10 romi

implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
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as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

– 83 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

11.

Intervenția 11 (Buget local)
Operaționalizare creșă

Persoane care trăiesc în

1S46 Conform Ghid POR 9.1

zonele urbane unde s-au
implementat strategii
integrate de dezvoltare
locală (nr. de persoane)

12.

Intervenția 12 (POR)
Modernizarea, amenajarea și
dotarea creșei

Clădiri publice sau

CO 39 Conform Ghid POR 9.1,

comerciale construite sau

datele

renovate în zonele urbane

documentația

(m2)

proiectelor. Datele vor fi preluate
din

vor

fi

preluate
tehnică

documentația

tehnică

din
a
a

proiectelor.

13.

Intervenția 13 (POR)
Construire și dotare centre
comunitare integrate

Persoane care trăiesc în

1S46 Conform Ghid POR 9.1

zonele urbane unde s-au
implementat strategii
integrate de dezvoltare
locală (nr. de persoane)

14.

Intervenția 14 (POCU)
Operaționalizare centru comunitar
integrat

Îmbunătățirea stării de
sănătate a populației

0,9%
168
persoane

Conform sondajului de opinie din
cadrul studiului de referință și
conform SDL, 8,3 % din populația
ZUM (1552 persoane), nu are o
stare de sănătate bună. În urma
implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR, se
dorește ca procentul acestora să
scadă la 7,4% (1384 persoane) din
totalul populației ZUM.
– 100 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea satisfacției
rezidenților cu condițiile
de trai și serviciile de
care dispun în zonă

3%
448
persoane

Numărul de persoane declarate
satisfăcute de condițiile de trai și
serviciile de care dispun în zonă
(comunitare,

medicale,
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(comunitare, medicale,

educaționale, sociale) în cadrul

educaționale, sociale)

teritoriului ZUM este de 16.082,
conform studiului de referință. Se
dorește creșterea cu 10% a acestui
număr

în

urma

implementării

tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, adică 1608 persoane.
–

27,86

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Creșterea ocupării în

SDL

sectorul formal în rândul

5
persoane

persoanelor din ZUM,

din care

sectorul

femei 3
persoane

prevede

creșterea

indicatorului Creșterea ocupării în
formal

în

rândul

persoanelor din ZUM cu 89 de
persoane,

din

care femei 40

persoane, tineri 20 de persoaneși
romi

8

persoane,

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
- 5,62 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea satisfacției
privind relațiile în cadrul
comunității și a nivelului

6%
201
persoane

Conform studiului de refeirnță
numărul de persoane din ZUM
declarate satisfăcute de relațiile

de încredere în alte

în cadrul comunității și a nivelului

persoane, în ceilalți

de încredere în alte persoane, în

membri ai comunității,

ceilalți membri ai comunității,

precum și în instituții

precum și în instituții a fost de
3460. Se dorește creșterea acestui
număr

cu

10%,

adică

346

persoane, în urma implementării
tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
–

58,09

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
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15.

Intervenția 15 (POR)
Modernizarea cantinei sociale

Clădiri publice sau

CO 39 Conform Ghid POR 9.1

comerciale construite sau

Suprafața

renovate în zonele urbane

activități educative, culturale și

(m2)

recreative,

clădirilor
etc.

pentru

construite/

reabilitate/modernizate

prin

proiect. Datele vor fi preluate din
documentația

tehnică

a

proiectelor

16.

Intervenția 16 (POR)
Construire/modernizare/amenajare/
dotare unități de învățământ în
vederea furnizării unor servicii
educaționale de calitate, în special a
celor de tip afterschool

Număr de spații publice

1

renovate/refuncționalizate

CO 39 Conform Ghid POR 9.1
Suprafața

clădirilor

pentru

activități educative, culturale și
recreative,

etc.

construite/

reabilitate/modernizate

prin

proiect. Datele vor fi preluate din
documentația

tehnică

a

proiectelor
– 50 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

17.

Intervenția 17 (POCU)
Formarea personalului și furnizarea
serviciilor de tip afterschool,
oferirea de subvenții, etc

Creșterea satisfacției
rezidenților cu condițiile
de trai și serviciile de

5%
800
persoane

Numărul de persoane declarate
satisfăcute de condițiile de trai și
serviciile de care dispun în zonă

care dispun în zonă

(comunitare,

medicale,

(comunitare, medicale,

educaționale, sociale) în cadrul

educaționale, sociale)

teritoriului ZUM este de 16.082,
conform studiului de referință. Se
dorește creșterea cu 10% a acestui
număr, în urma implementării
tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, adică 1608 persoane, în urma
implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL
finanțabile prin POCU/ POR.
- 49,75

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
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Creșterea ratei de
participare la învățământ
a copiilor din zonă

2,5%
80
persoane

Numărul de persoane conform SDL
și a studiului de referință care
participau la învățământ în 2017 a
fost de 95% , adică 3018 din cei
3511 înscriși în sept. 2017. Astfel
se

dorește

ca

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile

prin

POCU/POR,

numărul acestora să fie de 3113
persoane, adică o creștere cu 96
persoane.
–

83,34

%

din

valoarea

indicatorului asumat prin SDL
Scăderea ratei
abandonului școlar și a
ratei de părăsire timpurie

2%
70
persoane

Conform studiului de referință,
4,5% reprezentând 158 elevi au
fost înregistrați în abandon școlar

a școlii în rândul copiilor și

(din cei 3511 înscriși în sept.

tinerilor din ZUM

2017). Conform SDL, se dorește
reducerea acestui număr cu 2,5%,
adică un număr de 70 de elevi, în
urma

implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL
finanțabile prin POCU / POR.
– 100 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea nivelului de

4 persoane

SDL

prevede

creșterea

calificare, al deprinderilor

indicatorului Creșterea nivelului

și abilităților relevante

de calificare, al deprinderilor și

pentru intrarea pe piața

abilităților

relevante

muncii ale adulților din

intrarea pe

piața muncii

ZUM

adulților din ZUM cu 177 de

pentru
ale

persoane, în urma implementării
tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
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– 2,25 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea numărului de
copii care beneficiază de

90
persoane

Conform

SDL,

se

dorește

Creșterea numărului de copii care

servicii specializate și de

beneficiază

beneficii sociale

specializate și de beneficii sociale
150

de

servicii

persoane

în

urma

implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
– 60 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

18.

Intervenția 18 (POCU)
Frigider comunitar, biblioteca de
lucruri și campanii de informare în
diverse domenii

Reducerea numărului de
persoane aflate în risc de

300
persoane

SDL prevede Reducerea numărului
de persoane aflate în risc de

sărăcie sau excluziune

sărăcie sau excluziune socială în

socială în rândul

rândul

rezidenților

rezidenților din zona

urbană

marginalizată

urbană marginalizată

persoane în urma implementării

din

zona

cu

500

tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
– 60 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Creșterea numărului de
copii care beneficiază de

60
persoane

Conform

SDL,

se

dorește

Creșterea numărului de copii care

servicii specializate și de

beneficiază

beneficii sociale

specializate și de beneficii sociale
150

persoane

de

servicii
în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
- 40 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
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Creșterea ocupării în

4 persoane

SDL

prevede

creșterea

sectorul formal în rândul

indicatorului Creșterea ocupării în

persoanelor din ZUM

sectorul

formal

în

rândul

persoanelor din ZUM cu 89 de
persoane,

din

care femei 40

persoane, tineri 20 de persoane și
romi

8

persoane,

în

implementării

urma
tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
- 4,5 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL
Îmbunătățirea condițiilor
de locuire

360
persoane

SDL

prevede

Îmbunătățirea

condițiilor de locuire pentru 360
persoane, în urma implementării
tuturor intervențiilor cuprinse de
SDL, finanțabile prin POCU/POR.
– 100 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

Creșterea participării
rezidenților la activități

500
persoane

SDL prevede Creșterea participării
rezidenților la activități pentru

pentru atingerea unor

atingerea unor obiective comune

obiective comune

cu 500 de persoane, în urma
implementării

tuturor

intervențiilor cuprinse de SDL,
finanțabile prin POCU/POR.
– 100 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

19.

Intervenția 19 (POR)
Modernizarea și amenajarea spațiilor
destinate activităților culturale

Număr de spații publice
renovate/refuncționalizate

1

CO 39 Conform Ghid POR 9.1,
Suprafața

clădirilor

pentru

activități educative, culturale și
recreative,

etc.

construite/

reabilitate/modernizate

prin

proiect. Datele vor fi preluate din

36

as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

documentația

tehnică

a

proiectelor.
– 50 % din valoarea indicatorului
asumat prin SDL

20.

Intervenția 20 (Buget local)
Construire și promovare brand local

Persoane care trăiesc în

1S46 Conform Ghid POR 9.1

zonele urbane unde s-au
implementat strategii
integrate de dezvoltare
locală (nr. de persoane

2.9 Desfășurarea etapei ETF

Membrii comisiei de evaluare și selecție vor completa grilele aferente etapei ETF pentru fișele de
proiecte, în conformitate cu procedura de selecție și ghidul solicitantului, stabilite de către GAL Plaiuri
Someșene pentru toată durata implementării strategiei.
Aceasta trebuie să cuprindă toate criteriile de selecție ale măsurii în care se încadrează proiectul și
punctajul obținut.
Punctajele acordate la fiecare categorie/subcategorie din grila de verificare realizate ca model in
procedura si aprobate de membri CD ai GAL si vor fi actualizate conform Ghidului Solicitantului aferent
apelurilor de propuneri de proiecte, intocmit de GAL Plaiuri Somesene. Expertii evaluatori ai GAL vor
completa grilele aferente etapei ETF pentru fisele de proiecte. Grilele de verificare ETF trebuie sa fie
datate si sa prezinte numele si semnatura a 2 membri implicati in procesul de evaluare a proiectelor.
Cel de-al treilea membru va avea rol de departajare a punctajului în situația în care cei doi evaluatori
vor acorda punctaje diferite substanțial și în cazul în care diferența dintre punctajele pentru o fișă de
apel acordate de primii 2 este mai mare de 15 puncte.
Desfășurarea etapei ETF demarează după repartizarea fișelor de proiecte în etapa tehnică și financiară.
Prezența membrilor Comitetului de selecție este obligatorie la momentul aprobării Raportului de
Selecție (intermediar, final- când trebuie asigurată și prezența reprezentanților OIR și/sau ADR.
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2.9.1 Anexa 13 – Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în etapa de evaluare tehnică și
financiară (ETF)

