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Capitolul I Dispoziții generale  
 

Ghidul Solicitantului este un document de informare tehnică a potenţialilor beneficiari 

elaborat de ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA UNIREA FOCSANI, în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală 2014-2020, şi constituie un suport informativ pentru 

întocmirea proiectului conform cerinţelor specifice. Acest document prezintă regulile pentru 

pregătirea, întocmirea și depunerea fișei de proiect, deasemenea și modalitatea de selecţie, 

aprobare şi derulare a proiectului pe care dumneavoastră doriți să îl depuneți.  

 

Ghidul Solicitantului conţine lista indicativă a tipurilor de investiţii pentru care se acordă 

fonduri nerambursabile, documentele, avizele şi acordurile care trebuie prezentate, precum și 

alte informaţii utile implementării proiectului şi identificării informațiilor corecte ce trebuie 

introduce în documentele ce necesită a fi prezentate. 

 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor este implementată de către GAL Unirea 

Focșani cu ajutorul următoarelor organisme: 

 Comitetul de Evaluare si Selecție; 

 Comisia de Soluționare a Contestațiilor. 

 

Comitetul de Evaluare și Selecție al proiectelor reprezintă organismul tehnic cu 

responsabilități privind selectarea pentru finanțare a proiectelor depuse la Grupul de Acțiune 

Locală Unirea Focșani în cadrul măsurilor cuprinse în Strategia de Dezvoltare Locală 2014-

2020. 

 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor reprezintă organismul tehnic cu responsabilități 

privind soluționarea contestațiilor formulate de solicitanți cu privire la rezultatele procesului 

de evaluare a cererilor de finanțare depuse la GAL Unirea Focșani. 



 

 

 

Cele două Comitete sunt organizate și funcționează în conformitate cu prevederile 

regulamentului de organizare și funcționare aprobat de Consiliul Director al GAL Unirea 

Focșani. Activitatea Comitetelor este continuă, pe parcursul implementării Strategiei de 

Dezvoltare Locală a GAL Unirea Focșani (2014-2020). 

 

DEFINIȚII 

 An de execuţie - Perioadă de 12 luni calculată începând cu data semnării contractului de 

finanţare în primul an sau actelor adiţionale în anii următori.  

 Beneficiar – persoană juridică / ONG care a realizat un proiect de investiţii şi care a 

încheiat un contract de finanţare cu Instituția finanțatoare pentru accesarea fondurilor 

europene de tip FEDR sau FSE;  

 Fișă de proiect – solicitarea completată prin tehnoredactarea modelului de fișă de 

proiect pusă la dispoziție de Asociația GAL Unirea Focșani, cu privire la investițiile care 

se doresc a fi realizate;  

 Fișa de proiect – solicitarea completată electronic în sistemul MYSMIS pe care 

beneficiar selectat de GAL o depune pentru aprobarea contractului de finanţare a 

proiectului de investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  

 Cofinanţare publică – fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie prin 

FEDR sau FSE. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a 

Guvernului României;  

 Comitetul Evaluare și Selecţie - reprezintă organismul tehnic cu responsabilităţi 

privind selectarea pentru finanţare a proiectelor depuse la Grupul de Acţiune Locală 

Unirea Focșani în cadrul măsurilor:  

o PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară 5 - 

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 

discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Dezvoltare locală plasată sub 

responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de 



 

 

persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile 

marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe 

cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ 

operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC si  

o PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 - Axa prioritara 9 - 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban; Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea 

comunității (DLRC) 

 Comisia de Soluționare a Contestaţiilor reprezintă organismul tehnic cu 

responsabilităţi privind soluţionarea contestaţiilor depuse cu privire la rezultatele 

procesului de evaluare a proiectelor pentru finanţare; 

 Implementare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE 

de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de contractare 

a proiectului.  

 Dosarul cererii de finanţare – cererea de finanţare împreună cu documentele anexate, 

care sunt sau vor fi depuse în sistemul MYSMIS după selectarea în prealabil de către 

GAL.  

 Eligibilitate – îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 

sunt detaliate în Ghidul Solicitantului, Fișa de proiect, Cererea de Finanţare şi 

Contractul de finanţare pentru FEDR sau FSE;  

 Evaluare – acţiune procedurală prin care fișa de proiect este analizată pentru verificarea 

îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului în vederea depunerii 

acestuia în sistemul MYSMIS;  

 Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţii, categoriile de 

beneficiari eligibili şi tipul sprijinului;  

 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii 

de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a sub-

măsurii şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor 



 

 

contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de instituția 

finanțatoare;  

 Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia 

contractuală cu instituția finanțatoare, conform legislatiei în vigoare. 

 Solicitant – persoană juridică / ONG, UAT, Societate Comercială, Instituţie - potenţial 

beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE; 

 Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care 

se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezenta procedură și care pot fi 

decontate prin FEDR respectiv FSE; procentul de confinanţare publică și privată se 

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

 Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, 

servicii şi / sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în 

prezenta procedură şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEDR sau FSE; cheltuielile 

neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; 

cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul 

proiectului; 

 Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări; 

 ADR SUD EST – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Est 

 FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, urmăreşte consolidarea 

coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea 

dezechilibrelor existente între regiunile acesteia. 

 FSE – Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea 

ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale 

 MFE – Ministerul Fondurilor Europene 

 POR – Programul Operaţional Regional 

 POCU – Programul Operațional Capital Uman 

 AM – Autoritate de Management 



 

 

 

SCOP ȘI APLICABILITATE 
 

Prezenta procedură stabilește o metodologie unitară de evaluare și selectare a cererilor de 

finanțare depuse la GAL Unirea Focșani, a fluxului de documente/formulare utilizate în 

procesul de verificare şi selectare a proiectelor de către GAL Unirea Focșani.  

 

Procedura de evaluare și selecție stabilește modul de realizare a activității de evaluare și 

selectare a cererilor de finanțare de la momentul depunerii acestora de către solicitanți la GAL 

Unirea Focșani şi până la selectarea acestora de către GAL și depunerea la OJFIR/CRFIR.  

 

Pe site-ul galunireafocsani.ro, vor fi publicate ghidurile solicitantului și formularele specifice 

pentru fiecare dintre măsurile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală.  

 



 

 

Capitolul II Etapele și modul de organizare a procesului de 
evaluare și selecție a fișelor de proiecte  
 

2.1 Calendarul estimativ de lansare a apelurilor de fișe de proiecte  
Asociația GAL Unirea Focșani va elabora un Calendar estimativ anual al lansării apelurilor de 

propuneri de proiecte, pentru fiecare an calendaristic conform priorităților descrise in SDL. 

Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ va fi postat pe pagina web a GAL 

Unirea Focșani (galunireafocsani.ro) și afișat, cel puțin, la sediul primăriei Municipiului 

Focșani. 

 

Calendarul estimativ poate fi modificat cu cel puțin 5 zile înaintea începerii sesiunii, putând fi 

modificate datele de lansare a sesiunilor și alocările, în sensul creșterii sau diminuării 

acestora. Pentru asigurarea transparenței, Calendarul estimativ va fi postat pe pagina web a 

GAL Unirea Focșani (galunireafocsani.ro) și afișat, cel puțin, la sediul primăriei Municipiului 

Focșani. Modificarea calendarului se poate face la inițiativa Managerului de proiect al GAL 

Unirea Focșani, cu aprobarea Consiliului Director al GAL Unirea Focșani şi cu avizul 

prealabil al ADR SE/OIR POSDRU REGIUNEA SE.  

În vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor, GAL Unirea Focșani va lansa pe 

plan local apeluri de selecție a fișelor de proiect, conform priorităților descrise în strategie. 

Acestea vor fi publicate/afișate după cum urmează: 

• pe site-ul propriu www.galunireafocsani.ro (varianta detaliată); 

• la sediul GAL Unirea Focșani: Al. 1 Iunie, PT 9 Sud, cod 620175, Focșani, Vrancea 

(varianta detaliată, pe suport hartie); 

• la punctul de lucru GAL Unirea Focșani: str. Panduri, nr. 11, Focșani, Vrancea 

(varianta detaliată, pe suport hartie); 

• la sediul primăriei Municipiului Focșani; 

• prin mijloacele de informare mass-media locale/regionale/naționale (varianta 

simplificată) cum ar fi: publicare de anunțuri în presa on-line; 

Apelurile se adresează solicitanților eligibili, care sunt interesați de elaborarea și 

implementarea unor proiecte care răspund obiectivelor și priorităților din SDL a GAL Unirea 

Focșani. Asociația GAL Unirea Focșani va lansa anunțuri de deschidere a sesiunilor de 



 

 

primire a proiectelor, finanțate prin măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală 2014 – 2020 

selectată și autorizată de către OI POCU SUD EST. 

 

Apelul de selecție va fi lansat cu minimum 45 de zile calendaristice înainte de data limită de 

depunere a fișelor de proiect, în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient 

pentru pregătirea și depunerea acestora. Data lansării apelului de selecție este data deschiderii 

sesiunii de depunere a proiectelor la GAL. 

 

Pentru fiecare apel de selecție, GAL Unirea Focșani va elabora un Ghid al solicitantului care 

va preciza condițiile minime obligatorii pentru accesarea sprijinului financiar. Ghidul 

solicitantului va fi publicat pe www.galunireafocsani.ro și va fi disponibil și în format tipărit, 

gratuit, la sediul GAL Unirea Focșani. Ghidul solicitantului și toate documentele aferente vor 

fi postate pe pagina de internet a GAL Unirea Focșani cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte 

de lansarea sesiunii, în vederea asigurării transparenței. 

 

Apelurile de selecție pot fi lansate și prelungite, după caz, numai cu aprobarea Consiliului 

Director al GAL Unirea Focșani. Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în 

timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi a acestei sesiuni. Atunci când se 

prelungește apelul de selecție, valoarea maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru 

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

este permisă nici o altă modificare în conținutul apelului de selecție pe perioada de depunere a 

proiectelor (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se respecta principiul egalității de șanse 

între solicitanți. Publicitatea prelungirii apelurilor de selecție se face în aceleași condiții în 

care a fost anunțat apelul de selecție.  

 

Apelul de selecție a propunerilor de proiecte va conține în varianta sa detaliată cel puțin 

următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Data limită de depunere a propunerilor de fișe de proiecte 

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

• Valoarea apelului; 

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

• Ghidul solicitantului anexat. 

http://www.galunireafocsani.ro/


 

 

Aceste informații vor fi prezentate de către GAL în apelurile de selecție – varianta detaliată, 

publicată pe pagina de internet a GAL-ului și disponibilă pe suport tipărit la sediul GAL. 

Pentru variantele publicate în presă scrisă/presă online/mass media se vor prezenta variante 

simplificate ale anunțului de selecție, care să cuprindă următoarele informații: 

• Data lansării apelului de selecție; 

• Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de beneficiari eligibili; 

• Fondurile disponibile pentru măsura respectivă; 

• Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect; 

• Data limită de primire a proiectelor și locul unde se pot depune proiectele; 

• Precizarea că informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse 

în Fișa Măsurii elaborată de GAL pentru măsura respectivă, cu trimitere la pagina de 

internet a GAL; 

• Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare; 

• Disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate 

aferente măsurilor lansate. 

