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Program Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

Operatiunea 5.1: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de sărăcie 

şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori 

Proiect: Sprijin pentru functionarea GAL Baia Mare  in vederea implementarii SDL, 
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Cod SMIS 2014+ 127124 
Caseta 1. Proiect Cod SMIS 2014+ 127124 

 

 

Introducere . Definitii, Abrevieri si Acronime  

Definitii  

Comitet Comun 

de Selecţie (CCS) 

Organism tehnic interinstituţional, fără personalitate juridică, sub coordonarea Ministerului 
Fondurilor Europene (MFE), cu scopul evaluării din punct de vedere strategic şi operaţional a 
Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) propuse spre finanţare în cadrul Mecanismului DLRC 
(etapa a ll-a). 

Comitetul de 

Selecţie 

Organismul tehnic cu responsabilităţi privind evaluarea si selectarea pentru finanţare a 
proiectelor   depuse la GALBM, în conformitate cu procedura de selecţie prezentată 
Manualul de Proceduri de evaluare si Selectie al GALBM 

Comisia de 

solutionare a 

contestatiilor  

Reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor adresate 
în legătură cu rezultatele procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţarela GALBM. 
(Comisia de Contestaţii) 

Secretariatul CCS Organism tehnic format din reprezentanţi ai Direcţiei Generale Programare Şi Coordonare 
Sistem din cadrul MFE care asigură secretariatul CCS 

Comitetul Comun 

de Selecţie 

restrâns 

Organism tehnic, format din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestionarea POR şi 
POCU, cu responsabilităţi privind desfăşurarea procesului de avizare a procedurilor GAL-
urilor de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte elaborate în conformitate cu Strategiile de 
Dezvoltare Locală aprobate precum şi de avizare a fişelor de proiect selectate de GAL. 

Secretariatul CCS 

restrâns 

Organism tehnic format din reprezentanţi ai structurilor implicate în gestionarea POCU prin 
decizia Directorului general al AM POCU. 

Organism 

Intermediar (OI) 

Orice organism public care acţionează sub responsabilitatea AM POCU/AM POR şi care 
îndeplineşte atribuţii delegate în numele AM în raport cu operaţiunile implementate de 
beneficiarii POCU/POR. Pentru POCU - Organism Intermediar Regional (OIR) şi pentru POR 
- Agenţie de Dezvoltare Regională (ADR) 

Zona Urbană 

Marginalizată 

Zone din interiorul oraşelor şi municipiilor care nu satisfac un standard corespunzător pe 
niciunul din cele trei criterii, respectiv au deficit de capital uman (populaţie cu stare precară 
de sănătate, îmbătrânită, cu nivel redus de educaţie etc.), au un nivel scăzut de ocupare 
formală (populaţie şomeră etc.) şi oferă condiţii improprii de locuire (locuinţa supra-
aglomerate, nebranşate la utilităţi etc.) 

MySMIS Aplicaţia conexă SMIS2014+ care permite schimbul de date între beneficiari sau potenţiali 
beneficiari şi autorităţi, integrat în SMIS2014+ şi care acoperă întregul ciclu de viaţă al 
proiectului, în cadrul programelor finanţate din FEDR, FC şi FSE în conformitate cu 
prevederile art.122 alin (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. 

Tabel 1.Definitii 

Abrevieri si acronime 

AM POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 

AM POR Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 

ADR Agentia de Dezvoltare Regionala  

CCS Comitetul Comun de Selecţie 

CAE Conformitate administrativă și eligibilitate (evaluare conformitate 

administrativa si eligibilitate)  ETF Evaluarea tehnică şi financiară 
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CPS Criteriile de prioritizare și selecție a propunerii de proiectul 

FP Fise Proiecte modele POCU/POR , modele pentru depunatorii de proiecte la 

GALBM CS GAL Comitetul de selectie al GAL Baia Mare 

CSC GAL Comitetul de Solutionare a Contestatiilor din cadrul GAL Baia Mare 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regionala 

FSE Fondul Social European 

MFE Ministerul Fondurilor Europene 

MDRAP Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 

OI Organism Intermediar 

OI ADR Organism Intermediar Agentia de Dezvoltare Regionala 

OIR POCU Organism Intermediar Regional al Programului Operational Capital Uman 

CD GAL Consiliul/Comitetul  Director al Grupului de Acţiune Locală 

SDL Strategie de Dezvoltare Locală 

SDLRC Strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității 

ZUM Zona Urbană Marginalizată 

GAL Grup de Acţiune Locală 

GALBM Grupul  de Acţiune Locală Baia Mare 

PES Procedura de Evaluare si Selectie GALBM 

ZUM GALBM  Zona Urbană Marginalizată Craica , cca. 650 locuitori  

SDL  GALBM  SDL GAL Baia Mare , Cartier Vasile Alecsandri cca. 25142 locuitori 

Tabel 2.Abrevieri si acronime 

 

 

CAP.I. Informatii Generale  

1.1.Rolul GAL urilor conform Regulamentului UE  1303 
2
 (UE_Reg1303, 

2013) 

1.1.1.Articolul 34 , Reg.1303 UE, despre  Grupurile  de acțiune locală  

(1)   Grupurile de acțiune locală elaborează și implementează strategiile de dezvoltare locală 

plasate sub responsabilitatea comunității. 

Statele membre definesc rolurile respective ale grupului de acțiune locală și autoritățile responsabile 

pentru implementarea programelor relevante, cu privire la toate sarcinile de implementare legate de 

strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

                                                           
2 EU _ Reg.1303 / 2013 ; 
https://portal.afir.info/Uploads/Docu%20LEGISLATIE/Legislatie_2016/R.UE_1303_2013_dispozitii_c
omune_ESI.doc 
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(2)   Autoritatea sau autoritățile de management responsabile se asigură că grupurile de acțiune locală 

fie aleg un partener din cadrul grupului în calitate de partener principal pentru aspectele 

administrative și financiare, fie se reunesc în cadrul unei structuri comune legal constituite. 

(3)   Sarcinile grupurilor de acțiune locală sunt următoarele: 

(a)  consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv 

promovarea capacităților lor de management al proiectelor; 

(b)  conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective 

în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că 

cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au 

statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; 

(c)  asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală 

plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de 

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei; 

(d)  pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de 

proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; 

(e) primirea și evaluarea cererilor de contribuții; 

(f)     selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, după caz, prezentarea 

propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de 

aprobare; 

(g) monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 

comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură 

cu strategia respectivă. 

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (3) litera (b), grupul de acțiune locală poate 

avea statut de beneficiar și poate implementa operațiuni în conformitate cu strategia de dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității. 

(5)   În cazul activităților de cooperare ale grupurilor de acțiune locală, menționate la articolul 35 

alineatul (1) litera (c), sarcinile stabilite la alineatul (3) litera (f) de la prezentul articol pot fi efectuate 

de autoritatea de management responsabilă.  

       

1.1.2. Scopul Procedurii de Evaluare si Selectie proiecte  la GALBM 

 

Conform Reg.1303 , GAL Baia Mare a intocmit prezenta Procedura PES  pentru conformare cu 

cerintele art.34. (3) lit.b...e. 

 

1.2. Elaborarea si Implementarea SDL GAL Baia Mare  

1.2.1. Scurt Istoric GAL Baia Mare 

 

Asociatia  „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BAIA MARE” este persoana juridica de 

drept privat, autonoma, nonprofit, apolitica si fara scop lucrativ, organizata potrivit O.G. 26/2000 si a 

Legii 246/2005, din persoane juridice prin reprezentanþi desemnaþi care au luat parte in data de 

15.09.2017 la adunarea de constituire si ai carei membri fondatori sunt: Municipiul Baia Mare, 

Fundaþia de Voluntari Somaschi,  SC Centrul de Excelenþa pentru Resurse Comunitare SRL (SC 

CERC SRL), Asociatia Young Roma Maramures, Fundaþia Hope and Homes for Children România. 

Asociatia a fost inregistrata la Tribunalul Maremures prin incheierea civila nr. 8962/2017.  
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In urma activitatilor derulate pentru dezvoltarea parteneriatului in vederea elaborarii strategiei 

de dezvoltare locala, s-au mai adaugat noi membri: SC INDECO SOFT SRL, SC TRU TRAINING 

SRL si o persoana fizica din ZUM- Lacatus Martin. 

Parteneriatul este de natura a aduce valoare adaugata datorita competentelor si expertizei 

diverse a membrilor. Astfel, Municipiul Baia Mare, Fundatia de Voluntari Somaschi, Fundatia 

HHCR, Asociatia Young Roma Maramures si reprezentantul ZUM au o cunoastere profunda a 

nevoilor si problemelor cu care se confrunta comunitatea, elaborand participativ politici, programe si 

proiecte pentru solutionarea acestora.  

SC CERC SRL, SC INDECO SOFT SRL si SC TRU TRAINING SRL apartin mediului de 

afaceri si pot aduce contributii valoroase in ceea ce priveste evaluarea sociala, formarea profesionala, 

implementarea de proiecte pentru imbunatatirea incluziunii socio-profesionale a persoanelor 

marginalizate. 

 

GAL 

Baia Mare

ZUM Craica 

 

 
Figură 1.Teritoriul acoperit de SDL GALBM : Cartier Vasile Alecsandri*Linie rosie)  si ZUM Craica (galben) 

 

1.2.2. SDL  GAL Baia Mare, elaborare si implementare  

Strategia  de Dezvoltare Locala a GAL Baia Mare a fost elaborata in perioada 2017-2018 , 

fiind aprobata spre  finantare prin contractul nr. POCU /482/5/1/127124 (Contractde Finantare 

POCU/482/5/1/127124, 2019_Martie_28). 

Obiectivul general si Obiectivele specifice ale SDL sunt prezentate in fig. Urmatoare . 
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Rolul GAL urilor conform Reg.1303  Articolul 34 Grupuri de acțiune locală 

(1)   Grupurile de acțiune locală elaborează și implementează strategiile de 
dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.

Elaborare 

SDL(2017-

2018)
Implementar

e 

SDL(2019-

2023)

 

Reg1303 , art.34 
(1)

Obiective 

SDL(cap.

5)

Obiectivul general al SDL Baia Mare

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 

sau excluziune socială în ZUM, alături de 

îmbunătățirea calității vieții, 

creșterea coeziunii sociale, 

îmbunătățirea mediului de viață și 

creșterea economică în teritoriul SDL.

1.Infrastructura
Proces inițiat de extindere și modernizare a infrastructurii de acces și 

utilități publice a teritoriului SDL  - ca suport al regenerării urbanistice.

2.Mobilitate 

Urbană

Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului 

SDL/ ZUM care să faciliteze accesul la obiectivele de interes public 

din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul acestuia

3.Spații Publice 

Urbane

Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului 

SDL/ ZUM care să faciliteze accesul la obiectivele de interes public 

din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul acestuia

4.Locuire
Politică locală de locuire socială, elaborată și aplicată participativ, cu 

initierea proiectelor pilot în zona SDL. 

 

5.Ocupare
Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM evaluat și valorificat prin 

instrumente complementare ”hard” & ”soft”.

6.Educaţie.
Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL și adaptarea lui 

la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei.

7.Acces La 

Servicii

Prezența crescută a serviciilor publice în zonă = creșterea performanței 

indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL.

8.Comunitate
Structuri comunitare funcționale în teritoriul SDL/ ZUM, susținute de 

grupuri largi de locuitori, implicați activ în procesul dezvoltării zonei  

9.Imagine publica O nouă identitate teritorială, definită și promovată participativ prin toate măsurile/ proiectele de dezvoltare ale zonei.

Obiectivele specifice ale SDL corelate cu sectoarele de interventie (domeniile )  sunt:

 
Figură 2.Elaborare si implementare SDL GAL Baia Mare 
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1.3. Sarcinile grupurilor de acțiune locală 

 

Asa cum rezulta din Reg.1303 (UE_Reg1303, 2013), art.34 sarcinile GAL rilor sunt prezentate in 

continuare , cu particularizarea activitatilor organizatiei GALBM  in cadrul carora se indeplinesc cerintele 

art.34. 

Scopul prezentului manual/procedura este prezentarea in detaliu a procesului de primire-

verificare , evaluare si selectie (PVES) 
3
 a cererilor de finantare(cereri de contributie )   sub forma de Fise 

de Proiect ale potentialilor beneficiari , prezentat simplificat in fig.3 si detaliat (in tot contextul sarcinilor  

GAL ului in fig.4) 

Primirea
Primirea la GALBM a Fiselor de Proiect (FP , dosar de proiect) : Loc, Data , Ora , Cerinte 

document

Evaluarea

Evaluarea Fiselor de Proiect(Cerere de Contributie) , in 2 etape :

CAE (Conformitate , Eligibilitate) ETF (evaluare tehnico-financiara)  ; Comitet Selectie/

Comisie Contestatii)  

Transmiter

ea la CCS

Transmiterea la Secretariatul Comitet Comun de Selectie  CCS  (POCU/POR) pentru 

avizare/aprobare (Trimestrial ?)

MySMIS Beneficiarul depune proiectul SELECTAT in MYSMIS ul propriu

 

Figură 3.Procesul de primire-verificare , evaluare si selectie a fiselor de proiect )PVES) 

Prevederile acestuia se aplica la toti cei implicati in procesul PVES , partenerii GALBM , membrii 

Comitetului Director , angajatii GALBM ,  expertii evaluatori externi, angajati sau voluntari   cu atributii 

specifice in procesul de lansare a apelurilor de selectie, precum si de catre membrii Comitetului de 

Selectie si ai Comitetului de Solutionare a Contestatiilor , inclusiv  reprezentantilor OI ADR / OIR 

POCU,invitati  în calitate de observatori.

                                                           
3
 PVES= proces  de primire-verificare , evaluare si selectie 
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Activitati 

corespondente  

GALBM  

A1, A2

Reg.1303., art.34 

(a) consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și 

implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților 

lor de management al proiectelor

A3.1.

(b) conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și 

transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea 

operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează 

că cel puțin 50 % din voturile privind deciziile de selecție sunt 

exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și 

permite selecția prin procedură scrisă;

A3.3.

(c) asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu 

strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 

comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de 

contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor strategiei;

A3.2.

(d) pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei 

proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea 

criteriilor de selecție;

A3.3. (e)primirea și evaluarea cererilor de contribuții;

A3.3

(f)selectarea operațiunilor și stabilirea cuantumului contribuției și, 

după caz, prezentarea propunerilor către organismul responsabil 

pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;

A4,A4.

1.

(g)monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare 

locală plasate sub responsabilitatea comunității și a 

operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de 

evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Pregati

rea

Ghiduri 

Modele CF: POCU/ POR

Fise si Procedura Conformitate, 

Fisa si porcedura Eligibilitate ,

Fisa si Procedura Selectie 

Regulament Comitet Selectie /Contestatii

Publica

rea

Publicare Documentatii dezbatere ; 

Publicare Finale : Apel (APELURI ) : 

pagina web/portal

Social media : facebook

Presa locala

Afisare

Procedura 

selectie

Nediscriminatorie, transparente, criterii selectie (CS) 

obiective , evitare conflicte de interese

Decizile de 

selectie

Procedura evaluare experti : Conformitate(Documente) , 

Eligibilitate(Proiect/Aplicant) , selectie(Criterii selectie/

departajare) 

Procedura Comitet selectie si Comisie Contestatii

Coerenta 

cu SDL

Criterii de Selectie  de COERENTA(Atingere Obiective 

si Tinte Strategice)

Avizare de catre 

CSS restrins

Apel 

Avizat 

de CSS

Primirea
Primirea la GALBM a Fiselor de Proiect (dosar de proiect) : Loc, Data , Ora , Cerinte 

document

Evaluarea

Evaluarea Fiselor de Proiect(Cerere de Contributie) , in 2 etape :

CAE (Conformitate , Eligibilitate) ETF (evaluare tehnico-financiara)  ; Comitet Selectie/

Comisie Contestatii)  

Lnasare 

Sesiune/Apel: 

Publicitate, 

Durate 

Contributi

e
Stabilirea cunatumului contributiei pentru fiecare masura 

Verificare 
finala elig

prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru 

verificarea finală a eligibilității(proiect si aplicant )  înainte de 

aprobare

Avizare 

Cuantum si 

Eligibilitate 

de catre  OR

Transmiter

ea la SC

Transmiterea la Secretariatul Comitet Comun de Selectie  CCS  (POCU/POR) pentru 

avizare/aprobare (Trimestrial ?)

MySMIS Beneficiarul depune proiectul SELECTAT in MYSMIS ul propriu

Proceduri 

MySMIS/ 

POCU/POR: 

verificare/

aprobare/

contractare
 

Figură 4.Sarcinile GAL (a--g) reflectate in Activitatile Planificate GALBM(A1-A4) 
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1.4. GAL Baia Mare , Sprijin pentru functionarea GAL Baia Mare , proiect 

POCU Cod SMIS 2014+127124, perioada implementare 29.03.2019-

21.12.2023 

 

Obiectivele finantarii sprijinului de functionare  GALBM , conform Contract de Finantare (Contractde 

Finantare POCU/482/5/1/127124, 2019_Martie_28) 

      

OS
1

Consolidarea 

capacitaţii GAL de a 

dezvolta şi 

implementa 

intervenţiile din 

SDL în perioada 

2019-2023

OS2

Creşterea gradului de 

informare şi animare a 

comunităţii şi a 

potenţialilor beneficiari 

privind intervenţiile 

SDL, prin asigurarea 

accesului egal, 

nediscriminatoriu şi 

participării locuitorilor 

teritoriului SDL şi ZUM 

şi a actorilor sociali 

relevanţi la activităţile 

proiectului

OS3

Dezvoltarea 

procedurilor pentru 

selecţia proiectelor şi a 

mecanismelor de 

implementare, 

evaluare şi 

monitorizare a 

SDL,precum şi 

lansarea şi gestionarea 

a cel puţin 8 apeluri de 

propuneri de proiecte 

în perioada 2019-2023

OS
4

Asigurarea 

funcţionalităţii 

GAL.

Cod SMIS 
2014+ 

127124

Obiectiv general al proiectului este 

consolidarea capacitatii Asociatiei GAL 

Baia Mare de a implementa strategia de 

dezvoltare locala si cresterea participarii 

comunitatii vizate în implementarea SDL. 

 

Figură 5. Obiectivele finantarii sprijinului de functionare  GALBM 

1.5. Masurile GALBM 

Ob. Specific Măsura 

1. Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a 

infrastructurii de acces și utilități publice a 

teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării 

integrate a zonei. 

1.1. Construirea rețelei rutiere și de utilități publice 

în zona de dezvoltare social SDL/ ZUM (Craica) și 

racordarea la rețelele  municipale 

2. Sistem intermodal de transport persoane și 

mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să 

faciliteze accesul la obiectivele de interes public 

din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul 

acestuia. 

2.1. Dezvoltarea / diversificarea transportului in 

comun si transport scolar; 

3. Spații publice urbane - spatii de manifestare, 

participare, integrare  socială - modele de 

dezvoltare urbană SMART.    

3.1. Centre comunitare/ sociale  integrate 

(multifunctionale) 

4. Politică locală de locuire socială, elaborată și 

aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în 

zona SDL/ ZUM    

4.1. Identificarea si dezvoltarea urbanistica a 

zonelor de locuire sociala adecvate starii sociale a 

beneficiarilor. 
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4.2. Solutionarea  (identificarea soluțiilor) locuirii 

neautorizate din zona de siguranta a CF uzinale. 

5. Potențial antreprenorial al zonei SDL/ ZUM 

identificat și valorificat  prin instrumente SMART 

”hard” & ”soft”. 

5.1. Promovarea antreprenoriatului social (SES)/ 

atragerea de investitii pentru crearea de locuri de 

munca, adaptate conditiilor locale si grupurilor 

vulnerable (romi, tineri, femei, etc.); 

5.2. Furnizarea adecvata profilului social al 

grupurilor tinta de  servicii pe piata muncii locale: 

consiliere profesionala/ formare profesionala / 

cautarea unui loc de munca - angajare/ medierea 

muncii; 

6. Dezvoltarea infrastructurii educaționale a 

teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de 

dezvoltare durabilă a zonei. 

6.1. Creșterea capacității, diversității furnizării de 

servicii educaționale formale adecvate copiilor/ 

elevilor din zone marginalizate; 

6.2. Cresterea aportului educatiei non-formale 

(cultural-artistică, sportivă, ecologică, civică)  la 

dezvoltarea personală a noi generatii; 

6.3. Extinderea capacitatii, amenajarea spatiilor, 

dotarea si adaptarea metodelor de invatamant formal 

la particularitatile grupurilor sociale marginalizate; 

7. Prezența crescută a serviciilor publice în zonă și 

în consecință, a performanței indicatorilor de 

integrare a (populației) ZUM  în teritoriu SDL. 

7.1. Descentralizarea locală a serviciilor publice prin 

crearea și funcționarea punctelor de lucru din spatii 

publice urbane/ centre comunitare - sociale  

multifunctionale 

8. Structuri comunitare funcționale în teritoriul 

SDL/ ZUM, susținute de grupuri largi de locuitori, 

implicați activ în procesul dezvoltării zonei   

8.1. Servicii de facilitare comunitara, de creștere a 

capacității (impactului) de reprezentare activă a 

locuitorilor zonei in procesele de luare a deciziilor 

locale cu privire la actiunile din zona SDL/ZUM 

9. O nouă identitate teritorială, definită și 

promovată participativ prin toate măsurile/ 

proiectele de dezvoltare ale zonei. 

9.1. Definirea si  promovarea  unei noi identitati 

vizuale asumate de comunitatea SDL/ZUM si 

promovarea ei in toate actiunile/ proiectele din zona 

Tabel 3.Masurile si Obiectivele  SDL GAL  Baia Mare 

1.6. Lista InterventiiGALBM 

Nr 

crt 

Cod 

Obiective  

specifice  

Cod 

Masu

ra 

Cod  

Interv

entie  

Interventii 

1 1 1 1 Amenajare infrastructura urbană zonală_SDL - nivelare teren/ parcelare, 

construire și racordare infrastructură acces și utilități 

2 2 1 1 Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) 

din SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale. 

3 2 1 2 Extinderea infrastructurii de transport (nepoluant) in teritoriul SDL 

4 3 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - construcție/ dotare-echipare/ 

amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport);  

5 3 1 2 Centru Social Anti_Drog (dezintoxicare, asistență socio - medicală, 

terapie, servicii alternative) 

6 3 1 3 Extindere/reorganizare_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ 

Macului si regenerare urbana in zona verde adiacenta; 
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7 4 1 1 Complex de locuinte sociale (1/5 blocuri x 60 apart)/ Ariesului  

8 4 1 2 Locuinte provizorii/ asistate social pe durata constructiei locuintelor 

sociale. 

9 4 2 1 Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai bune 

practici a locuirii ilicite/ Craica 

10 5 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) - Caramidaria 

MBM&Co (fabricarea caramizilor, a materialelor de constructii), centrul 

de formare profesionala in constructii) 

11 5 1 2 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” (SES) mestesuguri traditionale 

(handmade), 

12 5 1 3 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL”  - (a) Centrul de formare/ 

reconversie profesionala in meseriile SES; (b) facilitare ucenicie, 

job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala. 