Punctajul maxim acordat criteriilor de selecție tehnico - financiare nu trebuie să depășească 100 de
puncte, în conformitate cu cererea de finanțare și Strategia de dezvoltare locală Gherla și cu Ghidul
solicitantului întocmit de GAL Plaiuri Someșene, precum și cu apelurile lansate. Punctajul minim
acordat criteriilor de selecție tehnico-financiară nu poate fi mai mic de 50 de puncte conform grilei de
evaluare pentru proiectele POR și 70 de puncte pentru cele POCU.
În cadrul grilei de evaluare tehnico-financiară, la criteriul Atingerea obiectivelor și corelarea acestora
cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii intervenției și Sustenabilitate sunt enumerate criteriile
de prioritizare și selecție, propuse de GAL Plaiuri Someșene în funcție de specificul fiecărei intervenții
din SDL.
În cazul în care există fișe de proiect care obțin punctaj egal ca urmare a procesului de evaluare și
selecție, CES poate decide ca modalitate de departajare să aleagă proiectul care are punctaj mai mare
cumulativ la două dintre criteriile de evaluare tehnico-financiară, respectiv: Atingerea obiectivelor și
corelarea acestora cu rezultatele așteptate/ măsurile/ indicatorii intervenției și Sustenabilitate.
În ceea ce privește încadrarea fișelor de propuneri de proiecte în bugetul aferent fiecărei intervenții,
se va lua în considerare ca fișele de propuneri de proiecte depuse să atingă totalitatea indicatorilor de
prioritizare la nivelul fiecărei intervenții. În cazul în care vor exista mai multe fișe de proiecte pe fiecare
apel lansat, fișele de proiecte care au întrunit punctajul minim și sunt eligibile dar neselectate vor fi
introduse pe o listă de așteptare în vederea selectării ulterioare, dacă este cazul.
După încheierea procesului de evaluare și selecție, Comitetul de Selecție va emite un Raport de
Selecție Intermediar în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile
selectate, valoarea acestora, numele si adresa solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul
obținut pentru fiecare criteriu de selecție.
În procesul de evaluare și selecție, GAL PLAIURI SOMEȘENE va invita un reprezentant OIR/ADR și/sau
OIR/POCU în funcție de tipul intervenției SDL Gherla, aceștia având calitatea de observatori. Este
necesară prezența lor în vederea emiterii raportului de selecție final. GAL PLAIURI SOMEȘENE va
comunica către OIR/ADR, înainte cu 5 zile de raportul de selecție intermediar/final, data la care se va
efectua întocmirea raportului de selecție intermediar/final, date referitoare la apelul/apelurile
respective, locația și adresa.
•

Astfel, având în vedere situația actuală creată de pandemia COVID19, GAL are posibilitatea:
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1.
De a organiza sesiunea de selecție a fișelor de proiecte utilizând mijloacele electronice, situație
în care GAL va comunica OIR și/ sau ADR cu 5 zile lucrătoare înainte de începerea sesiunii de selecție a
fișelor de proiecte faptul că va apela la această modalitate de organizare a sesiunii de selecție și va
transmite prin e-mail toate toate documentele utilizate în etapa de selecție respectivă, comunicând
totodată OIR și/sau ADR inainte cu 5 zile de raportul de selectie intermediar/final, data, ora și link-ul
de conectare precum și persoana de contact și telefonul acesteia pentru eventuale probleme tehnice
de conectare. În situația în care din motive tehnice nu poate fi realizată conexiunea, GAL îsi asumă
reprogramarea sesiunii de selecție a fișelor de proiecte (ce se va desfăsura sub forma clasică a întâlnirii
sau utilizând mijloacele electronice, în funcție de situația existentă la momentul reprogramării
acesteia);
De asemenea, în această perioadă, documentele propuse spre avizare la OIR/ADR/MFE (ex. proceduri
, ghiduri, apeluri , pachet de fișe de proiecte etc.) pot fi transmise și prin posta electronică.
Reprezentanții OIR se vor prezenta la sesiunea de evaluare și 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 interese, precum și orice
alte probleme/ aspecte apărute pe timpul selecției. Raportul de observator va fi atașat la Raportul de
selecție a fișelor de proiecte aprobate, cu încadrarea în bugetul intervenției elaborat de GAL Plaiuri
Someșene.
După verificarea procesului de selecție și completarea formularului de verificare aferent,
reprezentanții OIR 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.
În procesul de selecție vor fi menționate cel puțin următoarele elemente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente;
Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.);
Data și modul de anunțare a rezultatelor;
Proiectele încadrate pe lista prioritară;
Proiectele încadrate pe lista de rezervă (în limita de supracontractare de 120% din bugetul
aferent SDL);
Numărul total de proiecte primite;
Numărul proiectelor retrase;
Numărul proiectelor neeligibile;
Numărul proiectelor eligibile selectate;
Numărul proiectelor eligibile neselectate;
Valoarea fiecărui proiect selectat;
Număr de contestații primite și motivele acestora.
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2.9.2

Anexa 14 – Model orientativ de solicitare de clarificări în etapa ETF

2.9.3

Anexa 15 – Raport de selecție a fișelor de proiecte aprobate, cu încadrarea în bugetul
intervenției

2.9.4

Anunțarea rezultatului intermediar al procesului de evaluare și selecție a fișelor de
proiecte
GAL Plaiuri Someșene va transmite către solicitanți rezultatele selecției. Notificările către solicitanți
asupra rezultatului selecției vor fi semnate de către reprezentantul legal al GAL Plaiuri Someșene sau
de un angajat al acestuia, desemnat în acest sens.
Notificarea se va transmite în termen de 2 zile lucrătoare, prin email la datele de contact menționate
în fișa de proiect și va conține motivația selecției / respingerii precum și perioada depunerii
contestațiilor, dacă este cazul.
Solicitanții au termen de 5 zile calendaristice pentru depunerea contestațiilor, la punctul de lucru al
GAL, situat la următoarea adresa: str. Avram Iancu nr. 2A, Mun. Gherla, județul Cluj, între orele 12:00
– 15:00, în vederea înregistrării acestora.
2.9.5

Constituirea comisiei de contestații în etapa ETF

Comisia de soluționare a contestațiilor este compusă din 3 persoane, respectiv alte persoane față de
cele care fac parte din evaluatori. Două dintre persoane vor aparține sectorului non-public, respectiv
din mediul privat și societatea civilă, cu respectarea regulii de ”dublu cvorum”. Niciunul dintre tipurile
de actori implicați nu va deține mai mult de 49% dintre voturi. Membrii comisiei de contestații vor fi
aprobați de CD a GAL și vor respecta regulile privind evitarea conflictului de interese, completând
aceeași declarație ca și membrii CES, inclusiv cei evaluatori.
In cadrul comisiei va exista cel putin un membru calificat in domeniul evaluarii proiectelor sau care
poate demonstra experienta similara.

2.9.6

Soluționarea contestațiilor în etapa ETF

În etapa ETF contestațiile vor fi analizate de către o comisie de soluționare a contestațiilor înființată la
nivelul GAL, care va fi compusă din 3 membri, alte persoane față de cele care au făcut parte din
Comitetul de Evaluare și Selecție (cu respectarea în componența sa a ponderii public privat). La fel ca
membrii Comitetului de Evaluare și Selecție și aceștia vor semna declarația privind evitarea conflictului
de interese.
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Fișele de proiect vor fi re-analizate doar la capitolele care fac obiectul contestațiilor. După analizarea
acestora se va elabora un Raport de contestații care va fi semnat de către membrii Comisiei și care va
fi înaintat Comitetului de Selecție. În baza acestuia, Comitetul de selecție, va emite Raportul de selecție
final care va conține proiectele retrase, ne-eligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea
acestora, numele solicitanților, iar pentru fișele de proiecte eligibile selectate se va nota și punctajul
aferent. Fișele declarate eligibile dar neselectate vor constitui lista de rezervă la nivelul apelului
respectiv – permițând astfel posibilitatea de supra-selectare.
Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de CD al GAL și trebuie să conțină precizarea că anumite fișe
de proiect pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS restrâns aspecte referitoare la neîndeplinirea
cerințelor minime de eligibilitate sau încalcarea unor principii generale de selecție/procedura de
evaluare și selecție avizată de CCS restrâns.
Reprezentantii OIR/ADR vor aviza rapoartele finale de selectie. Alaturi de semnatura se precizeaza in
clar numele si calitatea persoanelor avizatoare. In cazul nerespectarii acestor masuri, nu se avizeaza
respectivul raport de selectie.
Rapoartele de selectie vor fi publicate pe pagina de web a GAL Plaiuri Somesene si vor fi disponibile
spre consultare la sediul acestuia si la sediul primariei.
Lista finală de solicitanți admiși va fi depusă spre aprobare la Comitetul Comun de selecție AMPOR
AMPOCU în vederea realizării selecției finale și a pre-aprobării finanțării.
La deschiderea liniilor de finanțare dedicate POR și POCU, solicitanții declarați admiși de GAL Gherla
vor putea depune proiectele cu respectarea ghidurilor AMPOR și AMPOCU.
Procesul de evaluare și selecție la nivelul GAL Plaiuri Someșene se va desfășura în maxim 35 de zile
calendaristice.
2.9.6.1 – Anexa 16 - Raport contestatii - Solutionarea contestatiilor in etapa ETF