Evaluarea propunerilor de proiecte și selecția proiectelor în cadrul GAL Unirea Focșani va fi 

realizată de către un Comitet de Evaluare și Selecție stabilit de către Adunarea 

Generală/Consiliul Director, alcătuit din 5 membri ai parteneriatului, din care un reprezentant 

al sectorului public, un reprezentant al sectorul privat, un reprezentant al societăţii civile 

(ONG), doi reprezentanti al comunităţii marginalizate (1 reprezentant ZUM, 1 persoana fizica 

relevanta). Pentru fiecare membru al Comitetului de evaluare și selecție a fost stabilit un 

membru supleant.  

 

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează în prima etapă la nivelul GAL 

Unirea Focșani de către membrii evaluatori ai GAL cu atribuții în acest sens, Comitetul de 

Evaluare și Selecție al proiectelor, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor. 

 

Toate propunerile de proiecte depuse într-o lună calendaristică la GAL Unirea Focșani în 

cadrul apelurilor de selecție specifice, vor fi evaluate de către membrii evaluatori ai GAL 

Unirea Focșani cu atribuții în acest sens, conform fișelor posturilor acestora, în termen de 

maxim 30 de zile lucătoare de la depunere. 



 

 

 

Toate verificările se realizează pe bază de evaluări documentate, în baza unor formulare - Fișe 

de evaluare - elaborate la nivelul GAL Unirea Focșani și publicate odată cu apelul de selecție 

al măsurii căreia îi corespund. În procesul de verificare, se va asigura respectarea principiului 

„4 ochi”, fișele de evaluare fiind semnate de 2 evaluatori angajați ai GAL Unirea Focșani. 

 

2.2 Depunerea și primirea fișei de proiect  
Solicitantul completează și depune Fișa de proiect în conformitate cu instrucțiunile ce se 

regăsesc in Ghidul Solicitantului.  

 

Documentele solicitate se vor depune la GAL Unirea Focsani personal – de către 

reprezentantul legal, aşa cum este precizat în modelul de fișa de proiect sau de un 

împuternicit, prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, la GAL Unirea 

Focșani. 

 

Proiectul se depune înaintea datei limită ce este stipulată în cadrul fiecărui apel de selecție.  

GAL Unirea Focșani înregistrează Fișa de proiect în Registrul de intrare pentru proiecte, iar 

solicitantul primeşte un număr de înregistrare alocat.  

 

După înregistrare, documentaţia primită de la solicitant este transmisă managerului GAL, care 

o repartizează pentru verificarea conformităţii personalului GAL cu atribuţii în acest sens.  

 

Verificarea conformităţii fișei de proiect se efectuează în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare de la depunerea și înregistrarea proiectului la sediul GAL Unirea Focșani.  

Pentru a stabili dacă fișa de proiect este acceptată pentru verificare, membrul evaluator cu 

atribuții în acest sens conform Fișei postului, verifică în registrul de intrări/ ieșiri a proiectelor 

depuse la GAL Unirea Focșani dacă: 



 

 

- Acelaşi solicitant a depus aceeaşi fișa de proiect de două ori în perioada de 

depunere a proiectelor şi a fost declarată neconformă de fiecare dată.  Aceeaşi fișă 

de proiect poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru același apel / 

sesiune de depunere de proiecte. Dacă solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi 

fișă de proiect, aceasta nu va mai fi acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se 

regăseşte în situaţia prezentată mai sus, membrul evaluator, va opri verificarea 

conformităţii, fișa de proiect nefiind acceptată pentru verificarea criteriilor de 

conformitate. 

- Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o fișă de proiect 

conformă, nu o mai poate redepune în același apel de depunere a fișelor de 

proiect. Membrul evaluator verifică dacă același solicitant a depus aceeași fișă de 

proiect în perioada depunerii proiectelor și a fost declarată conformă. Verifică în 

registru dacă s-a înregistrat o retragere sau renunțare la fișa de proiect. Dacă 

solicitantul se regăsește în situația prezentată mai sus, membrul evaluator va opri 

verificarea conformității la acest stadiu, fișa de proiect nefiind acceptată pentru 

verificarea criteriilor de conformitate. 

 

Fișele de proiect care nu se regăsesc în situațiile menționate mai sus, vor fi acceptate pentru 

verificarea conformității administrative și de eligibilitate.  

 

2.3 Desfășurarea procesului de evaluare și selecție a fișelor de 
proiecte la nivelul GAL Unirea Focșani  
 

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se realizează la nivelul GAL Unirea Focșani de 

către membri evaluatori ai GAL cu atribuții în acest sens. Comitetul de Evaluare și Selecție al 

Fișelor de Proiect, respectiv Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Termenele pentru fiecare 

etapă ale procesului de evaluare și selecție vor fi stabilite prin ghidurile specifice ale fiecărui 

apel de fișe de proiecte astfel încât întreaga procedură de evaluare și selecție, inclusiv raportul 

final să se încadreze în termenul de 35 de zile calendaristice.  

  



 

 

2.3.1 Constituirea Comitetului de Evaluare și Selecție  
În cadrul GAL UNIREA Focsani se constituie un Comitet de Evaluare și Selecţie cu rol de 

evaluare și selecţie pentru proiectele ce vor fi implementate în teritoriul SDL.  

 

Comitetul de Evaluare și Selecţie trebuie să se respecte următoarele cerinţe: 

 Cel puțin 50% din membri trebuie să aparțină partenerilor din sectorul non-public; 

 Niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, societatea 

civilă și comunitatea marginalizată) nu deține mai mult de 49% din drepturile de vot;  

 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 Evaluare și Selecţie, din care peste 50% să fie din mediul 

privat şi societatea civilă; 

 

Comitetul de Evaluare și Selecție a Fișelor de Proiect este parteneriatul decizional cu privire 

la fisele de proiecte selectate, care vor fi înaintate Secretariatului CCS din cadrul Ministerului 

Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Comitetul de Evaluare 

și Selecţie a Proiectelor (CSP) constitutit în cadrul GAL va respecta componenţa şi structura 

prevăzută în SDL. 

 

Comitetul de Evaluare și Selecţie a fișelor de proiect este nominalizat de Adunarea Generală a 

Asociatiei Grupul de Actiune Locala GAL UNIREA Focsani. Mandatele membrilor 

evaluatori pot fi schimbate sau reconfirmate prin Hotărâre AGA GAL UNIREA Focsani.  

 

Membrii evaluatori pot fi concomitent membri în Consiliul Director.  

 

Componenta Comitetului de Evaluare și Selectie a Fișelor de Proiect, GAL UNIREA Focsani 

este formata din 5 membri de drept si 5 membri supleanti. In prima sedinta de organizare a 

Comitetului de Evaluare și Selectie a Fișelor de Proiect, membrii evaluatori ai acestuia isi vor 

alege un presedinte si un secretar.  



 

 

Sectorul public Nume si prenume Calitatea initiala in CSP 

Autoritatea publica / 

Sector public 

Va fi nominalizat prin Hot. A.G membru 

Autoritate publica / Sector 

public 

Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru supleant 

Sectorul privat   

Sectorul privat Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru 

Sectorul  privat  Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru supleant 

Societatea civila   

Societatea civila Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru 

Societate civila Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru supleant 

Comunitatea marginalizata   

Reprezentanti ZUM Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru 

Reprezentanti ZUM Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru supleant 

Persoane fizice relevante Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru 

Persoane fizice relevante Va fi nominalizat prin Hot. A.G Membru supleant 

 

2.3.2 Evitarea conflictului de interese în procesul de evaluare și selecție a fișelor 
de proiect  
Toate persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia proiectelor (membri în 

Comitetul de Evaluare și Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau evaluatorii 

GAL implicaţi în procesul de selecție) vor trebui să completeze o Declaraţie privind evitarea 

conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 şi 11 din OG 

nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes și o Declarație de 

confidențialitate. 

 



 

 

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

deponente unul din membrii Comitetului de Evaluare și Selecţie, Comisiei de contestaţii sau 

unul dintre angajaţii GAL cu atribuții 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 (Legea nr.161/2003, OUG nr.66/2011) şi comunitare 

(Regulamentul CE nr.1605/2002, Regulamentul nr.2342/2002 etc.) aplicabile, persoana în 

cauză nu va participa la procesul de evaluare și selecție, nu are drept de vot şi nu va participa 

la întâlnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selecţie, contestaţie în cauză. 

 

În cazul în care unul dintre angajaţii GAL sau membrii desemnaţi de Comitetul de Evaluare și 

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

obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa. 

În conţinutul Declaraţiei pe proprie răspundere se vor menţiona cel putin următoarele aspecte: 

o Numele şi prenumele declarantului; 

o Funcţia deţinută la nivel GAL; 

o Rolul în cadrul procesului de evaluare, Comitetului de evaluare și 

selecţie/Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor; 

o Luarea la cunoştinţă a prevederilor privind conflictul de interes aşa cum este 

acesta prevăzut la art.10 şi 11 din OG nr.66/2011, Secţiunea II – Reguli în 

materia conflictului de interes; 

o 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; 

o Respectarea Regulamentului intern de organizare și funcționare, a procedurilor 

şi regulilor aplicabile funcţiei pe care o deţine, astfel cum acestea sunt descrise 

în manualele de proceduri interne ale GAL, aplicabile activității pe care o 

desfășoară pe parcursul întregii perioade în care deţin această funcţie; 

o Să nu fie implicat în activitatea de pregătire sau implementare de 

proiecte/cereri de finanțare, precum și în alte activități care ar conduce la 



 

 

suspiciuni legate de imparțialitatea și obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor şi 

responsabilităţilor ce îi revin în calitate de angajat al GAL; 

o 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 și POCU să nu se afle într-o situaţie care l-ar 

împiedica să acţioneze imparţial şi nediscriminatoriu; 

o 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 atribuțiilor de serviciu in situațiile 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 fișele 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 

fișele de proiecte sau orice document anexat acestora. 

 

2.4 Evaluarea fișelor de proiect  
Comitetul de Evaluare și Selecție urmărește îndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate și 

acordă punctaje în funcție de criteriile proprii de prioritizare și selecție stabilite la nivelul 

GAL pentru respectivul apel, în conformitate cu specificul SDL.  

 

Procesul de evaluare a fiecărui proiect presupune obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de 

eligibilitate, de către membri evaluatori ai GAL.   

  

Evaluarea fișelor de proiecte se face de către evaluatorii GAL, în două etape:  

a. Verificarea conformității administrative și a eligibilității a fișelor de proiecte (CAE);  



 

 

b. Evaluarea tehnică și financiară a fișelor de proiecte (ETF). 

 

a. Verificarea conformității administrative și a eligibilității a fișelor de proiecte 
(CAE) 

 

a. 1 Verificarea conformitații 
Comitetul de Evaluare și Selecție urmărește îndeplinirea criteriilor minime de eligibilitate și 

acordă punctaje în funcție de criteriile proprii de prioritizare și selecție stabilite la nivelul 

GAL Uniea Focșani pentru respectivul apel așa cum vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului și 

în conformitate cu specificul SDL.  

 

Verificarea fișei de proiect se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea 

conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisă la sfârşitul Fişei de verificare a 

conformităţii), completându-se Fişa de verificare a conformităţii administrative și a 

criteriilor minime de eligibilitate specifice.  

 

Fișele de proiect care sunt conforme din punct de vedere al criteriilor de depunere (dată, oră şi 

modalitate de depunere) vor fi verificate din punct de vedere al conformităţii administrative şi 

al eligibilităţii, de către membri evaluatori ai GAL, urmărindu-se îndeplinirea criteriilor 

incluse în Fișa de verificare a conformității administrative și a criteriilor minime de 

eligibilitate şi explicate în ghidul respectivului apel în conformitate cu specificul SDL. 

