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Anexa nr. 3 
 Nr.OIR NV: 3559/10.03.2021 

 

RAPORTUL OBSERVATORULUI 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte 

de către Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

 

Avand în vedere invitaţia GAL nr. 660/04.03.2021 înregistrată la OIR NV-POSDRU cu nr. 
3216/04.03.2021 s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de selecţie 
a fișelor de proiecte, în calitate de observator, reprezentat prin dna. Delia Costea pentru 
misiunea din data de 08.03.2021, ce are loc în localitatea Baia Mare, B-dul Unirii, nr.19, jud. 
Maramures cu participarea prin Google Meet. 
 
1) Scop  

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de Grupul 
de Acțiune Locală Baia Mare în cadrul apelului de selecție 
POCU/GALBAIAMARE/2020/5/7/OS5.1 Furnizarea de măsuri pentru ocuparea forței de 
muncă în ZUM/SDL, în vederea implementării Axei prioritare 5, Prioritatea de investiții 9.vi, 
intervenții incluse în cadrul măsurii POCU/GAL Baia Mare din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală care vizează persoanele în risc de sărăcie și excluziune socială de pe teritoriul 
Municipiului Baia Mare 
și de a aviza sau nu, după caz, Raportul de selecție întocmit de Comitetul de Evaluare și 
Selecție al GAL în cadrul acestui proces. 
 
2) Elemente verificate 

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

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

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

Se constată că în cele 7 apeluri lansate de GAL Baia Mare pentru intervențiile POCU din cadrul 
SDL aprobată pentru GAL Baia Mare, Direcția de Asistență Socială Baia Mare (DAS Baia Mare) 
participă în calitate de solicitant în 6 proiecte și anume: 

1. Transportul elevilor din ZUM/SDL și soluționarea locuirii ilicite - Nr. înregistrare GAL 
Baia Mare: 561 din data de 30.12.2020, ora 13:20 

2. Centrul Comunitar Multifuncțional SDL -furnizare servicii: igienă, mediere socio - 
medicală - educație, consiliere profesională (SES) - Nr. înregistrare GAL Baia Mare: 563 
din data de 30.12.2020, ora 13:25 
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3. Centrul Social Antidrog – echipare, furnizare servicii: dezintoxicare, asistență socio 
medicală, terapie, servicii alternative - Nr. înregistrare GAL Baia Mare: 562 din data 
de 30.12.2020, ora 13:22 

4. Promovarea antreprenoriatului social în cadrul SDL/ZUM prin structuri de economie 
socială și servicii pentru crearea și ocuparea de locuri de muncă - Nr. înregistrare GAL 
Baia Mare: 579 din data de 06.01.2021, ora 14:10. 

5. Dezvoltarea infrastructurii educaționale nonformale, servicii publice și structuri 
comunitare funcționale - Nr. înregistrare GAL Baia Mare: 580 din data de 06.01.2021, 
ora 14:20 

6. Furnizarea de măsuri pentru ocuparea forței de muncă în ZUM/SDL - Nr. înregistrare 
GAL Baia Mare: 617 din data de 08.02.2021, ora 15:20 

 
Conform GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru 
cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-
a a mecanismului DLRC, AP 5/PI 9.vi/ OS 5.1, ,,La nivelul tuturor apelurilor lansate de un 
GAL pentru interventiile POCU din cadrul SDL aprobata, o entitate cu personalitate juridica 
nu poate participa în mai mult de 5 proiecte, indiferent de calitatea sa de partener sau 
solicitant. În cazul în care este identificat ca participând la mai mult de 5 proiecte, toate 
proiectele identificate cu acea entitate juridica participanta vor fi respinse. ” 
 

Astfel, ținând cont de faptul că Direcția de Asistență Socială Baia Mare (DAS Baia Mare) 

participă în calitate de solicitant în 6 proiecte pentru intervențiile POCU în cadrul Strategiei 

de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Baia Mare, toate cele 6 proiecte 

depuse vor fi respinse. 

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

Numărul total de fișe de proiect primite 1 08.02.2021 

Numărul fișe de proiect retrase 0  

Numărul fișe de proiect neeligibile 0  

Numărul fișe de proiect eligibile selectate 1  

Numărul fișe de proiect eligibile 

neselectate 

0  

Valoarea fiecărei fișe de proiect  selectate Fișa 1 Valoare totală fişă de proiect: 
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992.596,55 lei / 209.980,02 
euro 

Număr de contestații primite, motivele 

acestora și situația soluționării contestațiilor 
0  

Data şi modul de anunţare a rezultatelor Fișa 1 Notificare 647/23.02.2021 
 

Situația Fișelor de proiect încadrate în 

valoarea apelului 

Fișa 1 Valoare totală fişă de proiect: 
992.596,55 lei / 209.980,02 
euro  
Conform Ghid: Valoarea 
minimă a bugetului fișei de 
proiect este 190.000 euro. 
Valoarea maximă a bugetului 
fișei de proiect este 210.000 
euro. Se va utiliza cursul 
Inforeuro aferent lunii 
septembrie 2019 și anume 1 
EURO = 4,7271 RON. 

Proiectele încadrate pe lista de rezervă de 

supraselecție (dacă este cazul, conform 

procedurii de evaluare și selecție a fișelor 

de proiect elaborată de GAL și avizată de 

CCS restrâns 

NA  

  

 

3) Constatări: 

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc în localitatea Baia Mare, B-dul Unirii, 
nr.19, jud. Maramures cu participarea membrilor Comitetului de selectie prin Google Meet, 
în data de 08.03.2021. 
 

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

s-a constatat respectarea: 

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

apelului; 

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

GAL și avizată de CCS restrâns; 
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C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

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

de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 

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

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

de CCS restrâns 

E. Alte aspecte – Nu este cazul. 

Rezultatul verificării se regăsește în Lista de verificare a procesului de selecție, anexă a 

prezentului raport. 

Ținând cont de faptul că Direcția de Asistență Socială Baia Mare (DAS Baia Mare) participă 

în calitate de solicitant în 6 proiecte pentru intervențiile POCU în cadrul Strategiei de 

Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Locală Baia Mare, toate cele 6 proiecte 

depuse vor fi respinse. 

Ca urmare a verificării, se decide invalidarea procesului de selecție a fișelor de proiecte 

desfășurat de GAL. 

 

Director executiv OIR POSDRU NV 

Liviu Miclăuș 

 

 

Nume și prenume observator: Delia Costea  

Semnătură: 

Data: 10.03.2021 
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