2.9.7

Anexa 17 – Notificarea beneficiarilor rezultatelor etapei ETF
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3. Regulamentul de organizare și funcționare (ROF) a Comitetului de Selecție
la nivelul GAL (CES)
Articolul 1 - Dispoziţii generale
1) Comitetul de Evaluare și Selecție (CES) reprezintă organismul tehnic cu responsabilități privind
selectarea proiectelor depuse prin intermediul celor 11 măsuri de finanțare cuprinse în Strategia de
Dezvoltare Locală a GAL Plaiuri Someșene, în conformitate cu “Procedura de evaluare și selecție a
fișelor de proiecte depuse în cadrul SDL”.
2) Comitetul de Selecție își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament de Organizare și Funcționare.
3) Lucrările Comitetului de Selecţie se desfăşoară ori de câte ori este necesar, pe întreaga perioadă de
implementare a proiectului privind implemnetarea Strategiei de Dezvoltare Locală.
Articolul 2 - Definiţii și prescurtări
GAL – Grupul de acțiune Locală = parteneriat public-privat alcătuit din reprezentanţi ai sectoarelor
public, privat şi societatea civilă
SDL - Strategie de Dezvoltare Locală
Zona de acoperire a SDL (teritoriul SDL) – teritoriul ce cuprinde zona urbană marginalizată (ZUM)
precum și zona sa funcțională; în cazul de față ZUM Gherla este reprezentată de localitățile Gherla,
Băița, Hășdate și Silivaș.
ZUM – Zona Urbană Marginalizată – Zone din interiorul orașelor și municipiilor care nu satisfac un
standard corespunzător pe niciunul din cele trei criterii, respectiv au deficit de capital uman (populație
cu stare precară de sănătate, îmbătrânită cu nivel redus de educație etc.), au un nivel scăzut de
ocupare formală (populație șomeră etc.) și oferă condiții improprii de locuire (locuințe supraaglomerate, nebranșate la utilități etc.)
DRLC – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității DLRC/CLLD – noțiune utilizată de
Comisia Europeană pentru a descrie o abordare „de jos în sus”, în care populația locală preia controlul
și formează un parteneriat local. Acesta din urmă are rolul de a elabora și pune în aplicare o strategie
de dezvoltare integrată.
Program Operațional - Program multianual (cu durata de 7 ani) prezentat de un stat membru și
adoptat de Comisia Europeană, care definește o strategie de dezvoltare care corespunde obiectivelor
tematice și priorităților de investiții ale UE în cadrul Politicii de Coeziune a UE pentru 2014-2020, și
care se finanțează din FEDR, FC, FSE și FEPAM.
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POR - Programul Operațional Regional
POCU - Programul Operațional Capital Uman
MYSMIS – Aplicație conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potențiali
beneficiari și autorități, integrat în SMIS2014+ și care acoperă întregul ciclu de viață al proiectului, în
cadrul programelor finanțate FEDR, FC și FSE în conformitate cu prevederile art. 122 alin (3) din
Regulamentul (UE) ne. 1303/2013.
Măsură - vizează mai multe sectoare care pot aduce rezultate semnificative dacă sunt aplicate într-un
mod integrat
Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii
finanţării prin măsurile finanţate din FEDR și FSE.
Fișă de proiect - Solicitarea completată prin tehno-redactarea modelului de fișă de proiect pus la
dispoziția potențialilor beneficiari de către GAL Plaiuri Someșene, cu privire la proiectele ce se doresc
a fi realizate în cadrul apelurilor specifice lansate de GAL Plaiuri Someșene aferente Strategiei de
Dezvoltare Locală.
Sesiune de depunere - Perioada calendaristică în cadrul căreia GAL Plaiuri Someșene poate primi fișe
de proiecte din partea potenţialilor beneficiari în cadrul apelurilor se selecție lansate, aferente
priorităților stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală.
Reprezentant legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, desemnat
conform actelor constitutive/statutului beneficiarului.
Solicitant - Persoana juridică sau asocierea / parteneriatul de persoane juridice care depune un Dosar
al Fişei de Proiect în cadrul unui apel de propuneri de proiecte lansat de GAL Plaiuri Someșene, în
vederea obţinerii de fonduri nerambursabile prin POR/POCU.
CES – Comitetul de Evaluare și Selecție reprezintă organismul tehnic cu responsabilități în evaluarea și
selecția fițelor de proiecte la nivelul GAL Plaiuri Someșene.
CCS - Comitetul Comun de Selecție este organismul tehnic interinstituțional, fără personalitate
juridică, sub coordonarea Ministerului Fondurilor Europene (MFE), cu scopul evaluării din punct de
vedere strategic și operațional a Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanțare în
cadrul Mecanismului DRLC (etapa a II-a).
CCS Restrâns – Comitetul Comun de Selecție Restrâns – Organism tehnic, format din reprezentanți ai
structurilor implicate în gestionarea POR și POCU, cu responsabilități privind defășurarea procesului
de avizare a procedurilor GAL-urilor de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborate în
conformitate cu Strategiile de Dezvoltare Locală aprobate, precum și de avizare a fișelor de proiect
selectate de GAL.
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CSC - Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități în
solutionarea contestațiilor adresate privind rezultatele procesului de selecție a proiectelor ce solicită
finanțare, alcătuit din trei reprezentanți ai partenerilor din GAL Plaiuri Someșene, desemnați prin
decizia Consiliului Director.- Sesiune de depunere proiecte = reprezintă perioada calendaristică sau
intervalul de timp în care GAL poate primi proiecte din partea potenţialilor beneficiari
Sesiune de selecţie = reprezintă lucrările Comitetului de selecţie a proiectelor, concretizate în Raportul
de Selecţie intermediar și/sau final
Articolul 3 - Componenţa Comitetului de Evaluare și Selecţie a fișelor de proiecte
1). Comitetul de evaluare și selecție a fișelor de proiecte va fi alcătuit din 3 membri titulari, astfel:
• 1 membru reprezentant al entităților publice locale
• 2 membri reprezentanți ai sectorului privat, dintre care:
o 1 membru reprezentanți ai societății civile din teritoriu;
o 1 membru reprezentanți ai agenților economici din teritoriu.
Componența nominală a CES se stabilește de către Consiliul Director al GAL. Niciunul dintre actorii
implicați nu deține mai mult de 49% dintre drepturile de vot.
CES va numi un președinte și un secretar, cu drept de vot.
2). Pentru evaluarea eligibilității și conformității administrative, pentru fișele de proiecte depuse pe
POCU vor fi selectați 3 membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 3 membri evaluatori,
respectând astfel principiul celor ”4 ochi” în cadrul procesului de evaluare a fișelor de proiecte.
Coordonatorii POR/ POCU vor putea face parte din comisia de evaluare a conformității administrative,
aceștia putând face cel mai bine legătura între conținutul SDL, respectiv obiective, măsuri și intervenții,
pentru care sunt depuse fișele de apeluri.
Pentru evaluarea tehnico-financiară, pentru fișele de proiecte depuse pe POCU vor fi selectați 3
membri evaluatori, iar pentru fișele de proiecte pe POR 3 membri evaluatori. Evaluarea se va face
respectând astfel principiul celor ”4 ochi”, fiecare 2 evaluatori parcurgând evaluarea fișelor de proiect.
Cel de-al treilea evaluator va avea doar rol de departajare, în cazul în care diferența dintre punctajele
pentru o fișă de apel acordate de primii 2 este mai mare de 15 puncte.
În situația în care o persoana selectată în CES nu poate participa, din motive obiective, la lucrările unei
sesiuni de evaluare și selecție, ea are obligația de a notifica acest aspect Consiliului Director, care va
decide înlocuirea ei cu unul dintre membrii supleanți din aceeași categorie sau cu un alt reprezentant
din aceeași categorie.
Membrii supleanți vor fi stabiliți tot în ședința Consiliului Director al GAL Plaiuri Someșene.
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3) Fiecare organizaţie (APL, privat, ONG) membru titular sau supleant al Comitetului de Evaluare și
Selecție desemnează un reprezentant care să participe la întrunirile acestui for.
4) Nominalizările au fost făcute la momentul elaborării SDL și pot fi actualizate înainte de anunțarea
apelurilor de fișe de proiecte.
5) În cazul în care unul dintre parteneri este reprezentat în Comitetul de Evaluare și Selecție de către
reprezentantul legal al organizației (APL, privat sau ONG), iar organizația își schimbă reprezentantul
legal, noul reprezentant legal va înlocui persoana desemnată inițial să reprezinte partenerul respectiv
în Comitetul de evaluare și selecție, fără a fi necesare alte aprobări.
6) În cazul în care unul dintre parteneri desemnează în Comitetul de Selecție alt reprezentant decât
reprezentantul legal al organizației (APL, privat sau ONG), iar reprezentantul respectiv nu mai poate
participa din motive obiective la ședințele Comitetului, va fi desemnat un alt reprezentant al
partenerului.
7) Atât la constituirea Comitetului de Evaluare și Selecție a Proiectelor, cât și la întrunirile acestuia se
va asigura că membrii care au domeniul de activitate în același sector să reprezinte împreună
maximum 49%, inclusiv atunci când sunt convocați supleanții.
8) În situaţia în care persoana desemnată în Comitetul de Evaluare și Selecţie nu poate participa, din
motive obiective, la lucrările unei sesiuni de selecţie, înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului care va prelua atribuţiile titularului. Dacă nici membrul supleant (al titularului) nu poate
participa la întâlnire, atunci se deleagă un alt membru supleant.
Articolul 4 – Desfășurarea întrunirilor/ședințelor Comitetului de Evaluare și Selecție
1) Întrunirile Comitetului de Evaluare și Selecție sunt convocate de managerul GAL Plaiuri Someșene.
2) Echipa tehnică a GAL va asigura transmiterea invitațiilor către membrii Comitetului de Evaluare și
Selecție a Fișelor de proiecte și obținerea confirmărilor de participare, asigurarea supleanților ș.a.
chestiuni administrative necesare, după caz.
3) Întrunirile Comitetului de Selecție a Proiectelor sunt legal constituite dacă se respectă cumulativ
următoarele condiții:
a. regula dublului cvorum, respectiv pentru validarea voturilor este necesar ca în momentul
selecției să fie prezenți cel puțin 50% dintre membri, din care peste 50% să fie din mediul privat
și societatea civilă;
b. 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.
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4) La fiecare întrunire a Comitetului de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiecte va fi ales, dintre
membrii prezenți, prin votul majorității acestora, un „președinte de ședință”, care va coordona
întrunirea.
5) Cvorumul este verificat de către Preşedintele de şedinţă ales, în deschiderea ședinței și este
consemnat în procesul verbal.