Criteriile incluse în Fișa de verificare a conformității administrative și a criteriilor minime de 

eligibilitate au caracter obligatoriu și vor fi aplicabile tuturor apelurilor lansate.  

 

Se va verifica dacă:  

 Dosarul fișei de proiect este prezentat în format tipărit şi electronic, în numărul de 

exemplare solicitat;  

 Anexele tehnice și administrative solicitate sunt prezentate în forma cerută și în termen 

de valabilitate;  



 

 

 Fiecare exemplar din dosarul fișei de proiect a fost legat, paginat şi opisat, cu toate 

paginile numerotate manual în ordine de la 0 (Opisul fiind numerotat cu 0) la n în 

partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul total al paginilor din 

dosarul complet, inclusiv documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea 

şi/sau înlocuirea documentelor;  

 Copiile documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, etc.), conţin menţiunea „Conform cu originalul”, respectiv exemplarul – 

copie are înscris menţiunea «COPIE».  

  

În situația în care, la verificarea conformității dosarului fișei de proiect se descoperă o eroare 

de formă, proiectul nu este considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către 

solicitant în completarea fișei de proiect, care sunt descoperite de membri evaluatori, dar care, 

cu ocazia verificării conformității pot fi corectate de către aceștia din urmă pe baza unor 

dovezi/informații suplimentare, prezentate explicit în documentele anexate fișei de proiect. 

Necompletarea unui câmp din modelul-cadru al fișei de proiect nu este considerată o eroare de 

formă.  

  

Fișa de verificare a conformității se înregistrează de către evaluatorul care a efectuat 

verificarea, conform procedurii interne de înregistrare a documentelor în cadrul GAL Unirea 

Focșani.  

 

Membrii evaluatori îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii 

suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată că este necesar. 

 

Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solictantul trebuie să prezinte documente, 

acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii fișei de proiect la GAL Unirea 

Focșani. În cazuri temeinic motivate (dacă informația există deja în dosarul Fișei de proiect 

sau dacă prin clarificarea solicitată există riscul încălcării principiului tratamentului egal sau 

dacă solicitarea ar avea ca și consecință completarea Fișei de proiect), Președintele poate 



 

 

refuza transmiterea solicitării de clarificări. Pentru evaluarea conformității administrative la 

nivelul GAL Unirea Focșani se va solicita un singur set de clarificări.  

 

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

proiectului depus. 

 

După verificare, pot exista două variante:  

a) Fișa de proiect este declarată neconforma;  

Fișa de proiect nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu a fost 

prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de două ori 

în cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată neconformă.  

Solicitatul semnează Fişa de verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul 

va fi înmânat solicitantului, cealaltă copie rămâne la GAL Unirea Focșani. 

 

În baza procesului verbal de restituire, se restituie solicitantului exemplarul original al Fişei de 

Proiect. Copia electronică a dosarului Fișei de proiect va rămâne la GAL Unirea Focșani. 

Exemplarul Copie a Fişei de Proiect și copia electronică este necesar să rămână la GAL 

Unirea Focșani pentru arhivare și pentru verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală 

Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, eventuale contestații, etc). 

 

În cazul în care solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, membrul 

evaluator completează în dreptul reprezentantului legal,”refuză să semneze”, semnează şi 

înscrie data respectivă. Solicitantului i se va inmana fișa de proiect neconformă în original, şi 

cu o copie după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei. 

 

b) Fișa de Proiect este declarată conformă: 



 

 

Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare, 

din care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL Unirea Focșani. 

Înregistrarea fișei de proiect se va consemna în Registrul de intrare a Cererilor de finanţare 

conforme sau neconforme, după caz. 

 

Solicitarea de informaţii suplimentare   

 

In cazul in care, membrii evaluatori considera ca pentru verificarea unui criteriu de 

eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea se solicita doar în următoarele 

cazuri:   

1. în cazul în care studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ conţin informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii contradictorii 

în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate cererii de finanțare.    

2. în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autoritățile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AMPOR și instituțiile 

respective;  

Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente suplimentare sau 

corectate. Informațiile nesolicitate transmise prin Fişa de solicitare a informaţiilor de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare;   

Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

membrul evaluator va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin Fişa de solicitare a 

informaţiilor, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării.  

În situații exceptionale, prin această notificare se pot solicita și alte clarificări, a căror 

necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate 

inițial. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, membrul evaluator va întocmi 

bugetul indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după 

notificare în urma raportului Comitetului de Evaluare și Selecție;  

Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului 

depus. Solicitantul trebuie să trimită răspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin 

poştă sau depuse la sediul GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Fișei de 



 

 

solicitare a informațiilor. Informațiile suplimentare se vor solicita de către membri evaluatori 

pe suport de hârtie, iar răspunsul va fi transmis tot pe suport de hârtie (un original și o copie).    

 

Renunțarea la Fișa de proiect 

 

Renunţarea la Fișa de proiect se poate efectua de către reprezentantul legal sau de un 

împuternicit prin procură legalizată (în original) a reprezentantului legal, în orice moment al 

verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. 

 

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va înainta la GAL Unirea Focșani, 

unde a depus Dosarul Fișei de Proiect, o solicitare de renunțare la Fișa de Proiect completată, 

înregistrată și semnată de către acesta. Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL 

Unirea Focșani în registru și aprobată de către Managerul GAL. Dacă solicitantul renunță la 

proiect, i se restituie dosarul original și copia pe suport de hârtie, precum și un exemplar 

CD/DVD, iar un exemplar CD/DVD se va păstra la sediul GAL Unirea Focșani. 

 

Restituirea Fișei de proiect 

 

În acest caz, solicitantul sau reprezentantul solicitantului va înainta la GAL Unirea Focșani, 

unde a depus Fișa de Proiect, o solicitare de renunțare la Fișa de Proiect completată, 

înregistrată și semnată de către acesta. Solicitarea de renunțare va fi înregistrată la GAL 

Unirea Focșani în registru și aprobată de către Managerul GAL. Dacă solicitantul renunță la 

proiect, i se restituie dosarul original și copia pe suport de hârtie, precum și un exemplar 

CD/DVD, iar un exemplar CD/DVD se va păstra la sediul GAL Unirea Focșani.  

 

a.2 Verificarea eligibilității fișei de proiect 
Verificarea criteriilor de eligibilitate presupune verificarea documentelor privind eligibilitatea 

solicitantului. Documentele care fac dovada eligibilității solicitantului, pe care acesta trebuie 

să 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 Unirea Focșani 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 cazuri bine justificate, solicitanții pot cere prelungirea termenului de răspuns la 

clarificări cu maxim 5 zile lucrătoare. 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.  

Verificarea criteriilor de eligibilitate 

 

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

situații:  

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

respectiv evaluare tehnică și financiară;  

 Fișa de proiect este 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 Unirea Focșani, pentru verificări ulterioare. Solicitantul va putea redepune fișa 

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

de GAL Unirea Focșani, dacă fondurile disponibile pentru măsura respectivă nu vor fi 

epuizate.  

  

Fișele de proiect respinse în această etapă vor fi înscrise in Lista proiectelor respinse, care va 

fi adusă la cunoștință publică. Solicitanții ale căror fișe de proiecte au fost respinse în această 



 

 

etapă, dacă sunt nemulțumiți pot face contestație în termen de 2 zile lucrătoare de la data 

luării la cunoștință a faptului că fișa de proiect a fost respinsă în această fază. Contestația va fi 

analizată în termen de 2 zile lucrătoare.  

 

Beneficiarii vor fi notificați individual privind rezultatul etapei CAE, pe adresa de email.  

  

Toate proiectele acceptate în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

intră în procesul de evaluare tehnică și financiară.  

 

 

Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei CAE 

 

Beneficiarii vor fi notificați individual cu privire la rezultatul obținut în urma verificării 

conformității administrative și a eligibilității prin intermediul corespondenței electronice. În 

cazul în care aceștia sunt nemulțumiți de rezultatul evaluării, au dreptul de a contesta acest 

rezultat în termen de 5 zile lucrătoarea de la primirea notificării.  

Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară la nivelul GAL Unirea Focșani, care 

constituite Comitetul de Soluționare a Contestațiilor (CSC). Decizia Comitetului de 

soluţionare a contestaţiilor este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Ea poate fi 

atacată la instanțele judecătorești în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

, cu modificările și completările ulterioare. 

C.S.C. respinge automat contestaţiile care: 

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

rezultatelor verificării şi evaluării, dar a căror primire GAL Unirea Focșani o poate 

dovedi cu confirmarea de primire electronică sau cu raportul de expediţie prin fax; 

 contestaţiile expediate de solicitant după termenul de 5 zile lucrătoare de la cea mai 

timpurie primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evaluării, respectiv cea mai 

timpurie dintre e-mail şi fax. 

 



 

 

Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.Termenele estimative de soluționare contestații sunt 

2 zile lucrătoare pentru etapa de Verificare a conformității administrative și a eligibilității. 

 

Solutionarea contestatiilor in etapa CAE 
 

Pentru soluționarea contestațiilor vor fi parcurse urmatoarele etape:  

I)  Centralizarea contestațiilor primite  

II)  Convocarea CSC - Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau un alt membru al 

Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens convoacă membrii Comisiei, în termen de 

3 zile lucrătoare de la primirea situației privind contestațiile.  

 

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

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

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

interese care să influențeze exercitarea imparțială și obiectivă a funcției de membru al CSC și 

să compromită procesul de soluționare a contestației din motive care implică familia, 

afinitățile politice, interesul economic sau orice alt interes. Fiecare membru CSC va completa 

ANEXA 3 Declarația privind confidențialitatea si ANEXA 4 Declarația privind conflictul de 

interese.  

 

III) Analiza contestațiilor și elaborarea Raportului de contestații  

Contestaţiile primite vor fi analizate de către CSC. Acesta va analiza la nivelul respectivelor 

propuneri de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În situaţia în 

care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care 

excede sfera de competență a membrilor, CSC poate solicita în scris opinia unui expert din 

partea OIR/ADR ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 

expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de către 

aceștia.  

Pe parcursul procesului de solutionare a contestatiilor poate fi solicitat un singur set de 

clarificari, prin transmiterea catre solicitantantul contestatar a ANEXEI 11 Scrisoare de 

solicitare de clarificări. Termenul de raspuns la clarificari este de 3 zile lucratoare.  



 

 

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

înregistrării acestora la secretariatul GAL. Acest termen se poate prelungi cu durata primirii 

rapsunsului la clarificari, daca este cazul. 

 

În urma soluţionării eventualelor contestaţii, CSC va elabora un Raport de Contestaţii 

(ANEXA 8 Raport de contestatii), care va fi semnat de către membrii CSC şi va fi înaintat 

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

instanță.  

 

După primirea Raportului de soluționare a contestațiilor, GAL Unirea Focsani va transmite 

solicitanților notificarea privind soluționarea contestației  

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

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

fost admise în etapa CAE. Aceasta va fi comunicată echipei de evaluatori externi, în vederea 

realizării următoarei etape de evaluare, din perspectiva criteriilor de prioritizare și selecție.  

 

b. Evaluarea tehnică și financiară a fișelor de proiecte (ETF). 
Evaluarea criteriilor de selecție se face de către GAL Unirea Focșani, numai pentru 

propunerile de proiecte declarate eligibile. Evaluarea se va realiza pe baza Fișei de Proiect 

pentru apelul respectiv, inclusiv anexele tehnice și administrative depuse de solicitant și după 

caz, a informațiilor suplimentare solicitate în urma verificării documentației și a verificării pe 

teren (dacă este cazul). 