13 5 2 1 Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase > 

mobilier urban/ artefacte handmade, etc.  

14 5 2 2 Centrul Social "Atelier" / Somaschi - Centrul de evaluare si formare 

antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea si 

formarea tinerilor din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, 

internship); (c) nod retea locala ptr insertie profesionala,  

15 6 1 1 Centrul de perfectionare a cadrelor didactice - asimilarea celor mai bune 

metode de invatare activa, consiliere scolara, profesionala a elevilor si a 

parintilor, implicare civica -facilitare comunitara.  

16 6 2 1 Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration (activitati 

cultural/ educationale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente 

culturale) / Spatii amenajate, terenuri de sport in vecinatate. 

17 6 3 1 Renovari/ reamenajari cladiri/ spatii unitati scolare (2 scoli gimnaziale) 

18 7 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - furnizare servicii: igienă, 

mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES 

19 7 1 2 Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, 

asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative; 

20 7 1 3 Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ 

echipare și furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă 

personală, studio arte - unitate mobila) 

21 7 1 4 Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM 

22 8 1 1 Centrul Comunitar Multifunctional ”SDL” - servicii tip centru de resurse 

ONG/ organizatiile SES_formare membrii GAL  

23 8 1 2 Centrul Social "Atelier"/ Somaschi - servicii tip centru de resurse ONG/ 

organizatiile SES, organizatii de tineret, culturale, sportive. 

24 8 1 3 Intalniri lunare ale Comitetelor Civice de Cartier/ a membrilor echipelor 

proiectelor de dezvoltare SDL/ZUM_monitorizare_evaluare SDL/ 

administrare GAL 

25 9 1 1 Campanii de promovare a (rezultatelor) GAL/ proiectelor SDL/ZUM) 

Tabel 4.Lista interventii 

 

 

 

1.7. Matricea de corespondenta  privind complementaritatea interventiilor  
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Ob Obiective specifice 

Document J (anexa20) SDL GALBM . Matrice de Corespondenta privind complementaritatea interventiilor

M Masuri in Interventii (25 de interventii; 8 x POR, 16 POCU, 1alte surse =7214500EUR)

1

Reabilitare/ modernizare a infrastructurii 

de acces și utilități publice a teritoriului 

SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării 

integrate a zonei.

I.1.1
1.Amenajare infrastructura urbană zonală la nivel de SDL - nivelare teren/ 

parcelare, construire și racordare infrastructură acces și utilități
1.1

.

Construirea retelei rutiere si de utilitati 

publice in zona de dezvoltare social 

SDL/ZUM(Craica) si racordarea la 

retelele municipale

2

Sistem intermodal de transport persoane 

și mărfuri în cadrul teriT. SDL/ ZUM care 

să faciliteze accesul la obiectivele de 

interes public din muncipiu și la 

conexiunile cu exteriorul acestuia.

2.1.
Dezvoltarea/diversificarea transportului 

in comun si transport scolar

II.2.1.
2.Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ microbuze scolare) din 

SDL/ZUM către unitățile de învățământ liceale/ profesionale.

3

Spatii Publice Urbane-spatii de 

manifestare , participare , integrare 

sociala

4

Politica Locala de locuire sociala , 

aplicata prin proiecte pilot in zona SDL /

ZUM

II.2.2.
3.Extinderea infrastructurii de transport public in zona Centrului Comunitar 

Multifunctional SDL

III.3.1.
4.Centrul Comunitar Multifunctional SDL - construcție/ dotare-echipare/ 

amenajare zonă limitrofă (spații verzi, locuri de joacă, teren de sport); 

3.1.

Infiintarea /extindere/modernizare/

amenajare/reabilitare de centre 

comunitare/sociale integrate 

(multifunctionale)

III.3.2.
5.Centru Social Anti_Drog (dezintoxicare, asistență socio - medicală, terapie, 

servicii alternative)

III.3.3
6.Extindere/reorganizare_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului si 

regenerare urbana in zona verde adiacenta;

4.1.

Identificarea si dezvoltarea urbanistica 

a zonelor de locuire sociala adecvate 

starii sociale a beneficiarilor 

IV.4.1. 7.Complex de locuinte sociale (1/5 blocuri x 60 apart)/ Ariesului 

IV.4.2. 8.Locuinte provizorii/ asistate social pe durata constructiei locuintelor sociale.

4.2

Solutionarea(identificarea solutiilor) 

locuirii neautorizate  din zona de 

siguranta a CF uzinale

5

Potențial antreprenorial al zonei SDL/ 

ZUM identificat și valorificat  prin 

instrumente SMART ”hard” & ”soft”.

5.2.

Furnizarea adecvata profilului social al 

grupurilor tinta de servicii pe piata 

muncii locale : consiliere profesionala /

formare profesionala /cautarea unui loc 

de munca -angajare/medierea muncii

5.1.

Promovarea antreprenoriatului 

social(SES)/atragerea de investitii 

pentru creerea de locuri de munca , 

adaptate conditiilor locale si grupurilor 

vulnerabile(romi, tineri, femei, etc)

IV.4.3.
9.Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza celor mai bune practici a 

locuirii ilicite/ Craica

V.5.1

10.Centrul Comunitar Multifunctional SDL (SES) - Caramidaria MBM&Co (fabricarea 

caramizilor, a materialelor de constructii), centrul de formare profesionala in 

constructii)

V.5.3

12.Centrul Comunitar Multifunctional SDL - (a) Centrul de formare/ reconversie 

profesionala in meseriile/ SES; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, internship); (c) 

nod retea locala ptr insertie profesionala

V.5.2. 11.Centrul Comunitar Multifunctional SDL - SES mestesuguri traditionale (handmade),

V.5.4.
13.Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - reciclare deșeuri lemnoase > mobilier 

urban/ artefacte handmade, etc. 

V.5.5

14.Centrul Social "Atelier" (SES)/ Somaschi - Centrul de evaluare si formare 

antreprenoriala sociala in domeniul ICC : (a) evaluarea, consilierea si formarea tinerilor 

din SDL/ZUM; (b) facilitare ucenicie, job_shadow_ing, internship); (c) nod retea locala ptr 

insertie profesionala,  

Figură 6.Matricea  J de corespondenta (1) 
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6

Dezvoltarea infrastructurii educaționale a 

teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la 

nevoile de dezvoltare durabilă a zonei.

6.1.

Cresterea capacitatii, diversitatii  furnizarii 

de servcii educationale formale adecvate 

copiilor /elevilor din zone marginalizate

6.2

.

Cresterea aportului educatiei non-formale 

(cultural artistica , sportiva , ecologica , 

civica) la dezvoltareea perosnala a noii 

generatii

6.3.

Extinderea capacitatii , amenajarea 

spatiilor , dotarea si adaptarea metodelor 

de invatamint formal la particularitatile 

grupurilor sociale marginalizate

VI.6.1

15.Centrul de perfectionare a cadrelor didactice - asimilarea celor mai bune 

metode de invatare activa, consiliere scolara, profesionala a elevilor si a 

parintilor, implicare civica -facilitare comunitara. 

Vi.6.2

16.Centrul Social "Atelier" - Clubul ETICO_Next GENeration (activitati 

cultural/ educationale in/non formale: cursuri, ateliere, evenimente 

culturale) / Spatii amenajate, terenuri de sport in vecinatate.

Vi.6.3 17.Renovari/ reamenajari cladiri/ spatii unitati scolare (2 scoli gimnaziale)

7

Prezența crescută a serviciilor publice 

în zonă și în consecință, a 

performanței indicatorilor de integrare 

a (populației) ZUM  în teritoriu SDL.

7.1.

Descentralizarea locala a servciilor publice 

prin creerea si functionarea punctelor       

de  lucru din spatii publice urbane /centre 

comunitare -sociale  multifunctionale

Vii.7.1
18.Centrul Comunitar Multifunctional SDL- furnizare servicii: igienă, 

mediere socio - medicala - educatie, consiliere profesionala (SES

Vii.7.2
19.Centru Social Anti_Drog - echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, 

asistență socio - medicală, terapie, servicii alternative;

Vii.7.3

20.Extindere_Centrul Social Multifunctional Somaschi/ Macului - dotare/ 

echipare și furnizare servicii mobile (centrul de voluntariat, igienă 

personală, studio arte - unitate mobila)

Vii.7.4 21.Cabinet stomatologic (serviciu social) - vecinătatea ZUM

8

Structuri comunitare funcționale în 

teritoriul SDL/ ZUM, susținute de 

grupuri largi de locuitori, implicați activ 

în procesul dezvoltării zonei  

8.1.

Servicii de facilitare comunitara , de 

crestere a capacitaii (impactului) de 

reprezentare activa a locuitorilor zonei in 

procesele de luare a deciziilor locale cu 

privire la actiunile din zona SDL/ZUM

Viii.8.1
22.Centrul Comunitar Multifunctional SDL - servicii tip centru de resurse 

ONG/ organizatiile SES_formare membrii GAL 

Viii.8.2
23.Centrul Social "Atelier"/ Somaschi - servicii tip centru de resurse ONG/ 

organizatiile SES, organizatii de tineret, culturale, sportive

Viii.8.3

24.Intalniri lunare ale Comitetelor Civice de Cartier/ a membrilor echipelor 

proiectelor de dezvoltare SDL/ZUM_monitorizare_evaluare SDL/ 

administrare GAL

9

O nouă identitate teritorială, definită și 

promovată participativ prin toate 

măsurile/ proiectele de dezvoltare ale 

zonei.

9.2.

Definirea si promovarea unei noi identitati 

vizuale asumate de comunitatea SDL/

ZUM si promovarea ei in toate actiunile /

proiectele din zona

iX.9.1 25.Campanii de promovare a (rezultatelor) GAL/ proiectelor SDL/ZUM)

 

Figură 7. Matricea J de corespondenta (2)
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1.8. Indicatori output GALBM  

 

 Indicatori OUTPUT 

UM Ref
4
 

An de 

bază 
Sursa 

Țintă 

2020/ 

2023 

Ob. 1_Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități publice a teritoriului SDL/ 

ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei 

Lungime infrastructura apa/ canal construita/ reabilitata/ modernizata Km 0 2017 
RAP 

GAL 
3 

Lungimea străzilor de importanță secundară, inclusiv trotuare, alei 

pietonale, căi de acces asfaltate/pietruite 
Km 0 2017 

RAP 

GAL 
3 

Lungime infrastructura electricitate construita Km 0 2017 
RAP 

GAL 
5 

Numar platforme cu containere de gunoi cu containere pentru gunoi 

amenajate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
2 

Numar publele de gunoi distribuite nr 0 2017 
RAP 

GAL 
10 

Numar actiuni de crestere a nivelului de informare si educare a 

populatiei in vederea mentinerii infrastructurii in zona 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
10 

Ob. 2_Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului SDL/ ZUM care să faciliteze 

accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și la conexiunile cu exteriorul acestuia. 

Numar de statii de deservire/stationare velo nr 0 2017 
RAP 

GAL 
2 

Nr. persoane beneficiare de statiile intermodale si  de deservire velo nr 0 2017 
RAP 

GAL 
250 

Ob. 3_Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare socială - modele de dezvoltare urbană 

SMART.    

Suprafata spatii publice degradate amenajate m
2
 0 2017 

RAP 

GAL 
5500 

Număr spații de joacă pentru copii amenajate nr 0 2017 
RAP 

GAL 
3 

Centre pentru activitati sociale, culturale, sportive, comunitare 

construire/reabilitare/modernizare si dotate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
3 

Nr. beneficiar centru comunitar multifunctional SDL, copii, tineri, 

femeiinclu si cei aflati in situatie de risc 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
250 

Nr. beneficiar servicii specializate antigdrog copii, tineri, adulti nr 0 2017 
RAP 

GAL 
100 

Nr. beneficiar servicii sociale extinse/modernizate de protective si 

consiliere (familii, adulti, tineri aflatI in situatie de risc) 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
130 

Nr. voluntari participanti centru servicii sociale nr 0 2017 
RAP 

GAL 
30 

Ob. 4_Politică locală de locuire socială, elaborate și aplicată participativ, cu initierea proiectelor pilot în zona 

SDL/ ZUM 

Număr acțiuni de creștere a nivelului de informare și educare a 

populației în vederea menținerii curățeniei înzonă 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
10 

                                                           
4
 Nivel de baza/ valoare de referinta  
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Număr participanți la acțiuni de creșterea a nivelului de educație a 

populație în vederea menținerii curățeniei în zonă 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
350 

Număr de locuințe/apartamente sociale construite/ renovate/extinse nr 0 2017 
RAP 

GAL 
60 

Numar persoane beneficiare de locuinte/apartamente sociale 

construite/ renovate/extinse 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
300 

Numar de locuinte sociale provizorii construite/reabilitate nr 0 2017 
RAP 

GAL 
85 

Numar persoane beneficiare de locuinte provizorii construite nr 0 2017 
RAP 

GAL 
350 

Nr. de persoane beneficiare de asistenta juridica pentru 

reglementarea actelor de proprietate/ construire 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
250 

Numar participanti la programul de informare/consilie reutilizare in 

bune conditii a locuintelor/apartamentelor sociale incusiv a celor 

provizorii 

nr 0 2017 
RAP 

GAL 
650 

Regulament/procedura ordine interioara pentru locuintele sociale 

provizorii si nou construite; monitorizarea acestuia 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
1 

Ob.5_Potențial profesional si antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și valorificat prin instrumente 

SMART ”hard” & ”soft”. 

Număr scheme speciale de servicii active de ocupare personalizate: 

consiliere, tutoriat, mediere și plasare în muncă. nr 0 2017 
RAP 

GAL 
930 

Număr de angajatori care au beneficiat de subvenții pentru angajarea 

de persoane nr 0 2017 
RAP 

GAL 
20 

Numar de locuri de munca create in intreprinderile sprijinite nr 0 2017 
RAP 

GAL 
209 

Număr de întreprinderi sociale înfiinţate/ modernizate/ extinse/ 

dezvoltate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
4 

Număr de locuri de muncă nou create în întreprinderile sociale 

înfiinţate/ modernizate/ extinse/ dezvoltate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
23 

Numar de cursuri organizate pentru dezvoltarea competentelor si 

calificarilor persoanelor din categoriile defavorizate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
21 

Numar de participant Ia cursuri organizate pentru dezvoltarea 

competentelor si calificarilor persoanelor din  categoriile 

defavorizate, din care femei, tineri, roma, rezidenti in SDL/ZUM 

nr 0 2017 
RAP 

GAL 
465 

Numar de protocoale incheiate intre AJOFM si ONG-uri privind 

calificarea fortei de munca din SDL/ZUM 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
4 

Ob. 6_Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și adaptarea lui la nevoile de dezvoltare 

durabilă a zonei. 

Nr. microbuze achizitionate/ contractate pentru transport scolar la 

dispozitia elevilor din ZUM 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
2 

Nr. elevi care utilizeaza transportul scolar si participa la cursuri 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
100 

Nr. scoli renovate/ reamenajare cladiri/ spatii unitati scolare min. 5 

500 m2 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
2 

Nr. cursuri pentru cadrele didactice pentru lucrul cu copiii din 

zonele/ grupurile marginalizate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
5 
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Nr. cadre didactice care au participat la cursuri privind lucrul cu 

copiii din zonele/grupurile marginalizate 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
50 

Nr. centre comunitare multifunctionale create/ modernizate si dotate 

ptr educatie non-formala si culturale 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
1 

Nr. acțiuni de educație non-formală și deprinderi de viață adresate 

adulților 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
16 

Nr. persoane adulte (15+ ani) care au participat la acțiuni de educație 

non-formală și deprinderi de viață 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
160 

Ob. 7_Prezența crescută a serviciilor înzonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 

(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

Nr. persoane beneficiare de servicii sociale,  socio-medicale, din care 

copii, varstnici, adulti, din care de etnie roma 
nr 0 2017 RAP GAL 230 

Nr. beneficiari centru comunitar multifunctional SDL, copii, tineri, 

femei inclusiv cei aflati in situatie de risc 
nr 0 2017 RAP GAL 250 

Nr. beneficiari servicii specializate antidrug copii, tineri, adulti nr 0 2017 RAP GAL 100 

Nr. beneficiari servicii socialeextinse/modernizate de protective si 

consiliere (familii, adulti, tineri aflati in situatie de risc) 
nr 0 2017 RAP GAL 130 

Nr. programe de educaţie sanitara a membrilor comunităţii si 

preventie a imbolnavirilor organizate 
nr 0 2017 RAP GAL 2 

Nr. participanti la programe de educaţie sanitara si preventie a 

imbolnavirilor inclusiv educatie pe teme ecologice, igiena locuinţei, 

sănătatea publică 

nr 0 2017 RAP GAL 200 

Nr. cabinete medicale infiintate/stomatologic nr 0 2017 RAP GAL 1 

Nr. beneficiari servicii medicale stomatologice din care copii/tineri 

situatie de risc  
nr 0 2017 RAP GAL 280 

Ob. 8_Prezența crescută a serviciilor în zonă și în consecință, a performanței indicatorilor de integrare a 

(populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

Nr. comitete civice de cartier ZUM/SDL nr 0 2017 RAP GAL 6 

Nr. cetateni/organizatii  membri  ai comitetelor civice nr 0 2017 RAP GAL 30 

Nr. de intalniri/ actiuni organizate de Comitetele Civice nr 0 2017 RAP GAL 180 

Nr. participanti la intalnirile/actiunile comitetelor civice din care: nr 0 2017 RAP GAL 2200 

Nr. de actiuni civice: cultural educativ sportive in comunitate  nr 0 2017 RAP GAL 20 

Ob. 9_O nouă identitate teritorială, definită și promovată participative prin toate măsurile/ proiectele de 

dezvoltare ale zonei. 

Nr de protocoale si parteneriate incheiate intre GAL cu factori 

interesati societate civila, agenti economici, institutii publice 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
6 

Nr de articole apărute în presa locală care reflecta activitățile din 

proiect, (din care pozitiv) 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
24 

Numar de material de presa/  articole online care reflecta activitatile 

din proiect, (din care pozitiv) 
nr 0 2017 

RAP 

GAL 
50 

Numar site internet GAL/platforma de comunicare/dezbatere online nr 0 2017 
RAP 

GAL 
1 

Număr de campanii de informare dezbateri publice nr 0 2017 
RAP 

GAL 
20 

Tabel 5.Indicatori –output GALBM
5
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1.9. Orientari pt. Grupurile de Actiune Locala  

 

privind Implementarea SDL la nivelul oraselor cu peste 20.000 de locuitori , etapa 

a III-a a mecanismului DLRC
6
 (MFE&MDRAP_Orientari_SDL, 2019)  

 La data de 15 aprilie 2019  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020 publică „ORIENTĂRILE 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”  (AM_POCU, 2019)  aferente Axei 

Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.1. din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-

2020.
7
  

In acest document sunt precizate elementele minimale pentru asigurarea comunicarii si 

transparentei astfel : 

1.10. Asigurarea comunicării şi transparenţei 

Prin Orientarile GAL se impun conditiile minimale pentru implementarea interventiilor din cadrul SDL la 

nivelul GAL , astfel : 

 

GAL  va demonstra funcţionalitatea instrumentelor de asigurare a transparenţei şi a comunicării prin 

furnizarea următoarelor informaţii pe  

Pagina de internet proprie: 

 Numărul de telefon fix/mobil/fax - nr. de telefon furnizat trebuie să fie funcţional şi să asigure o 

comunicare eficientă; 

 Adresa de e-mail aferentă GAL (ex.: numele GAL-ului sau un acronim al acestuia); 

 Pagina de internet - trebuie să includă cel puţin următoarele: 

 Informaţii generale privind implementarea SDL; 

 Teritoriul acoperit de SDL; 

 Strategia iniţială selectată în vederea finanţării şi variantele actualizate (în cazul în care au fost 

aprobate modificări de SDL) ale acesteia. Strategia iniţial selectată se va publica fără 

documentele/secţiunile care conţin datele personale ale partenerilor sau a persoanelor fizice sau 

juridice participante la întâlnirile de animare; 

Atenţie! în cazul în care la momentul evaluării au fost solicitate clarificări care au implicat rectificări ale 

SDL, Strategia iniţială selectată în vederea finanţării va fi cea actualizată, conform clarificărilor. 

 

Pe pagina de internet proprie se vor publica si : 

                                                           
6
 Ordin Comun MFE  nr. 559/28.03.2019 si MDRAP nr.1520/10.04.2019 

7
 http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-

grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-
nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e 
 

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
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 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fişe de proiecte 

• Apelurile de fişe de proiecte lansate; 

• Rapoartele de evaluare, de selecţie şi de contestaţii; 

• Ghidurile solicitantului pentru intervenţiile din SDL cu anexele aferente; 

• Procedura de evaluare şi selecţie a fişelor de proiect; 

• O secţiune cu proiectele finanţate prin intermediul SDL (finalizate - la momentul rambursării 

ultimei cereri de plată) care va conţine cel puţin: beneficiarul proiectului şi partenerii (dacă este cazul), 

titlul proiectului, intervenţia din SDL în cadrul căreia a fost finanţat proiectul, localizarea proiectului, o 

descriere succintă a proiectului (obiective, activităţi principale, rezultate), valoarea proiectului cu 

evidenţierea valorii finanţării nerambursabile şi a contribuţiei beneficiarului, perioada de implementare a 

proiectului şi datele de contact ale beneficiarului. 

• Alte documente emise de GAL sau informaţii relevante pentru solicitanţi/beneficiari; 

• Datele de contact ale GAL-ului; 

• Legături utile pentru solicitanţi/beneficiari din care cel puţin link-urile către POCU, POR şi 

Comisia Europeană. 

 

 

 

Atenţie! 

 

• Pentru transparenţa accesării fondurilor europene şi pentru asigurarea unei comunicări eficiente 

cu potenţialii beneficiari, pe durata programului de lucru, la sediul GAL se va asigura o prezenţă minimă 

de o persoană. 

• în vederea asigurării transparenţei, toate informaţiile legate de apelurile de proiecte vor fi 

publicate la sediul GAL-ului, la sediul primăriei şi eventual sediul Consiliului judeţean şi vor fi afişate pe 

pagina de internet a GAL-ului.  

 

Verificarea respectării principiilor de transparenţă, în ceea ce priveşte postarea strategiei pe pagina de 

internet a GAL, publicitatea Calendarelor estimative de lansare a apelurilor de fişe de proiecte şi a 

prelungirii apelurilor de fişe de proiecte, precum şi a Rapoartelor de selecţie (intermediare, finale, 

suplimentare) şi de contestaţii, intră în atribuţiile OIR/ADR. 