6) Pentru transparenţa procesului de evaluare și selecţie a proiectelor şi pentru efectuarea
activităţilor de control şi monitorizare, la întrunirile Comitetului de Evaluare și Selecție a
Fișelor de Proiecte va lua parte şi un reprezentant al OIR ADR/ OIR POCU în funcție de tipul
intervenției din SDL Gherla, aceștia având calitatea de observator.
Reprezentantul OIR ADR/ OIR POCU va fi anunțat înainte cu 5 zile lucrătoare de data de incepere a
sesiunii de selectie a fiselor de proiecte Informarea va contine date specific referitoare la
apelul/apelurile respective, locatia, ora si adresa.
Prezența reprezentantului OIR ADR/ OIR POCU la momentul întocmirii raportului intermediar este
opțională, iar la momentul întocmirii raportului final: necesară.
Informarea va conține date specifice referitoare la apelul / apelurile respective, locația, ora și adresa.
7) Secretariatul ședințelor Comitetului de Selecție a Proiectelor este asigurat de compartimentul
administrativ constituit la nivelul GAL Plaiuri Someșene, prin manager și personalul tehnic (experți
tehnici/evaluatori proiecte).
8) Echipa tehnică a GAL întocmește toate documentele - suport ale întrunirilor Comitetului de Evaluare
și Selecție a Proiectelor și le pune la dispoziția membrilor acestuia pentru analiză, evaluare și aprobare:
grile de verificare a conformității/eligibilității/selecției fișelor de proiecte supuse aprobării CES,
Raportul de selecție intermediar și/sau final, Declarațiile privind evitarea conflictului de interese
pentru membrii CES, inclusiv evaluatori, dar și alte documente, după caz.
9) Membrii Comitetului de Evaluare și Selecție decid prin consens cu privire la finanţarea proiectelor.
10) Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta va fi semnat
și aprobat de către toți membrii Comitetului de Selecție prezenți la întrunire, specificându-se
apartenența la mediul privat sau public și avizat de observatorul OIR ADR / OIR POCU.
Articolul 5 - Obligaţiile membrilor Comitetului de Evaluare și Selecţie a Fișelor de Proiecte
1) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii CES au următoarele obligaţii:
a. De a respecta întocmai regulile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și
Funcționare a CES a fișelor de proiecte depuse prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală
a GAL Plaiuri Someșene;
b. De a respecta confidenţialitatea lucrărilor şi imparţialitatea în adoptarea deciziilor;
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c. De a studia grilele de verificare şi de a decide cu privire la proiectele care vor fi finanţate prin
intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Plaiuri Someșene;
d. Să realizeze selecția proiectelor aferente tuturor măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare
Locală aprobată pe baza unei evaluări documentate care va demonstra temeinicia şi
imparţialitatea deciziei privind selecția fișelor de proiecte, aplicând corect criteriile de selecție
din grilele POR/ POCU, după caz.
e. De a raporta CD al GAL, la solicitarea acestui for, stadiul implementării Strategiei de
Dezvoltare Locală a GAL Plaiuri Someșene;
f. De a completa și a-și asuma prin semnătură Declarația pe proprie răspundere privind evitarea
conflictului de interese.
N.B. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selectare aparţine unuia din membrii CES ori CSC sau
unuia dintre angajații GAL implicați în evaluarea proiectelor sau soț/ soție/ afini ai acestora sau a unei
entități juridice în care această persoană are implicații/interese, în conformitate cu prevederile legale
naționale și comunitare aplicabile, persoana în cauză nu va participa la deciziile privind lansarea
apelului de selecție, procesul de verificare și nu are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea CES /
CSC în cadrul căruia se discută selecția proiectului/contestației în cauză”.
În cazul în care unul dintre angajații GAL sau membrii desemnaţi de CES / CSC constată că se află în
situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. În cazul în care
se constată că nu se respectă regulile de evitare a conflictului de interese, așa cum sunt definite în
legislația în vigoare, proiectul nu este eligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea
sumelor conform legislației.
Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor (membri în CES/ CSC sau
angajații GAL implicați în procesul de evaluare) vor trebui să completeze o Declarație în care să explice
natura relației/interesul respectiv.
CES are obligația să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare se regăsește în
obiectivele propuse în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Plaiuri Someșene, se încadrează în planul
financiar al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în
vederea implementării strategiei.

4 Actualizarea procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte
Procedura de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte poate forma obiectul unor actualizări care
se vor realiza în aceleași condiții ca și în cazul elaborării variantei inițiale. Procedura de evaluare și
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selecție va fi în mod obligatoriu actualizată în vedere corelării cu următoarele documente, în
momentul publicării variantei finale a acestora:
•

•

•

Ghidul de condiții specifice aferente proiectelor soft – POCU, Axa Prioritară 5 – Dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității, PI9.vi - Strategii de dezvoltare locală
plasate sub responsabilitatea comunității, OS 5.1 - Reducerea numărului de persoane
aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și nonroma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând
minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul
mecanismului de DLRC ;
Ghidul de condiții specific aferente proiectelor hard – POR Axa Prioritara 9 - Sprijinirea
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban,
Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC);
Alte documente oficiale venite din partea Autoritatilor de Management competente.

Orice modificare a procedurii de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte va fi supusă aprobării
Consiliului Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.
Dacă pe parcursul derulării procesului de selecție apar modificări procedurale la nivel național (ex:
categorii de beneficiari, criterii de selecție, intensitatea sprijinului, documente justificative, etc.)
acestea vor fi incluse imediat în cadrul procedurilor proprii dacă nu afectează în sens negativ drepturile
beneficiarilor și nu se depășesc alocările financiare totale pe măsuri. În cazul modificărilor restrictive,
acestea se vor putea aplica doar începând cu sesiunea următoare.

5 Verificarea pachetului de fișe de proiecte
Pachetul fișelor de proiecte selectate în cadrul apelurilor desfășurate de GAL Plaiuri Someșene va fi
depus la Secretariatul CCS restrâns.
Depunerea la Secretariatul CCS restrâns a pachetului de fișe de proiecte selectate de GAL este
condiționată de avizarea Apelului de fișe de proiecte, Ghidului solicitantului și a Raportului de Selecție
de către reprezentanţii OIR și/sau ADR.
GAL Plaiuri Someșene are obligația de a prezenta odată cu pachetul de fișe de proiecte selectate și o
copie conformă cu originalul a raportului de selecție final aprobat de Consiliul Director.
GAL-urile vor depune la Secretariatul CCS restrâns (sediul OIR Bucureşti - Ilfov), cu adresă de înaintare
(Anexa 1 a prezentului Ghid), un pachet ce va conţine: i) un exempiar tipărit al copiei conforme cu
originalul a fiecărei fişe de proiect selectate şi ii) o copie conformă cu originalul a Raportului de Selecţie
Final avizat de OIR/ADR (în conformitate cu Procedura GAL de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte).

48

as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

Adresa de înaintare şi toate documentele menţionate anterior vor fi scanate şi saivate în format PDF
pe un CD/memory stick care va fi depus de către GAL ca anexă la pachetul de fişe de proiecte selectate.
In situaţia în care depunerea nu respectă toate cerinţele menţionate anterior, Secretariatul CCS
Restrâns va informa GAL cu privire la neconformitatea administrativă a documentelor, în vederea
redepunerii acestora.
Depunerea fişelor de proiecte selectate de GAL-uri se va realiza în mod continuu pe măsură ce GALurile finalizează procesul de selecţie.
Membrii CCS Restrâns vor verifica şi aviza sau nu vor aviza, după caz, fişele de proiecte selectate de
către GAL-uri, conform Listei de verificare a fişei de proiect POCU (Anexa 2a) sau Listei de verificare a
fişei de proiect POR (Anexa 2b), anexate Ghidului pentru implementarea strategiilor de dezvoltare
locala – varianta martie 2021. Verificarea va viza exclusiv conţinutul fişei de proiect şi al anexelor
acesteia, solicitate prin Modelul fişă propunere de proiect POCU/POR conform documentului
„Orientări pentru grupurile de acţiune locală privind implementarea strategiilor de dezvoltare locală
la nivelul oraşelor cu peste 20.000 locuitori - Etapa a lll-a a mecanismului DLRC".
Verificarea fişelor de proiecte se va realiza periodic, pe măsură ce acestea sunt depuse, într-un termen
estimativ de 20 zile lucrătoare de la data depunerii.
In perioada de verificare a fişelor de proiecte selectate de GAL, dacă unul dintre membrii CCS Restrâns
din cadrul OIR/ADR constată că există aspecte care nu corespund condiţiilor de avizare, poate solicita
GAL-ului clarificări, maximum două seturi de clarificări- {Anexa 3). De asemenea, coordonatorul din
partea CCS Restrâns, are posibilitatea de a solicita GAL-ului un set suplimentar de clarificări.
Clarificările vor fi detaliate în câmpul de observaţii din Lista de verificare a fişei de proiect şi nu vor
modifica, ci doar vor explica, conţinutul fişei de proiect selectate şi depuse de GAL la Secretariatul CCS
Restrâns. Solicitarea de clarificări va fi transmisă prin adresă oficială, către GAL, în scris sau electronic,
cu confirmare de primire, pe adresa furnizată de GAL şi va include termenul maxim de răspuns,
respectiv maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării de către GAL. în această perioadă,
verificarea fişei de proiect se suspendă proporţional cu numărul de zile alocate soluţionării
clarificărilor.
In situaţia neavizării fişelor de proiecte, GAL va putea înlocui fişele de proiecte neconforme cu
următoarele fişe de proiecte, ca punctaj, din lista de rezervă (dacă este cazul). In situaţia în care nu
există listă de rezervă la nivelul respectivului apel, GAL poate lansa un nou apel, cu respectarea
aceloraşi etape. In această situaţie, numărul minim de zile calendaristice de la lansare până la data
limită de depunere a fişelor de proiecte poate fi redus, la 30 zile (termen recomandabil conform
documentului Orientări pentru Grupurile de acţiune Locală privind implementarea Strategiilor de
Dezvoltare Locală la nivelul oraşelor cu peste 20.000 de locuitori - Etapa a III - a a mecanismului DLRC).
Membrii CCS Restrâns vor verifica şi aviza fişele de proiecte selectate de către GAL-uri, în limita
bugetelor aferente intervenţiilor/măsurilor din SDL în cadrul cărora sunt finanţate aceste fişe de
proiecte. Ulterior avizării fişelor de proiecte, cererile de finanţare aferente acestora vor fi depuse în
49