 

Verificarea tehnică și financiară se realizează pentru toate Fișele de proiect declarate eligibile, 

pe baza Fișei de Verificare ETF aferentă fiecărei masuri în parte, elaborată de GAL Unirea 

Focșani. 

 

Punctajele acordate fiecărui criteriu de selecție, punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de verificare 



 

 

a acestora se stabilesc de către GAL, prin decizie AGA/CD. Punctajul maxim ce poate fi 

acordat unui proiect este de 100 de puncte. 

 

Punctajul minim obținut pentru o fișă de proiect trebuie să fie cel puțin 70 de puncte pentru ca 

acesta să fie declarat eligibil, în cazul proiectelor POCU și 50 de puncte în cazul proiectelor 

POR. 

 

În funcție de sistemul de punctaj stabilit, se efectuează evaluarea criteriilor de selecție prin 

acordarea unui număr de puncte și se calculează scorul atribuit fiecărui proiect. 

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face conform criteriilor de departajare 

stabilite la nivelul GAL Unirea Focșani pentru respectivul apel, în conformitate cu specificul 

SDL.  

Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele 

declarate eligibile, de către 2 experți evaluatori ai GAL care participă la procesul de evaluare. 

Termenul pentru emiterea Fișei de verificare a criteriilor de selecție este maxim de 3 zile de la 

emiterea Fișei de verificare a eligibilității 

 

Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în:  

 verificarea bugetului indicativ al proiectului;  

 verificarea Studiului de Fezabilitate / Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii / Memoriului Justificativ / Planului de Afaceri și a tuturor documentelor 

anexate.  

 

Pentru cererile de finanțare care se verifică la nivelul GAL Unirea Focșani, managerul  GAL 

va repartiza fiecare cerere de finanțare conformă la doi membri evaluatori, pe baza criteriului 

de repartizare uniformă din punct de vedere al numărului de cereri:   



 

 

 unui membru evaluator (numit Expert 1) pentru completarea eligibilității (dacă este 

posibil expertului care a completat conformitatea cererii de finanțare) și care va 

efectua și verificarea pe teren (dacă este cazul);  

 altui membru evaluator (numit Expert 2) pentru verificarea activității expertului 1 

privind verificarea criteriilor de eligibilitate și evaluare a criteriilor de selecție conform 

principiului ,, 4 ochi’’ (dacă este posibil expertului care a verificat conformitatea 

cererii de finanțare).   

Dacă în urma verificării documentației în birou experții GAL consideră că unele documente 

prezentate nu conțin informații suficiente sau sunt incomplete, vor solicita informații 

suplimentare prin intermediul Fișei de solicitare a informațiilor suplimentare, care va fi 

transmisă solicitantului.  Verificarea eligibilității tehnice și financiare constă în verificarea 

bugetului indicativ al proiectului, studiului de fezabilitate și a tuturor documentelor anexate. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. Dacă există divergențe 

între expertul 1 și expertul 2 acestea sunt mediate/rezolvate de Managerul Asociației GAL 

Unirea Focșani. Acesta va tăia cu o linie orizontală „ -” decizia privind eligibilitate cererii de 

finanțare, cu care nu este de acord, semnează și scrie data când s-a efectuat verificarea. Pentru 

precizări privind decizia sa, va completa la Observațiile GAL.   

  

Verificarea cererilor de finanțare în vederea evitării dublei finanţări   
Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele corelări:    

 Existenta bifelor în secțiunea C și a datelor din Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanțare nerambursabil;    

 Din Declarația pe propria răspundere a solicitantului că „proiectul propus asistenței 

financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de 

finanțare nerambursabilă”.   

  

Verificarea evitării dublei finanțări se efectuează prin următoarele corelări:   

 In cazul in care se constata din analiza Raportului că există suprapunere totală cu 

propunerile din fișa de proiect precum și faptul ca solicitantul a beneficiat de alt 



 

 

program de finanțare nerambursabila pentru același tip de activitate cererea de 

finanțare va fi declarata neeligibilă;   

 In cazul in care se constata din analiza Raportului că există suprapunere parțială cu 

propunerile din cererea de finanțare, cheltuielile aferente suprapunerii devin 

neeligibile daca nu sunt afectate criteriile de eligibilitate, în caz contrar întreaga cerere 

devine neeligibilă;  

 În cazul in care solicitantul a declarat ca „proiectul actual prin care se solicita finanțare 

FEADR mai face obiectul altei finanțări nerambursabile, atunci cererea de finanțare va 

fi declarata neeligibila.   

Verificarea evitării dublei finanțări se va realiza conform Fișei de evaluare a eligibilității 

aferente fiecărei măsuri din SDL GAL Unirea Focșani. În cadrul acestor fișe se vor prezenta 

documentele care se verifică referitoare la evitarea dublei finanțări.   

  

Solicitarea de informaţii suplimentare   
Rezultatul verificării este completarea Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate rezumând 

verificarea efectuată de Expert. Bifele din fișa de verificare se fac pe baza verificării 

documentare și a informațiilor obținute in urma vizitei pe teren (dacă este cazul).  In cazul in 

care, expertul considera ca pentru verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare 

informatii suplimentare, acestea se solicita de către GAL Unirea Focșani,  doar în următoarele 

cazuri:   

 în cazul în care studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ conţin informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de eligibilitate sau există informaţii 

contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate cererii de 

finanțare.    

 în cazul în care avizele, acordurile, autorizaţiile au fost eliberate de către autoritățile 

emitente într-o formă care nu respectă protocoalele încheiate între AMPOR și 

instituțiile respective;  

 



 

 

Pentru criteriile de selecție se pot solicita numai clarificări, nu și documente suplimentare sau 

corectate. Informațiile nesolicitate transmise prin Fişa de solicitare a informaţiilor de 

solicitanți nu vor fi luate în considerare;  

 

Dacă informațiile suplimentare primite conduc la necesitatea corectării bugetului indicativ, 

expertul va notifica solicitantul asupra acestei situații, tot prin Fişa de solicitare a 

informaţiilor, cu rugămintea de a transmite bugetul rectificat conform solicitării expertului 

evaluator. În situații exceptionale, prin această notificare se pot solicita și alte clarificări, a 

căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informatiile suplimentare solicitate 

inițial. În cazul unui refuz al solicitantului de a corecta bugetul, expertul va întocmi bugetul 

indicativ corect, solicitantul având opțiunea de a contesta bugetul numai după notificare în 

urma raportului Comitetului de Evaluare și Selecție;  

 

În cazul în care în bugetul indicativ (inclusiv devizele financiare şi devizele pe obiect) există 

diferenţe de calcul sau încadrarea categoriilor de cheltuieli eligibile/ neeligibile nu este facută 

corect.  Nu sunt permise atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 

Construcţii şi instalaţii, fără a se detalia în devizele pe obiect lucrările corespunzătoare 

spaţiilor/ instalaţiilor ce se vor executa. Pentru restul subcapitolelor se vor preciza care sunt 

echipamentele, utilajele / montajul care sunt neeligibile.   

 

 Nu se vor lua în considerare clarificările de natură să modifice datele inițiale ale proiectului 

depus.  

Solicitantul trebuie să trimită răspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin poştă sau 

depuse la sediul GAL, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii Fișei de solicitare a 

informațiilor.     

Informațiile suplimentare pentru fișele de proiect depuse se vor solicita de către experții 

evaluatori pe suport de hârtie, iar răspunsul va fi transmis tot pe suport de hârtie (un original și 

o copie).    

 



 

 

Verificarea bugetului indicativ   
Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiții propuse pentru finanțare sunt 

eligibile și calculele sunt corecte. Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile corespunzătoare 

fiecărei măsuri se găsește în Fișa măsurii și în Ghidul solicitantului. Verificarea bugetului 

indicativ se efectuează conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de 

eligibilitate din cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate, punctul 4, Verificarea 

bugetului indicativ. Expertul completează - punctul 4 „Verificarea bugetului indicativ” din 

cadrul Fișei de verificare a criteriilor de eligibilitate.   

 

Verificarea rezonabilității prețurilor   
În vederea stabilirii rezonabilității prețurilor utilizate de solicitant, expertul verifică prin 

comparare prețurile din devizele pe obiect cu ofertele prezentate și sursa de prețuri folosită, 

detalierea verificărilor fiind menționată de altfel în procedurile specifice fiecărei Măsuri în 

parte.   

  

Pentru servicii:  Pentru servicii se compară prețurile din devizul financiar din Anexa 1 și 

devizele defalcate cu estimarea costurilor (nr. experți, ore/expert, costuri/oră) cu cele din baza 

de date. Pentru situațiile în care valorile sunt peste limitele prevăzute în baza de date a 

Agenției, sau sunt nejustificate prin numărul de experți, prin numărul de ore prognozate sau 

prin natura investiției, expertul va face analiza acestora și, poate reduce, cu informarea 

solicitantului, costurile respective.    

  

Pentru bunuri:  Pentru bunuri a căror valoare este mai mica de 30.000 Lei expertul verifica 

prețurile din devizele pe obiect cu cele din baza de date. Pentru situațiile in care bunul 

respectiv sau valoarea acestuia nu se regăsește in baza de date de prețuri a Agenției, 

solicitantul prezintă o ofertă conformă.   

Pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 30.000 Lei expertul verifica prețurile din 

devizele pe obiect cu cele din baza de date.    

Pentru situațiile în care bunul respectiv sau valoarea acestuia nu se regăsește în baza de date 

de prețuri a Agenției, solicitantul prezintă trei oferte conforme.    



 

 

Cererile de oferte conforme sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la 

stabilirea rezonabilității prețurilor și trebuie sa aibă cel puțin următoarele caracteristici:  - să 

fie datate, personalizate și semnate;   

 să conțină detalierea unor specificații tehnice minimale;   

 să conțină prețul de achiziție pentru bunuri/servicii.  În urma analizei ofertelor, dacă 

acestea corespund cerințelor din proiect iar prețul ofertei incluse în buget se regăsește 

în prețurile ofertate, expertul acceptă prețurile.   

 

Pentru lucrări:  Pentru categoriile de lucrări se accepta prețurile prezentate de proiectant, cu 

condiția ca acesta să declare baza (sursa) de prețuri din zona folosită purtând stampila și 

semnătura proiectantului. Pentru proiectele depuse pe măsurile ce presupun investiții, se 

verifica încadrarea costurilor cu investiția de baza în costul standard aprobat prin HG 

nr.363/2010 cu completările și modificările ulterioare. Expertul completează Fișa de verificare 

a rezonabilității prețurilor.     

 

Verificarea viabilităţii economico-financiare a investiţiei   
Pentru analiza viabilității economico-financiare, expertul va verifica viabilitatea investiției 

conform formatului electronic al matricei de verificare a viabilității din Fișa de verificare a 

criteriilor de eligibilitate. Verificarea viabilității constă în verificarea încadrării anumitor 

indicatori în limitele stabilite prin procedura AMPOR.  Pentru completarea matricei de 

verificare a viabilității, expertul va folosi forma scrisa a secțiunii economice din cererea de 

finanțare si, după caz, formatul electronic.  La analiza acestui punct se va verifica dacă 

solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, de ex.: 

folosirea unor tarife nejustificate, producții obținute nerealiste etc, informații verificate cu alte 

date din proiectele evaluate la nivel GAL. Totodată se verifică dacă există neconcordanțe 

dintre cheltuielile propuse în SF/MJ în raport cu nevoile reale ale investiției. De exemplu: 

spații propuse supradimensionate comparativ cu numărul și dimensiunea utilajelor, achiziții 

nejustificate în fluxul tehnologic al proiectului (utilaje și echipamente nejustificate din punct 

de vedere al capacităților și sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice 

nejustificate în derularea activității propuse prin proiect), etc.    