 

 

Caseta 2.Transparenta  

 

 

 

1.11. Flux procedural pentru implementarea SDL 
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1

Comitetul Comun de Selectie (CCS) restrins 

elaboreaza si aproba Orientarile pentru GAL 

privind implementarea SDL

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/

programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/

Orientari_GAL_etapa_III_CLLD.pdf

2

GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare 

si selectie pentru fisele de proiecte , in baza 

Orientarilor pentru GAL privind implementarea SDL 

si le depun la secretariatul CCS

3
CSS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea 

si selectia fiselor de proiecte elaborate de GAL

4

GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru 

interventiile din SDL si lanseaza apeluri pentru 

depunerea fiselor de proiecte de catre potentialii 

beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

Potentialii beneficiari depun fisele de 

proiecte la GAL , in cadrul apelurilor 

lansate de GAL5

GAL  evalueaza si selecteaza (pe baza procedurilor 

avizate de CCS restrins) fisele de proiect depuse 

de potentialii beneficiari

6

GAL depune la Secretariatul CCS pachetul fiselor 

de proiect selectate si Raportul de selectie , 

insotite de Apelul dede fise proiecte si Ghidul 

Solicitantului , avizate de OIR/ADR 

7

CCS restrins avizeaza fisele de proiect selectate de 

GAL (pe baza Matricei de Corespondenta privind 

complementaritatea interventiilor Anexa 20 a SDL)

8

AM POCU si AM POR elaboreaza Ghidurile 

Specifice si deschid apeluri pentru depunerea in 

MySMIS a cererilor de finantare/proiectelor 

aferente fiselor de proiect selectate de GAL

Beneficiarii ale caror fise de proiect au fost 

selectate de GAL depun cererile de finantare 

in sistemul MySMIS
9

AM POCU /OIR si AM POR/ADR verifica cererile  de 

finantare /proiectele incarcate in MySMIS

10

AM POCU /OIR si AM POR/ADR contracteaza 

cererile de finantare/proiectele depuse in MySMIS  

si realizeaza verificarile si platile in implementare 
 

Figură 8.Flux Procedural conform Orientari SDL
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1.12. Elaborarea procedurii de evaluare şi selecţie de fişe de proiecte de către GAL 

 

GALBM  a elaborat  o procedură de selecţie proprie în care a descris  procesul de evaluare privind 

aplicarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie a fişelor de proiecte (existând o metodologie clară de 

evaluare a tuturor criteriilor), inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor. 

Modalitatea de aplicare a procesului de selecţie la nivel POCU/POR nu este obligatorie fişelor de proiecte 

finanţate prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală, ci orientativă,  prin urmare GAL poate opta 

pentru varianta potrivită la nivelul teritoriului acoperit. 

- Ex: - Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a fişelor de proiecte cu selecţie 

lunară/trimestrială; 

- Organizarea unor sesiuni periodice limitate, de minimum 30 de zile calendaristice; 

- Stabilirea unui prag de supraselectare pentru închiderea sesiunii etc. 

Pentru fiecare sesiune de depunere de fişe de proiecte este necesară stabilirea unui punctaj minim pentru 

selectarea fiecărei fişe de proiect care va avea cel puţin valoarea totalului punctajului minim aferent 

fiecărui criteriu de selecţie. 

 

Toate elementele nedetaliate  in acest Manual de Proceduri vor fi prezentate in detaliu in  fiecare Ghid 

specific. 

 

Atenţie! 

Pentru asigurarea unui nivel de calitate ridicat al fişelor de proiecte finanţate în cadrul intervenţiilor 

POCU din cadrul SDL, nu se acceptă modalitatea de selecţie a fişelor de proiecte pe principiul ’’primul 

venit-primul servit”. 

Caseta 3.Selectie exclusa pe principiul ’’primul venit-primul servit”. 

 

 CAP.2. Etapele şi modul de organizare a procesului de evaluare şi 

selecţie a fişelor de proiecte 

2.1. Etapele si modul de organizare a procesului de evaluare si selectie(PES)  a 

fiselor de proiecte (FP) sunt prezentate in diagrama urmatoare  
 

Modulele 2  ,3, si 4 din diagrama reprezinta etape pregatitoare pentru buna derulare a procesului de 

evaluare si selectie a fiselor de proiect , etape esentiale pentru buna derulare a procesului de absortie a 

fondurilor alocate GALBM prin programele POCU si POR. 

Prezentul Manual  de proceduri operationale se refera in principal la  modulul 2 , urmind ca dupa 

aprobarea acestuia la nivelul GALBM si la nivelul CSS  (modul 3) sa se treaca la etapa 4 –Elaborarea 
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Ghidurilor Solicitantului pentru fiecare  masura in parte , astfel incit etapa 5 – Evaluarea si selectarea sa 

se deruleze optim. 

In conformitate cu : METODOLOGIA DE VERIFICARE, EVALUARE ŞI SELECȚIE A 

PROIECTELOR ȊN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 

(POCU_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019),  partea a III-a : Mecanismul DLRC - Dezvoltare 

locală plasată sub responsabilitatea comunității , pag.9 

În cadrul mecanismului DLRC, aferent Axei prioritare 5 - Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.1, evaluarea și selecția propunerilor de proiecte se 

realizează în mai multe etape, după cum urmează:  

2.1.1.Evaluarea și selecția fișelor de proiecte de către GAL-uri  

GAL-urile lansează apeluri de fișe proiecte pentru intervențiile din cadrul Strategiilor de Dezvoltare 

Locală. Documentele de programare (ghidul solicitantului și apelul de proiecte) vor fi avizate de OIR 

POCU/ADR în funcție de tipul intervenției lansate (POR/POCU).  

GAL-urile vor realiza evaluarea și selecția fișelor de proiecte, depuse de potențialii beneficiari, pe 

baza unei proceduri de evaluare și selecție aplicabilă intervențiilor din SDL, elaborată de către GAL în 

baza Orientărilor pentru GAL privind implementarea SDL, procedura aprobată de AGA/CD 

/Reprezentant legal al GAL, în conformitate cu prevederile statutare și procedurile interne ale GAL și 

avizată de CCS Restrâns (organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR ).  

Fișele de proiecte vor fi evaluate și selectate de către Comitetul de Selecție (CS) al GAL, conform 

etapelor de mai jos:  

a. Verficarea conformităţii administrative şi a respectării criteriilor minime de eligibilitate (etapa 

CAE), utilizând Grila de verificare aferentă etapei CAE, anexată ghidului specific elaborat de GAL în 

cadrul apelului respectiv;  

b. Verificarea și acordarea de punctaje criteriilor de prioritizare și selecție - etapa de evaluare 

tehnică și financiară (ETF), utilizând Grila de verificare aferentă etapei ETF, anexată ghidului specific 

elaborat de GAL în cadrul apelului respectiv.  

Pe parcursul procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte CS al GAL poate solicita 

maximum două solicitări de clarificări pentru fiecare etapă CAE și ETF.  

După încheierea procesului de evaluare şi selecţie, CS al GAL va emite un Raport de Selecţie, în 

care vor fi înscrise propunerile de fișe de proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile 

selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de fișe de proiecte eligibile 

punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

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

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

lista de rezervă la nivelul apelului respectiv.  

2.1.2.  Avizarea de către CCS Restrâns a fișelor de proiecte selectate de GAL-uri  
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CCS Restrâns va verifica și aviza pachetele de fișe de proiecte selectate de GAL, utilizând o grilă 

de avizare precum și Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate 

listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POCU și din POR 

(Anexa 20 a SDL aprobate).  

CCS Restrâns va solicita clarificări/ sau va respinge pachetul de fi șe de proiecte în următoarele 

situații:  

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

eligibilitatea intervențiilor, activităților, cheltuielilor;  

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

modalitatea de asigurare a complementarității între intervențiile tip FEDR și FSE din cadrul SDL. 

 

2.1.3.Verificarea cererilor de finanțare depuse în sistemul MySMIS 

 

AMPOCU va deschide sesiuni de depunere în sistemul informatic MySMIS pentru depunerea 

cererilor de finanțare aferente exclusiv fișelor de proiecte din cadrul intervențiilor POCU, fișe de proiecte 

care au fost anterior selectate de GAL și avizate de CCS Restrâns. 

Cererile de finanțare POCU ale căror fișe de proiecte au fost selectate de GAL -uri,conform 

procedurilor proprii de evaluare și selecție, avizate de CCS Restrâns și încărcate în sistemul informatic 

MySMIS vor respecta condițiile prevăzute în Ghidul specific aferent O.S.5.1 POCU. 

AM POCU/OIR POCU verifică cererile de finanțare încărcate în MYSMIS conform grilelor de 

verificare CAE și ETF, înainte de contractarea acestora, pentru a se asigura de eligibilitatea acestora și de 

respectarea procedurii de evaluare și selecție la nivelul GAL. 

Verificarea cererilor de finanțare se va realiza prin sistem de tipul „DA”, „NU” sau „NA”, iar 

motivul încadrării în fiecare din cele 3 opțiuni va fi justificat corespunzător în câmpul de comentarii 

dedicat. 

Numai cererile de finanţare care au obţinut „DA” și/sau „NA” pentru toate criteriile din Grilele de 

verificare CAE și ETF sunt admise în etapa de contractare.
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1
Comitetul Comun de Selectie (CCS) restrins elaboreaza si aproba 

Orientarile pentru GAL privind implementarea SDL

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/

Orientari_GAL_etapa_III_CLLD.pdf ; 15 aprilie 2019

2

GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare si selectie pentru 

fisele de proiecte , in baza Orientarilor pentru GAL privind 

implementarea SDL si le depun la secretariatul CCS

3
CCS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea si selectia fiselor 

de proiecte elaborate de GAL

4

GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru interventiile din SDL si 

lanseaza apeluri pentru depunerea fiselor de proiecte de catre 

potentialii beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

Potentialii beneficiari depun fisele de 

proiecte la GAL , in cadrul apelurilor 

lansate de GAL (45 zile calendaristice)

5
GAL  evalueaza si selecteaza (pe baza procedurilor avizate de CCS 

restrins) fisele de proiect depuse de potentialii beneficiari

6

GAL depune la Secretariatul CCS pachetul fiselor de proiect selectate 

si Raportul de selectie , insotite de Apelul de  fise proiecte si Ghidul 

Solicitantului , avizate de OIR/ADR 

7

CCS restrins avizeaza fisele de proiect selectate de GAL (pe baza 

Matricei de Corespondenta privind complementaritatea interventiilor 

Anexa 20 a SDL) (cca. 20 zile lucratoare)

8

AM POCU si AM POR elaboreaza Ghidurile Specifice si deschid 

apeluri pentru depunerea in MySMIS a cererilor de finantare/

proiectelor aferente fiselor de proiect selectate de GAL

Beneficiarii ale caror fise de proiect au 

fost selectate de GAL depun cererile de 

finantare in sistemul MySMIS

9
AM POCU /OIR si AM POR/ADR verifica cererile  de finantare /

proiectele incarcate in MySMIS

10

AM POCU /OIR si AM POR/ADR contracteaza cererile de finantare/

proiectele depuse in MySMIS  si realizeaza verificarile si platile in 

implementare 

Proceduri de 

Evaluare si Selectie aprobata de 

CD GALBM

Postare pe pag 

www si afisata la 

sediul GALBM(Draft 

si finale)

15 zile pt. avizare+ clarificari

1 luna

GALBM Elaborare Ghiduri 

Solicitanti(Documente accesare)

Lansare Apeluri selectie proiecte , 

cca. 1 luna de la validare CCS

Publicare Ghiduri, 

min. 7 zile 

calendaristice- 

consultativ pe www

Sesiuni de 

Finantare:

Anunt , Ghid, 

Publicitate

Evaluare si Selectie la GALBM

Raport Evaluare si 

Selectie (Intermediar-

Final- 35 zile calendar)

(Raport Contestatii 

daca e cazul) ; 

Raport Vizita in teren 

(daca e cazul POR)

Comunicare scrisa 

Beneficiarii si 

Publicare RS

Avizare CCS a 

fiselor de proiect 

selectate de 

GALBM pe baza 

Matricei de 

Corespondenta

GALBM Monitorizeaza&Evalueaza

implementarea SDL , a operatiunilor 

(masuri si proiecte) 

Rapoarte de 

Monitorizare /

Evaluare 

 

Figură 9.Etape si mod de organizare a Procesului de Evaluare si Selectie 
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2.2. Elaborarea documentelor de accesare a măsurilor din SDL 
Anterior lansării apelurilor de fişe de proiecte, GAL trebuie să elaboreze  

 

 procedura de evaluare şi selecţie aplicabilă intervenţiilor din SDL (prezentul manual) ,  

 Ghidurile Solicitantului pentru intervenţiile din SDL şi ulterior  

 Apelurile de fişe de proiecte ce vor fi lansate. 

 

Varianta finală a procedurii de evaluare şi selecţie aplicabilă intervenţiilor din SDL, a Ghidului 

Solicitantului pentru intervenţiile din SDL şi a apelurilor de fişe de proiecte vor fi asumate la nivelul GAL 

prin aprobare de către Adunarea Generală a GALBaia Marel,   în conformitate cu prevederile statutare 

şi procedurile interne ale GALBaia Mare. (GALBaiaMare_Statut, 2017) 

Inainte de aprobarea documentelor de accesare la nivelul GAL (AGA/CD), GAL va posta 

varianta consultativă pe pagina de internet proprie, pe o perioadă de cel puţin 7 zile calendaristice, pentru 

eventuale observaţii. 

După parcurgerea acestei etape de consultare sau în timpul perioadei de consultare, documentele 

de accesare vor fi depuse la OIR/ADR în vederea avizării, înainte de lansarea apelului.  

Avizarea va consta în verificarea transparenţei şi a existenţei capitolelor şi informaţiilor 

menţionate în prezentele Orientări pentru Grupurile de Acţiune Locală privind implementarea Strategiilor 

de Dezvoltare Locală aferente fiecărui document.  

De asemenea, se va realiza verificarea conformităţii criteriilor de eligibilitate şi selecţie, 

informaţiilor privind modalitatea de depunere a fişelor de proiect, procesul de evaluare, selecţie şi  

soluţionare a contestaţiilor din Ghidul solicitantului cu cele menţionate în Procedura de evaluare şi 

selecţie elaborată de GAL şi avizată de CCS restrâns. 

GAL are obligaţia de a indica pe pagina de internet data postării tuturor documentelor care au 

legătură cu apelurile lansate. 

Totodată, potenţialii beneficiari vor fi informaţi cu privire la condiţiile pe care trebuie să le 

îndeplinească la momentul depunerii cererilor de finanţare către AMPOR şi AMPOCU în sistemul 

MYSMIS, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului.  

Condiţii generale pentru accesarea fondurilor publicat pe site-ul www.inforegio.ro, respectiv 

prevederile documentului Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul POCU 2014-2020 publicat pe 

site-ul www.fonduri-ue.ro şi a ghidurilor specifice POR - Ghidului specific aferent priorităţii de investiţii 

9.1 şi POCU - Ghidului specific aferent O.S.5.1 . 

 

2.2.1. Ghidul Solicitantului 

Ghidul Solicitantului elaborat de GAL trebuie să cuprindă, alături de informaţiile din cadrul apelului 

de fişe de proiecte, cel puţin informaţii detaliate privind: 

- obiectivele şi aria de implementare ale intervenţiei/intervenţiilor lansate; 

- solicitanţi şi parteneri (dacă este cazul) eligibili; 

- perioada maximă de implementare a fişei de proiect; 

- activităţi eligibile; 

- grupul ţintă (dacă este cazul); 

- indicatorii intervenţiei şi ţintele minime (dacă este cazul) aferente unei fişe de proiect 

stabilite în cadrul fiecărui apel; 

 

 

Atenţie!  

Având în vedere faptul că GAL este responsabil pentru implementarea SDL şi implicit atingerea ţintelor 

indicatorilor, la stabilirea indicatorilor şi a eventualelor ţintelor minime aferente unei fişe de proiect 



 

Manual Proceduri GALBM_V4_Avizat CCS; Page 28 of 91 

 

stabilite în cadrul fiecărui apel, GAL va ţine cont de indicatorii din SDL aprobată. 
Caseta 4.Indicatorii SDL 

 

Ţintele minime obligatorii (condiţie de eligibilitate la selecţia SDL) au fost stabilite pentru indicatorii de 

realizare/rezultat aferenţi intervenţiilor POCU la un buget de 1 milion Euro pentru SDL din regiunile mai 

puţin dezvoltate / 500.000 Euro pentru SDL din regiunea dezvoltată (Bucureşti-llfov), acestea crescând 

sau reducându-se direct proporţional cu valoarea bugetul proiectului. 

- valoarea minimă (dacă este cazul) şi maximă eligibilă a unei fişe de proiect; 

- contribuţia minimă a solicitanţilor, în funcţie de categoria acestora şi tipul intervenţiei 

lansate. 

- categoriile de cheltuieli eligibile şi neeligibile. 

 

 

Atenţie!  

Pe parcursul implementării fişei de proiect, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi suportate de către 

beneficiar/parteneri. 
 

Caseta 5.Cheltuieli Neeligibile 

- criteriile de evaluare şi selecţie (conform procedurilor pentru evaluarea şi selecţia fişelor de 

proiect elaborate de GAL şi avizate de CCS restrâns): 

■ criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul şi fişa de proiect; 

■ criteriile de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte pentru respectivul apel şi punctajele 

aferente (punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu şi punctajul minim pe care trebuie să-l obţină o 

fişă de proiect pentru a fi selectată) , în conformitate cu obiectivele şi indicatorii SDL aferenţi; 

- modelul-cadru al fişei de proiect pentru respectivul apel; 

- tipurile de documente, documente justificative, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe 

care solicitanţii (potenţialii beneficiari) trebuie să le prezinte la depunerea fişelor de proiect, în 

conformitate cu cerinţele pentru intervenţiile FEDR şi FSE; 

- informaţii referitoare la depunerea fişelor de proiecte, procesul de evaluare, selecţie şi 

soluţionare a contestaţiilor. 

 

2.2.2. Lansarea apelurilor de fişe de proiecte de către GAL 

 

GAL demarează lansarea cel puţin a primului apel de fişe de proiecte, în conformitate cu lista 

indicativă de intervenţii aferentă SDL, în termen recomandabil de maximum 1 lună de la validarea 

Procedurii de selecţie de către CCS restrâns.  

Termenul limită recomandabil pentru depunerea de fişe de proiecte va fi de cel puţin 45 zile 

calendaristice de la lansarea apelului de fişe de proiecte, în aşa fel încât potenţialii beneficiari să aibă timp 

suficient pentru pregătirea şi depunerea acestora. 

Apelurile se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi 

implementate în zona de acoperire a SDL (teritoriul SDL). 

Compartimentul tehnic al GAL asigură informaţiile publice necesare beneficiarilor pentru 

completarea fişelor de propuneri de proiect privind aspectele de conformitate şi eligibilitate pe care 

aceştia trebuie să le îndeplinească. 

De asemenea, reprezentanţii ADR/OIR vor asigura asistenţă de tipul help desk pentru GAL în 

vederea pregătirii şi desfăşurării apelurilor de proiecte. 

 

 

Atenţie!  
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GAL va avea în vedere în estimarea lansării apelurilor de fişe de proiecte perioada de pregătire, 

contractare şi implementare a unui proiect de infrastructura care poate fi de minim doi ani. 

De asemenea, trebuie avută în vedere durata contractelor de finanţare, incluzând plata finală, care nu va 

depăşi 31 decembrie 2023. 
 

Caseta 6.Termen limita timp  implementare nu va depăşi 31 decembrie 2023.(inclusiv plata finala )  

In ceea ce priveşte, intervenţiile impactate de scheme de ajutor de minimis, data limită de contractare a 

cererilor de finanţare este 31 decembrie 2020, conform REGULAMENTULUI (UE) NR. 1407/2013 AL 

COMISIEI din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind 

funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis. 

 

2.2.3.Elemente obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte/apelul de selectie 
  

  

Apelul de selecţie a propunerilor de proiecte trebuie să conţină minimum următoarele informaţii: 

 

2.2.3.1.Detalii administrative despre lansarea apelului şi calendarul de desfăşurare al apelului: 

 

a) data lansării apelului de selecţie; 

b) data limită de depunere a propunerilor de fişe de proiecte; 

c) locul şi intervalul orar în care se pot depune proiectele; 

d) datele de contact a GAL unde solicitanţii (potenţialii beneficiari) pot obţine informaţii detaliate; 

e) valoarea apelului; 

f) ghidul solicitantului anexat. 

 

Ghidul solicitantului pentru apelul de fişe de proiecte va fi verificat si avizat/neavizat de reprezentantul 

OI/OIR, după caz în termen estimativ 10 zile lucrătoare de la depunerea la sediul OI/OIR. Termenul poate 

fi prelungit în situaţia în care sunt necesare clarificări. 

 

De asemenea, pentru fiecare an calendaristic, GAL are obligaţia de a elabora un Calendar estimativ al 

lansării intervenţiilor prevăzute în SDL, conform modelului: 

 

2.2.3.2.Model Calendar  

 

 

Denumire 

GAL 

Orasul/

Munici

piul  

Interv

entia  
Luna calendaristica 

Suma 

lansata 

(anul 

curent) 

Total Suma 

Lansata pe 

Interventii 

(POCU 

(2019…n) 

Procent din 

alocarea 

Financiara a 

SDL pt. 

Interventii 

POCU  

Total suma 

Lansata pe 

Interventii 

POR(2019

…n) 

Procent din 

Alocarea 

Financiara a SDL 

pentru interventii 

POR 

                

 
Tabel 6.Calendar estimativ al lansarii interventiilor  
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Apelurile de fişe 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 fişe de proiecte, împreună cu aprobarea organelor de 

conducere ale GAL, vor fi transmise către OIR/ADR, în vederea avizării.  

Anunţul 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 fişe de proiecte în 

maximum 3 zile lucrătoare. 

In cazul în care GAL-urile solicită modificarea SDL, acestea pot lansa apelurile de fişe de 

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

Modificarea SDL se va realiza conform unui document procedural specific, elaborat şi avizat de 

CCS iar GAL poate solicita modificarea SDL numai după lansarea a cel puţin unui apel de fişe de 

proiecte. 

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

POR/POCU/GAL/anul deschiderii/9 sau 5/nr. apel/ OS 9.1 sau 5.1/, după caz. 

In cazul în care propunerea transmisă de modificare a SDL nu vizează intervenţiile ce urmează a 

fi lansate, GAL poate demara lansarea apelurilor înainte de primirea aprobării modificării SDL. 

 

Atenţie! în cazul în care se constantă încălcări procedurale de natură să afecteze procesul de evaluare şi 

selecţie, OIR/ADR poate dispune anularea sau suspendarea apelului de selecţie. 
Caseta 7. OIR/ADR poate dispune anularea sau suspendarea apelului de selecţie 

Calendarul va fi publicat pe pagina de internet a Gal Baia Mare  la adresa : http://galbm.ro/?page_id=19 

Si va fi actualizat ori de cite ori vor interveni modificari ale acestuia.  

2.2.4. Mecanismul competitiv şi mecanismul non-competitiv 

În procesul de evaluare şi selecţie, AM POCU aplică două mecanisme prin care gestionează 

solicitările de finanţare din POCU, mecanismul competitiv şi mecanismul non-competitiv, detaliate în 

continuare.  

Procesul de evaluare și selecție este detaliat în Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a 

proiectelor POCU, publicată pe site-ul www.fonduri-ue.ro precum si in Orientarile POCU , cu 

corigendum vers. Noiembrie 2018  (POCU_Orientări_Nov2018, 2018) 

a) Mecanismul competitiv  

Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul competitiv toate persoanele juridice prevăzute în ghidul 

solicitantului - condiții specifice aferent fiecărui apel de proiecte.  

Trăsătura definitorie a mecanismului competitiv este faptul că solicitanții de finanțare, definiţi ca 

persoane juridice stabilite in Romania, pot intra în concurenţă pentru obținerea finanțării 

nerambursabile pentru implementarea acelorași tipuri de intervenții.  