as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

MYSMIS în cadrul apelurilor de proiecte deschise corespunzătoare lansate de Autorităţile de
Management, în vederea verificării şi contractării acestora pentru obţinere de finanţare.
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Atenţie!
Rezultatul procesului de avizare/neavizare a fişelor de proiecte, va fi comunicat prin intermediul
Notificării privind rezultatul procesului de verificare a fişelor de proiecte (Anexa 4 ) însoţită de Anexele
2a sau 2b anonimizate.
După primirea rezultatului verificării fişelor de proiecte, GAL-urile vor informa fiecare potenţial
beneficiar cu privire la avizarea sau neavizarea fişei de proiect prin comunicarea unei copii a notificării
OIR POCU/ ADR, însoţită de listele de verificare aferente fişei de proiect respective anonimizate, în
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea din partea OIR POCU/ ADR a rezultatului final al
procesului de avizare a fişei de proiect respective.
Secretariatul CCS Restrâns va transmite lunar, spre publicare, Lista actualizată a fişelor de proiecte
avizate POCU/POR la AM POCU şi la AM POR, listă care va fi postată pe site-ul www.mfe.gov.ro
Pentru asigurarea transparenţei şi a unei informări corecte a beneficiarilor, fiecare GAL va posta pe
site-ul propriu, un link către Lista actualizată afişelor de proiecte avizate POCU/POR postată pe site-ul
www.mfe.gov.ro.
în situaţia în care o fişă de proiect selectată de GAL nu a fost avizată de către CCS Restrâns, GAL are
posibilitatea de a contesta decizia în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului.
Contestaţiile se vor depune în format fizic, de către GAL-uri, la sediul OIR POCU/ADR,în funcţie de tipul
fişei de proiect (POCU sau POR). Contestaţiile primite după expirarea termenului de depunere se
resping. Soluţionarea contestaţiilor se va realiza în termen de 30 de zile.
La finalizarea procesului de soluţionare a contestaţiei, GAL-urile vor primi Notificarea privind rezultatul
soluţionării contestaţiilor (Anexa 5) însoţită de Anexele 2a sau 2b anonimizate.
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6 Anexe (1-17)
Anexa 1 – Tabel cu obiectivele, măsurile, intervențiile și bugetele aprobate de SDL Gherla
Anexa 2 – Model FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POR
Anexa 3 – Model FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POCU
Anexa 4 – Calendarul estimativ al lansărilor
Anexa 5 – Declarația DE CONFIDENȚIALITATE
Anexa 6 – Declarația privind evitarea conflictului de interese
Anexa 7 – Grile de verificare a eligibilității și a conformității administrative
Anexa 8 – Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în etapa de verificare a conformității
administrative și a criteriilor minime de eligibilitate
Anexa 9 – Model orientativ de solicitare de clarificări CAE
Anexa 10 – Raport contestații - Soluționarea contestațiilor în etapa CAE
Anexa 11 - Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE
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Anexa 17 – Notificarea beneficiarilor rezultatelor etapei ETF
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Anexa 1 – Tabel cu obiectivele specifice, măsurile, intervențiile și bugetele stabilite pentru fiecare tip
de intervenție POR și POCU, aprobate în conformitate cu SDL Gherla
Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în
ZUM Gherla
1. Program de creștere a
(1) Intervenție POR : Extinderea și optimizarea rețelei de
mobilității urbane
piste de biciclete
(2) Intervenție POR : Amenajare de sensuri unice și
parcări de biciclete în preajma grădinițelor, școlilor,
liceelor
(3) Intervenție din bugetul local: Servicii de transport
bătrâni și bolnavi la medic, spitale, etc.
2. Îmbunătățirea aspectului
(4) Intervenție POR : Instalarea / construcția unor
spațiilor urbane
toalete publice
(5) Intervenție buget local : Restaurare și
funcționalizarea Pieței Centrale/Parcul Mic
II.
Reducerea numărului de spații locative improprii
I.

3. Îmbunătățirea condițiilor
locative

Buget
50.000 Eur
45.000 Eur

60.000 Eur
100.000 Eur
200.000 Eur

(6) Intervenție POCU : Facilitare comunitară și asistență
150.000 Eur
juridică prin reglementarea actelor de identitate, de
proprietate, de stare civilă sau care condiționează
obținerea drepturilor de asistență socială, inclusiv măsuri
de încadrare a copiilor în creșă/școală și reîncadrare pe
piața muncii
(7) Intervenție POR : Construire de locuințe sociale
1.800.000 Eur

Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în
2023
4. Sprijinirea inițiativelor
(8) Intervenție POCU : Stimularea înființării de noi
antreprenoriale în vederea
afaceri prin măsuri integrate de consiliere/ formare/
creării de noi locuri de muncă
mentorat/ scheme de microgranturi
III.

5. Facilitarea accesului pe piața
muncii a grupurilor vulnerabile

(9) Intervenție POR : Modernizarea infrastructurii în
vederea creării unui Centru de consiliere, formare și
orientare vocațională,
(10) Intervenție POCU : Programe de ucenicie, formare
profesională, consiliere și orientare vocațională pentru
tineri și adulți
IV. Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază și
Creșterea calității acestor servicii educaționale, medicale și sociale de bază
6. Crearea de facilități pentru
(11) Intervenție buget local : Operaționalizare creșă
educația și îngrijirea copiilor de
vârstă antepreșcolară și
preșcolară

700.000 Eur

50.000 Eur

360.000 Eur

60.000 Eur
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7. Asigurarea serviciilor sociale,
medicale, socio - medicale și
comunitare integrate

8. Îmbunătățirea serviciilor
educaționale în vederea
reducerii abandonului școlar și a
eficientizării actului educațional

(12) Intervenție POR: Modernizarea, amenajarea și
dotarea creșei
(13) Intervenție POR: Construire și dotare centre
comunitare integrate

140.000 Eur

(14) Intervenție POCU: Operaționalizare centru
comunitar integrat
(15) Intervenție POR : Modernizarea cantinei sociale

300.000 Eur

500.000 Eur

100.000 Eur

(16) Intervenției POR: Construire/modernizare/ 1.880.000 Eur
amenajare/dotare unități de
învățământ în vederea furnizării unor servicii
educaționale de calitate, în special a celor de tip
afterschool
(17) Intervenție POCU: Formarea personalului și
150.000 Eur
furnizarea serviciilor tip afterschool, oferirea de
subvenții, etc.

V. Întărirea comunității din ZUM/ SDL prin responsabilizare, cooperare și implicare
9. Programe de inovare socială

(18) Intervenție POCU: Frigider comunitar, biblioteca de
lucruri și campanii de informare în diverse domenii

110.000 Eur

10. Conservarea tradițiilor și
obiceiurilor
comunității
segregate
11.
Consolidarea
imaginii
comunității

(19) Intervenție POR: Modernizarea și amenajarea
spațiilor destinate activităților culturale

165.000 Eur

(20) Intervenție buget local: Construire și promovarea
brand local

70.000 Eur
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ANEXA 2 – MODEL FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POR

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII
Fișa de proiect
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Denumirea instituției
solicitante:

(Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul general POR).

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

Valoarea totală estimată a
proiectului:

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

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

Se va estima durata totală, în luni, a proiectului

Zona vizată de proiect:

Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia, (la
nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e cazul) etc.)
NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă urbană
marginalizată1, fără a se limita doar la aceasta.

1

“Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de dimensiune și coerență. Din

punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori.
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din punct de
vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în sensul susținerii obiectivelor strategiei de
dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alături de
zona urbană funcțională din care fac parte acestea” (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR 2014-2020)
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Populația vizată de proiect:

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

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:
OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri
integrate
Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.

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

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată?
(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la punctul
2, enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20 de
rânduri).
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4. Indicatori de realizare ai programului
( Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a măsura
intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei)
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane estimare țintă:……………metri pătrați

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

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului
(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare)
studiu de fezabilitate
studii de piaţă
proiect tehnic şi detalii de execuţie
contract de lucrări
altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea)
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5. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante
(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea
sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia guvernului României
de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 2014-2020, planurilor de
dezvoltare regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le corespund obiectivele
proiectului).

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

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

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

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

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

12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si dezvoltarea
durabila
(Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale)

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

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

Reprezentant legal,
(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției)
______________________
Data:
(Zz/ll/aaaa)
__/__/____
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ANEXA 3– MODEL FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POCU
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1. Solicitant
Se completeaza datele de identificare ale principalului beneficiar cu datele reprezentatului legal si
de asemenea cu datele referitoare la sediul social.
Telefon

Fax

Email

Se completează cu nr. de telefon Se completează cu nr. de fax Se completează cu adresa de post
al managerului de
al managerului
electronică a managerului de proiect.
proiect.
de proiect.

2. Responsabil de proiect
Nume:

Prenume:

Funcție:

Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect. MANAGER DE PROIECT

3. Persoană de contact
Nume

Prenume

Functia

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

Telefon

Fax

Se completează cu denumirea
funcției pe care o deține persoana
de contact

Email

Se completează cu nr. de telefon Se completează cu nr. de fax al Se completează cu adresa de postă
al
persoanei de contact.
electronică a persoanei de contact.
persoanei de contact.

64

as

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
2014-2020 Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 Titlul proiectului: Implică-te în prezent! Schimbă viitorul!
Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene Contract Nr: POCU/390/5/1/123789/28.09.2018

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

Buget local

➢

Buget de stat

➢

Bugetul asigurărilor sociale

➢

Venituri proprii ale autorității publice

➢

Contribuție privată

Cod CAEN relevant
Se menționează codul CAEN relevant

Capacitate administrativă
1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect
Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare 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.
5. Localizare proiect
Regiune

Județ

Localitate

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

Obiectivele specifice ale proiectului
Nr. crt. Descriere obiective specifice ale proiectului
Se vor prezenta obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele specifice trebuie să fie formulate
clar, cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile și rezultatele (output) prevăzute.
7. Rezultate așteptate
Nr. crt. Detalii rezultat

Se vor prezenta atât rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului, cât și rezultatele
imediate estimate a fi obținute ca urmare a realizării activităților proiectului; fiecare rezultat
imediat va fi corelat cu activitatea/ subactivitatea căreia îi corespunde.

1

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
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 problematicii DLRC;

•

contribuţia proiectului la implementarea mecanismelor DLRC.
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9. Justificare
Vă rugăm să descrieți următoarele aspecte:
•

principalele probleme pe care își propune să le rezolve proiectul; explicați de ce
problema/problemele vizate sunt importante pentru comunitatea DLRC vizată,
precum și modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale
comunității DLRC vizate;

•

sursele de informare (studii, analize etc.) relevante, din care rezultă existența
necesității vizate de proiect;

•

valoarea adăugată a proiectului: impactul estimat și beneficiile aduse comunității
DLRC vizate

10 . Grup țintă
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor acestora.
Descrieți, de asemenea, metodologia de identificare și selecție a grupului țintă (criterii de selecție,
mecanisme și alte aspecte pe care le considerați relevante) și modalitatea de implicare a membrilor
grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului țintă, precum și modul în care
proiectul soluționează aceste nevoi.

IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”.

11. Sustenabilitate
Descriere/ valorificarea rezultatelor:
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de valorificare a rezultatelor proiectului după
finalizarea acestuia. De asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la nivel de politici și
sustenabilitatea instituțională.
Transferabilitatea rezultatelor
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de transfer al rezultatelor proiectului.