 

 

 

Verificarea în teren a cererilor de finanţare conforme  
Doar pentru proiectele de investiții în infrastructură, finanțate prin apelurile POR, în etapa de 

evaluare a proiectului, exceptând situația în care în urma verificării documentare a condițiilor 

de eligibilitate este evidentă neeligibilitatea proiectului, evaluatorii GAL Unirea Focșani, 

membrii ai Comitetului de Evaluare și Selecție, se pot realiza vizite pe teren, dacă se 

consideră necesar.  

 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Fișa de Proiect pentru care s-a 

decis verificarea pe teren se va formula numai după verificarea pe teren. Verificarea pe teren 

se realizează pe baza Fișei de Verificare pe teren și metodologiei de aplicat, aferentă 

măsurilor din SDL finanțate prin POR, elaborată de GAL Unirea Focșani. 

 

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, solicitantul va fi notificat cu 

privire la acest aspect în scris (prin poștă sau email) și/sau telefonic. Scopul verificării pe 

teren este de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative cu 

elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul compară verificarea anumitor criterii 

de eligibilitate pe baza documentelor (etapa verificării de birou) cu realitatea, pentru a se 

asigura de corectitudinea răspunsurilor. 

Cu ocazia vizitei pe teren se pot solicita informații/ documente referitoare la elementele 

verificate. La sfârșitul vizitei pe teren, solicitantul trebuie să semneze Fișa de verificare pe 

teren, iar expertul verificator are obligația de a înmâna o copie a fișei. 

 

Rezultatul și concluziile verificării pe teren sunt finalizate prin completarea Fișei de verificare 

pe teren. Se vor realiza obligatoriu fotografii reprezentative din teren.   

 

Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Fișa de Proiect pentru care s-a 

decis verificarea pe teren se va formula numai după finalizarea acesteia. În acest scop, 

membrii echipei de verificare vor consemna concluziile vizitei efectuate prin completarea 



 

 

unei fișe de verificare pe teren. În cadrul acestui document, se va bifa dacă cele observate în 

cursul verificării pe teren corespund sau nu Fișei de proiect depuse de solicitant. Fișa de 

verificare va fi întocmită în două exemplare, una pentru GAL Unirea Focșani și una pentru 

solicitant; fișa va fi semnată de membrii echipei de verificare și reprezentantul legal/un 

împuternicit al reprezentantului legal al solicitantului.  

 

Notificarea beneficiarilor privind rezultatul etapei ETF 
 

Beneficiarii vor fi notificați individual cu privire la rezultatul obținut în urma evaluării tehnice 

și financiare prin intermediul corespondenței electronice. În cazul în care aceștia sunt 

nemulțumiți de rezultatul evaluării, au dreptul de a contesta acest rezultat în termen de 2 zile 

lucrătoarea de la primirea notificării.  

Procesul de soluționare a contestațiilor se desfășoară la nivelul GAL Unirea Focșani, care 

constituite Comitetul de Soluționare a Contestațiilor (CSC). Decizia Comitetului de 

soluţionare a contestaţiilor este definitivă în sistemul căilor administrative de atac. Ea poate fi 

atacată la instanțele judecătorești în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 

, cu modificările și completările ulterioare. 

C.S.C. respinge automat contestaţiile care: 

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

rezultatelor verificării şi evaluării, dar a căror primire GAL Unirea Focșani o poate 

dovedi cu confirmarea de primire electronică sau cu raportul de expediţie prin fax; 

 contestaţiile expediate de solicitant după termenul de 5 zile lucrătoare de la cea mai 

timpurie primire a Scrisorii de comunicare a rezultatului evaluării, respectiv cea mai 

timpurie dintre e-mail şi fax. 

 

Vor fi reevaluate doar criteriile contestate.Termenele estimative de soluționare contestații sunt 

2 zile lucrătoare pentru etapa de Verificare a evaluării tehnico-financiare. 

 



 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR IN ETAPA ETF  

 

I) Convocarea CSC  

Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau un alt membru al Consiliului Director al 

GAL mandatat în acest sens convoacă membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea situației privind contestațiile.  

Evitarea conflictului de interese de către membrii CSC  

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

primi Lista solicitanților care au depus contestație. Pe baza acestei liste, fiecare membru al 

CSC va verifica daca se află in situația de conflict de interese care să influențeze exercitarea 

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

a contestației din motive care implică familia, afinitățile politice, interesul economic sau orice 

alt interes.  

Contestaţiile primite vor fi analizate de către CSC. Acesta va analiza la nivelul respectivelor 

propuneri de proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În situaţia în 

care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de specialitate care 

excede sfera de competență a membrilor, CSC poate solicita în scris opinia unui expert din 

partea OIR/ADR ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor sau ale 

expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal și asumate sub semnătură de către 

aceștia, constituind o anexă la minută.  

Pe parcursul procesului de solutionare a contestatiilor poate fi solicitat un singur set de 

clarificari, prin transmiterea catre solicitantantu contestatar a ANEXEI 11 Scrisoare de 

solicitare de clarificări. Termenul de raspuns la clarificari este de 3 zile lucratoare.  

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

înregistrării acestora la secretariatul GAL. Acest termen se poate prelungi cu durata primirii 

rapsunsului la clarificari, daca este cazul. În urma soluţionării eventualelor contestaţii, CSC va 

elabora un Raport de Contestaţii (ANEXA 8 Raport de contestatii), care va fi semnat de către 

membrii CSC şi va fi înaintat Comitetului de Selecţie GAL. Decizia CSC este definitivă și va 

putea fi contestată doar în instanță.  



 

 

După primirea Raportului de soluționare a contestațiilor, GAL Unirea Focsani va transmite 

solicitanților notificarea privind soluționarea contestației.  

Emitere Raport de selecție final și comunicarea rezultatelor  

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

(ANEXA 12 Raportul de selecție), în care vor fi înscrise propunerile de proiecte retrase, 

neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, 

iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie.  

Raportul de Selecţie final va fi aprobat de CD al GAL Unirea Focsani. Acesta va conține 

precizarea că anumite propuneri de proiecte selectate la nivel CS GAL pot fi respinse dacă se 

constată la nivelul CCS restrans aspecte referitoare la neîndeplinirea cerințelor minime de 

eligibilitate sau încalcarea unor principii generale de selecție/procedură de selecție avizata de 

CCS restrans.  

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

proiectele POR și 70 de puncte pentru proiectele POCU, dar care nu au fost selectate pentru 

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

vor constitui lista de rezervă la nivelul apelului respectiv.  

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

situații:  

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

contract;  

   Unul sau mai mulți solicitanți din lista proiectelor propuse spre finanțare de către 

GAL sunt declarați  

neeligibili de către CCS;  

   Se înregistează economii în execuția bugetară aferentă apelului în cauză;  

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

a modificării SDL.  



 

 

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

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

web a GAL Unirea Focsani.  

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

calendaristice, inclusiv cu vizita la fața locului pentru fișele de proiect POR selectate (dacă 

este cazul), la care se poate adăuga perioada de solicitare clarificari și de soluționare a 

contestațiilor.  

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

GAL va înștiința Secretariatul CCS restrâns asupra acestui fapt. În acest caz nu se va emite 

Raport de selecție.  

 

Raportul de evaluare 
După încheierea etapelor de verificare a conformității, eligibilității și criteriilor de selecție, a 

tuturor proiectelor depuse în cadrul apelului/sesiunii de proiecte, evaluatorii GAL Unirea 

Focșani vor întocmi un Raport de Evaluare, în care vor fi înscrise propunerile de proiecte 

retrase, neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, iar în cazul 

propunerilor de proiecte selectate, punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

 

Raportul de Evaluare se emite în maxim 25 de zile lucratoare de la incheierea sesiunii/apelului 

fiecarei măsuri de finanțare și se înaintează Managerului de proiect al GAL Unirea Focșani, 

care, prin secretariatul GAL va convoca întrunirea Comitetului de Evaluare și Selecție în 

vederea organizării și desfășurării sesiunii de selecție. Proiectele eligibile al căror punctaj 

depășeste pragul minim corespunzător fiecărei măsuri, vor fi înaintate Comitetului de 

Evaluare și Selecție împreună cu Raportul de Evaluare. Proiectele declarate eligibile, care nu 

se încadrează în bugetul intervenției, vor fi trecute în lista de rezervă în procesul de selecție, 

 

2.5 Finalizarea procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect și 
comunicarea rezultatelor 
În baza Raportului de evaluare, GAL Unirea Focșani va transmite rezultatele selecţiei către 

solicitanţi. Notificările către solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către 



 

 

Președintele GAL sau de Managerul GAL. Notificarea se va transmite prin email către 

solicitant. Notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte nu au 

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

 

 

Capitolul III Metodologia de evaluare și selecție a fișelor de 
proiecte  
3.1 Criterii de evaluare și selecție  
3.1.1 Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul și 
fișa de proiect  
 

Pentru toate apelurile de proiecte lansate de GAL Unirea Focșani, solicitanții vor avea în 

vedere respectarea unor criterii minime de eligibilitate, prezentate în cele ce urmează, criterii 

ce vor fi adaptate în funcţie de specificul intervenţiei propuse prin apelul de selecţie. Criteriile 

de eligibilitate de mai jos pot fi modificate de GAL Unirea Focșani cu ocazia lansării 

apelurilor de selecţie, în sensul adăugării unor criterii suplimentare specifice tipului de 

intervenție aferent apelului lansat: 

 

a) Tipul de fișă de proiect 

Tipul de fișă de proiect se încadrează din punct de vedere al eligibilității în 

intervenția/intervențiile din cadrul SDL aprobată,  lansată prin respectivul apel.  

 

b) Aria de implementare și obiectivul proiectului 

Proiectul se implementează în aria de acoperire a SDL și contribuie la atingerea obiectivelor 

SDL.  

 

Teritoriu vizat din municipiul Focșani delimitat pe baza prevederilor Planului Urbanistic 

General (PUG) al Municipiului Focșani, urmărește unitățile teritoriale de referință (UTR) 12 

si 21, fiind identificate 2 zone puternic afectate de sărăcie, marginalizate și excluziune socială, 

zona urbană marginalizată Bahne și zona urbană marginalizată Sud, zone de tip ghetou. 

 



 

 

În situații excepționale, pentru fișele de proiect POCU, anumite activități specifice se pot 

desfășura și în afara teritoriului acoperit de SDL, dar trebuie să existe o fundamentare 

adecvată în cadrul fișei de proiect și ulterior în cererea de finanțare pentru aceste 

situații posibile (de ex. activități de formare, ucenicie) cu condiția obligatorie ca grupul 

țintă pentru fișa de proiect POCU să fie cel definit în cadrul actualei Proceduri. 

 

c) Durata de implementare a fișei de proiect 

 

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 31 decembrie 2023. 

 

d) Tipuri de activități eligibile 

Programul Operațional Regional Programul Operațional 

Capital Uman 

 construire/reabilitare/modernizare de unităţi 

de învăţământ preuniversitar (creşe, 

grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale 

etc.); 

 reabilitare/modernizare centre comunitare 

integrate medico-sociale; 

 construire/reabilitare/modernizare locuinţe 

sociale; 

 construire/reabilitare/modernizare clădiri 

pentru a găzdui diferite activități sociale, 

comunitare, culturale, agrement și sport etc. 