Cererile de propuneri de proiecte sunt lansate fie cu depunere la termen, fie cu depunere continuă, în 

funcţie de priorităţile de lansare stabilite de GALBM.  

Reguli specifice pot fi stabilite prin Ghidurile solicitantului – condiții specifice aferente fiecărui apel de 

proiecte.  

b) Mecanismul non-competitiv  

Sunt eligibile pentru finanţare prin mecanismul non-competitiv doar instituţiile administraţiei publice care 

răspund de gestionarea şi reglementarea unui anumit sector şi solicită cerere de finanţare pentru 

intervenţii subsumate funcţiei lor specifice. 

2.2.5. Modalitatea de înregistrare a fișelor de proiecte (FP) depuse de beneficiari 

 

http://galbm.ro/?page_id=19
http://www.fonduri-ue.ro/
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Fișele de proiecte vor fi depuse pe hârtie și în format electronic, în numărul de exemplare și 

formatul care vor fi indicate în Ghidul solicitantului. Conditii specifice SDL, la sediul GALBM. 

Urmatoarele informatii despre fișele de proiecte depuse se vor inregistra in ordinea 

transmiterii/depunerii in Registrul de Proiecte al GALBM: 

- Nr. Inregistrare proiect 

- Data si ora inregistrarii 

- Numele și datele de identificare ale organizatiei. 

Numarul de inregistrare va fi completat si  pe scrisoarea de înaintare care insoțește documentația 

transmisă/depusă.  

Solicitantul va primi o copie după scrisoarea de inaintare pe care este mentionat numarul de 

inregistrare. 

2.2.6. Repartizarea fișelor de proiecte depuse (CAE si ETF)  

 

Odată cu înregistrarea depunerii FP, GALBM  va verifica și conformitatea din punct de vedere al 

criteriilor de depunere (dată, oră şi modalitate de depunere).  

Numai FP conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere  vor fi repartizate pentru a fi 

verificate din punct de vedere al conformităţii administrative şi al eligibilităţii (CAE) și evaluate din punct 

de vedere al criteriilor de prioritizare și selecție. 

Fisele de proiecte depuse și înregistrate, conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere, 

vor fi transmise coordonatorului echipei de evaluatori interni/externi, în baza unei decizii . 

Decizia de repartizare a fișelor de proiecte în vederea verificării și evaluării –va fi  însoțita de 

Lista fișelor de proiecte transmise pentru verificare și evaluare. 

Coordonatorul echipei de evaluatori interni/externi repartizează toate FP experților evaluatori din 

echipa de evaluare. 

 

In faza de contestatii (daca este cazul) expertii evaluatori nu poti fi aceasi care au evaluat CAE si ETF 

proiectele , Comisia de Contestatie fiind cea care va decide alegerea altor  evaluatori contra experti . 

Caseta 8. Repartizare FP la evaluatori  si in caz de  contestaiii  

2.3.Desfăşurarea procesului de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte (FP) la 

nivelul GAL 

2.3.1.Constituirea Comitetului de Selecţie 
 

In cadrul GAL se constituie un Comitet de Selecţie cu rol de evaluare şi selecţie pentru fişele 

de proiectele ce vor fi implementate în teritoriul SDL. 

 

  Comitetul de Selecţie trebuie să se respecte următoarele cerinţe: 

• Cel puţin 50% din membri trebuie să aparţină partenerilor din sectorul non- public; 

• Niciunul dintre tipurile de actori implicaţi (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă şi 

comunitatea marginalizată) nu deţine mai mult de 49% din drepturile de vot; 

• Selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea 

voturilor, este necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de 

Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul privat şi societatea civilă; 

 

Cf. Statut GALBaiaMare (GALBaiaMare_Statut, 2017) : 
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Statut Art.art.11 Sedintele Adunarii Generela e 

Subart . 11.4. Regului AG   lit e si f): 

e) aprobă structura Comitetului de Selecţie a Proiectelor (compus din cel putin 50% parteneri din sectorul 

non-public) prin vot deschis cu majoritate simplă; 

f)stabileşte şi aprobă Regulamentul de Funcţionare al Comitetului de Selecţie a Proiectelor; 

 
Caseta 9. Comitet Selectie – Statut GAL Baia Mare /referinte 

Experienta solicitata pentru expertii evaluatori , externi sau interni va fi de min. 5 ani experienta in 

evaluarea de proiecte finantate prin programe UE. 

Experienta solicitata pentru membrii  din Comitetul de Selectie a proiectelor va fi de min 3 ani 

experienta in  management  organizational sau de proiecte  

Documentul prin care este Constituit Comitetul de evaluare si selectie este  Hotarirea Adunarii Generale 

a Asociatilor GAL Baia Mare 

Cerintele de experienta anterioara  si Nominalizare sunt valabile si pentru Comisia de Contestatii . 

 

2.3.2.Evitarea conflictului de interese în procesul de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte 

 

Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în 

Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau evaluatorii GAL – interni sau 

externi  ,  implicaţi în procesul de selecţie) vor trebui să completeze o Declaraţie privind evitarea 

conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art. 10 şi 11 din OUG nr.66/2011, 

Secţiunea II - Reguli în materia conflictului de interes. 

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

unul din membrii Comitetului de Selecţie, Comisiei de contestaţii sau unul dintre angajaţii GAL cu 

atribuţii în evaluarea proiectelor sau afini ai acestora sau a unei entităţi juridice în care respectiva 

persoană are implicaţii/interese, în conformitate cu prevederile legale naţionale aplicabile (Legea 

nr.161/2003, OUG nr.66/2011), persoana în cauză nu va participa la procesul de evaluare şi selecţie, nu 

are drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, 

contestaţie în cauză. 

In cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Selecţie, 

Comisia de contestaţii constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a 

solicita de îndată înlocuirea sa. 

 

In conţinutul Declaraţiei pe proprie răspundere se vor menţiona cel puţin următoarele aspecte: 

 

a. Numele şi prenumele declarantului; 

b. Funcţia deţinută la nivel GAL; 

c. Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de selecţie/Comisiei de Soluţionare a 

Contestaţiilor; 

d. Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este acesta prevăzut la 

art.10 şi 11 din OUG nr.66/2011, Secţiunea II - Reguli în materia conflictului de interes; 

e. Asumarea faptului că în situaţia în care se constată că aceasta declaraţie nu este conformă cu 

realitatea, persoana semnatară este pasibilă de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în 

declaraţii; 
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f. Respectarea Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, a procedurilor şi regulilor 

aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt descrise în manualele de proceduri interne ale 

GAL, aplicabile activităţii pe care o desfăşoară pe parcursul întregii perioade în care deţin această funcţie; 

g. Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de finanţare, 

precum şi în alte activităţi care ar conduce la suspiciuni legate de imparţialitatea
8
 şi obiectivitatea în 

îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor ce îi revin în calitate de angajat al GAL; 

h. Ca ori de câte ori este implicat în analiza/evaluarea/contractarea/ monitorizarea 

implementării/certificării cheltuielilor realizate în cadrul unui proiect depus spre finanţare/finanţat prin 

POR şi POCU să nu se afle într-o situaţie care l-ar împiedica să acţioneze imparţial şi nediscriminatoriu; 

i. Să informeze din timp Adunarea Generală a GAL/CD al GAL asupra apariţiei oricăror 

circumstanţe de natură să îi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu in situaţiile în care: 

 

•  este soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din 

capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul de 

conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au 

elaborat fişele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora şi/sau a 

proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul; 

•  este rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale, 

părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de 

administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al 

operatorilor economici care au elaborat fişele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice 

document anexat acestora. 

 

In afara de Declaratia privind conflictul de interese  se va completa si semna o declaratie de 

confidentialitate si de impartialitatea  de catre fiecare participant la procesul de primire-verificare-

evaluare si selectie a fiselor de proiecte la momentul repartizarii fiselor de proiecte/nominalizarii  in 

rolurile specifice .  

 

 

Conform Statut GALBaia Mare, 

Art.14 Comitet Director  

Ultimul aliniat : Pentru a preveni conflictul de interese, toți membrii C.D. al Grupului de Acţiune 

Locală Baia Mare (și organizațiile pe care le reprezintă) trebuie să își declare interesul în proiecte și 

nu trebuie să participe la deciziile care îi privesc direct. 

 
Caseta 10. Conflict interese in cazul Comitet Director cf. Statut GAL Baia Mare  

 

2.3.3.Evaluarea şi selecţia fişelor de proiecte (FP) 

 
• Comitetul de Selecţie urmăreşte îndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate şi acordă punctaje 

în funcţie de criteriile proprii de prioritizare şi selecţie stabilite la nivelul GAL pentru respectivul apel, în 

conformitate cu specificul SDL. Pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie a fişelor de proiect pot fi 

solicitate maximum două solicitări de clarificări pe fiecare etapă, respectiv evaluarea conformităţii 

administrative şi a eligibilităţii (CAE) şi evaluarea tehnică şi financiară (ETF). 

                                                           
8 Se va completa si semna o declaratie de confidentialitate si de impartialitatea  de catre fiecare participant la procesul de primire-

evaluare si selectie a fiselor de proiecte 
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• Pentru fişele de proiect POR se recomandă ca evaluatorii GAL, membrii în Comitetul de Selecţie 

să realizeze „vizita” pe teren în vederea verificării eligibilităţii proiectului; 

Toate verificările efectuate de către evaluatorii GAL vor respecta principiul de verificare „4 

ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care completează şi un angajat care 

verifică, inclusiv în cazul în care sunt externalizate activităţile de evaluare.  

Dacă este cazul, evaluatorii GAL vor solicita beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea 

criteriilor.  

Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să completeze /modifice datele iniţiale ale 

proiectului depus; 

• în procesul de selecţie, GAL va invita un reprezentant al  ADR şi/sau un reprezentant al OIR 

POCU, în funcţie de tipul intervenţiei din SDL, aceştia având calitatea de observator. 

• GAL va comunica OIR şi sau ADR înainte cu 5 zile lucrătoare data de începere a sesiunii de 

selecţie a fişelor de proiecte, date specifice referitoare la apelul/apelurile respective, locaţia şi adresa. 

Reprezentanţii OIR şi ADR se vor prezenta la sesiunea de selecţie şi vor întocmi un Raport de 

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

procedura de selecţie şi punctajul aferent, prevederile privind conflictul de interes, precum şi orice alte 

probleme/aspecte apărute pe timpul selecţiei.  

 

Raportul de observator va fi ataşat la Raportul de Selecţie elaborat de GAL . 

 

După verificarea procesului de selecţie şi completarea formularului de verificare aferent, 

reprezentanţii OIR/ADR vor aviza şi vor scrie pe Raportul de selecţie următoarele: ”Au fost respectate 

criteriile de eligibilitate şi selecţie din documentele apelului, precum şi măsurile minime obligatorii de 

publicitate a apelului de selecţie”.  

Alături de semnătură, se precizează în clar numele şi calitatea persoanelor avizatoare. în cazul 

nerespectării acestor măsuri, nu se avizează respectivul Raport de selecţie. 

 

Atenţie!  

Prezenţa membrilor Comitetului de selecţie este obligatorie la momentul aprobării Raportului de Selecţie 

(intermediar, final- când trebuie asigurată şi prezenţa reprezentanţilor  OIR şi/sau ADR. 
Caseta 11. Prezenţa membrilor Comitetului de selecţie este obligatorie la momentul aprobării Raportului de Selecţie 

• 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 Selecţie Intermediar va 

fi semnat de către toţi membrii Comitetului de Selecţie; se va specifica apartenenţa lor la mediul privat 

sau public.  

 

Raportul de Selecţie Intermediar va fi publicat la sediul GAL şi eventual pe pagina de web a GAL 

(în cazul în care acest lucru este posibil), în 5 zile calendaristicede la aprobare. în baza acestuia, GAL va 

transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi.  

 

Numarul de zile alocate etapei de evaluare CAE va fi de max. 15 zile calendaristice  de la data 

depunerii proiectului  

Numarul de zile alocate etapei ETF va fi de max. 20 zile calendaristice de la data finalizarii CAE 

. 
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2.3.3.1. Etapa CAE 

 

Durata estimată pentru verificarea conformității administrative și eligibilității este de 

max.15 zile calendaristice, cu posibilitatea de prelungire cu încă 5 zile calendaristice în cazul în care 

există solicitări de clarificări și cu încă 5 zile calendaristice în situația în care există contestații  

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

administrative și eligibilității proiectului care este inclusă în Ghidul Solicitantului.  

Conditii specifice SDL și apelului în cauză. Modelul orientativ al grilei de verificare în etapa 

CAE este prezentat în Anexa 16 Grila de verificare a conformităţii şi eligibilităţii.  

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

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

administrative şi a eligibilităţii vor fi analizate, evaluate și notate din perspectiva criteriilor/subcriteriilor 

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

apelului în cauză.  

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

evaluatori (Expert 1 si Expert 2), 1 evaluator care completează și un evaluator care verifică, respectiv vor 

fi semnate de către 2 experți. 

 

2.3.3.2.Etapa ETF(Evaluarea tehnica si financiara a fiselor de proiect)  

 

Fișele de proiect care au trecut de etapa de verificare a CAE vor fi analizate, evaluate și notate de 

către echipa de evaluatori externi din perspectiva criteriilor/subcriteriilor de prioritizare și selecție 

existente în Grila de evaluare tehnico financiară inclusă în Ghidul solicitantului. Condiții specifice SDL și 

apelului în cauză. 

Procesul de evaluare tehnica si financiara presupune analiza fisei de proiect si punctarea acesteia din 

perspectiva criteriilor , incluse in evaluarea aferenta etapei ETF  POCU-Anexa F5a(POCU) si anexa 

F5b(POR) , ce vor fi prezentate in ghidul respectivului apel in conformitate cu specificul SDL . 

Fiecare criteriu este impartit in subcriterii punctate corespunzator .Punctajul maxim care poate fi 

acordat unui subcriteriu este stabilita in ghidul respectivului apel in conformitate cu specificul SDL. 

Punctajul pentru fiecare criteriu in parte se calculeaza prin insumarea punctajelor acordate tuturor 

subcriteriilor care il compun. 

Punctajul total acordat fisei de proiect reprezinta suma punctajelor acordate criteriilor stabilite. 

Daca fisa de proiect nu obtine punctajul minim alocat fiecarui criteriu , va fi respins. 

Explicatiile privind analiza criteriilor vor fi incluse in ghidul respectivului apel in conformitate cu 

specificul SDL. 

Fisele de proiect pot sa obtina un punctaj de la 0-100 puncte , insa pentru ca aacestea sa intre in 

etapa de selectie trebuie sa acumuleze 70 de puncte (pragul de calitate ) pentru fisle de proiecte POCU si 

50 de puncte pentru fisele de proiecte POR.  

Punctajul final se va calcula prin calculul mediei aritmetice intre prunctajale acordate de cei 2 

evaluatori. 

Numarul de zile alocate etapei ETF va fi de max. 20 zile calendaristice de la data finalizarii etapei 

CAE . La acestea se mai pot adauga 5 zile calendaristice daca exista solicitari de informatii suplimentare , 

respectiv 20  zile calendaristice pentru contestatii. 

 

 

2.3.4. Notificarea individuală a beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE si ETF
9
 

 

                                                           
9
 Formular Model F9 
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Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul 

legal al GAL sau de un angajat al GAL desemnat în acest sens.  

Notificarea se va transmite prin e-mail/fax la datele de contact menţionate în fişa de proiect.  

Notificările trebuie să conţină motivele pentru care fişele de proiect nu au fost selectate, precum şi 

perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. 

• Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL de faptul că fişele de proiect ale acestora nu au 

fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL în termenul legal, stabilit si comunicat de GAL, de la 

primirea notificării.  

 

Solicitarea de clarificări în etapa CAE& EFT 

 

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

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

solicitantului, prin intermediul persoanei din cadrul GALBM  care asigură interfața dintre echipa de 

experți evaluatori și solicitanți.  

Solicitantul va primi ANEXA/Formular  F6  Scrisoare de solicitare de clarificări. Aceasta va fi 

transmisă la datele de contact din propunerea de proiect, prin email. 

Termenul de verificare se suspendă până la primirea răspunsului solicitantului la solicitarea de clarificări. 

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

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

respingerea propunerii de proiect va fi luată numai pe baza informațiilor și documentelor existente. 
Caseta 12. Solicitarea de Clarificari  

Numarul de zile alocate de la finalizarea etapei CAE pina la trimiterea notificarilor catre 

beneficiari este de max.5 zile calendaristice. 

Numarul de zile alocate de la finalizarea etapei ETF pina la trimiterea notificarilor catre 

beneficiari este de max.5 zile calendaristice. 

 

2.3.5. Procedura /metodologia de solutionare a contestatiilor  (Etapele CAE&ETF) 

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor(CSC)  

înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut 

parte din Comitetul de Selecţie.  

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va respecta ponderile privind participarea 

public - privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecţie
10

.  

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi aprobată de către Preşedintele GAL, în 

conformitate cu prevederile Statutului GAL.  

GAL va include în procedura de selecţie inclusiv etapele de soluţionare a contestaţiilor.  

Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor  respecta regulile conflictului de interes, 

completând aceeaşi declaraţie ca şi membrii Comitetului de selecţie. 

Cerintele de experienta anterioara  si Nominalizare valabile pentru Comitetul de evaluare si 

Selectie sunt valabile si pentru Comisia de Solutionare a Contestatiilor.  

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza la nivelul respectivelor fişelor de proiect, 

exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor.  

Pe parcursul procesului de soluţionare a contestaţiilor poate fi solicitat un singur set de clarificări. 

                                                           
10

 ✔ cel puțin 50% din membri CSC trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public;  

✔ niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea 
marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot 



 

Manual Proceduri GALBM_V4_Avizat CCS; Page 37 of 91 

 

In urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora 

un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de 

Selecţie GAL.  

In baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final)
11

, în 

care vor fi înscrise fişele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru fişele de proiect eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie; 

• Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de CD al GAL  
12

şi trebuie să conţină precizarea că 

anumite fişe de proiect pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS restrâns aspecte referitoare la 

neîndeplinirea cerinţelor minime de eligibilitate sau încălcarea unor principii generale de 

selecţie/procedura de evaluare şi selecţie avizată de CCS restrâns; 

• Fişele de proiecte care au obţinut cel puţin punctajul minim dar care nu au fost selectate pentru 

finanţare în cadrul Raportului de selecţie ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui 

lista de rezervă la nivelul apelului respectiv. 

 

Modul de constituire a comitetului de evaluare a contestatiilor  aferente etapelor CAE si ETF este 

decis de Adunarea Generala a Asociatilor GAL Baia Mare prin Hotariri Specifice General Aplicabile sau 

pe fiecare Masura/Ghid in parte. Modul de Functionare este descris in Regulamentul de Functionare al 

Comitetului de Evaluare si Selectie  si al Comitetului de Evaluare a Contestatiilor
13

. 

Numarul de zile alocate etapei de solutionare a contestatiilor CAE este de max.15 de zile 

calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare . 

Numarul de zile alocate etapei de solutionare a contestatiilor ETF este de max.20 de zile 

calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare . 

2.3.6. Menţiuni privind selectarea de către GAL a fişelor de proiect eligibile fără finanţare 

 

Dacă la nivelul GAL există intenţia de a finanţa fişele de proiecte eligibile fără finanţare, din 

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

acestora şi cu aplicarea criteriilor de departajare, acestea vor putea fi finanţate, în limita constituirii 

fondurilor disponibile, inclusiv prin realocări financiare aprobate.  

 

Menţiunea anterioară nu se aplică în cazul în care pentru respectiva intervenţie va mai fi lansată o nouă 

sesiune de depunere proiecte. în acest caz, fişele de proiecte cuprinse în lista de aşteptare pot fi retrase şi 

redepuse la următorul apel de selecţie, în vederea evaluării şi selecţiei. 
Caseta 13.Lista de asteptare 

• în cazul în care în urma derulării unui apel de fişe de proiecte nu a fost depus nicio fişă de proiect, 

GAL va înştiinţa Secretariatul  CCS restrâns asupra acestui fapt. In această situaţie nu se va emite Raport 

de selecţie. 

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

Selecţie trebuie făcute publice, minim pe pagina de web a GAL şi la sediul GAL-ului şi eventual  la sediul 

Primăriei şi al Consiliului Judeţean , in max.5 zile calendaristice  

                                                           
11

 ✔ selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, fiind 
necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii CSC, din care peste 50% să fie din 
mediul privat şi societatea civilă. 
12

 Pentru asigurarea transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecţie trebuie 
făcute publice, cel puțin pe pagina web a GAL și la sediul GAL-ului şi, eventual, la sediul Primăriei/Consiliului 
Județean 
13

 ROF CESCEC 
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• Procesul de evaluare si selecţie se va desfăşura în termen recomandabil de maximum 35 de zile 

calendaristice, inclusiv cu vizita la faţa locului pentru fişele proiect POR selectate (dacă este cazul), la 

care se poate adauga perioada de soluţionare a contestaţiilor, dacă este cazul. 

 

Notă: GAL poate derula/implementa şi alte activităţi/proiecte care pot fi finanţate şi din alte surse de 

finanţare, în plus de FEDR şi FSE, cu condiţia evitării dublei finanţări. 
 

Caseta 14. GAL poate derula/implementa şi alte activităţi/proiecte care pot fi finanţate şi din alte surse de finanţare 

 

22
GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare si selectie pentru 

fisele de proiecte , in baza Orientarilor pentru GAL privind 

implementarea SDL si le depun la secretariatul CCS

GAL elaboreaza /revizuiesc procedurile de evaluare si selectie pentru 

fisele de proiecte , in baza Orientarilor pentru GAL privind 

implementarea SDL si le depun la secretariatul CCS

33
CCS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea si selectia fiselor 

de proiecte elaborate de GAL

CCS restrins avizeaza procedurile pentru evaluarea si selectia fiselor 

de proiecte elaborate de GAL

44
GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru interventiile din SDL si 

lanseaza apeluri pentru depunerea fiselor de proiecte de catre 

potentialii beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

GAL elaboreaza Ghidul Solicitantului pentru interventiile din SDL si 

lanseaza apeluri pentru depunerea fiselor de proiecte de catre 

potentialii beneficiari din teritoriul acoperit de SDL

Potentialii beneficiari depun fisele de 

proiecte la GAL , in cadrul apelurilor 

lansate de GAL

 (Durate cca.45 zile calendaristice)

5
GAL  evalueaza si selecteaza (pe baza procedurilor avizate de CCS 

restrins) fisele de proiect depuse de potentialii beneficiari

6

GAL depune la Secretariatul CCS pachetul fiselor de proiect selectate 

si Raportul de selectie , insotite de Apelul de selectie/sesiune 

depunere  fise proiecte si Ghidul Solicitantului , avizate de OIR/ADR 

7

CCS restrins avizeaza fisele de proiect selectate de GAL (pe baza 

Matricei de Corespondenta privind complementaritatea interventiilor 

Anexa 20 a SDL) (cca. 20 zile lucratoare)

Proceduri de 

Evaluare si Selectie aprobata de 

CD GALBM

Postare pe pag 

www si afisata la 

sediul 

GALBM(Draft si 

finale)

15 zile pt. avizare+ clarificari

GALBM Elaborare Ghiduri 

Solicitanti(Documente accesare)

Lansare Apeluri selectie proiecte 

(sesiune depunere)  , cca. 1 luna 

de la validare CCS

Publicare Ghiduri, 

min. 7 zile 

calendaristice- 

consultativ pe www

Sesiuni de 

Finantare:

Anunt , Ghid, 

Publicitate

Primire , Evaluare si 

Selectie la GALBM

Raport Evaluare si Selectie 

(Intermediar-Final- 35 zile 

calendaristice)

(Raport Contestatii daca e 

cazul) ; 

Raport Vizita in teren (daca e 

cazul POR)

Comunicare scrisa 

Beneficiarii si Publicare RS

5.1.Primire proiecte(fise)

Angajatii GALBM

5.2.Evaluare

Evaluatorii de proiecte

(CAE, ETF)

5.3.Selectie

Comitet de selectie

Contestatii ?