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR
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Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft FSE
propuse prin proiect și investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor proiectului,
inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse.

13. Relevanță
Referitoare la proiect
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.).
Strategii relevante
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

•

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 20142020

•

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
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Referitoare la alte strategii
Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea
obiectivelor altor strategii locale în 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.

14. Riscuri
Descriere:
Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților
proiectului.
Risc identificat - Se va completa fiecare dintre riscurile identificate cu privire la implementarea
activităților proiectului, precizând impactul fiecărui risc identificat (semnificativ/ mediu/ mic). Măsuri
de atenuare ale risculu i- 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
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.
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Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să includă diverse acțiuni concrete și/sau
modalități de derulare a activităților capabile să asigure transpunerea propriu-zisă a acestui
principiu.
Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate,
afirmare și participare pentru ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen
este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și urmărește promovarea participării
depline a femeilor și bărbaților în societate.

Nediscriminare
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă principiul nediscriminării, inclusiv
reglementările care interzic discriminarea.
Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă,
naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată,
precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii,
folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale
sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice
alte domenii ale vieţii publice” (Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și
sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

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
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.
Protecția biodiversității
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.
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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.

Utilizarea eficientă a resurselor
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.

Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
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.

Reziliența la dezastre
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.

16. Metodologie
Metodologie
Vă rugăm să descrieți concret următoarele aspecte privind proiectul:
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- metodologia de implementare a activităților;
- modalitățile prin care proiectul contribuie la realizarea temelor secundare FSE prevăzute în

Ghidul solicitantului – Condiții specifice;
măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ”Orientări privind accesarea finanțărilor în
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”;
- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea

atribuțiilor, rolurile persoanelor implicate etc.;
- monitorizarea internă a activităților proiectului;
- alte aspecte relevante privind metodologia de implementare.

17. Indicatori prestabiliți
Se completează pentru fiecare componentă.
Nr. Denumire indicator

Total

crt.
….

Indicatori prestabiliți de realizare
Nr. Denumire indicator

Total

crt.

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.
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Nr. Titlu
Descriere
Tip
Valoare
Tip
Data
Data
Data
Data
crt.
contract contract
procedura publicare publicare semnare transmitere
achiziție achiziție CPV
Moneda
procedura rezultat contract J.O.U.E

Se vor introduce TOATE achizițiile preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului. La momentul
completării bugetului proiectului
19. Resurse umane implicate

Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți:
Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a 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.
Se vor atașa CV-urile în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și documentele
justificative din care să reiasă experiența profesională a experților menționați, precum și calificările
acestuia (copii semnate „Conform cu originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională
relevantă a expertului propus precum și calificările (studiile) acestuia.

20. Resurse materiale implicate
Resurse materiale implicate
Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului.
Titlu

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
localizată.
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Informații suplimentare Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa
materială.

Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:

Resursa

-

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

Cantitate

UM

Partener

Se va preciza tipul de
Se va completa cu
Se va completa cu unitatea Se va completa cu
resursă materială pusă la cantitatea resursei pusă la de
numele
dispoziție pentru
dispoziție prin proiect.
măsură.
entității ce va asigura
activitățile prevăzute
resursa.

prin proiect.
21. Activități previzionate

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

Detalierea
activității/
subactivității

Rezultat
e
Anul începerii Luna începerii
previzio
nate

Anul finalizării Luna finalizării
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Titlul activității/ Se va descrie
subactivității
modalitatea de
implementare a
activității/
subactivității.

Se vor Anul în care va
selecta începe
din
activitatea/
rezultate subactivitatea
le
definite
anterior.

Luna în care va
începe
activitatea/
subactivitatea

Anul în care se
va finaliza
activitatea/
subactivitatea

Luna în care se
va finaliza
activitatea/
subactivitatea

22. Buget - Activități și cheltuieli
Se va completa fișierul excel anexat fișei. Pentru acest pas este necesară completarea următoarelor
rubrici:
•
Descrierea cheltuielii – în această rubrică se vor introduce informaţii privind
denumirea cheltuielii, precum și descrierea tehnică a acesteia (ex: laptop, procesor
i7, 8 gb ram etc.). Pentru costurile salariale se recomandă ca în descrierea
cheltuielii să se precizeze numărul de ore de lucru pe zi, după caz, precum și
numărul de zile sau luni pentru care va fi angajată fiecare persoană.
•
Categorie – se va selecta din nomenclator categoria în care se încadrează cheltuiala.
•

Subcategorie – se va selecta din nomenclator subcategoria în care se încadrează
cheltuiala.

•

Tip – se va selecta dacă cheltuiala este directă sau indirectă.

•

Achiziție – dacă cheltuiala reprezintă o achiziție și aceasta a fost deja introdusă la
secțiunea „Plan de achiziții”, în acest moment poate fi asociată cheltuielii.

•

U.M. – unitatea de măsură (pentru costurile salariale se recomandă ca unitatea de
măsură să fie ora).

•

Cantitate – cantitatea folosită în cadrul activității/ subactivității.

•

Preț unitar fără TVA

•

Procent TVA – se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii.

•

Nerambursabil – se calculează valoarea nerambursabilă aferentă cheltuielii (în
funcție de cofinanțarea stabilită)

•

Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și
costul unitar.

•

În cazul în care cheltuiala este aferentă unei scheme de ajutor de minimis, se va
completa „DA”.

23. Anexe – conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020
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Anexa 4– Calendarul estimativ al lansărilor
Calendarul estimativ al lansărilor de apeluri de proiecte conform SDL Gherla

Denumire
GAL

Orașul
/
Munic
ipiul

Intervenția

Luna/ An

GAL Plaiuri
Someșene

(1) Intervenție POR: Extinderea și
Gherla optimizarea rețelei de piste de
biciclete

GAL Plaiuri
Someșene

(2) Intervenție POR: Amenajare de
Gherla sensuri unice și parcări de biciclete în
preajma grădinițelor, școlilor, liceelor

GAL Plaiuri
Someșene

(3) Intervenție din bugetul local:
Gherla Servicii de transport bătrâni și bolnavi
la medic, spitale, etc.

GAL Plaiuri
Someșene

(4)
Intervenție POR: Instalarea/
Gherla
construcția unor toalete publice

GAL Plaiuri
Someșene

(5)
Intervenție buget local:
Gherla Restaurarea și funcționalizarea Pieței
Centrale/ Parcului Mic

GAL Plaiuri
Someșene

(6)
Intervenție POCU: Facilitare
comunitară și asistență juridică prin
reglementarea actelor de identitate,
de proprietate, de stare civilă sau care
Gherla
condiționează obținerea drepturilor
de asistență socială, inclusiv măsuri
de încadrare a copiilor în creșă/școală
și reîncadrare pe piața muncii

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

Gherla

Suma
lansata

(7) Intervenție POR: Construire de
locuințe sociale

% din
POCU
SDL

Total
Suma
lansata

% din
POR
SDL

50 000

1,04%

45000

0,93%

50 000
MAI 2021
45 000
MAI 2021
60 000
60 000
MAI 2021
100 000
100 000

2,07%

MAI 2021
200 000
200 000
MAI 2021
150 000

7,4%

150 000

IUNIE 2021

1 800 000

37,27
%

1 800 000
MAI 2021
700 000

700 000
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GAL Plaiuri
Someșene

(8) Intervenție POCU: Stimularea
înființării de noi afaceri prin măsuri
integrate de consiliere/ formare/
mentorat/ scheme de microgranturi

GAL Plaiuri
Someșene

(9) Intervenție POR: Modernizarea
infrastructurii în vederea creării unui
Gherla
Centru de consiliere, formare și
orientare vocațională

GAL Plaiuri
Someșene

(10) Intervenție POCU: Programe
de ucenicie, formare profesională,
Gherla
consiliere și orientare vocațională
pentru tineri și adulți

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

GAL Plaiuri
Someșene

(14)
Intervenție
POCU:
Gherla Operaționalizare centru comunitar
integrat

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

GAL Plaiuri
Someșene

(16) Intervenței POR: Construire/
modernizare/ amenajare/ dotare
unități de învățământ în vederea
Gherla
furnizării unor servicii educaționale
de calitate, în special a celor de tip
afterschool
Gherla

(11) Intervenție din bugetul local:
Operaționalizare creșă
(12) Intervenție POR: Modernizarea,
amenajarea și dotarea creșei
(13) Intervenție POR: Construire și
dotare centre comunitare integrate

(15) Intervenție POR: Modernizarea
cantinei sociale

MAI 2021

34,54
%

50 000
50 000

1,04%

MAI 2021
360 000
MAI 2021

17,76
%

360 000

60 000
60 000
MAI 2021
140 000
140 000

2,90%

500 000

10,35
%

MAI 2021
500 000
MAI 2021
300 000
14,8%

300 000

Iunie 2021
100 000
100 000

2,07%

1 880 000

38,92
%

MAI 2021
1 880 000

MAI 2021

150 000

7,40%

150 000
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GAL Plaiuri
Someșene

(17) Intervenție POCU: Formarea
personalului și furnizarea serviciilor
tip afterschool, oferirea de subvenții,
etc.