(de ex: clădiri cu destinație de: centre 

multifunctionale, cantine sociale, băi publice, 

centre de agrement, biblioteci,  teatre, cămine 

culturale etc). 

 crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor 

publice urbane (străzi nemodernizate, 

inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților 

publice, zone verzi neamenajate, terenuri 

 intervenții în domeniul 

educației: sprijin pentru 

creșterea accesului și 

participării la educație: 

educația timpurie (de nivel 

ante-preșcolar și preșcolar), 

învățământ primar și secundar, 

inclusiv a doua șansă şi 

reducerea părăsirii timpurii a 

școlii) prin acordarea unor 

pachete integrate; 

 intervenții în domeniul 

ocupării forței de muncă: 

sprijin pentru accesul și/sau 

menținerea pe piața muncii; 

susținerea antreprenoriatului în 

cadrul comunității, inclusiv a 

ocupării pe cont-propriu; 

 intervenții în domeniul 



 

 

Programul Operațional Regional Programul Operațional 

Capital Uman 

abandonate, zone pietonale și comerciale, 

etc.) cu respectarea prevederilor Legii 

nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul cu modificările și completările 

ulterioare, Legii nr.24/2007 privind 

reglementarea și administrarea spațiilor verzi 

din zonele urbane, cu modificările și 

completările ulterioare. 

dezvoltării/ furnizării de 

servicii (sociale/ medicale/ 

medico-sociale): sprijinirea 

dezvoltării/furnizării de 

servicii sociale/ furnizarea de 

servicii, inclusiv în cadrul 

centrelor comunitare integrate 

(medico-sociale);  

 intervenții în domeniul 

acordării de asistență juridică 

pentru reglementări acte; 

 intervenții în domeniul 

combaterii discriminării și 

promovării 

multiculturalismului: 

campanii de informare şi 

conștientizare/ acțiuni specifice 

în domeniul combaterii 

discriminării și acțiuni de 

implicare activă și voluntariat 

al membrilor comunității în 

soluționarea problemelor cu 

care se confruntă comunitatea/ 

Acțiuni de facilitare și mediere 

pentru identificarea și 

consolidarea de parteneriate. 

 

 Proiectele POCU trebuie să vizeze intervenții integrate (pachete integrate de măsuri în 

funcție de nevoile grupurilor țintă vizate), în sensul abordării a cel puțin două domenii de 

intervenție (educație, ocupare, servicii sociale, asistență socială, combaterea discriminării 



 

 

etc.) din care un domeniu să fie ocupare, având în vedere indicatorii POCU aferenți 

Obiectivului Specific 5.1. Activitățile de ocupare din cadrul proiectelor POCU vor fi sub 

incidența ajutorului de minimis. În acest sens, va fi aplicabilă schema de ajutor de minimis 

pentru Obiectivul Specific 5.1. POCU. 

 

e) Indicatori 

Proiectul urmărește îndeplinirea indicatorilor relevanți din cadrul POCU și POR, în 

conformitate cu tabelul de mai jos.  

 

Proiectele POCU trebuie să prevadă atingerea țintelor minime obligatorii pentru indicatorii 

de realizare și rezultat POCU, în funcție de bugetul proiectului, conform informațiilor de mai 

jos și celor din cadrul Anexei prezentului document privind indicatorii. 

 

                         

Program 

 

Indicatori 

PO 

Regional 

PO Capital Uman 

Indicator 

Ținta 

minimă 

obligatorie 

 

 

Indicatori 

de 

realizare 

- Persoane 

care trăiesc 

în zone 

urbane unde 

s-au 

implementat 

strategii 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

servicii integrate1, 

din care: 

 Regiuni mai puțin 

dezvoltate – 400 

persoane 

* Este 

obligatoriu ca 

minimum 

50% din 

grupul ţintă 

                                                           

1 În cadrul proiectelor POCU, prin persoane care beneficiază de servicii integrate se înțelege persoane care beneficiază, în cadrul unui proiect 

de minimum 2 măsuri din următoarele:  

 educație  

 ocupare – (ex. ucenicie, stagiu, formare profesională, informare și consiliere profesională, subvenționarea angajatorilor pentru 

angajarea persoanelor aparținând acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, sprijin 

pentru înființarea unei afaceri,  sprijin pentru ocuparea în cadrul întreprinderilor de economie socială);  

 servicii (sociale/ medicale/ medico- sociale)  



 

 

integrate de 

dezvoltare 

locală 

(1S46) 

- Clădiri 

publice sau 

comerciale 

construite 

sau renovate 

în zonele 

urbane(CO3

9) 

- Spații 

deschise 

create sau 

reabilitate în 

zonele 

urbane(CO3

8) 

 Roma 

 

aferent 

acestui 

indicator să 

beneficieze de 

măsuri de 

ocupare 

Servicii2 la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care beneficiază de 

sprijin, din care: 

o Servicii 

medicale 

o Servicii 

sociale 

o Servicii 

socio-

medicale 

 

 

 

 

 

Indicatori  

de 

- Populația 

aflată în risc 

de sărăcie şi 

excluziune 

socială din 

zonele 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care dobândesc o 

calificare, la 

50% din 

numărul 

persoanelor 

care 

beneficiază de 

măsuri de 

ocupare 

                                                                                                                                                                                      

 asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a 

drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale)  

 locuire  

2Indicatorul ia în calcul fiecare tip de serviciu social furnizat în cadrul proiectului în comunitatea marginalizată vizată (ex. servicii de 

îngrijire personală; servicii de recuperare/reabilitare; servicii de inserţie/ reinserţie socială, servicii sociale destinate anumitor categorii de 

beneficiari:- copilului şi/sau familiei; persoanelor cu dizabilităţi; persoanelor vârstnice; victimelor violenţei în familie; persoanelor fără 

adăpost; persoanelor cu diferite adicţii (consum de alcool, droguri, alte substanţe toxice, internet, jocuri de noroc etc.) etc. 



 

 

rezultat marginalizat

e urbane 

(1S45)– se 

va avea în 

vederea 

scăderea 

numărului 

acestei 

populații 

- Nota: Acest 

indicator nu 

face obiectul 

monitorizării 

și raportării 

beneficiarul

ui, fiind in 

responsabilit

atea 

AMPOR. 

încetarea calității de 

participant, din care:  

o Roma 

Persoane din 

comunitățile 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

care au un loc de 

muncă, inclusiv cele 

care desfășoară o 

activitate 

independentă, la 

încetarea calității de 

participant, din care:  

o Roma  

25% din 

numărul 

persoanelor 

care 

beneficiază de 

măsuri de 

ocupare 

Servicii la nivelul 

comunităților 

marginalizate aflate 

în risc de sărăcie şi 

excluziune socială 

funcționale, din 

care:  

o Servicii 

medicale 

o Servicii 

sociale 

o Servicii 

socio-

medicale 

70% din ţinta 

indicatorului 

de realizare 

Servicii la 

nivelul 

comunităților 

marginalizate 

aflate în risc 

de sărăcie şi 

excluziune 

socială care 

beneficiază de 

sprijin 

 

Țintele minime obligatorii (condiție de eligibilitate) pentru indicatorii de realizare/rezultat 

aferenți proiectelor POCU au fost stabilite la un buget de 1 milion Euro pentru proiectele 



 

 

POCU implementate în SDL din regiunile mai puțin dezvoltate, acestea crescând sau 

reducându-se direct proporțional cu valoarea bugetul proiectului. 

 

Definițiile detaliate ale indicatorilor POCU, precum și țintele minime obligatorii prezentate pe 

larg se regăsesc în Anexa 3 ”Indicatori OS 5.1 și definiții” , parte integrantă a prezentului 

document. 

 

f) Asigurarea complementarității investițiilor soft și hard 

Proiectul prezintă modalitatea prin care se asigură complementaritatea între investițiile FEDR, 

în infrastructură, și măsurile soft, de tip FSE, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte 

surse. 

 

g) Asigurarea contribuției proprii a solicitantului/partenerilor 

Este indicată in fisa de proiect contribuția eligibilă minimă a solicitantului și partenerilor, 

după caz. 

Contribuția eligibilă minimă a solicitantului/partenerului în cadrul proiectelor POCU / POR 

reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de 

solicitant și de fiecare dintre parteneri în cazul cererilor de finanțare depuse în parteneriat. 

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

    Cofinanțările procentuale, pe tipuri de entități cu rol de beneficiar/partener 

Axa 

Prioritară 

POCU 

Tipuri de 

regiuni 
Persoane juridice de drept privat fără scop 

patrimonial 
Instituţii publice finanţate integral din 

venituri proprii si/sau parţial de la bugetul de 

stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau 

bugetele fondurilor speciale si Instituţii 

publice finanţate integral din bugetele locale 

sau instituții publice locale finanțate integral 

din venituri proprii și/sau finanțate parțial de 

la bugetele locale 

Persoane juridice de drept privat cu scop 

patrimonial 

Cofinanțare 

UE % 
Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională 

privată – 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțare 

UE % 
Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională 

publică – 

contribuție 

proprie % 

Cofinanțare 

UE % 
Cofinanțare 

națională 

publică % 

Cofinanțare 

națională 

privată – 

contribuție 

proprie % 

AP 5 

POCU 

Regiune 

dezvoltată  
90 10 0 90 8 2 85.50 9.50 5 

Regiune 

mai puțin 

dezvoltată 

95 5 0 95 3 2 90.25 4.75 5 



 

 

 

Cofinanțările în cadrul fișelor de proiecte POR: 

Axa prioritară Tipuri de regiuni Cofinanțare UE 
 
Cofinanțare 

proprie 

(beneficiar) 

Cofinanțare publică 

(buget de stat) 

AP 9 

POR 

 

 

Regiune mai 

dezvoltată 
90 2 8 

Regiuni mai puțin 

dezvoltate 
95 2 3 

  

 

Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile, vor fi suportate de 

către beneficiar/parteneri. 

 

h) Valoarea minimă (dacă este cazul) și maximă eligibilă a unei fișe de proiect 

Fișa de proiect se încadrează în valoarea minimă (dacă este cazul) și valoarea maximă 

eligibilă stabilită prin ghidul solicitantului elaborat de către GAL Unirea Focșani pentru 

fiecare apel. 

 

i) Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile menționate în fișa de proiect se încadrează în categoria cheltuielilor 

eligibile conform ghidului solicitantului elaborat de către GAL Unirea Focșani. 

 

Cheltuielile eligibile menționate în fișa de proiect respecta legislația aplicabila pentru 

stabilirea eligibilității cheltuielilor. Prezentăm mai jos lista principalelor reglementări legale 

pentru stabilirea eligibilității cheltuielilor:  

 Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 

de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020;  

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 



 

 

precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 

pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului;  

 Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile 

specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și 

Guvernului nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 

social european şi Fondul de coeziune 2014-

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 

2020, precum şi normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016.  

 

Principalele condiții de eligibilitate a cheltuielilor, conform legislației în vigoare:  

a. Să respecte prevederile art. 65, alin 2-5 din Regulamentul UE 1303/2013, precum și 

perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin 

contractul/decizia/ordinul de finanțare;  

b. Să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a 

statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se 

înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi 

realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi 

verificate/controlate/auditate;  

c. Să fie în conformitate cu prevederile programului;  

d. Să fie în conformitate cu contractul de finanţare, încheiat între autoritatea de 

management sau organismul intermediar şi beneficiar;  

e. Să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;  

f. Să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;  

g. Să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din 

Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.  

h. Să nu fie contrară prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene și/sau legislației 

naționale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privința eligibilității, 

regularității, gestiunii sau controlului operațiunilor și cheltuielilor.  