5.4.Comunicare la 

beneficiari/aplicanti

Echipa GALBM

5.5. Contestatii

Comisia  de contestatii

reevaluare

Detaliat

Nu

 

Figură 10.Detalieri etape evaluare si selectie , termeni maxime etape :Lansare –depunere ; Evaluare-Selectie (max.35ZileC) 

Termen procedurale maxime  

Lansare apel de fişe de proiecte 
(Pregătire ghidul solicitantului 
pentru apel de fişe de proiecte, 
anunţuri de lansare 

maximum 1 lună de la validarea Procedurii de 
selecţie de către cele CCS restrâns pentru primul 
apel; Minimum 5 zile calendaristice de la 
publicarea ghidului solicitantului final (forma 
avizată de OIR/ADR) pentru toate apelurile 
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Perioada de depunere a fişelor de 
proiecte 

45 zile calendaristice de la lansarea apelului de 
propuneri 

Avizarea/neavizarea ghidulului 
solicitantului si a anunţurilor de 
lansare de către OIR/ADR (fără 
perioada de clarificări,dacă este 
cazul) 

10 zile lucrătoare 

Notificare OIR/ADR pentru 
participare selecţie fişe de 
proiecte 

Înainte cu 5 zile calendaristice de data selecţiei a 
fişelor de proiecte 

Evaluare şi selecţie fişe de 
proiecte 

35 de zile calendaristice 

 

 

2.4.Verificarea pachetului de fişe proiecte selectate de către GAL la nivelul 

CCS restrâns 

 

Pachetul fişelor de proiecte selectate în cadrul apelurilor desfăşurate de GAL va fi depus la 

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

de evaluare de către CCS restrâns. Depunerea pachetului de fişe de proiecte selectate de GAL se va 

realiza trimestrial, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a ultimei luni calendaristice aferente fiecărui 

trimestru.  

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

acestea sunt depuse, în termen estimativ de 20 zile lucrătoare, în funcţie de numărul acestora şi 

clarificările solicitate GAL-urilor. 

GAL-urile au obligaţia de a prezenta odată cu pachetul de fişe de proiecte selectate şi o copie 

conformă cu originalul a Raportului de Selecţie final aprobat de CD. 

 

Atenţie!  

Depunerea la Secretariatul CCS restrâns a pachetului de fişe de proiecte selectate de GAL este 

condiţionată de avizarea Apelului de fişe de proiecte, Ghidului solicitantului şi a Raportului de 

Selecţie de către reprezentanţii OIR şi/sau ADR.  
Caseta 15. Depunerea la Secretariatul CCS restrâns a pachetului de fişe de proiecte selectate de GAL 

CCS restrâns se va reuni, cel târziu în prima săptămână din următorul trimestru şi va demara 

verificarea şi avizarea tuturor pachetelor de fişe de proiecte selectate de GAL, utilizând Matricea de 

corespondenţă privind complementaritatea intervenţiilor subsumate listei indicative de intervenţii pentru 

care se intenţionează solicitarea finanţării din POCU şi din POR (Anexa 20 a SDL aprobate) şi 

procedurile specifice POR şi POCU. 

CCS restrâns va solicita clarificări/ sau va respinge pachetul de fişe de proiecte în următoarele 

situaţii: 

 în situaţia nerespectării uneia/sau mai multor cerinţe referitoare la eligibilitatea beneficiarilor, 

eligibilitatea intervenţiilor, activităţilor, cheltuielilor; 

 în cazul în care în pachetul de fişe de proiecte există fişe de proiecte care nu prezintă 

satisfăcător modalitatea de asigurare a complementarităţii între investiţiile tip FEDR şi FSE.; 
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In cazul în care se va decide că pachetul de fişe de proiecte nu respectă condiţiile de mai sus, 

GAL va putea revizui pachetul de fişe de proiecte prin înlocuirea fişelor de proiect neconforme cu 

următoarele fişe de proiect ca punctaj din lista de rezervă (dacă este cazul). în situaţia în care nu există 

listă de rezervă la nivelul respectivului apel, se poate lansa la nivelul GAL un nou apel, cu respectarea 

aceloraşi etape. în această situaţie, numărul minim de zile calendaristice de la lansare până la data limită 

de depunere a propunerilor de proiecte poate fi redus, la 30 zile (termen recomandabil). 

 

 

2.5.   Depunerea proiectelor în sistemul informatic 

 

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

depunerea cererilor de finanţare/proiectelor aferente exclusiv fişelor de proiect care au fost selectate de 

GAL şi avizate de CCS restrâns.  

Proiectele POR/POCU ale căror fişe de proiect au fost selectate de GAL-uri, avizate de CCS 

restrâns şi încărcate în sistemul informatic MySMIS vor respecta condiţiile prevăzute în Ghidului specific 

aferent priorităţii de investiţii 9.1 POR şi Ghidului specific aferent O.S.5.1 POCU. 

Documentele suport aferente fişelor de proiect selectate (documentaţia tehnico- economică) se 

vor depune în MYSMIS odată cu cererea de finanţare în cadrul apelului lansat de către AM POR/ADR şi 

AM POCU/OIR aferent regiunii unde se implementează proiectul. 

Prin ghidurile specifice POR şi POCU, AMPOR/AMPOCU vor stabili,dacă este cazul, 

documentele necesare a fi încărcate în MYSMIS,respectiv documentele emise în contextul evaluării şi 

selecţiei realizate la nivelul GAL-urilor (ex. rapoarte intermediare şi finale de selecţie, rapoarte tehnice, 

liste de verificare, etc.). 

Cererile de finanţare/proiectele vor fi verificate şi contractate conform procedurilor AMPOR/AMPOCU. 

 

In acest context, încă de la lansarea apelurilor de proiecte la nivelul GAL, potenţialii beneficiari vor fi 

informaţi cu privire la condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească la momentul depunerii cererilor de 

finanţare către AMPOR şi AMPOCU, în conformitate cu prevederile Ghidului specific aferent priorităţii 

de investiţii 9.1 si a Ghidului Solicitantului. Condiţii generale pentru accesarea fondurilor publicat pe site-

ul www.inforegio.ro. a ghidului specific POCU pentru O.S.5.1,respectiv cu prevederile documentului 

Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul POCU 2014-2020. 

 

 

 

2.6.Organizare/Planificare  Evaluare si Selectie la nivelul GALBM 
GAL va elabora o procedură de selecţie proprie în care va descrie procesul de evaluare privind 

aplicarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie a fişelor de proiecte (existând o metodologie clară de 

evaluare a tuturor criteriilor), inclusiv procedura de soluţionare a contestaţiilor. 

Modalitatea de aplicare a procesului de selecţie la nivel POCU/POR nu este obligatorie fişelor de 

proiecte finanţate prin intermediul Strategiilor de Dezvoltare Locală, ci orientativă, prin urmare GAL 

poate opta pentru varianta potrivită la nive lul teritoriului acoperit. 

- Ex: - Organizarea de sesiuni anuale continue de depunere a fişelor de proiecte cu selecţie 

lunară/trimestrială; 

- Organizarea unor sesiuni periodice limitate, de minimum 30 de zile calendaristice; 

- Stabilirea unui prag de supraselectare pentru închiderea sesiunii etc. 
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Pentru fiecare sesiune de depunere de fişe de proiecte este necesară stabilirea unui punctaj minim 

pentru selectarea fiecărei fişe de proiect care va avea cel puţin valoarea totalului punctajului minim 

aferent fiecărui criteriu de selecţie. 

Atenţie!  

Pentru asigurarea unui nivel de calitate ridicat al fişelor de proiecte finanţate în cadrul intervenţiilor 

POCU din cadrul SDL, nu se acceptă modalitatea de selecţie a fişelor de proiecte pe principiul ’’primul 

venit-primul servit”. 

Caseta 16. Nu se acceptă modalitatea de selecţie a fişelor de proiecte pe principiul ’’primul venit-primul servit”. 

Atenţie!  

Punctajul minim pentru proiectele POCU este de 70 de puncte , iar pentru proiectele POR este de 50 

de puncte . 

Caseta 17. Punctajul minim pentru proiectele POCU este de 70 de puncte , iar pentru proiectele POR este de 50 de puncte . 

 

 

 Etape  Mod de organizare Evaluare si selectie 

  Ce se face  De ce ? Cum ? 

 Asigurare conditii desfasurare activitate :  

1 4.1. Lansare apel 

proiecte /sesiune 

deschisa (Dupa 

aprobare /avizare 

documente /Manual  

Proceduri /Ghiduri 

de catre CCS) si 

primire proiecte 

Publicitate, Animare , 

Calendar ; 

 

 

Primire proiecte 

Transparente , 

Informare , 

Promovare ; 

 

Virtual (internet) si fizic -

publicitate 

2 5.1.Evaluare si 

Selectare  

Se parcurg 3 faze 

determinante  

  

  a.Conformitatea 

documentelor  

Verificarea  la 

primire a 

documentelor depuse 

, conformitate cerinte 

documentere 

Se verifica Fisa de proiect , 

model POCU sau POR , 

completarea lor corecta si 

completa , anexe , DVD etc 
14

 de catre Evaluatori 

(echipa de evaluare min.2 

persoane
15

 ) 

  b. Eligibilitatea 

beneficiarului si 

proiectului  

Verificare cerinte 

eligibilitate 

beneficiari si proiecte  

Se verifica conform listei 

de verificare criterii minime 

si optionale (in continuare 

cap.3) 

                                                           
14

 Se vor detalia cerintele in fiecare Ghid in functie de specific POCU?POR/GALBM 
15

 4 ochi  
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  c.Selectia  fisei de 

proiect 

Clasificare selectie  Se aplica punctajul de 

selectie pentru clasificare , 

departajare;  

  d. Raportare 

C&E&S
16

 

Validare  Comitet 

Selectie / Contestatie  

 

Evaluatori / Raport 

Evaluare si 

Selectie/Contestatie 

(Intermediare /finale)  

  e.Contestatii  Daca la fazele CAE   

sau ETF sunt depuse 

contestatii in termenii 

de timp precizati in 

Manual/GHiduri 

Se va proceda conform 

Procedurii/metodologiei 

de solutionare a 

contestatiilor descrisa la 

cap.2.3.5. 

3 6.1. Avizare CCS f.Avizare CCS  a 

Raportului de 

Selectie  

 Raport Evaluare si 

Selectie/Contestatie 

Avizat 

 

Tabel 7.Etape simplificate pentru Evaluare si Selectie Fise Proiecte la nivelul GALBM 

 

 

CAP.3. Metodologia de evaluare şi selecţie a fişelor de proiecte 

(Criteriile de evaluare si selectie ) 

3.1.Criteriile de evaluare şi selecţie (solicitant si fisa de proiect) 

3.1.1. Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul şi fişa de 

proiect; 

Criterii minime de eligibilitate   

Pentru toate apelurile de fişe de proiecte lansate de GAL vor fi avute în vedere următoarele criterii 

minime de eligibilitate: 

a)Tipul de fişă de proiect   

se încadrează din punct de vedere al eligibilităţii în intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL aprobată 

lansată(e) prin respectivul apel. 

b) Aria de implementare şi obiectivul fişei de proiect 

Fişa de proiect se implementează în aria de acoperire a SDL şi contribuie la atingerea obiectivelor SDL. 

în situaţii excepţionale, pentru fişele de proiect POCU, anumite activităţi specifice se pot desfăşura şi în 

afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare adecvată în cadrul fişei de proiect 

şi ulterior în cererea de finanţare pentru aceste situaţii posibile, (ex. activităţi de formare, ucenicie) cu 

                                                           
16

 C&E&S =Conformitate/eligibilitate/selectie 
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condiţia obligatorie ca grupul ţintă pentru fişa de proiect POCU să fie cel definit în cadrul prezentului 

document şi a anexelor acestuia. 

c)Durata de implementare a fişei de proiect 

Perioada de implementare a activităţilor din fişa de proiect nu depăşeşte 31 decembrie 2023. 

d)Activităţi eligibile 

Activităţile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria activităţilor eligibile conform ghidului 

solicitantului. 

Atenţie!  

în ceea ce priveşte fişele de proiect pentru întreprinderile de economie socială de inserţie finanţate prin 

intervenţiile POR, finanţarea este sub incidenţa ajutorul de minimis în baza unei scheme de ajutor de 

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

Caseta 18. întreprinderile de economie socială de inserţie finanţate prin intervenţiile POR 

 

Activităţile de ocupare din cadrul fişelor de proiect POCU vor fi sub incidenţa ajutorului de minimis. în 

acest sens, va fi aplicabila schema de ajutor de minimis pentru Obiectivul Specific 5.1. POCU, ce va fi 

publicată de către AM POCU pe pagina de internet a MFE. 

e)Grupul ţintă 

Persoanele vizate de activităţile fişei de proiect fac parte din categoriile aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială şi au domiciliul/locuiesc în teritoriul SDL. 

Atenţie! 

 în cadrul grupului ţintă vizat prin totalitatea fişelor de proiectele POCU, persoanele care au 

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

ZUM în totalul populaţiei din teritoriul SDL (ZUM şi zona urbană funcţională). 

Caseta 19.Grup Tinta POCU ZUM 

 

f)Indicatori 

Indicatorii aferenţi Fişei de proiect ce contribuie la atingerea ţintelor indicatorilor relevanţi aferenţi POCU 

şi POR din cadrul SDL aprobată/modificată. 

Atenţie!  

Totalul indicatorilor din fişele de proiect POCU trebuie să asigure atingerea ţintelor pentru indicatorii de 

realizare şi rezultat POCU din SDL aprobată/modificată. 

Caseta 20.Indicatori POCU : total fise =atingere tinte POCU/SDL 

 

g)Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de 

solicitanţi eligibili  

respectiv: 

Pentru fişele de proiecte POR, solicitanţii pot fi: 
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• Unităţi Administrativ Teritoriale Oraş/Municipiu/sectoarele municipiului Bucureşti definite 

conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca 

membru in GAL-ul constituit pentru implementarea SDL; 

• Parteneriate între UAT Oraş/Municipiu/ sectoarele municipiului Bucureşti - membru GAL eligibil 

în cadrul POCU 2014-2020 şi lider de parteneriat - şi furnizori de servicii sociale acreditaţi conform 

legislaţiei în vigoare - pentru acele investiţii în care se vor furniza servicii sociale (în cazul centrelor 

comunitare integrate - CCI medico-sociale); 

• Furnizori publici şi privaţi de servicii sociale acreditaţi conform legislaţiei în vigoare, cu o 

vechime de cel puţin un an, inainte de depunerea proiectului, cu competenţe în furnizare de servicii 

sociale, comunitare, desfăşurare de activitati recreativ-educative, culturale, agrement şi sport; 

• întreprinderi de economie socială de inserţie
17

. 

Pentru proiectele POCU, solicitanţii pot fi: 

Entităţi relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate. Prin entităţi relevante se 

înţeleg acei actori care vor fi implicaţi în derularea uneia/ unora dintre activităţile principale ale fişei de 

proiect contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat asumaţi prin 

intervenţiile POCU din SDL şi anume: 

• Autorităţi publice locale şi unităţi cu personalitate juridică aflate în coordonarea/subordonarea 

acestora. 

• Furnizori acreditaţi de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă - acreditaţi 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor de 

acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Furnizori autorizaţi de formare profesională - autorizaţi în conformitate cu prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adulţilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Centre autorizate de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât 

cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, 

solidarităţii sociale şi familiei nr. 4.543/468/2004, pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Furnizori de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii; 

• Asociaţii şi fundaţii - persoane juridice de drept privat constituite conform Ordonanţei Guvernului 

nr.26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Organizaţii sindicale (sindicate, federaţii sindicale, confederaţii sindicale sau uniuni sindicale 

teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu Legea dialogului social 

nr.62/10.05.2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Organizaţii patronale (patronate, federaţii patronale, confederaţii patronale sau uniuni patronale 

teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, constituite în conformitate cu Legea 

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

• întreprinderi sociale de inserţie - persoane juridice atestate conform Legii nr.219/2015 privind 

economia socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                                           
17

 Vor fi subiectul unei scheme de minimis pentru servicii de interes economic general 
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• Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform Legii nr.31/16.11.1990 privind 

societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Camere de Comerţ şi Industrie - persoane juridice de utilitate publică, organizaţii autonome, 

neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor din Legea camerelor de 

comerţ din România nr.335/06.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Atenţie!  

Pentru fişele de proiect POCU, toate categoriile de entităţi eligibile menţionate pot participa în cadrul fişei 

de proiect atât ca beneficiar unic, cât şi în parteneriat cu oricare dintre categoriile de entităţi eligibile în 

funcţie de specificul  intervenţiei/intervenţiilor. Pentru intervenţiile cu specific educaţional este 

obligatoriu parteneriatul cu unităţi şcolare locale/ Inspectoratul Şcolar Judeţean din judeţul SDL. 

Caseta 21. toate categoriile de entităţi eligibile menţionate pot participa în cadrul fişei de proiect atât ca beneficiar unic, 

cât şi în parteneriat 

 

Atenţie!  

Solicitanţii fişei de proiect POCU trebuie să deţină sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în 

UAT-ul vizat de SDL. 

Caseta 22. Solicitanţii fişei de proiect POCU trebuie să deţină sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în 

UAT-ul vizat de SDL. 

 

h)Asigurarea complementarităţii investiţiilor soft şi hard 

Fişa de proiect prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investiţiile FEDR, în 

infrastructură, şi măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanţărilor din alte surse. 

i)Valoarea minimă (dacă este cazul) şi maximă eligibilă a unei fişe de proiect 

Fişa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) şi valoarea maximă eligibilă stabilită 

prin ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru fiecare apel. 

j)Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile menţionate în fişa de proiect se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile 

conform ghidului solicitantului elaborat de GAL. 

k)Asigurarea contribuţiei proprii (minime) a solicitantului/partenerilor 

Este asigurată contribuţia eligibilă minimă a solicitantului şi partenerilor, după caz.  

Contribuţia eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul fişelor de proiecte POCU / POR 

reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a fişei de proiect propusă, care va fi suportat de solicitant 

şi de fiecare dintre parteneri în cazul fişelor de proiect depuse în parteneriat, conform   informaţiilor din 

tabelul de mai jos: 

  Cofinanţarea naţională % pe tipuri de entitate cu rol de beneficiar/partener 

Axa Tipuri 
de 

regiuni 

Co 
finanţar
e UE % 

Cofinanţ
are 
naţional
ă % din 
care: 

Persoane juridice de drept 
privat fără scop patrimonial 

Instituţii publice 
finanţate integral din 
venituri proprii sau 

parţial de la bugetul de 
stat, bugetul 

asigurărilor sociale de 

Persoane juridice de 
drept privat cu scop 

patrimonial 
Priorit
ară 
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stat sau bugetele 
fondurilor speciale 

POCU 
Cofinanţare 

proprie % 
Cofinanţare 

publică % 

Cofinanţar
e proprie 

% 

Cofinanţa
re 

publică % 

Cofinanţa
re proprie 

% 

Cofinanţar
e publică 

% 

AP 5 
POCU 

Regiune 

90 10 0 10 2 8 5 5 mai 

dezvol
tată 

Regiune 
mai puţin 
dezvoltat

ă 

95 5 0 5 2 3 5 0 

 

Tabel 8.POCU :Contributia minima a solicitantului , Cofinanţarea naţională % pe tipuri de entitate cu rol de 
beneficiar/partener 

Axa 
prioritară 

Tipuri de regiuni Cofinanţare UE Cofinanţare naţională 

Cofinanţare proprie Cofinanţare publică 

(beneficiar) (buget de stat) 

AP9 
 
 POR 

Regiune mai 
dezvoltată 

90 2 8 

Regiune mai puţin 
dezvoltată 

95 2 3 

 

Tabel 9. POR : Cofinanţare naţională : publica si beneficiar 

 

3.1.2.Sinteza : Criterii minime de eligibilitate a solicitantului si a fisei de proiect 

 

11 categ  

obligatorii 
Criteriul de eligibilitate (EGx)  

a Tipul de fişă de proiect  se încadrează din punct de vedere al eligibilităţii în 

intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL aprobată lansată(e) prin respectivul apel. 

b Aria de implementare şi obiectivul fişei de proiect 

c Durata de implementare a fişei de proiect 

d Activităţi eligibile 

e Grupul ţintă 

f Indicatori 

g Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de 

solicitanţi eligibili, 

h Asigurarea complementarităţii investiţiilor soft şi hard 

i Valoarea minimă (dacă este cazul) şi maximă eligibilă a unei fişe de proiect 
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j Cheltuieli eligibile 

k Asigurarea contribuţiei proprii a solicitantului/partenerilor 

  

Tabel 10. Criterii minime de eligibilitate a solicitantului si a fisei de proiect 

Verificarea criteriilor de eligibilitate presupune verificarea documentelor privind eligibilitatea 

solicitantului.  

Documentele care fac dovada eligibilității solicitantului, pe care acesta trebuiesă le 

depună sau după caz, să le completeze și să le depună la dosarul fișei de proiect vor fi cele 

prevăzute în Ghidul solicitantului elaborat de GAL Baia Mare  pentru măsura 

respectivă, precum și în varianta detaliată a apelului de selecție lansat. 

Procesul de evaluare a fiecărei fișe de proiect, presupune obligatoriu verificarea tuturor 

criteriilor de eligibilitate, chiar dacă, pe parcurs, evaluatorii GAL constată neîndeplinirea 

unuia sau a mai multor criterii.  

Pe parcursul evaluării pot fi solicitate maxim două rânduri de 

clarificări în această etapă, la care solicitantul trebuie să răspundă în cel mult 5 zile lucrătoare, 

răspunsul la clarificări și documentele suport urmând a fi depuse la sediul GAL în format 

letric.  

În cazul proiectelor neeligibile se vor completa rubrica aferentă din Fişa de verificare a 

conformităţii administrative și a criteriilor minime de eligibilitate toate motivele de 

neeligibilitate ale proiectului, inclusiv motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe 

teren, dacă este cazul. 
 

In urma verificărilor privind eligibilitatea efectuate la nivel de GAL, pot exista următoarele 

situații: 

eligibilă, caz în care se trece la următoare etapă de verificare, 

respectiv evaluare tehnică și financiară (ETF); 

neeligibilă, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest 

aspect.  