GAL Plaiuri
Someșene

(18)
Intervenție POCU: Frigider
comunitar, biblioteca de lucruri și
Gherla
campanii de informare în diverse
domenii

GAL Plaiuri
Someșene

(19) Intervenție POR: Modernizarea
Gherla și amenajarea spațiilor destinate
activităților culturale

GAL Plaiuri
Someșene

Gherla

(20) Intervenție din bugetul local:
Construire și promovarea brand local

MAI 2021

110 000
5,43%

110 000

IUNIE 2021
165 000
165 000

3,42 %

MAI 2021
70 000
70 000
IUNIE 2021

Bugetul total al Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Gherla este de 7.246.470,83
EURO dintre care: 4.830.000 EURO investiții pe Programul Operational
Regional, 2.026.470,83 EURO investiții din cadrul Programului Operational Capital Uman
si 390.000 EURO din Bugetul Local.
Data limită de depunere a fișelor de proiecte este de 45 zile calendaristice de la data lansării
apelului de proiecte
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Anexa 5 - DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE
Subsemnatul/a

_______________________________________________

membru/ă în CES/ Comisia de EVALUARE/ CONTESTAȚII al GAL Plaiuri Someșene, declar pe propria
răspundere următoarele:
Prin termenul informație înțeleg orice dată, document, grafic, hartă, planuri de execuție, programe de
calculator, baze de date și alte asemenea stocate prin orice mijloc, conţinutul candidaturilor/fișelor de
proiect evaluate, precum şi alte informaţii prezentate de către candidaţi a căror dezvăluire ar putea
aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale
și, de asemenea, orice informație pusă la dispoziție în legătură directă ori indirectă cu evaluarea /
selecția fișelor de apelui în cadrul prezentului apel ANTREPRENORIAT IN GHERLA APEL POCU/ GAL
PLAIURI SOMESENE / 2020/ 5/ 2/ OS 5.1./8 . Voi trata orice informație la care am acces sau mi-a fost
dată ori adusă la cunoștința drept secretă și confidențială și nu o voi transmite unei terțe părți.
Înțeleg, de asemenea, că această obligație nu se aplică în cazul în care transmiterea
informațiilor se face ca o consecință a unei obligații legale.
Informațiile pe care le dețin le voi folosi în unicul scop de a efectua selectarea/ evaluarea
fișelor de apeluri în cadrul GAL Plaiuri Someșene.
Mă angajez să nu copiez, să nu multiplic, să nu reproduce informația și să nu permit
persoanelor din afara Comitetului CES/ comisiei de selecție / evaluare sau a echipei proiectului să intre
în contact cu informația. Voi lua toate masurile rezonabil posibile pentru a împiedica accesul la
informația aflată sub controlul meu precum și copierea acesteia.
Voi informa imediat conducerea GAL Plaiuri Someșene dacă am cunoștințe despre orice acces
neautorizat la orice informație și modul în care a avut loc acest acces.
Dau prezenta declarație de confidențialitate pe propria răspundere cunoscând prevederile
legale cu privire la confidențialitatea și păstrarea secretului informației.
Nume si prenume_______________________________
Semnătura ____________________________________
Data _________________________________________
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Anexa 6 - DECLARAȚIA PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
DECLARAȚIA PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE
Subsemnatul ______________ cu domiciliul / reședința ____________în calitate de MEMBRU IN CES
GAL PLAIURI SOMESENE cu rol de EVALUATOR în cadrul procesului de evaluare / în calitate de membru
în Comitetului de selecție / Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, declar că:
• am luat la cunoștință prevederile privind conflictul de interese așa cum este prevăzut la art.
10 și 11 din OUG nr. 66/2011 Secțiunea II – Reguli în materia conflictului de interes;
• am luat la cunoștință și respect prevederile Regulamentului Intern de organizare și
Funcționare, procedurile și regulile aplicabile funcției pe care o dețin, astfel cum acestea au
fost descrise în manualele de proceduri interne ale GAL Plaiuri Someșene, aplicabile activității
pe care o desfășoară pe parcursul întregii perioade în care dețin această funcție;
• nu sunt implicat/ă în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/ cereri de
finanțare, precum și în alte activități care ar conduce la suspiciuni legate de imparțialitatea și
obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor și responsabilităților ce îmi revin în calitate de angajat
al GAL/ membru în CES
• nu sunt într-o situație care m-ar împiedica să acționez imparțial și nediscriminatoriu în analiza/
evaluarea/ contractarea/ monitorizarea implementării/ certificării cheltuielilor realizate în
cadrul unui proiect depus spre finanțare/ finanțat prin POR/ POCU
• voi informa din timp Adunarea Generală a GAL / CD al GAL asupra apariției oricăror
circumstanțe de natură să îmi afecteze obiectivitatea și imparțialitatea în exercitarea și în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în următoarele situații:
o DA/ NU ........ Sunt soț/soție cu vreuna dintre persoanele care dețin părți sociale, părți
de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din
Consiliul de Administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unui dintre
solicitanți/ contestatori sau al operatorilor economici care au elaborat fișele de
proiecte/ proiectele/ cererile de finațare sau orice document anexat acestora și/ sau
a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/ legate ale acestora;
o

DA/ NU ........ Sunt rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care
dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre
solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau
de supervizare a unuia dintre solicitanți/ contestatari al operatorilor economici care
au elaborat fișele de proiecte/ proiectele/ cererile de finațare sau orice document
anexat acestora și/ sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/ legate ale
acestora, dacă este cazul.
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Prin prezenta declarație îmi asum faptul că în situația în care se constată că această declarație nu este
conformă cu realitatea, sunt pasibil/ă de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în
declarații.
ANEXA 7 – Grile de verificare a eligibilității și a conformității administrative

Tabelul cu grilele de verificare a eligibilității și a conformității administrative pentru fișele de proiecte
depuse la GAL Plaiuri Someșene și aferente apelurilor lansare pe intervențiile de tip POR și POCU,
aprobate în conformitate cu SDL Gherla

Denumire solicitant:_____________________________________________________

Titlu proiect: ___________________________________________________________

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: _______________________________Prenume:____________________________
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Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

VERIFICAREA
PROIECT

CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE și CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ ALE FIȘEI DE

Răspuns existență la dosar
Criterii de eligibilitate minime obligatorii
DA

NU

Proiectul a fost depus în termenul limită propus de apelul de proiecte
lansat
Proiectul se încadrează în tipul de intervenție din apelul lansat
Fișa de proiect respectă modelul standard propus
Fișa este redactată în limba româna, în format electronic, semnată de
reprezentantul legal al solicitantului
Proiectul va fi implementat în aria de acoperire a SDL Gherla
Perioada de implementare a activităților din fișa de proiect nu depășeste
31.12.2023
Activitățile înscrise în fișa de proiect sunt eligibile în conformitate cu
Ghidul Solicitantului și respectă regulile POR/ POCU
Grupul țintă vizat de activitățile fișei de proiect este reprezentat de
persoane care au fost definite în Strategia de Dezvoltare Locală Gherla ca
făcând parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
Proiectul răspunde la indicatorii de realizare și rezultat aferenți apelului
lansat de GAL Plaiuri Someșene
Solicitantul se încadrează în tipurile de solicitanți elibibili POR / POCU forma de organizare a solicitantului
Bugetul conține cheltuieli eligibile conform Ghidului Solicitantului
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Bugetul se încadrează în limitele – valori minime și maxime stabilite de
Ghidul Solicitantului și de Apel
Solicitantul are contribuție proprie – dacă este cazul
Solicitantul are sediul/ punctul de lucru/ filiala/ sucursala în UAT Gherla
vizat de strategia de dezvoltare locală – dacă este cazul
Solicitantul a demonstrat Asigurarea complementarității investițiilor hard
și soft sau cu alte proiecte finanțate din POCU / POR
Solicitantul nu are înregistrate datorii la bugetul general consolidat şi la
bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de
lucru – dovadă certificat de atestare fiscală
Solicitantul nu are consemnate fapte de natură penală – cazier judiciar
Observaţii............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE:
ELIGIBIL
NEELIGIBIL
Observaţii:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate, care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este cazul,
..................................................................................................................................................................
Aprobat : Reprezentant Legal Asociația GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data______________________
Ştampila
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Verificat : Evaluator – Expert Asociația GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________________________
Data _______________________

Întocmit : Evaluator – Expert Asociația GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data _______________________

Verificat : Evaluator – Expert Asociația GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________________________
Data _______________________
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Anexa 8 – DECIZIA DE REPARTIZARE A FIȘELOR DE PROIECTE ÎN ETAPA DE VERIFICARE A
CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ADMINISTRATIVE ȘI A CRITERIILOR MINIME DE ELIGIBILITATE

DECIZIE

Nume/Prenume _______________________, în calitate de reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri
Someșene”, declar că au fost înregistrate un număr de _______________________ fișe de proiecte,
până la data de _______________________, în cadrul apelului _______________________, aferent
intervenției _______________________.
Prin prezenta, se decide repartizarea următoarelor fișe de proiecte:
•
•
•

nr. POR/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție
nr. POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție
(se înscriu toate numerele de înregistrare aferente fișelor de proiecte)

către membrii evaluatori din etapa CAE
Nume/Prenume _______________________
Nume/Prenume _______________________
în vederea efectuării verificării conformității administrative și a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.
Termenul limită de verificare în etapa CAE este de ......................

DATA:

Semnătura:
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Anexa 9 – MODEL ORIENTATIV DE SOLICITARE DE CLARIFICĂRI ÎN ETAPA CAE

SOLICITARE CLARIFICĂRI ÎN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A
ELIGIBILITĂȚII

Nume/Prenume _______________________, în calitate de EVALUATOR CAE al GAL “Plaiuri
Someșene”, solicit clarificări aferente fișei de proiect înscrise sub numărul
•
•

nr. POR/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție sau
nr. POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție

Vă rog să îmi prezentați până la data de _______________________ următoarele documente, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări:
•
•

_______________________
_______________________

Pentru completarea dosarului de verificare a conformității administrative și a eligibilității.

DATA:

Semnătura:
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ANEXA 10 - RAPORT DE CONTESTAȚII – ETAPA CAE
Conţinut:
A.
B.
C.
D.
E.

Introducere
Membrii Comitetului de evaluare și selecţie GAL
Derularea etapei de soluționare a contestatiilor
Concluzii
Anexe: Lista de proiecte care au intrat în contestații

A. Introducere: Se vor menţiona următoarele elemente:
• Numărul total al proiectelor pentru care au fost depuse contestații
• Perioada în care au fost solicitate contestațiile
B. Membrii comisiei de contestații GAL – ETAPA CAE
Nume

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

C. Procesul de soluționare contestații: Se vor menţiona următoarele elemente
•

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente

•

Sinteza discuţiilor/concluzii privind soluționarea contestațiilor

•

Data şi modul de anunţare a rezultatelor contestațiilor
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•

Numărul total de proiecte pentru care au fost primite contestații

•

Rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor

Titlu proiect

Aspecte contestate

Răspunsurile primite de la membru/i evaluator

D. Concluzii: Se vor formula concluziile Comitetului de contestații al GAL.
R:
Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe procesului de soluționare a contestațiilor,
dacă a fost cazul.

Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data______________________
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ANEXA 11 – NOTIFICAREA BENEFICIARILOR PRIVIND REZULTATUL ETAPEI CAE - model
În atenția Domnului/Doamnei _______________________, reprezentant legal al solicitantului
_______________________

Vă aducem la cunoștință, referitor la Fișa de proiect depusă de _______________________ (solicitant)
ca urmare a apelului de selecție nr. _______________________ și înregistrată la GAL Plaiuri Someșene
sub numărul _______________________, faptul că ați fost declarat ADMIS/ RESPINS în urma etapei
de verificare a conformității adminitrative și îndeplinirii criteriilor de eligibilitate.