 

 

 

Notă: Mecanismul de plată şi rambursare a cheltuielilor în cadrul contractelor de finanţare se 

realizează în conformitate cu prevederile OUG nr.40/23.09.2015, privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, precum şi 

normele de aplicare aprobate prin HG nr. 93/2016.  

 

Sunt considerate cheltuieli neeligibile conform legislației naționale și a Uniunii Europene 

aplicabilă, următoarele tipuri de cheltuieli:  

a. Cheltuielile prevăzute ca fiind neeligibile în HG. Nr. 399/2015 privind regulile de 

eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin FEDR, FSE, FC 

2014-2020;  

b. Cheltuieli excluse de la finanțare de autoritățile de management prin ghidul solicitantului, 

corespunzător specificului fiecărui program și particularităților operațiunilor;  

c. Cheltuieli excluse de la finanțare conform legislației naționale și a Uniunii Europene 

aplicabilă. Cheltuielile eligibile se vor specifica in ghidul solicitantului elaborat de GAL 

Unirea Focșani pentru fiecare apel.  

 

j) Solicitantul și partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanți 

eligibili, respectiv: 

  

Pentru fișele de proiecte POR, solicitanții pot fi: 

a) Unități Administrativ-Teritoriale Focșani definite conform Legii 

administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările 

ulterioare (APL-uri), ca  membru în GAL-ul constituit pentru 

implementarea SDL;  

b) Parteneriate între UAT Focșani - membru GAL eligibil în cadrul POCU 

2014-2020 și lider de parteneriat - și furnizori de servicii sociale acreditați 

conform legislației în vigoare – pentru acele investiții în care se vor furniza 

servicii sociale (în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-

sociale); 

c) Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației 

în vigoare, cu o vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea 



 

 

proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, 

desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport; 

d) Întreprinderi de economie socială de inserție (subiectul unei scheme de 

minimis pentru servicii de interes economic general). 

 

Pentru fișele de proiecte POCU, solicitanții pot fi: 

 Entități relevante pentru implementarea proiectelor aferente SDL selectate (actori care 

vor fi implicați în derularea uneia/ unora dintre activitățile principale ale fișei de 

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

asumați prin intervențiile POCU din SDL), și anume: 

 Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în 

coordonarea/subordonarea acestora; 

  Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă 

- acreditați în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Furnizori autorizați de formare profesională – autorizați în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare; 

 Centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe 

alte căi decât cele formale, acreditate conform legislației în vigoare; 

 Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii;  

 Asociații și fundații – persoane juridice de drept privat constituite conform legii; 

 Organizații sindicale (sindicate, federații sindicale, confederații sindicale sau uniuni 

sindicale teritoriale) - persoane juridice de drept privat, constituite în conformitate cu 

legislația în vigoare;   

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

patronale teritoriale) - persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, 

constituite în conformitate cu legislația în vigoare; 

 Întreprinderi sociale de inserție – persoane juridice atestate conform legii; 

 Angajatori - persoane juridice de drept privat constituite conform legislației; 

 Camere de Comerț și Industrie – persoane juridice de utilitate publică, organizații 

autonome, neguvernamentale, fără scop patrimonial, organizate în temeiul dispoziţiilor 

legale. 

 



 

 

Pentru fișele de proiect POCU, toate categoriile de entități eligibile menționate pot 

participa în cadrul fișei de proiect, atât ca beneficiar unic, cât și în parteneriat cu 

oricare dintre categoriile de entități eligibile în funcție de specificul 

intervenției/intervențiilor. Pentru intervențiile cu specific educațional este obligatoriu 

parteneriatul cu unități școlare locale/ Inspectoratul Școlar Județean din județul de care 

apartine municipiul in care se implementeaza SDL. Solicitanții fișei de proiect POCU 

trebuie să dețină sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în UAT Focșani. 

 

k) Grupul țintă 

Pentru  intervențiile  propuse  prin  SDL,  vor  fi  selectate  în  grupul  țintă  

persoane  care  se încadrează în cel puțin una din categoriile de mai jos, identificate 

ca existente în procente mari între locuitorii ZUM‐urilor din teritoriul SDL:  

nactive;   

 

 

care locuiesc singure și/sau nu sunt autonome și nu beneficiază de sprijin în 

gospodărie;   

‐preșcolari/preșcolari/ elevi, în  special  

copii  din grupurile  vulnerabile,  cu  accent  pe  copiii  aparținând  minorității  

roma,  copiii  cu dizabilități și cu nevoi educaționale speciale, copiii din comunitățile 

dezavantajate socio‐economic , copiii din familii cu 3 sau mai mulți copii sau din 

familii monoparentale, care au abandonat sau au părăsit timpuriu școala, 

adolescenți cu comportamente la risc;  

u mai mulți copii în sistemul de protecție specială;  

doua șansă, din categoriile:  

‐16  ani  care  au  depășit  cu  cel  puțin  4  

ani  vârsta corespunzătoare clasei neabsolvite;  

‐24 ani care au un loc de muncă dar care nu au 

absolvit învățământul obligatoriu;  

‐64 ani care nu au absolvit învățământul 

obligatoriu;  



 

 

și/sau terenului pe care locuiesc, precum și persoanele fără adăpost; 

 

Indicatori de realizare POCU  

sărăcie și excluziune 

socială care beneficiază de servicii integrate: 1420, din care:  

 

‐ Roma: 250 

Indicatori de rezultat   

uziune 

socială care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant: 380, din 

care:   

 

‐ Roma: 70 

socială care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate 

independentă, la încetarea calității de participant: 200, din care3:   

 

‐ Roma: 35 

 

POR  

Indicatori de realizare  

iesc în zone urbane unde s‐au implementat strategii integrate de 

dezvoltare locală: 2771 persoane 

 Numărul de persoane care dobândesc o calificare: 380, reprezintă 52,78% din 

numărul de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare (720)  

    Numărul de persoane care au un loc de muncă: 200, reprezintă 27,78% din numărul                  

de persoane care beneficiază de măsuri de ocupare (720) 

 

3.1.2. Criterii de prioritizare și selecție a fișelor de proiecte pentru respectivul 
apel, în conformitate cu obiectivele și indicatorii aferenți SDL 
 



 

 

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:  

 contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL GAL Unirea Focșani;  

 contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici ai SDL GAL Unirea 

Focșani.  

  

Alte criterii de prioritizare şi selecție a proiectelor care vor fi prevăzute în ghidurile specifice 

fiecărui apel, având în vedere următoarele criterii de prioritizare:  

Nr. Crt. Criterii de selecție Punctaj 

C1 Proiectul vizează un număr cât mai mare de 

persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune 

socială. 

30 puncte dacă proiectul se 

adresează la mai mult de 

1500 de beneficiari;   

20 puncte dacă proiectul se 

adresează între 500 și 1499 

beneficiari;  

10 puncte dacă proiectul se 

adresează la mai puțin de 499 

de beneficiari. 

C2 Respectarea principiului dezvoltării locale sub 

responsabilitatea comunității. 

30 puncte toate cele 2 

ZUMuri;  

15 puncte un singur ZUM. 

 

C3  

 

Proiectul FEDR/FSE este complementar cu un 

proiect FSE/FEDR. 

20 puncte dacă este 

complementar.  

0 puncte dacă nu este 

complementar. C4 



 

 

C4 În cazul proiectelor POR: 30 puncte 

proiectul se implementează în zone de tip ghetou 

cu blocuri, în zone de tip ghetou din foste colonii 

de muncitori (dat fiind numărul cel mai mare din 

categoriile de zone marginalizate urbane, conform 

Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate, cu risc 

mare de segregare rezidențială) 

20 puncte 

proiectul are documentația tehnico-economica în 

curs de elaborare/finalizare sau este finalizata.  

10 puncte 

C5 În cazul proiectelor POCU: 30 puncte 

proiectul vizează ținte mai mari pentru indicatorii 

din domeniul ocupării. 

25 puncte pentru indicatori 

mai mari de 50%. - 10 puncte 

pentru indicatori sub 50%. 

proiectul vizează o comunitate rroma. 5 puncte cu excepția 

proiectelor din cadrul  

intervențiilor dedicate 

populației rroma 

C6 Va fi vizată cel puțin o temă secundară:  

sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul 

de vedere al utilizării resurselor 

20 puncte pentru proiecte cu 

energie verde (panouri 

soloare și voltaice) sau emisii 

joase de CO2;  

10 puncte pentru proceduri de 

utilizare eficientă a energiei 

(termoizolație, utilizarea de 

becuri cu led, utilizarea de 

echipamente A++ și A+++).   

inovare social 20 de puncte (cu explicarea 



 

 

detaliată a inovării sociale). 

Nediscriminare 10 puncte pentru proiecte cu 

acțiuni ce combat 

discriminarea:   

- populație rroma;  

- femei;  

- bătrâni;  

-populație dezavantajată 

socio-economic. 

 

!!!!! Propunerile de proiecte vor trebui să evidențieze în secțiunea relevantă (tema 

secundară vizată) în ce constă contribuția proiectului la o anumită temă secundară, 

precum și costul estimat al respectivelor măsuri.  

 

Prin decizia Adunarii Generale a Asociatiei GAL UNIREA Focsani se pot stabili si alte 

criterii de eligibilitate si de prioritizare si selectie a propunerilor de  proiecte. 

Comitetul de Evaluare și Selectie isi rezerva dreptul de a stabili punctajul minim si maxim. 

 

Cu ocazia lansării apelurilor de selecție la nivelul GAL, criteriile de selecție vor fi 

personalizate de GAL Unirea Focșani, în funcție de specificul intervenției vizate de apelul de 

selecție lansat. Criteriile de selecție vor fi cele prevăzute în Ghidul specific aferent apelului 

lansat.  

 

Punctajul minim obținut pentru o fișă de proiect trebuie să fie cel puțin 70 de puncte pentru ca 

acesta să fie declarat eligibil, în cazul proiectelor POCU și 50 de puncte în cazul proiectelor 

POR. 

 



 

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face conform punctajului obținut la 

criteriile de prioritizare și selecție obligatorii a proiectelor. Astfel, proiectele care au obținut 

un punctaj mai mare la aceste criterii, vor fi considerate prioritare.  

 

Beneficiarii vor fi notificați individual cu privire la rezultatul obținut în urma evaluărilor prin 

intermediul corespondenței electronice. Aceștia vor fi notificați în ziua lucrătoare următoare 

finalizării procesului de evaluare. În cazul în care aceștia sunt nemulțumiți de rezultatul 

evaluării, au dreptul de a contesta acest rezultat în termen de 5 zile lucrătoarea de la primirea 

notificării.  

În procesul de selecție, GAL UNIREA Focsani va invita un reprezentant al OI ADR și un 

reprezentant al OIR POCU, aceștia având calitatea de observator. 

 

GAL UNIREA Focsani, va comunica OIR înainte cu 5 zile lucrătoare data de începere a 

sesiunii de selecție a fișelor de proiecte, date specifice referitoare la apelul/apelurile 

respective, locația și adresa. 

 

Reprezentanții OIR se vor prezenta la sesiunea de selectie și vor întocmi un Raport de 

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

POR/POCU, procedura de selectie și punctajul aferent, prevederile privind conflictul de 

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

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

 

După  încheierea procesului de evaluare şi selecţie, Comitetul de Evaluare și Selecţie va emite 

un Raport de Selecţie Intermediar, în care vor fi înscrise fișele de proiecte retrase, neeligibile, 

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

fișele de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. 

Raportul de Selecţie Intermediar va fi semnat de către toţi membrii Comitetului de Evaluare și 

Selecţie; se va specifica apartenenţa lor la mediul privat sau public.  