Dacă proiectul este declarat neeligibil, dosarul original al fișei de proiect va fi 

restituit solicitantului, pe baza unui proces verbal, încheiat în 2 exemplare și semnat de 

ambele părți. Un exemplar al proiectului (Copie și CD/DVD) se va arhiva la sediul 

GAL Baia Mare , pentru verificări ulterioare. Solicitantul va putea redepune fișa 

de proiect corectată/completată în cadrul unui eventual următor Apel de selecție lansat 

de GAL Baia Mare, dacă fondurile disponibile pentru măsura respectivă nu vor fi 

epuizate. 

 

3.2. Criterii de prioritizare şi selecţie (CPS) a fişelor de proiecte pentru 

respectivul apel, în conformitate cu obiectivele şi indicatorii aferenţi SDL 

 

Criteriile de prioritizare și selecție a propunerii de proiectul (CPS) sunt specifice fiecărei 

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

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

SDL și apelului în cauză.  

Anumite CPS sunt comune tuturor apelurilor de proiecte POR/POCU, iar altele sunt specifice măsurii/ 

intervenției. 

 

 

3.2.1.Criterii obligatorii de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte 

 

Obiectivele specifice SDL si indicatorii specifici ai SDL  , cu defalcarea punctajelor minime si 

maxime sunt urmatoarele : 

 

 Indicatori OUTPUT UM Ref An de 

bază 

Sursa Țintă 

2020/ 

2023 

Punctaj 

Minim 

Punctaj 

Maxim 

Ob. 1_Proces inițiat de reabilitare/ modernizare a infrastructurii de acces și utilități 

publice a teritoriului SDL/ ZUM - ca suport al dezvoltării integrate a zonei 

Punctaj minin 

se acorda 

pentru 

atingerea tintei 

propuse(tinta 

minimala ) 

Punctaj maxim 

se acorda 

pentru 

depasirea 

Tintelor 

propuse 

Lungime infrastructura apa/ canal 

construita/ reabilitata/ modernizata 

Km 0 2017 RAP GAL 3 3 4 

 Lungimea străzilor de importanță 

secundară, inclusiv trotuare, alei 

pietonale, căi de acces 

asfaltate/pietruite 

Km 0 2017 RAP GAL 3 3 4 

Lungime infrastructura electricitate 

construita 

Km 0 2017 RAP GAL 5 5 6 

Numar platforme cu containere de 

gunoi cu containere pentru gunoi 

amenajate 

nr 0 2017 RAP GAL 2 2 3 

Numar publele de gunoi distribuite nr 0 2017 RAP GAL 10 10 11 

Numar actiuni de crestere a 

nivelului de informare si educare a 

populatiei in vederea mentinerii 

infrastructurii in zona 

nr 0 2017 RAP GAL 10 10 11 

Ob. 2_Sistem intermodal de transport persoane și mărfuri în cadrul teritoriului 

SDL/ ZUM care să faciliteze accesul la obiectivele de interes public din muncipiu și 

la conexiunile cu exteriorul acestuia. 

  

Numar de statii de 

deservire/stationare velo 

nr 0 2017 RAP GAL 2 2 3 

Nr. persoane beneficiare de statiile 

intermodale si  de deservire velo 

nr 0 2017 RAP GAL 250 250 263 

Ob. 3_Spații publice urbane - spatii de manifestare, participare, integrare socială - 

modele de dezvoltare urbană SMART.    
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Suprafata spatii publice degradate 

amenajate 

m
2
 0 2017 RAP GAL 5500 5500 5775 

Număr spații de joacă pentru copii 

amenajate 

nr 0 2017 RAP GAL 3 3 4 

Centre pentru activitati sociale, 

culturale, sportive, comunitare 

construire/reabilitare/modernizare si 

dotate 

nr 0 2017 RAP GAL 3 3 4 

Nr. beneficiar centru comunitar 

multifunctional SDL, copii, tineri, 

femei inclusiv si cei aflati in situatie 

de risc 

nr 0 2017 RAP GAL 250 250 263 

Nr. beneficiar servicii specializate 

antigdrog copii, tineri, adulti 

nr 0 2017 RAP GAL 100 100 105 

Nr. beneficiar servicii sociale 

extinse/modernizate de protective si 

consiliere (familii, adulti, tineri 

aflati in situatie de risc) 

nr 0 2017 RAP GAL 130 130 137 

Nr. voluntari participanti centru 

servicii sociale 

nr 0 2017 RAP GAL 30 30 32 

Ob. 4_Politică locală de locuire socială, elaborate și aplicată participativ, cu 

initierea proiectelor pilot în zona SDL/ ZUM 

  

Număr acțiuni de creștere a 

nivelului de informare și educare a 

populației în vederea menținerii 

curățeniei în zonă 

nr 0 2017 RAP GAL 10 10 11 

Număr participanți la acțiuni de 

creșterea a nivelului de educație a 

populație în vederea menținerii 

curățeniei în zonă 

nr 0 2017 RAP GAL 350 350 368 

Număr de locuințe/apartamente 

sociale construite/ renovate/extinse 

nr 0 2017 RAP GAL 60 60 63 

Numar persoane beneficiare de 

locuinte/apartamente sociale 

construite/ renovate/extinse 

nr 0 2017 RAP GAL 300 300 315 

Numar de locuinte sociale provizorii 

construite/reabilitate 

nr 0 2017 RAP GAL 85 85 89 

Numar persoane beneficiare de 

locuinte provizorii construite 

nr 0 2017 RAP GAL 350 350 368 

Nr. de persoane beneficiare de 

asistenta juridica pentru 

reglementarea actelor de proprietate/ 

construire 

nr 0 2017 RAP GAL 250 250 263 

Numar participanti la programul de 

informare/consilie reutilizare in 

bune conditii a 

locuintelor/apartamentelor sociale 

incusiv a celor provizorii 

nr 0 2017 RAP GAL 650 650 683 

Regulament/procedura ordine 

interioara pentru locuintele sociale 

provizorii si nou construite; 

monitorizarea acestuia 

nr 0 2017 RAP GAL 1 1 2 
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Ob.5_Potențial profesional si antreprenorial al zonei SDL/ ZUM identificat și 

valorificat prin instrumente SMART ”hard” & ”soft”. 

  

Număr scheme speciale de servicii 

active de ocupare personalizate: 

consiliere, tutoriat, mediere și 

plasare în muncă. 

nr 0 2017 RAP GAL 930 930 977 

Număr de angajatori care au 

beneficiat de subvenții pentru 

angajarea de persoane 

nr 0 2017 RAP GAL 20 20 21 

Numar de locuri de munca create in 

intreprinderile sprijinite 

nr 0 2017 RAP GAL 209 209 219 

Număr de întreprinderi sociale 

înfiinţate/ modernizate/ extinse/ 

dezvoltate 

nr 0 2017 RAP GAL 4 4 5 

Număr de locuri de muncă nou 

create în întreprinderile sociale 

înfiinţate/ modernizate/ extinse/ 

dezvoltate 

nr 0 2017 RAP GAL 23 23 24 

Numar de cursuri organizate pentru 

dezvoltarea competentelor si 

calificarilor persoanelor din 

categoriile defavorizate 

nr 0 2017 RAP GAL 21 21 22 

Numar de participant Ia cursuri 

organizate pentru dezvoltarea 

competentelor si calificarilor 

persoanelor din  categoriile 

defavorizate, din care femei, tineri, 

roma, rezidenti in SDL/ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 465 465 488 

Numar de protocoale incheiate intre 

AJOFM si ONG-uri privind 

calificarea fortei de munca din 

SDL/ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 4 4 5 

Ob. 6_Dezvoltarea infrastructurii educaționale a teritoriului SDL/ZUM și 

adaptarea lui la nevoile de dezvoltare durabilă a zonei. 

  

Nr. microbuze achizitionate/ 

contractate pentru transport scolar la 

dispozitia elevilor din ZUM 

nr 0 2017 RAP GAL 2 2 3 

Nr. elevi care utilizeaza transportul 

scolar si participa la cursuri 

nr 0 2017 RAP GAL 100 100 105 

Nr. scoli renovate/ reamenajare 

cladiri/ spatii unitati scolare min. 5 

500 m2 

nr 0 2017 RAP GAL 2 2 3 

Nr. cursuri pentru cadrele didactice 

pentru lucrul cu copiii din zonele/ 

grupurile marginalizate 

nr 0 2017 RAP GAL 5 5 6 

Nr. cadre didactice care au participat 

la cursuri privind lucrul cu copiii din 

zonele/grupurile marginalizate 

nr 0 2017 RAP GAL 50 50 53 

Nr. centre comunitare 

multifunctionale create/ modernizate 

si dotate ptr educatie non-formala si 

culturale 

nr 0 2017 RAP GAL 1 1 2 
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Nr. acțiuni de educație non-formală 

și deprinderi de viață adresate 

adulților 

nr 0 2017 RAP GAL 16 16 17 

Nr. persoane adulte (15+ ani) care 

au participat la acțiuni de educație 

non-formală și deprinderi de viață 

nr 0 2017 RAP GAL 160 160 168 

Ob. 7_Prezența crescută a serviciilor înzonă și în consecință, a performanței 

indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

  

Nr. persoane beneficiare de servicii 

sociale,  socio-medicale, din care 

copii, varstnici, adulti, din care de 

etnie roma 

nr 0 2017   230 230 242 

Nr. beneficiari centru comunitar 

multifunctional SDL, copii, tineri, 

femei inclusiv cei aflati in situatie 

de risc 

nr 0 2017   250 250 263 

Nr. beneficiari servicii specializate 

antidrug copii, tineri, adulti 
nr 0 2017   100 100 105 

Nr. beneficiari servicii 

socialeextinse/modernizate de 

protective si consiliere (familii, 

adulti, tineri aflati in situatie de risc) 

nr 0 2017   130 130 137 

Nr. programe de educaţie sanitara a 

membrilor comunităţii si preventie a 

imbolnavirilor organizate 

nr 0 2017   2 2 3 

Nr. participanti la programe de 

educaţie sanitara si preventie a 

imbolnavirilor inclusiv educatie pe 

teme ecologice, igiena locuinţei, 

sănătatea publică 

nr 0 2017   200 200 210 

Nr. cabinete medicale 

infiintate/stomatologic 

nr 0 2017   1 1 2 

Nr. beneficiari servicii medicale 

stomatologice din care copii/tineri 

situatie de risc  

nr 0 2017   280 280 294 

Ob. 8_Prezența crescută a serviciilor în zonă și în consecință, a performanței 

indicatorilor de integrare a (populației) ZUM  înteritoriu SDL. 

  

Nr. comitete civice de cartier 

ZUM/SDL 

nr 0 2017   6 6 7 

Nr. cetateni/organizatii  membri  ai 

comitetelor civice 

nr 0 2017   30 30 32 

Nr. de intalniri/ actiuni organizate 

de Comitetele Civice 

nr 0 2017   180 180 189 

Nr. participanti la 

intalnirile/actiunile comitetelor 

civice din care: 

nr 0 2017   2200 2200 2310 

Nr. de actiuni civice: cultural 

educativ sportive in comunitate  

nr 0 2017   20 20 21 

Ob. 9_O nouă identitate teritorială, definită și promovată participative prin toate 

măsurile/ proiectele de dezvoltare ale zonei. 
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Nr de protocoale si parteneriate 

incheiate intre GAL cu factori 

interesati societate civila, agenti 

economici, institutii publice 

nr   2017 RAP GAL 6 6 7 

Nr de articole apărute în presa locală 

care reflecta activitățile din proiect, 

(din care pozitiv) 

nr   2017 RAP GAL 24 24 25 

Numar de material de presa/  

articole online care reflecta 

activitatile din proiect, (din care 

pozitiv) 

nr   2017 RAP GAL 50 50 53 

Numar site internet GAL/platforma 

de comunicare/dezbatere online 

nr   2017 RAP GAL 1 1 2 

Număr de campanii de informare 

dezbateri publice 

nr   2017 RAP GAL 20 20 21 

 
Tabel 11. Obiective Specifice SDL –Tinte –Punctaje minime si maxime 

 

 

În evaluarea propunerilor se va tine cont de criteriile obligatorii de prioritizare și selecție a 

fișelor de proiecte, care vor fi prevăzute in ghidurile specifice fiecărui apel, după cum 

urmează: 

 

a) contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL; 

b) contribuţia proiectului la atingerea ţintelor indicatorilor specifici ai SDL; 

 

a Contribuţia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL 

 

b Contribuţia proiectului la atingerea ţintelor indicatorilor specifici ai SDL ( 

 

 Tabel 12. Criterii obligatorii de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte (CSOB)
18

 

 

Obiectivele SDL GALBaia Mare sunt prezentate in Fig.2, Fig. 6 , respectiv la Tabelul 4: 

Masurile si Obiectivele  SDL GAL  Baia Mare 

 

Tintele indicatorilor SDL GAL  Baia Mare sunt prezentate in Tabelul5: Indicatori -output 

GALBM  

                                                           
18

 Punctajele sunt orientative  , si vor fi definitivate in Ghidurile specifice fiecarei masuri in parte. 
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3.2.2. Criterii orientative de prioritizare şi selecţie a fişelor de proiecte 
19

 

 

a)POCU 

Nr.crt Criterii de evaluare si 
selectie 

Explicatii Punctaj 
Minim  

Punctaj 
maxim  

1 RELEVANTA -masura in care fisa de proiect contribuie la 
realizarea obiectivelor POCU si ale documentelor strategice 
relevante 

21 30 

1.1. Fisa de proiect contribuie 
la indeplinirea 
obiectivelor din 
documentele strategice 
relevante pentru proiect  

Fisa de proiect se incadreaza in 
strategiile aferente domeniului, 
existentela nivel comunitar, national, 
regional , local , institutional , dupa 
caz , prin obiectivele , activitatile si 
rezultatele propuse 

   5 

1.2. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse 
la promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului 
(Dezvoltarea Durabila) 

Fisa de proiect include masuri d 
epromovare /educare cu privire la 
principiile dezvoltarii durabile in 
etape diferite ale fisie proiectului sau 
dezvolta parteneriate cu entitati care 
isi declara si confirma angajamentul 
cu privire la implementarea 
prinncipiului dezvoltarii durabile  

   5 

1.3. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse 
la promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului (Egalitate 
de sanse , 
nediscriminare)  

Fisa de proiect defineste instrumente 
concrete de resurse umane cu 
pribvire la identificarea si eliminarea 
barierelor privind egalitatea intre 
femei si barbati si/sau a 
nediscriminarii ? 

   5 

1.4. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse 
la promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului (Utilizare 
TIC, Inovare Sociala )   

Fisa de proiect promoveaza metode 
de inovare sociala  

   5 

                                                           
19 Acestea vor fi personalizate de fiecare GAL, în funcţie de specificul/obiectivele SDL 
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1.5. Descrierea clara a 
partenerilor , a rolului 
acestora , a utilitatii si 
relevantei experientei 
fiecarui membru al 
parteneriatului in raport 
cu nevoile grupului tinta 
si cu obiectivele  

Este descrisa experienta 
solicitantului si a partenerilor , 
implicarea acestora in activitatile 
proiectului si sunt prezentate 
resursele material si umane pe care 
le are fiecare la dispozitie pentru 
implementarea fisei  de proiect ? 

   5 

1.6. Dimensionarea grupului 
tinta : Fisa de proiect 
vizeaza un numar mai 
mare de persoane aflate 
in risc de saracie sau 
excluziune sociala , fara 
de numarul prevazut in 
fisa interventiei ? 
Numarul persoanelor 
(grupul tinta) din fisa de 
interventie este 
obligatoriu. La acest 
criteriu  punctajul nu se 
cumuleaza  

Numarul obligatoriu de persoane 
(grup tinta) vizat in fisa interventiei ; 
Numar de persoane peste limita 
minima ( a se vedea tabel SDL tinte 
minime -maxime punctate , pe regula 
de 3 simpla(  

   5 

2 EFICACITATE : masura in care rezultatele fisei de proiect 
contribuie la atingerea obiectivelor propuse  

21 30 

2.1. Rezultatele directe ale 
activitatilor din fisa de 
proiect sunt realiste si 
conduc la atingerea 
obiectivelor  

Exista corelatie intre activitati si 
realizarile immediate; Activitatile sunt 
descrise detaliat si contribuie in mod 
direct la atingerea obiectivelor 
propuse prin fisa de proiect , avind in 
vedere resursele financiare , umane 
si materiale ; 

   10 

2.2. Fisa de proiect prevede 
masuri concrete pentru 
monitorizarea 
implementarii SDL  

Exista corelatie intre resursele 
prevazute(financiare , umane si 
materiale ) si modalitatea de atingere 
a indicatorilor asumati la nivel SDL  

   10 

2.3. In fisa de proiect sunt 
identificate supozitiile si 
riscurile care pot afecta 
atingerea obiectivelor si 
este prevazut un plan de 
gestionare a acestora 

Sunt descrise premizele in care fisa 
de proiect poate fi implementata cu 
succes , precum si riscurile si 
impactul acesteia  asupra atingerii 
indicatorilor propusi la nivel de SDL ; 
Sunt prevazute masuri de prevenire 
a aparitiei riscurilor si de atentuare a 
efectelor acestora in cazuul aparitiei ; 
Se va tine cont de realismul 
descrierii riscurilor si a eficientei 
masurilor de preventie si d 
eminimizare a efectelor (nu se va 
acorda prioritate numarului de riscuri 
identificate) 

   5 

2.4. Metodologia de 
implementare a fisei de 

Fisa de proiect prezinta clar modul 
de implementare a activitatilor 

   5 
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proiect  propuse 

3 EFICIENTA : masura in care fisa de proiect asigura utilizarea 
optima a resurselor (umane, materiale , financiare) in 
termenii de calitate , cantitate si timp alocat , in contextul 
implementarii activitatilor din Fisa de proiect in vederea 
atingerii rezultatelor propuse 

21 30 

3.1. Costurile incluse in buget 
sunt realiste in raport cu 
nivelul pietei , 
fundamentate printro 
analiza realizata de 
solicitant  

Este prezentata o analiza a costurilor 
de pe piata pentru servicii/produse-
bunuri similare/lucrari  

   6 

3.2. Costurile incluse in buget 
sunt oportune in raport 
cu activitatile propuse si 
rezultatele asteptate  

Exista un raport rezonabil intre 
rezultatele urmarite si costul alocat 
acestora ; Este justificata alegerea 
optiunilor tehnice in raport cu 
activitatile ,rezultatele si resursele 
existente , precum si nivelurile 
aferente ale costurilor estimate 

   6 

3.3. Resursele umane 
(numar persoane m 
experienta profesionala 
a acestora , implicarea 
acestora in activitatile 
proiectului) sunt 
adecvate in raport cu 
activitatile propuse si 
rezultatele asteptate  

Managerul d eproiect si expertii 
cheie se nominalizeaza inca din faza 
de depunere a Cererii de finantare , 
prin completarea sectiunilor 
relevante din formularul CF . Se vor 
completa : rol/pozitie in cadrul 
proiectului ; nume persoana, cod 
ocupatie , atributii, fisa de post . Se 
vor atasa CV uri in format Europass 
si documentele justificative din care 
sa reiasa experiente profesionala  
percum si calificarile acestora , 
evaluatorii putind evalua experienta 
profesionala relevanta a expertului 
propus . 

   6 

3.4. Resursele materiale sunt 
adecvate ca natura , 
structura si dimensiune 
in raport cu activitatile 
propuse si rezultatele 
asteptate  

Resursele materiale puse la 
dispozitie de solicitant sunt utile 
pentru buna implementare a fisie de 
proiect (sedii, echipamente IT , 
mijloace d etransport etc ) ; 
Necesitatea resurselor materiale ce 
urmeaza a fi achzitionate din bugetul 
Fisei de proiect este justificata si 
contribuie la buna implementare a 
acestuia  

   6 

3.5. Planificarea activitatilor 
Fisei de Proiect este 
rationala in raport cu 
natura activitatilor 
propuse si cu rezultatele 
asteptate  

Planificarea activitatilor se face in 
functie de natura acestora , 
succesiune si inlantuirea acestora 
este logica; Termenele d erealizare 
tin cont de durata de obtinere a 
rezultatelor si de resursele puse la 

   6 
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dispozitie prin fisa de proiect 

4 SUSTENABILITATEA : masura in care fisa de proiect asigura 
continuarea efectelor sale si valorificarea rezultatelor 
obtinute dupa incetarea finantarii  

7 10 

4.1. Fisa de proiect prevede 
masuri de valorificare a 
rezultatelor  

Fisa de proiect prevede din timpul 
implementarii , actiuni /activitati care 
duc la sustenabilitatea proiectului 
(crearea de parteneriate , implicarea 
in proiect a altor factori interesati , 
alocarea din bugetul viitor a unei 
sume pentru continuarea activitaii , 
valorificarea rezultatelor printr-un alt 
proiect /alte activitati , demararea 
unor activitati care sa continue 
proiectul prezent , etc . Planul de 
implementare a FP include etapele 
de validare/avizare/aprobare a 
rezultatelor imediate de catre factorii 
de influenta majori (stakeholderi)  , 
ca premiza a asigurarii 
sustenabilitatii  

   5 

4.2.  Sustenabilitatea 
institutionala  

Fisa de proiect descrie concret 
modalitatile de functionare a 
structurilor sprijinite , in domeniul 
educatiei/ocuparii dezvoltarii 
/furnizarii de servicii (sociale 
/medicale/medico-sociale ) /dupa 
finalizarea finantarii nerambursabile ; 
Fisa proiect descrie concret 
modalitatile de functionare a 
structurilor sprijinite , in domeniul 
imbunatatirii conditiilor de locuit  
dupa finalizarea finantarii 
nerambursabile ; Proiectul descrie 
concretmodalitatile de multiplicare  la 
diferite niveluri (local, regional, 
sectorial, national) a rezultatelor 
obtinute in urma implementarii 
acestuia , dupa finalizarea finantarii 
nerambursabile . 

   5 

  Total punctaje   70 100 

Tabel 13. Criterii evaluare si selectie POCU 
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Obs. Punctarea cu 0 puncte a unui subcriteriu nu conduce la respingerea fisei de proiect , procesul de 

evaluare si selectie continiund in functie de punctajul obtinut . Punctajul final reprezinta suma 

punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii , acestea vor fi exprimate ca numere intregi . 

Fisa de proiect va putea fi selectata numai daca in urma evaluarii va avea un punctaj minim de 70 de 

puncte si va respecta punctajul minim pentru fiecare criteriu. 