Fișa de proiect ______________________, va trece în etapa de verificare a îndeplinirii condițiilor
tehnico-financiare. Vom reveni cu alte informații în cel mai scurt timp.

Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data______________________
Ştampila
Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________________________
Data _______________________

Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
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Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data _______________________

Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________________________
Data _______________________
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ANEXA 12 – Tabelul cu grilele de verificare tehnico financiară pentru fișele de proiecte depuse la GAL
Plaiuri Someșene și aferente apelurilor lansare pe intervențiile de tip POR și POCU, aprobate în
conformitate cu SDL Gherla.

Nr. Categorii/ subcategorii
Crt.

1.

2.

Capacitatea solicitantului și a partenerilor

Punctaj
total
maxim

Puctaj
maxim
per
criteriu

20

Punctaj
minim
total
POR

Punctaj
minim
per
criteriu

10

Punctaj
minim
total
POCU

Punctaj
minim
per
criteriu

14

Din descrierea proiectului rezultă experiența
specifică relevantă pentru implementarea
activităților din fișa de proiect

5

2,5

3,5

Rolurile solicitantului și al partenerilor sunt
exprimate clar prin descrierea atribuțiilor și
implicării acestora din punct de vederea al
resurselor umane, materiale și financiare

5

2,5

3,5

Solicitantul / Partenerii fac dovada capacității
financiare pentru susținerea proiectului

5

2,5

3,5

Fișa de proiect are anexate documentele
tehnice solicitate în apelurile POR/ POCU
(Solicitantul poate justifica activitățile
proiectului prin documente valide precum:
studii, contracte, proiecte)

5

2,5

3,5

Atingerea obiectivelor și corelarea acestora
cu rezultatele așteptate / măsurile/
indicatorii intervenției
Activitățile proiectul contribuie la atingerea
obiectivelor generale ale SDL

24

12

3

18

2

3
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3.

Activitățile proiectul contribuie la atingerea
indicatorilor specifici măsurilor și
intervențiilor SDL

2

1

2

Metodologia de implementare a activităților
este descrisă concret și susține atingerea
rezultatelor

3

1

2

Rezultatele sunt corelate cu obiectivele,
activitățile și indicatorii intervenției

3

1

Rezultatele proiectului depășesc atingerea
indicatorilor specifici măsurilor și
intervențiilor SDL

2

1

Sunt descrise concret modalități de transfer
a rezultatelor proiectului

2

1

Fișa de proiect prezintă clar riscurile estimate
și soluțiile identificate pentru depășirea
acestora

3

1

2

Fisa de proiect este corelata si
complementara cu fisa de proiect/activitati
care vizeaza alte masuri/interventii din SDL

6

4

4

Descrierea categoriilor de grup țintă vizate

15

7,5

2

1

2

10

Fișa de proiect include categoriile de grup
țintă specifice SDL

3

1,5

2

Sunt descrise criteriile de identificare și
selecție a grupului țintă care participă la
activitățile proiectului

3

1,5

2

Există corelare între nevoile grupului țintă și
rezultatele proiectului

3

1,5

2

Fișa de proiect vizează depășirea
indicatorului de grup țintă definit în apel

3

1,5

2
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Fișa de proiect vizează includerea în activități
a populației de etnie romă/ tinerilor din
ZUM/ a femeilor
4.

5.

6.

Sustenabilitate

3

6

3

2

3

Fișa de proiect conține modalități concrete
de valorificare a rezultatelor acesteia după
finalizarea proiectului

3

1,5

1,5

Proiectul are impact la nivelul comunității la
cel puțin 1 an după finalizarea proiectului

3

1,5

1,5

Buget

24

12

18

Bugetul respectă formatul apelului și toți
indicatorii acestuia sunt corect calculați și
fundamentați

8

4

6

Bugetul este corelat cu activitățile și
rezultatele proiectului

8

4

6

Cheltuielile bugetare sunt corelate cu planul
de achiziții

8

4

6

Complementaritatea POR/ POCU

5

Fișa de proiect explică complementaritatea
FEDR / FSE și vice-versa
7.

1,5

Principii orizontale

2,5
5

6

3
2,5

3

3
4

Fișa de proiect vizează principiul egalității de
șanse (egalitate de gen/ nediscriminare)

3

1,5

2

Fișa de proiect vizează principiul dezvoltării
durabile (poluatorul plătește/ biodiversitate/
utilizare eficientă a resurselor/ atenuarea și
adaptarea la schimbările climatice/ reziliența
la dezastre)

3

1,5

2
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Anexa 13 – DECIZIA DE REPARTIZARE A FIȘELOR DE PROIECTE ÎN ETAPA DE EVALUARE TEHNICOFINANCIARĂ (ETF)

DECIZIE

Nume/Prenume _______________________, în calitate de reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri
Someșene”, declar că au fost admise în urma procesului de verificare din etapa de evaluare a
eligibilității și a conformității administrative un număr de _______________________ fișe de proiecte,
în cadrul apelului _______________________, aferent intervenției _______________________.
Prin prezenta, se decide repartizarea următoarelor fișe de proiecte:
•
•
•

nr. POR/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție
nr. POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție
(se înscriu toate numerele de înregistrare aferente fișelor de proiecte)

către membrii evaluatori din etapa ETF
Nume/Prenume _______________________
Nume/Prenume _______________________
în vederea efectuării verificării tehnico-financiare.
Termenul limită de verificare în etapa ETF este de ......................

DATA:

Semnătura:
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Anexa 14 – MODEL ORIENTATIV DE SOLICITARE DE CLARIFICĂRI ÎN ETAPA ETF

SOLICITARE CLARIFICĂRI ÎN ETAPA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A
ELIGIBILITĂȚII

Nume/Prenume _______________________, în calitate de EVALUATOR ETF al GAL “Plaiuri
Someșene”, solicit clarificări aferente fișei de proiect înscrise sub numărul
•
•

nr. POR/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție sau
nr. POCU/ GAL/ Anul deschiderii/ 5/ nr. Apel/ OS 5.1./intervenție

Vă rog să îmi prezentați până la data de _______________________ următoarele documente, în
termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării de clarificări:
•
•

_______________________
_______________________

Pentru completarea dosarului de verificare a etapei tehnico-financiare.

DATA:

Semnătura:
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ANEXA 15 - RAPORT DE SELECȚIE A FIȘELOR DE PROIECTE APROBATE DE GAL 2 CU ÎNCADRAREA ÎN
BUGETUL INVESTIȚIEI
Conţinut:
F.
G.
H.
I.
J.

Introducere
Membrii Comitetului de evaluare și selecţie GAL
Derularea selecţiei de proiecte
Concluzii
Anexe: Lista de proiecte selectate3

E. Introducere: Se vor menţiona următoarele elemente:
• Numărul total al proiectelor
• Perioada în care s-a efectuat selecţia
F. Membrii Comitetului de evaluare și selecţie al GAL
Nume

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

G. Procesul de evaluare și selecţie: Se vor menţiona următoarele elemente
•

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente

•

Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.)

2

ORIENTĂRI PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL
ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI, Etapa a III-a mecanismului DLRC
3
Lista de proiecte selectate va fi ordonată în funcţie de punctajul total
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•

Data şi modul de anunţare a rezultatelor

•

Proiectele încadrate pe lista prioritară

•

Proiectele încadrate pe lista de rezervă (în limita de supracontractare de 120% din bugetul
aferent SDL)

•

Numărul total de proiecte primite

•

Numărul proiectelor retrase

•

Numărul proiectelor neeligibile

•

Numărul proiectelor eligibile selectate

•

Numărul proiectelor eligibile neselectate

•

Valoarea fiecărui proiect selectat

•

Număr de contestații primite și motivele acestora

Titlu proiect

Clarificări solicitate

Răspunsurile primite de la solicitantul de
finanţare

(se vor prezenta sintetizat clarificările solicitate şi răspunsurile primite)
H. Concluzii: Se vor formula concluziile Comitetului de selecție al GAL.
R:
Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei, dacă a fost cazul.
Nume si prenume

Semnătura

Data

Preşedintele
Comitetului de selecţie
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Secretar
Membru
Membru
Membru
”Au fost / NU au fost respectate criteriile de eligibilitate și selecție din documentele apelului, precum
și măsurile minime obligatorii de publicitate a apelului de selecție.”
Avizare reprezentant OIR/ ADR
..................................
Numele și prenumele
............................
Calitatea
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ANEXA 16 RAPORT DE CONTESTAȚII – ETAPA ETF
Conţinut:
K.
L.
M.
N.
O.

Introducere
Membrii Comitetului de evaluare și selecţie GAL
Derularea etapei de soluționare a contestatiilor
Concluzii
Anexe: Lista de proiecte care au intrat în contestații

I.
•
•

Introducere: Se vor menţiona următoarele elemente:
Numărul total al proiectelor pentru care au fost depuse contestații
Perioada în care au fost solicitate contestațiile

J.

Membrii comisiei de contestații GAL – ETAPA ETF

Nume

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

K. Procesul de soluționare contestații: Se vor menţiona următoarele elemente
•

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente

•

Sinteza discuţiilor/concluzii privind soluționarea contestațiilor
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•

Data şi modul de anunţare a rezultatelor contestațiilor

•

Numărul total de proiecte pentru care au fost primite contestații

•

Rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor

Titlu proiect

Aspecte contestate

Răspunsurile primite de la membru/i evaluator

L. Concluzii: Se vor formula concluziile Comitetului de contestații al GAL.
R:
Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe procesului de soluționare a contestațiilor,
dacă a fost cazul.

Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data______________________
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ANEXA 17 – NOTIFICAREA BENEFICIARILOR PRIVIND REZULTATUL ETAPEI ETF - model
În atenția Domnului/Doamnei _______________________, reprezentant legal al solicitantului
_______________________

Vă aducem la cunoștință, referitor la Fișa de proiect depusă de _______________________ (solicitant)
ca urmare a apelului de selecție nr. _______________________ și înregistrată la GAL Plaiuri Someșene
sub numărul _______________________, faptul că ați fost declarat ADMIS/ RESPINS în urma etapei
de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnico - financiare.
ADMIS: Veți fi contactat pentru informare asupra pașilor pe care trebuie să îi urmați în perioada
următoare.
RESPINS: Vă mulțumim pentru participarea la acest proces de evaluare a fișelor de apeluri.
Aprobat : Reprezentant Legal Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data______________________
Ştampila
Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________________________
Data _______________________

Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data _______________________
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Evaluator – Expert Asociatia GAL “Plaiuri Someșene”
Nume/Prenume _______________________
Semnătura _______________________
Data _______________________
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