 

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

GAL (în cazul în care acest lucru este posbil), în 5 zile lucrătoare de la aprobare.  

 



 

 

În baza acestuia, GAL va transmite rezultatele selecţiei către solicitanţi. Notificările către 

solicitanţi asupra rezultatului selecţiei vor fi semnate de către Reprezentantul legal al GAL 

UNIREA Focsani sau de un angajat al GAL desemnat în acest sens.  

Notificarea se va transmite prin poșta cu confirmare de primire din partea solicitantului. 

Notificările trebuie să conţină motivele pentru care propunerile de proiecte nu au fost 

selectate, precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor.  

 

Beneficiarii care au fost notificaţi de către GAL UNIREA Focsani, de faptul că propunerile 

acestora de proiecte nu au fost selectate pot depune contestaţii la sediul GAL UNIREA 

Focsani, din Aleea 1 Iunie nr. P.T.9 Sud, judetul Vrancea / la punctul de lucru din Focşani, str. 

Panduri nr. 11.  

 

Capitolul IV Regulamentul de organizare și funcționare a 
Comitetului de Selecție la nivelul GAL și a Comisiei de 
Soluționare a Contestațiilor  
 

4.1 Dispoziții generale – Baza legală de organizare și funcționare  
Normele privind organizarea şi funcționarea Comitetului de Evaluare și Selecție și a Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani 

sunt stabilite prin prezentul Regulament de organizare și funcționare, întocmit în baza 

prevederilor Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Grupul de Acțiune Unirea Focșani, 

Contractului de finanțare, Regulamentul Intern al Asociației Grupului de Acțiune Locală 

Unirea Focșani, respectiv Statutului Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani.  

  

Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului de Selecție la nivelul GAL și a 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, se aplică tuturor membrilor Comitetului de Selecție 

și ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor din cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Unirea Focșani. Dispozițiile regulamentului pot fi completate prin hotărâri ale Consiliului 

Director al Asociaţiei Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani.  

 



 

 

4.2 Organizarea și funcţionarea Comitetului de Evaluare și Selecţie a 
Fișelor de proiect 
Comitetul de Evaluare și Selecţie al Fișelor de proiect reprezintă organismul tehnic constituit 

la nivelul Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani, cu rol de evaluare și selecție 

pentru propunerile de proiecte ce vor fi implementate în teritoriul SDL, cu respectarea 

procedurii de evaluare și selecție a proiectelor si criteriilor de selecție aprobate de forurile 

decizionale ale Asociației. Comitetul de Selecție se formează prin hotărârea Adunării 

Generale a Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani, și va fi constituit din 5 

reprezentanți ai membrilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani, pentru 

fiecare membru al Comitetului de Evaluare și Selecție stabilindu-se un membru supleant.  

  

Componența Comitetului de Evaluare și Selecție respectă, ponderile privind participarea 

public – privată iar cel puțin 50% din membrii săi vor aparține membrilor GAL din sectorul 

non-public, astfel  niciunul dintre tipurile de actori implicați (sectorul public, sectorul privat, 

societatea civilă și comunitatea marginalizată) nu va deține mai mult de 49% din drepturile de 

vot. În ceea ce privește, adoptarea deciziilor Comitetului de Evaluare și Selecție se va aplica 

regula de „dublu cvorum”, ce presupune faptul ca pentru validarea voturilor, să fie necesar ca 

în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 50% din membrii Comitetului de Evaluare și 

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

  

Comitetul de Evaluare și Selecție verifică dacă proiectele pentru care se solicită finanțare 

răspund obiectivelor propuse în SDL, se încadrează în planul financiar al GAL, corespund cu 

specificul măsurii respective, se încadrează în valoarea maximă acordată pe proiect și de 

asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate în vederea 

implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilitate în 

SDL, nu vor fi selectate în vederea depunerii în sistemul Electronic MYSMIS în cadrul 

apelurilor lansate de către AM POR/ AM POCU.  

  

Atribuțiile îndeplinite de membrii Comitetul de selecție sunt următoarele:  

 Avizarea fișelor de verificare a conformității și a eligibilității propunerilor de proiect;  



 

 

 Participarea la realizarea vizitelor pe teren în cazul propunerilor de proiecte de 

infrastructură;  

 Semnarea fișei de verificare pe teren, în cazul membrilor Comitetului de Evaluare și  

Selecție participanți la efectuarea vizitei;   

 Avizarea fișelor de verificare pe teren în situația membrilor Comitetului care nu au 

luat parte la efectuarea vizitei;  

 Elaborarea unui raport intermediar de evaluare după finalizarea etapelor de verificare a 

conformității și a eligibilității propunerilor de proiect;  

 Participarea la ședințele de evaluare, punctare și selecție a propunerilor de proiecte 

declarate admise în urma verificării conformității și eligibilității;  

 Evaluarea propunerilor de proiecte prin raportare la criteriile de punctare și selecție 

stabilite prin apelurile lansate de GAL;  

 Întocmirea Raportului 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;  

 Elaborarea Raport de Selecţie Final în urma soluționării eventualelor contestații;  

 Elaborarea listei de propuneri de proiecte aflate în rezervă.  

  

Membrii Comitetului de Evaluare și Selecție au următoarele obligații:  

 Respectarea confidențialității lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor;  

 Consemnarea într-un proces verbal/raport/registru a deciziilor adoptate in cadrul 

Comitetului de Evaluare și Selecție;  

 Respectarea politicii privind evitarea Conflictului de interese;  

 Promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea 

oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;  



 

 

 De a avea un comportament profesionist, nepartinic şi corectitudine în promovarea 

teritoriului, activităţii GAL şi a proiectelor din Strategia de Dezvoltare Locală;  

 Să se abţină în exercitarea atribuţiilor ce le revin de la exprimarea sau manifestarea 

publică a convingerilor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic şi să nu 

participe la activităţi politice în timpul programului de lucru;  

 Să trateze în mod egal, nediscriminatoriu fiecare beneficiar al Asociaţiei și fiecare 

persoană interesată de programele GAL și să se abţină de la orice formă de diferenţiere 

între beneficiari.  

 Completarea și depunerea la GAL a declarației pe propria răspundere privind evitarea 

conflictului de interese.  

  

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de verificare/evaluare/aprobare a cererilor de 

finanțare sau a programelor in cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane:  

 Cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanți sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanți;  

 Soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți 

sociale al unuia dintre solicitanți și persoanele despre care se constată că pot avea 

interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de 

verificare/evaluare/aprobare a cererilor de finanțare. 

 

4.3 Organizarea și funcţionarea Comisiei de Soluționare a 
Contestațiilor  
Contestaţiile pot fi depuse în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. 

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

înfiinţată la nivelul GAL în acest sens, prin Decizia AGA GAL UNIREA Focsani care va fi 

compusă din alte persoane faţă de cele care au făcut parte din Comitetul de Evaluare și 

Selecţie.  

 



 

 

Componenţa Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor va fi formata din 5 membri, va 

respecta ponderile privind participarea public – privat, aplicate pentru constituirea 

Comitetului de Evaluare și Selecţie. Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor este numită şi 

aprobată de către Președintele GAL, în conformitate cu prevederile Statutului GAL. Membrii 

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

completând aceeaşi declarație ca şi membrii Comitetului de evaluare și selecţie. In prima 

sedinta de lucru se va alege un presedinte si un secretar. 

Sectorul Nume si prenume Calitatea in 

CSP 

Sectorul public 

Autoritatea publica/  

Sector public 

Va fi nominalizat prin decizia presedintelul CD membru 

Sectorul privat   

Sectorul privat Va fi nominalizat prin decizia presedintelul CD membru 

Societatea civila 

Societatea civila Va fi nominalizat prin decizia presedintelul CD membru 

Comunitatea marginalizata 

Reprezentanti ZUM  Va fi nominalizat prin decizia presedintelul CD membru 

Persoane fizice relevante  Va fi nominalizat prin decizia presedintelul CD membru 

 

Atribuțiile îndeplinite de membrii Comisiei de Contestații sunt următoarele:  

 Reanalizarea propunerilor de proiecte exclusiv privind situațiile care au făcut obiectul 

contestaţiilor;  

 Reverificarea conformității și eligibilității propunerilor de proiecte, în cazul 

contestațiilor;  

 Reevaluarea propunerilor de proiecte pentru contestațiile care vizează punctajul 

acordat acestora la criteriile de evaluare și selecție sau neselectarea acestora ca urmare 

a punctajului obținut;   



 

 

 Evaluarea și punctarea propunerilor de proiecte declarate admise ca urmare a 

soluționării contestațiilor privind conformitatea/eligibilitatea acestora;  

 Elaborarea, în cazul reevaluării și punctării propunerilor de proiecte, a Fișelor 

Individuale de evaluare și punctare precum și a Centralizatorului punctajelor acordate;  

 Elaborarea și semnarea Raportului de analiză a contestației;  

 Realizarea Raportului de Contestații și înaintarea acestuia Comitetului de Evaluare și 

Selecție.  

  

Activitatea Comisiei se va desfășura în cadrul unor sesiuni de lucru convocate de managerul 

GAL iar membrii comisiei vor putea beneficia la cerere la suport de specialitate din partea 

evaluatorilor Asociației Grupul de Acțiune Locală Unirea Focșani.  

  

Membrii Comisiei de Soluționare a Contestațiilor au următoarele obligații:  

 Respectarea confidențialității lucrărilor și imparțialitatea în adoptarea deciziilor;  

 Adoptarea deciziilor se face numai de către membrii în unanimitate;  

 Consemnarea de către secretar într-un proces verbal a deciziilor adoptate în cadrul 

Comisiei de Soluționare a Contestațiilor;  

 Respectarea politicii privind evitarea Conflictului de interese;  

 Promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea 

oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau 

convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală;  

 Completarea și depunerea la GAL a declarației pe propria răspundere privind evitarea 

conflictului de interese. 

Nu au dreptul să fie implicate în procesul de soluționare a contestațiilor dosarelor de finanțare 

următoarele persoane:  

 Cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia 

dintre solicitanți sau care fac parte din organul de conducere al unuia dintre solicitanți;  

 Soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv cu persoane care dețin părți 

sociale al unuia dintre solicitanți și persoanele despre care se constată că pot avea 

interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de soluționare a 

contestațiilor dosarelor de finanțare. 

 



 

 

Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor va analiza la nivelul  respectivelor propuneri de 

proiecte, exclusiv aspectele care au făcut obiectul contestaţiilor. În 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 

Evaluare și Selecţie GAL UNIREA Focsani. În baza Raportului de Contestaţii, Comitetul de 

Evaluare și Selecţie va emite Raportul de Selecţie (final), în care vor fi înscrise propunerile de 

proiecte retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea acestora, 

numele solicitanţilor, iar pentru propunerile de proiecte eligibile punctajul obţinut pentru 

fiecare criteriu de selecţie. 

 

Raportul de Selecţie final trebuie aprobat de Consiliul Director al GAL și trebuie să conțină 

precizarea că anumite propuneri de proiecte pot fi respinse dacă se constată la nivelul CCS 

Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, aspecte 

referitoare la neîndeplinirea cerințelor minime de eligibilitate sau încalcarea unor principii 

generale de selecție/procedura de selecție aprobată. 

 

Propunerile 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.  

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

de Selecţie vor fi facute făcute publice, minimum la sediul GAL-ului şi la sediul Primariei și 

Consiliului Judetean și eventual și pe pagina de web a GAL. 

 

 

Anexe  

 

 