Fisa de proiect nu va fi selectata daca un criteriu din cele 4 nu ideplineste punctajul minim , indiferent 

daca per total punctajul este mai mare de 70 de puncte 

 

b) POR 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare si selectie / POR Punctaj 
minim 

Punctaj 
MAXIM 

Punctaj 
Acordat 

1 Fisa de proiect contribuie la atingerea cel putin a unui Obiectiv 
Specific din SDL  

10 20   

2 Fisele de proiect ce propun masuri ce vizeaza un numar cit 
mai mare de persoane  aflate in risc de saracie sau 
excluziune sociala , cu prioritate persoane de etnie roma sau 
apartinind zonei ZUM  

10 20   

3 Complementaritatea investitiei POR/POCU : se prezinta 
modalitatea prin care se asiguira complementaritatea intre 
investitiile de tip FEDR si masurile soft de tip FSE 

5 10   

4 Fisa de proiect include masuri de promovare /educare cu 
privire la principiile dezvoltarii durabile in etape diferite ale fisei 
de proiect sau dezvolta parteneriate cu entitati care isi declara 
si confirma angajamentul cu privire la implementarea 
principiului dezvoltarii durabile 

5 10   

5 Sustenabilitatea: masura in care fisa de proiect asigura 
continuitatea efectelor sale si valorificarea rezultatelor obtinute 
dupa incetarea sursei de finantare nerambursabila  

5 10   

6 Fisa de proiect se implementeaza in ZUM  si vizeaza 
asigurarea cu uitilitati publice : salubrizarea (gestionarea 
deseurilor) , agent termic, canalizare , iluminat , alte utilitati 
publice  

5 10   

7 Fisa de proiect prevede modernizarea spatiilor publice urbane 
si transformarea lor in terenuri de joaca , parcuri , zone 
pietonale /comerciale sau strazi  tec , in vederea creerii 
/imbunanatirii legaturii dintre zona in care tarieste  
comunitatea marginalizata si zona functionala  

5 10   

8 Stadiul documentatiei tehnico-economice aferenta fisei de 
proiect 

5 10   

  Total punctaje 50 100   
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Tabel 14. Criterii de evaluare si selectie / POR 

Obs. Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 8 criterii . 

Un proiect va fi selectat pentru finantare numai daca va cumula in urma evaluarii un punctaj de min. 50 

de puncte , precum si punctajul minim pe fiecare din cele 8 criterii. 

Pe fiecare subcriteriu se pot acorda punctaje intermediare doar  numere intregi . 

 

3.2.3. Incadrarea fişelor de proiecte în bugetul aferent intervenţiei (şi posibilitatea de 

supraselectare, dacă este cazul)  

 

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

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

Ghidul solicitantului specific măsurii SDL în cauză.  

De asemenea, în ghid se vor face precizări și în ceea ce privește posibilitatea de supraselectare, dacă va fi 

cazul. 

 

3.2.4. Modalitatea de anunţare a rezultatului procesului de selecţie 

 

Rezultatul procesului de evaluare si selectie se va face prin Comunicare scrisa , cu confirmare de primire , 
la  max. 5 zile calendaristice  de  la aprobarea comitetului de selectie. 

Rezultatul va fi publicat si pe pagina de web a GALBM. 

In cazul respingerii fisei de proiect se va motiva raspunsul , precizind si termenii de contestatie. 

 

3.3. Procedura /metodologia de solutionare a contestatiilor  (Etapele CAE&ETF) 

Contestaţiile primite vor fi analizate de către o Comisie de Soluţionare a Contestaţiilor(CSC)  

înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, care va fi compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut 

parte din Comitetul de Selecţie.  

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va respecta ponderile privind participarea 

public - privată aplicate pentru constituirea Comitetului de Selecţie
20

.  

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi aprobată de către Preşedintele GAL, în 

conformitate cu prevederile Statutului GAL.  

GAL va include în procedura de selecţie inclusiv etapele de soluţionare a contestaţiilor.  

Membrii Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor vor  respecta regulile conflictului de interes, 

completând aceeaşi declaraţie ca şi membrii Comitetului de selecţie. 

Cerintele de experienta anterioara  si Nominalizare valabile pentru Comitetul de evaluare si 

Selectie sunt valabile si pentru Comisia de Solutionare a Contestatiilor.  

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza la nivelul respectivelor fişelor de proiect, 

exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor.  

Pe parcursul procesului de soluţionare a contestaţiilor poate fi solicitat un singur set de clarificări. 

                                                           
20

 ✔ cel puțin 50% din membri CSC trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public;  

✔ niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea civilă și comunitatea 
marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot 
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In urma soluţionării eventualelor contestaţii, Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va elabora 

un Raport de Contestaţii, care va fi semnat de către membrii Comisiei şi va fi înaintat Comitetului de 

Selecţie GAL.  

In baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final)
21

, în 

care vor fi înscrise fişele de proiect retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru fişele de proiect eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie; 

• Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de CD al GAL  
22

şi trebuie să conţină precizarea că 

anumite fişe de proiect pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS restrâns aspecte referitoare la 

neîndeplinirea cerinţelor minime de eligibilitate sau încălcarea unor principii generale de 

selecţie/procedura de evaluare şi selecţie avizată de CCS restrâns; 

• Fişele de proiecte care au obţinut cel puţin punctajul minim dar care nu au fost selectate pentru 

finanţare în cadrul Raportului de selecţie ca urmare a epuizării bugetului la nivelul apelului, vor constitui 

lista de rezervă la nivelul apelului respectiv. 

 

Modul de constituire a comitetului de evaluare a contestatiilor  aferente etapelor CAE si ETF este 

decis de Adunarea Generala a Asociatilor GAL Baia Mare prin Hotariri Specifice General Aplicabile sau 

pe fiecare Masura/Ghid in parte. Modul de Functionare este descris in Regulamentul de Functionare al 

Comitetului de Evaluare si Selectie  si al Comitetului de Evaluare a Contestatiilor
23

. 

Numarul de zile alocate etapei de solutionare a contestatiilor CAE este de max.15 de zile 

calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare . 

Numarul de zile alocate etapei de solutionare a contestatiilor ETF este de max.20 de zile 

calendaristice de la data inregistrarii acestora la secretariatul GAL Baia Mare . 

 

 

 

CAP.4. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului de 
Selecţie si aComisiei de Solutionare a Contestatiilor (CSC)  la nivelul 
GAL (Se anexeaza  document separat_Anexa 0_ROF_CS&CSC)   
 

 
 

Obs.Finala  

Atenţie! 

Procedura va fi aprobată de Consiliul Director (CD) al GAL, iar pentru asigurarea transparenţei, aceasta 

va fi postată pe pagina de web a GAL şi/sau afişată la sediul GAL etc.  

 

                                                           
21

 ✔ selecţia proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, fiind 
necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii CSC, din care peste 50% să fie din 
mediul privat şi societatea civilă. 
22

 Pentru asigurarea transparenței procesului de selecție realizat la nivelul GAL, Rapoartele de Selecţie trebuie 
făcute publice, cel puțin pe pagina web a GAL și la sediul GAL-ului şi, eventual, la sediul Primăriei/Consiliului 
Județean 
23

 ROF CESCEC 
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Anexe (3 buc)   : 

 

Anexa 0_ROF_CS&CSC , CAP4. Parte Integranta a Manualului  

Anexa 1: Model Fisa de propunere de proiect POR 
24

 

Anexa 2. Model Fisa propunere POCU
25

 

Anexa.3. Model Raport Selectie GAL 

 

FORMULARE(10buc) 

  

F1.Decizia de repartizare a fișelor de proiecte pentru evaluare; 

F2.Declarația de confidențialitate; 

F3.Declaraţia privind evitarea conflictului de interese; 

F4.Grila de verificare aferentă etapei CAE; 

F5a.Grila de verificare aferentă etapei ETF; 

F5b.Grila de verificare DRAFT aferentă etapei ETF / POR 

F6.Model orientativ de Solicitare de clarificări; 

F7.Raport de selecție; 

F8.Raport de Contestații; 

F9.Notificare către beneficiar cu privire la rezultatul selecției. 

F10. Consimțământul pentru prelucrarea datelor  cu caracter personal   
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25
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 PES=Procedura de evaluare si selectie GALBM 
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F1_GALBM .Decizia de repartizare a fișelor de proiecte pentru evaluare 
 

GALBM formulare PES Formular F1_GALBM .Decizia de repartizare a fișelor de 

proiecte pentru evaluare 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Verificarea conformității administrative și eligibilității 

 Evaluarea tehnico economică a propunerii de proiect 

 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Baia Mare”  , reprezentată prin 

dl./dna..................................................., având funcția de...........................................................,  

în urma încheierii sesiunii de depunere a fișelor de proiecte în cadrul apelului.................................... 

Decide repartizarea unui număr de ..............................fișe de proiecte conforme din punct de 

vedere al criteriilor de depunere către echipa de evaluatori interni/externi coordonată de 

........................................................., în vederea verificării și evaluării 
27

 în conformitate cu contractul (de 

furnizare servicii sau contract de munca ) nr....../data................încheiat între Asociația „Grupul de Acțiune 

Locală Baia Mare”   și ..................................................................... 

Repartizarea se face în baza  Formular  - Lista fișelor de proiecte repartizate pentru verificare și evaluare. 

Nume și prenume  

Functia in GALBM  

Semnătură  

Data   

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 CAE si ETF 
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F2_GALBM .Declarația de confidențialitate 

 

GALBM formulare PES Formular F2_GALBM . Declarația de confidențialitate 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Primire/Verificare Fisa de proiect 

Verificarea conformității administrative și eligibilității 

 Evaluarea tehnico economică a propunerii de proiect 

Declarația de confidențialitate 

 

Subsemnata/Subsemnatul......................................................................având CNP
28

.............................., 

în calitate de <expert verificare și evaluare> / <membru desemnat în comisia de selecție> / <membru 

desemnat în comisia de soluționare a contestatiilor> pentru propunerea de proiect înregistrată cu 

nr.........../data.........., cu titlul: “………………………………………………………………………”, 

depusă în cadrul apelului de proiecte nr............sau în calitate de orice altă persoană implicată în procesul 

de verificare/evaluare/selectie/soluționare a contestațiilor, cunoscând că falsul în declarații este pedepsit 

de Codul Penal, mă angajez: 

a) Să nu utilizez informațiile și documentele obținute sau la care am acces în decursul perioadei de 

exercitare a calității menționate, în alt scop decât acela de a-mi îndeplini obligațiile ce îmi revin în această 

calitate; 

b) Să nu divulg nici unei terțe părți, fără acordul prealabil al Asociației GALBM , și, după caz, al părții de 

la care provine informația/deocumentul, nici una din informațiile/documentele obținute sau la care am 

acces în decursul perioadei de exercitare a calității mai sus menționate; 

c) Să nu păstrez nici o copie de pe documentele la care am acces în decursul perioadei de exercitare a 

calității mai sus menționate; 

Înțeleg că este responsabilitatea și obligația mea de a notifica reprezentantului legal al Asociației GAL 

Baia Mare  asupra oricărei situații/circumstanțe de natura celor menționate în prezenta declarație care 

intervine pe parcursul exercitării calității pe care o am, precum și să solicit de îndată înlocuirea mea din 

calitatea menționată. 

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   

 

                                                           
28

 Se va completa si F10_Acord Prelucrare Date Personale catre GALBM  de catre toti cei care au acces la Date 
Personale  
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F3_GALBM .Declaraţia privind evitarea conflictului de interese
29

 

 

GALBM formulare PES Formular F3_GALBM .  

Declaraţia privind evitarea conflictului de interese 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Aprobare Proceduri/Ghiduri/Criterii 

 Primire/Verificare Fisa de proiect 

Verificarea conformității administrative și eligibilității 

 Evaluarea tehnico economică a propunerii de proiect 

Calitatea  Evaluator  

 Comitet Selectie 

 Comisie Contestatii  

 Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de 

observatori 

 Comitet Director  

Altele (precizati) ...................... 

 

Declaraţia privind evitarea conflictului de interese 

 

Subsemnatul/Subsemnata..................................................................., avînd CNP
30

 ...................................., 

cu domiciliul în.............................................................................................................., având calitatea de 

 Membru desemnat al Comitetului de Selecție 

 Expert verificare și evaluare 

 Membru desemnat al Comitetului de Soluționare a Contestațiilor 

 Membru Comitet Director  

Angajat al GALBM implicat in procesul de primire/verificare/evaluare/selectie  

Alte situatii  

pentru propunerea de proiect înregistrată cu nr.........................../data.................., cu titlul: 

“………………………………………………………………………”,  

depusă în cadrul apelului de proiecte nr………………............sau în calitate de orice altă persoană 

implicată în procesul de verificare/evaluare/selectie/soluționare a contestațiilor, cunoscând că falsul în 

declarații este pedepsit de Codul Penal, declar pe propria răspundere că: 

a) Nu am fost implicat în elaborarea propunerii de proiect sau a documentelor anexate la aceasta; 

b) Nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau nu fac 

parte din consiliul de administrație/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre 

solicitanți/contestatari, inclusiv al firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul; 

                                                           
29 Această declarație se completează pentru fiecare propunere de proiect în parte de către toate persoanele care participă 

direct/avizează/aprobă în procesul de primire/verificare/evaluare/selecție a propunerilor de proiecte. 
30 Se va completa si F10_Acord Prelucrare Date Personale catre GALBM 
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c) Nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care dețin funcții de 

conducere sau care fac parte din consiliile de administrație/organele de conducere sau de supervizare ale 

solicitanților de finanțare; 

d) Nu sunt soț/soție, 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 sau fac parte din consiliul de 

administrație/organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre solicitanți/contestatari, inclusiv al 

firmelor partenere/legate ale acestora, dacă este cazul; 

e) Nu mă aflu în nici o altă situație de natură să îmi afecteze obiectivitatea și imparțialitatea în exercitarea 

calității de <expert verificare și evaluare> / <membru desemnat în comisia de selecție> / <membru 

desemnat în comisia de soluționare a contestatiilor> pentru propunerea de proiect menționată sau în 

calitate de orice altă persoană implicată în procesul de verificare/evaluare/selectie/soluționare a 

contestațiilor 

f) Declar ca am luat la cunostiinta despre prevederile privind conflictul de interese asa cum este acesta 

prevazut la art.10 si 11 din OUG 66/2011 (OUG66_2011, 2011) , sectiunea II.Reguli in materia 

conflictului de interes precum si a Normelor de aplicare a acestuia 
31

 (NormeOUG66_2011, 2011). , 
32

. 

 

Înțeleg că este responsabilitatea și obligația mea de a notifica reprezentantului legal al Asociației GAL 

Baia Mare  asupra oricărei situații/circumstanțe de natura celor menționate în prezenta declarație care 

intervine pe parcursul exercitării calității pe care o am, precum și să solicit de îndată înlocuirea mea din 

calitatea menționată. 

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   

 

 

                                                           
31

 NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora , publicat la  
http://www.poscce.research.gov.ro/uploads/informatii-generale/norme_met_oug_66.pdf 
32

 cu modificările și completările ulterioare 

file:///D:/!!GAL_BaiaMare2019/ManulaProceduri_GALBM_april_june2019/NORME%20METODOLOGICE%20de%20aplicare%20a%20prevederilor%20Ordonanței%20de%20urgență%20a%20Guvernului%20nr.%2066/2011privind%20prevenirea,%20constatarea%20și%20sancționarea%20neregulilor%20apărute%20în%20obținerea%20și%20utilizareafondurilor%20europene%20și/sau%20a%20fondurilor%20publice%20naționale%20aferente%20acestora%20,%20publicat%20la%20%20http:/www.poscce.research.gov.ro/uploads/informatii-generale/norme_met_oug_66.pdf
file:///D:/!!GAL_BaiaMare2019/ManulaProceduri_GALBM_april_june2019/NORME%20METODOLOGICE%20de%20aplicare%20a%20prevederilor%20Ordonanței%20de%20urgență%20a%20Guvernului%20nr.%2066/2011privind%20prevenirea,%20constatarea%20și%20sancționarea%20neregulilor%20apărute%20în%20obținerea%20și%20utilizareafondurilor%20europene%20și/sau%20a%20fondurilor%20publice%20naționale%20aferente%20acestora%20,%20publicat%20la%20%20http:/www.poscce.research.gov.ro/uploads/informatii-generale/norme_met_oug_66.pdf
file:///D:/!!GAL_BaiaMare2019/ManulaProceduri_GALBM_april_june2019/NORME%20METODOLOGICE%20de%20aplicare%20a%20prevederilor%20Ordonanței%20de%20urgență%20a%20Guvernului%20nr.%2066/2011privind%20prevenirea,%20constatarea%20și%20sancționarea%20neregulilor%20apărute%20în%20obținerea%20și%20utilizareafondurilor%20europene%20și/sau%20a%20fondurilor%20publice%20naționale%20aferente%20acestora%20,%20publicat%20la%20%20http:/www.poscce.research.gov.ro/uploads/informatii-generale/norme_met_oug_66.pdf
file:///D:/!!GAL_BaiaMare2019/ManulaProceduri_GALBM_april_june2019/NORME%20METODOLOGICE%20de%20aplicare%20a%20prevederilor%20Ordonanței%20de%20urgență%20a%20Guvernului%20nr.%2066/2011privind%20prevenirea,%20constatarea%20și%20sancționarea%20neregulilor%20apărute%20în%20obținerea%20și%20utilizareafondurilor%20europene%20și/sau%20a%20fondurilor%20publice%20naționale%20aferente%20acestora%20,%20publicat%20la%20%20http:/www.poscce.research.gov.ro/uploads/informatii-generale/norme_met_oug_66.pdf
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F4.Grila de verificare DRAFT aferentă etapei CAE 

(POCU_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019)
33

 

 

GALBM formulare PES Formular F4_GALBM .  

Grila de verificare aferentă etapei CAE
34

 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Verificarea conformității administrative și eligibilității (CAE) 

Calitatea  Evaluator 

 Comitet Selectie 

observatori 

Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

Verificarea conformitatii fiselor de proiect POCUsi/sau POR 

Nr.crt. Conditia de conformitate Conditie Indeplinita Conditie ne 

Indeplinita 

1 Dosarul fisei de proiect este prezentat in 

format tiparit si format electronic , in numarul 

de exemplare solicitat (un original si o copie ) ? 

  

2 Anexele tehnice si administrative solicitate 

sunt prezentate in forma ceruta si in termen 

de valabilitate ? 

  

3 Fiecare exemplat din dosarul fisei de proiect a 

fost legat , paginat si opisat , cu toate paginile 

numerotate manual in ordinea de la 0 (opisul 

numerotat cu 0) la n in partea dreapta sus a 

fiecarui document ? 

  

                                                           
33

 Pag10 : Fișele de proiecte vor fi evaluate și selectate de către Comitetul de Selecție (CS) al GAL, conform 
etapelor de mai jos: 
a. Verificarea conformităţii administrative şi a respectării criteriilor minime de eligibilitate (etapa 
CAE), utilizând Grila de verificare aferentă etapei CAE, anexată ghidului specific elaborat de GAL în 
cadrul apelului respectiv; 
 
34

 Conformitatea  administrativa si  eligibilitate 
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4 Copiile documentelor contin mentiunea 

„conform cu originalul „ ? 

  

5 Fisa de proiect contine respecta formatul 

modelului publicat pe site www.galbm.ro si 

este semnata de reprezentantul legal al 

solicitantului ? 

  

6 Fisa de proiect contine toate anexele solicitate 

prin modelul publicat pe pagina 

www.galbm.ro ? 

  

 

 

Verificarea eligibilitatii fiselor de proiect POCUsi/sau POR 

 

11 categ  

obligatorii 

Criteriul de eligibilitate (EGx) 
35

 Rezultat Verificare 
36

 

Da Nu  Nu e cazul 

a Tipul de fişă de proiect  

 Tipul de fişă de proiect se încadrează din 

punct de vedere al eligibilităţii în 

intervenţia/intervenţiile din cadrul SDL 

aprobată lansată(e) prin respectivul apel. 

√
37

   

b Aria de implementare şi obiectivul fişei de 

proiect 

Fisa de proiect (activitatile ) se 

implementeaza in aria de acoperire a SDL 

GALBM si contribuie la atingerea 

Obicetivelor SDL ? 

Pentru fisele de proiect POCU (in situatii 

exceptionale ) , anumite activitati specifice se 

pot desfasura si in afara teritoriului SDL , dar 

trebuie sa existe o fundamentare adecvata in 

cadrul fisei  de proiect si ulterior in cererea de 

   

                                                           
35

 Criteriile de eligibilitate sunt detaliate la Cap.3., respectiv 3.1.1. Eligibilitatea solicitantului si a fisei de proiect, 
respectiv sinteza la 3.1.2. 
36

 Se bifeaza doar 1 casuta pe linie  
37

 Exemplu la incadrare corecta 

http://www.galbm.ro/
http://www.galbm.ro/
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finantare pentru aceste situatii posibile (ex. 

Activitati de formare, ucenicie , etc ) cu 

conditia obligatorie ca grupul tinta pentru fisa 

de proiect POCU sa fie cel definit in cadrul 

prezentului document si a anexelor acestuia  

c Durata de implementare a fişei de proiect 

Perioada de implementare a activitatilor din 

fisa de proiect nu depaseste 31 decembrie 

2023 

   

d Activităţi eligibile 

Activitatile mentionate in fisa de proiect se 

incadreaza in categoria activitatilor eligibile 

conform fisei solicitantului  

   

e Grupul ţintă 

Persoanele vizate de activitatile din fisa de 

proiect fac parte din categoriile aflate in risc 

de saracie sau excluziune sociala si au 

domiciliul /locuiesc in teritoriul SDL 

GALBM 

   

f Indicatori 

Indicatorii aferenti fisei de proiect contribuie 

la atingerea tintelor indicatorilor relevanti 

aferenti POCU si POR din cadrul SDL 

aprobata  

   

g Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul 

Solicitantul şi partenerii (dacă este cazul) se 

încadrează în tipurile de 

solicitanţi eligibili, in Conformitate cu Ghidul 

Solicitantului elaborat de GALBM pentru 

interventiile POR/POCU  

   

h Asigurarea complementarităţii investiţiilor 

soft şi hard 

Fisa de proiect prezinta modalitatea prin care 

se asigura complementaritatea intre 

investitiile FEDR , in infrastructura  si 

masurile SOFT – de tip FSE , inclusiv prin 

intermediul finantarilor din alte surse  

 

   

i Valoarea minimă (dacă este cazul) şi 

maximă eligibilă a unei fişe de proiect 

Fisa de proiect se incadreaza in valoarea 

minima (daca este cazul) si valoarea maxima 

eligibila stabilita prin Ghidul Solicitantului 

elaborat de GALBM pentru fiecare apel  
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j Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile mentionate in fisa de 

proiect se incadreaza in categoria cheltuielilor 

eligibile conform Ghidul Solicitantului 

elaborat de GALBM pentru fiecare apel 

   

k Asigurarea contribuţiei proprii a 

solicitantului/partenerilor 

Este asigurata contributia eligibila minima a 

solicitantului si partenerilor , dupa caz. 

Contributia eligibila minima a solicitantului 

/partenerului este in conformitate cu Ghidul 

Solicitantului elaborat de GALBM pentru 

interventiile POR/POCU 

   

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   
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F5a.Grila de verificare aferentă etapei ETF 

/POCU(POCU_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019) 
 

GALBM formulare PES Formular F5_GALBM .  

Grila de verificare aferentă etapei  ETF
38

 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Evaluare tehnică și financiară (ETF) 

Calitatea  Evaluator 

 Comitet Selectie 

observatori 

Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

Nr.crt Criterii de evaluare si 
selectie POCU 

Explicatii Punctaj 
Minim  

Punctaj 
maxim  

Punctaj 
acordat 

Obs./Just
if/Clarific
ari 

1 RELEVANTA -masura in care fisa de proiect contribuie 
la realizarea obiectivelor POCU si ale documentelor 
strategice relevante 

21 30     

1.1. Fisa de proiect contribuie 
la indeplinirea 
obiectivelor din 
documentele strategice 
relevante pentru proiect  

Fisa de proiect se incadreaza 
in strategiile aferente 
domeniului, existentela nivel 
comunitar, national, regional , 
local , institutional , dupa caz , 
prin obiectivele , activitatile si 
rezultatele propuse 

   5     

1.2. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse la 
promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului 
(Dezvoltarea Durabila) 

Fisa de proiect include masuri 
d epromovare /educare cu 
privire la principiile dezvoltarii 
durabile in etape diferite ale 
fisie proiectului sau dezvolta 
parteneriate cu entitati care isi 
declara si confirma 
angajamentul cu privire la 
implementarea prinncipiului 
dezvoltarii durabile  

   5     

                                                           
38

 evaluare tehnică și financiară (ETF) 
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1.3. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse la 
promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului (Egalitate 
de sanse , 
nediscriminare)  

Fisa de proiect defineste 
instrumente concrete de 
resurse umane cu pribvire la 
identificarea si eliminarea 
barierelor privind egalitatea 
intre femei si barbati si/sau a 
nediscriminarii ? 

   5     

1.4. Fisa de proiect contribuie 
prin activitatile propuse la 
promovarea temelor 
orizontale din POCU 
2014-2020 , conform 
specificatiilor din Ghidul 
Solicitantului (Utilizare 
TIC, Inovare Sociala )   

Fisa de proiect promoveaza 
metode de inovare sociala  

   5     

1.5. Descrierea clara a 
partenerilor , a rolului 
acestora , a utilitatii si 
relevantei experientei 
fiecarui membru al 
parteneriatului in raport 
cu nevoile grupului tinta 
si cu obiectivele  

Este descrisa experienta 
solicitantului si a partenerilor , 
implicarea acestora in 
activitatile proiectului si sunt 
prezentate resursele material 
si umane pe care le are fiecare 
la dispozitie pentru 
implementarea fisei  de proiect 
? 

   5     

1.6. Dimensionarea grupului 
tinta : Fisa de proiect 
vizeaza un numar mai 
mare de persoane aflate 
in risc de saracie sau 
excluziune sociala , fara 
de numarul prevazut in 
fisa interventiei ? 
Numarul persoanelor 
(grupul tinta) din fisa de 
interventie este 
obligatoriu. La acest 
criteriu  punctajul nu se 
cumuleaza  

Numarul obligatoriu de 
persoane (grup tinta) vizat in 
fisa interventiei ; Numar de 
persoane peste limita minima ( 
a se vedea tabel SDL tinte 
minime -maxime punctate , pe 
regula de 3 simpla(  

   5     

2 EFICACITATE : masura in care rezultatele fisei de 
proiect contribuie la atingerea obiectivelor propuse  

21 30     

2.1. Rezultatele directe ale 
activitatilor din fisa de 
proiect sunt realiste si 
conduc la atingerea 
obiectivelor  

Exista corelatie intre activitati 
si realizarile immediate; 
Activitatile sunt descrise 
detaliat si contribuie in mod 
direct la atingerea obiectivelor 
propuse prin fisa de proiect , 
avind in vedere resursele 
financiare , umane si materiale 
; 

   10     
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2.2. Fisa de proiect prevede 
masuri concrete pentru 
monitorizarea 
implementarii SDL  

Exista corelatie intre resursele 
prevazute(financiare , umane 
si materiale ) si modalitatea de 
atingere a indicatorilor asumati 
la nivel SDL  

   10     

2.3. In fisa de proiect sunt 
identificate supozitiile si 
riscurile care pot afecta 
atingerea obiectivelor si 
este prevazut un plan de 
gestionare a acestora 

Sunt descrise premizele in 
care fisa de proiect poate fi 
implementata cu succes , 
precum si riscurile si impactul 
acesteia  asupra atingerii 
indicatorilor propusi la nivel de 
SDL ; Sunt prevazute masuri 
de prevenire a aparitiei 
riscurilor si de atentuare a 
efectelor acestora in cazuul 
aparitiei ; Se va tine cont de 
realismul descrierii riscurilor si 
a eficientei masurilor de 
preventie si d eminimizare a 
efectelor (nu se va acorda 
prioritate numarului de riscuri 
identificate) 

   5     

2.4. Metodologia de 
implementare a fisei de 
proiect  

Fisa de proiect prezinta clar 
modul de implementare a 
activitatilor propuse 

   5     

3 EFICIENTA : masura in care fisa de proiect asigura 
utilizarea optima a resurselor (umane, materiale , 
financiare) in termenii de calitate , cantitate si timp 
alocat , in contextul implementarii activitatilor din Fisa 
de proiect in vederea atingerii rezultatelor propuse 

21 30     

3.1. Costurile incluse in buget 
sunt realiste in raport cu 
nivelul pietei , 
fundamentate printro 
analiza realizata de 
solicitant  

Este prezentata o analiza a 
costurilor de pe piata pentru 
servicii/produse-bunuri 
similare/lucrari  

   6     

3.2. Costurile incluse in buget 
sunt oportune in raport cu 
activitatile propuse si 
rezultatele asteptate  

Exista un raport rezonabil intre 
rezultatele urmarite si costul 
alocat acestora ; Este 
justificata alegerea optiunilor 
tehnice in raport cu activitatile 
,rezultatele si resursele 
existente , precum si nivelurile 
aferente ale costurilor estimate 

   6     
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3.3. Resursele umane (numar 
persoane m experienta 
profesionala a acestora , 
implicarea acestora in 
activitatile proiectului) 
sunt adecvate in raport 
cu activitatile propuse si 
rezultatele asteptate  

Managerul d eproiect si 
expertii cheie se 
nominalizeaza inca din faza de 
depunere a Cererii de 
finantare , prin completarea 
sectiunilor relevante din 
formularul CF . Se vor 
completa : rol/pozitie in cadrul 
proiectului ; nume persoana, 
cod ocupatie , atributii, fisa de 
post . Se vor atasa CV uri in 
format Europass si 
documentele justificative din 
care sa reiasa experiente 
profesionala  percum si 
calificarile acestora , 
evaluatorii putind evalua 
experienta profesionala 
relevanta a expertului propus . 

   6     

3.4. Resursele materiale sunt 
adecvate ca natura , 
structura si dimensiune in 
raport cu activitatile 
propuse si rezultatele 
asteptate  

Resursele materiale puse la 
dispozitie de solicitant sunt 
utile pentru buna 
implementare a fisie de proiect 
(sedii, echipamente IT , 
mijloace d etransport etc ) ; 
Necesitatea resurselor 
materiale ce urmeaza a fi 
achzitionate din bugetul Fisei 
de proiect este justificata si 
contribuie la buna 
implementare a acestuia  

   6     

3.5. Planificarea activitatilor 
Fisei de Proiect este 
rationala in raport cu 
natura activitatilor 
propuse si cu rezultatele 
asteptate  

Planificarea activitatilor se face 
in functie de natura acestora , 
succesiune si inlantuirea 
acestora este logica; 
Termenele d erealizare tin 
cont de durata de obtinere a 
rezultatelor si de resursele 
puse la dispozitie prin fisa de 
proiect 

   6     

4 SUSTENABILITATEA : masura in care fisa de proiect 
asigura continuarea efectelor sale si valorificarea 
rezultatelor obtinute dupa incetarea finantarii  

7 10     
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4.1. Fisa de proiect prevede 
masuri de valorificare a 
rezultatelor  

Fisa de proiect prevede din 
timpul implementarii , actiuni 
/activitati care duc la 
sustenabilitatea proiectului 
(crearea de parteneriate , 
implicarea in proiect a altor 
factori interesati , alocarea din 
bugetul viitor a unei sume 
pentru continuarea activitaii , 
valorificarea rezultatelor printr-
un alt proiect /alte activitati , 
demararea unor activitati care 
sa continue proiectul prezent , 
etc . Planul de implementare a 
FP include etapele de 
validare/avizare/aprobare a 
rezultatelor imediate de catre 
factorii de influenta majori 
(stakeholderi)  , ca premiza a 
asigurarii sustenabilitatii  

   5     

4.2.  Sustenabilitatea 
institutionala  

Fisa de proiect descrie concret 
modalitatile de functionare a 
structurilor sprijinite , in 
domeniul educatiei/ocuparii 
dezvoltarii /furnizarii de servicii 
(sociale /medicale/medico-
sociale ) /dupa finalizarea 
finantarii nerambursabile ; Fisa 
proiect descrie concret 
modalitatile de functionare a 
structurilor sprijinite , in 
domeniul imbunatatirii 
conditiilor de locuit  dupa 
finalizarea finantarii 
nerambursabile ; Proiectul 
descrie concretmodalitatile de 
multiplicare  la diferite niveluri 
(local, regional, sectorial, 
national) a rezultatelor obtinute 
in urma implementarii acestuia 
, dupa finalizarea finantarii 
nerambursabile . 

   5     

  Total punctaje   70 100     

Obs. Punctarea cu 0 puncte a unui subcriteriu nu conduce la respingerea fisei de proiect , procesul de 

evaluare si selectie continiund in functie de punctajul obtinut . Punctajul final reprezinta suma 

punctajelor obtinute la toate cele 4 criterii , acestea vor fi exprimate ca numere intregi .Fisa de proiect 

va putea fi selectata numai daca in urma evaluarii va avea un punctaj minim de 70 de puncte si va 

respecta punctajul minim pentru fiecare criteriu. 
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Fisa de proiect nu va fi selectata daca un criteriu din cele 4 nu ideplineste punctajul minim , indiferent 

daca per total punctajul este mai mare de 70 de puncte 

 

 

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   
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F5b.Grila de verificare aferentă etapei ETF / POR 
 

GALBM formulare PES Formular F5b_GALBM .  

Grila de verificare aferentă etapei  ETF
39

 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Evaluare tehnică și financiară (ETF) 

Calitatea  Evaluator 

 Comitet Selectie 

Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de 

observatori 

Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

Nr.crt. Criterii de evaluare si selectie / POR Punctaj 
minim 

Punctaj 
MAXIM 

Punctaj 
Acordat 

1 Fisa de proiect contribuie la atingerea cel putin a unui Obiectiv 
Specific din SDL  

10 20   

2 Fisele de proiect ce propun masuri ce vizeaza un numar cit 
mai mare de persoane  aflate in risc de saracie sau 
excluziune sociala , cu prioritate persoane de etnie roma sau 
apartinind zonei ZUM  

10 20   

3 Complementaritatea investitiei POR/POCU : se prezinta 
modalitatea prin care se asiguira complementaritatea intre 
investitiile de tip FEDR si masurile soft de tip FSE 

5 10   

4 Fisa de proiect include masuri de promovare /educare cu 
privire la principiile dezvoltarii durabile in etape diferite ale fisei 
de proiect sau dezvolta parteneriate cu entitati care isi declara 
si confirma angajamentul cu privire la implementarea 
principiului dezvoltarii durabile 

5 10   

5 Sustenabilitatea: masura in care fisa de proiect asigura 
continuitatea efectelor sale si valorificarea rezultatelor obtinute 
dupa incetarea sursei de finantare nerambursabila  

5 10   

6 Fisa de proiect se implementeaza in ZUM  si vizeaza 
asigurarea cu uitilitati publice : salubrizarea (gestionarea 
deseurilor) , agent termic, canalizare , iluminat , alte utilitati 
publice  

5 10   

                                                           
39

 evaluare tehnică și financiară (ETF) 
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7 Fisa de proiect prevede modernizarea spatiilor publice urbane 
si transformarea lor in terenuri de joaca , parcuri , zone 
pietonale /comerciale sau strazi  tec , in vederea creerii 
/imbunanatirii legaturii dintre zona in care tarieste  
comunitatea marginalizata si zona functionala  

5 10   

8 Stadiul documentatiei tehnico-economice aferenta fisei de 
proiect 

5 10   

  Total punctaje 50 100   

 

Obs. Punctajul final reprezinta suma punctajelor obtinute la toate cele 8 criterii . 

Un proiect va fi selectat pentru finantare numai daca va cumula in urma evaluarii un punctaj de min. 50 

de puncte , precum si punctajul minim pe fiecare din cele 8 criterii. 

Pe fiecare subcriteriu se pot acorda punctaje intermediare doar  numere intregi . 

 

 

 

Nume și prenume  

Functia in GALBM sau extern  

Semnătură  

Data   
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F6.Model orientativ de Solicitare de clarificări 

(POCU_MetodologieVerificareEvaluareSelectie, 2019)
40

 , pag.10 

GALBM formulare PES Formular F6_GALBM .  

Solicitare de clarificări 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Verificarea conformității administrative și eligibilității (CAE) 

 Evaluare tehnică și financiară (ETF) 

Calitatea  Evaluator 

 Comitet Selectie 

observatori 

 Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

MODEL Scrisoare de solicitare de clarificări  
 

Solicitant (PF sau PJ41)  

Titlu proiect  

Măsura  

Cod Apel de proiecte  

In atentia : Reprezentant solicitant   

Nr. de referinta / data   

 

Scrisoare de solicitare de clarificări  
Pentru ETAPA  

 

 

Stimată doamnă/Stimate domnule..................  

Referitor la cererea de finanțare menționată mai sus, vă informăm că sunt necesare clarificări privind 

următoarele aspecte:  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

În acest sens vă rugăm să transmiteți informațiile/documentele necesare în termen de 5 zile lucrătoare 

de la comunicarea prezentei.  

Vă informăm că în cazul netransmiterii în termenul menționat a informațiilor/documentelor solicitate, 

propunerea de finanțare va fi verificată/evaluată numai pe baza informațiilor și documentelor existente . 

 

 Nume, prenume  Functia  Data Semnatura 

Intocmit     

Verificat     

Aprobat     

                                                           
40

 Pe parcursul procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte CS al GAL poate solicita maximum două 
solicitări de clarificări pentru fiecare etapă CAE și ETF. 
41

 Persoana  Juridica (PJ) sau Persoana Fizica (PF-daca este eligibila)  
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F7.Raport de selecție 

 

GALBM formulare PES Formular F7_GALBM .  

Raport de Selectie 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Selectie 

Calitatea  Comitet Selectie 

 Reprezentantilor OI ADR / OIR POCU, în calitate de 

observatori 

 Comisie Contestatii  

 Altele (precizati) ...................... 

 

Conţinut 42:  

Introducere  

Membrii Comitetului de selecţie GAL  

Derularea selecţiei de proiecte  

Concluzii 

 

Anexe:     Lista de proiecte selectate43 

 

Introducere:  

Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente:              

             Numărul total al proiectelor  

             Perioada în care s-a efectuat selecţia 

Membrii Comitetului de selecţie al GAL 

 

                                                           
42

 Conform Model de referinta anexe de la : http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-
pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-
strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e 
 
43

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

http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/719/am-pocu-public%C4%83-orient%C4%83rile-pentru-grupurile-de-ac%C8%9Biune-local%C4%83-privind-implementarea-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-la-nivelul-ora%C8%99elor-cu-peste-20-000-locuitori-e
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Nume Rol (se va menţiona inclusiv 

apartenenţa la mediul privat sau 

public) 

Semnătura 

   

   

   

 

Procesul de selecţie 

 

Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente : 

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente 

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

Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

Proiectele încadrate pe lista prioritară 

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

Numărul total de proiecte primite 

Numărul proiectelor retrase 

Numărul proiectelor neeligibile 

Numărul proiectelor eligibile selectate 

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 
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(se vor prezenta sintetizat clarificările solicitate şi răspunsurile primite) 

 

Concluzii: 

Se vor formula concluziile Comitetului de selecție al GAL. 

 

 

Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei, dacă a fost cazul. 

 

 

 Nume si prenume Semnătura Data 

Preşedintele 

Comitetului de 

selecţie 

   

Secretar    

Membru    

Membru    

Membru    
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F8.Raport de Contestații 

 

GALBM formulare PES Formular F8_GALBM .  

Raport de Contestatii  

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Contestatii  

Calitatea Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

Lista proiecte pentru care s-au depus contestatii  

 

Nr.crt Nr. 

Proiect   

Solicitant  Titlu 

Proiect 

Valoarea 

eligibila 

(EUR) 

Clarificari 

solicitate 

Raspunsuri 

la 

Clarificari  

Rezolutie 

proiect 

1 P1       

2 P2       

....        

 Total 

Proiecte 

Contestate 

      

 Motive contestatie 

 P1  

 

 

 P2  

 

 

 ...  

 

 

Lista participanti/semnaturi/comisie contestatii 

Nr.crt Functia Nume  si 

Prenume 

Reprezentant 

al : 

 

Public sau 

privat  

Data  Semnatura   
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1 Presedinte      

2 Membru      

3 Membru      

4 Membru      

5 Membru       

 Reprezentanti 

OI ADR / 

OIR POCU, 

în calitate de 

observatori 

     

 

PV de sedinta a Comisie Contestatii  : 

............................................................ 

 

 Nume, prenume  Functia  Data Semnatura 

Intocmit     

Verificat     

Aprobat     
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F9.Notificare către beneficiar cu privire la rezultatul selecției 

 

GALBM formulare PES Formular F9_GALBM .  

Notificare rezultat selectie 

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa  Selectie 

Calitatea  Comitet Selectie 

Comisie Contestatii  

Altele (precizati) ...................... 

 

MODEL Scrisoare de solicitare de clarificări  
 

Solicitant (PF sau PJ44)  

Titlu proiect  

Măsura  

Cod Apel de proiecte  

In atentia : Reprezentant solicitant   

Nr. de referinta / data   

 

Notificare privind rezultatul verificării, evaluării și selecției fișei de proiect 

Stimată Doamnă/Stimate Domn .................. 

Referitor la cererea de finanțare pentru proiectul menționat mai sus, vă informăm că în urma finalizării 

procesului de verificare, evaluare și selecție la nivelul GAL, cererea dumneavoastră a fost 

admisă/respinsă/este pe lista de rezervă. 

 

În cazul in care cererea este respinsă 

Motivele respingerii sunt următoarele:  

Se vor detalia motivele respingerii.......................... 

 

 

Un solicitant de finanțare nerambursabilă care se consideră nedreptățit de rezultatul procesului de 

evaluare și selecție poate formula în scris o contestație care va fi transmisă spre soluționare către 

Asociația „Grupul de Acțiune Locală Baia Mare” , în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data 

comunicării rezultatului procesului de evaluare și selecție. 

Contestația se va formula în scris și va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului , codul apelului, 

titlul proiectului, obiectul contestației și motivele de fapt și de drept și dovezile pe care se întemeiază. 

 

 

                                                           
44

 Persoana  Juridica (PJ) sau Persoana Fizica (PF-daca este eligibila)  
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In cazul in care cererea este admisă  

Totodată, vă facem cunoscut faptul că cererea dumneavoastră va fi înaintată la Secretariatul Comitetului 

Comun de Selecție din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, în vederea verificării de către 

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional și Autoritatea de Management a 

Programului Operațional Capital Uman. 

 

 

 

În cazul in care cererea este pe lista de rezervă 

Având în vedere epuizarea bugetului la nivelul apelului, vă informăm că cererea dumneavoastră de 

finanțare poate fi admisă în una din următoarele situații: 

 

 

ră la alta, ca urmare a modificării SDL. 

 

 

Cu respect , 

 Nume, prenume  Functia  Data Semnatura 

Intocmit     

Verificat     

Aprobat     
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F10. Consimțământul pentru prelucrarea datelor  cu caracter personal   
 

GALBM formulare PES Formular F10_GALBM .  

Prelucrarea datelor  cu caracter personal   

Masura  

Cod apel proiecte   

Sesiune  

Etapa   Depunere proiect 

Calitatea  Solicitant/Beneficiar  

Altele (precizati
45

) ...................... 

 

Subsemnatul  (Nume, Prenume ) , ............................................ , in calitate de reprezentant  al 

..................................,  legitimat cu  carte de Identitate  seria .........nr .............., eliberat de ................... 

 

Prin prezenta imi  dau consimțământul pentru prelucrarea datelor  cu caracter personal  a 

persoanelor fizice (daca aplicantul este persoana fizica)  si a reprezentatilor persoanelor 

juridice(daca aplicantul este persoana juridica)  pentru procesarea cererii mele  , a fazelor de evaluare 

si selectia proiectului , a contractarii si monitorizarii acestuia , conform cu 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 
46

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

din 27 aprilie 2016  privind  protecția persoanelor fizice  în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor), 

Articolul 6 Legalitatea prelucrării 

(1)   Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele 

condiții: 

(a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 

parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; 

 

 

a)Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal  

 

GAL BM  colectează date cu caracter personal, pe care le poate prelucra în scopuri precum 

implementarea tehnică, implementarea financiară (plata) și monitorizare , raportare, recuperare debite, 

precum și cea de monitorizare ex-post pentru Programul  Operational Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii 

                                                           
45

 Imputernicit etc  
46

 https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-ro 
 

https://publications.europa.eu/ro/publication-detail/-/publication/3e485e15-11bd-11e6-ba9a-01aa75ed71a1/language-ro


 

Manual Proceduri GALBM_V4_Avizat CCS; Page 89 of 91 

 

Operatiunea 5.1: Reducerea numărului de comunităţi marginalizate (roma şi non-roma) aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială din oraşe cu peste 20.000 locuitori 

 Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi limitativ, pentru următoarele: 

• primirea cererilor de finanțare; 

• verificarea cererilor de finanțare; 

• selectarea proiectelor finanțate; 

• stabilirea obligațiilor contractuale; 

• efectuarea vizitelor pe teren; 

• verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; 

• raportarea progresului măsurilor; 

• autorizarea plății către beneficiari; 

• efectuarea plății către beneficiari; 

• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților; 

• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor; 

• informare și promovare a  POCU/POR 

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și prevederile legale 

aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în legătură cu cererea de finanțare, 

contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, comunicăm aceste date către autorități 

publice, terți sau împuterniciți. 

 

b)Destinatari ai datelor cu caracter personal 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după caz, următoarelor 

categorii de destinatari: 

• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele 

aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de consultanță etc.),  

• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care GALBM  a încheiat 

protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și 

națională,  

• Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Programele POCU/POR 

 

c)Transferul datelor în afara țării 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană, conform 

legislației europene aplicabile. 

d)Perioada stocării datelor 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, luând în 

considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv a scopului, și 

(plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru 

a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

e)Drepturile persoanei vizate 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către GALBM  au următoarele 

drepturi, conform legislației în domeniu: 

• dreptul de acces;  

• dreptul la rectificarea datelor; 

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); 
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• dreptul la restricționarea prelucrării; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul la opoziție; 

• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 

• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau promovare; 

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal; 

• dreptul la o cale de atac judiciară; 

• dreptul de a fi notificat de către operator. 

Prin prezenta, declar că am fost informat de către GALBM cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

Reprezentant Legal al  Nume , Prenume Data  Semnatura  

    

 

 

 

 

Anexe 

Anexa 0_ROF_CS&CSC , CAP4. Parte Integranta a Manualului  

Anexa 1: Model Fisa de propunere de proiect POR 
47

 

Anexa 2. Model Fisa propunere POCU
48

 

Anexa.3. Model Raport Selectie GAL 

Anexa 4 . Avizare CCS in 6.11.2019 
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 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip 
 
48

 http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip 
 

http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip
http://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-2014/2019/15.04/Anexe_Orientari_GAL_etapa_III_CLLD_-_WORD___XLSX.zip
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Anexa 4 . Avizare CCS in 6.11.2019 

                             


