
                                                                                                                                                                               
 

 

Anexa nr. 4   

 

LISTĂ DE VERIFICARE  

A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE GAL SUS RAMNICUL ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE 

POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/2019/5/1/5.1, sesiunea 1, octombrie 2019 

 

Nr. 

crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 

criteriu 

 Observații 

DA NU NA 

A. Verificarea respectării condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării apelului 

1. Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi  Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL sunt avizate de către OIR POCU respectiv ADR ? 

X   Apelul de fise de proiecte 

si Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL Sus 

Ramnicul sunt avizate de 

OIRPOSDRU Sud-Est, 

conform adresei nr. 

13475/30.09.2019. Prin 

adresa nr. 

16501/21.11.2019 a fost 

prelungit apelul cu 45 de 

zile, pana la 30.12.2019, 

iar prin adresa nr. 

2287/10.02.2020 a fost 

prelungit apelul pana in 

data de 14.02.2020. 

2. Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi  Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL sunt aprobate de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL (în formă 

X   Ghidul Solicitantului este 

aprobat prin Hotaratea AGA 



                                                                                                                                                                               
 

finală avizată de OIR POCU respectiv ADR) ? nr. 4/21.08.2019 

Apelul este aprobat prin 

Hotararea AGA 

nr.5/28.08.2019. 

Forma finala avizata de 

OIRPOSDRU Sud-Est atat a  

Ghidului Solicitantului cat 

si a apelului a fost 

aprobata prin Hotararea 

AGA nr. 7/01.10.2019 

3. Procedura de selecţie proprie elaborată de GAL şi avizata de CCS restrâns a fost 

postată pe pagina de internet a GAL şi/sau afişată la sediul GAL ? 

X   Varianta finala a Procedurii 

de selecţie proprie 

elaborată de GAL Sus 

Ramnicul şi avizata de CCS 

restrâns a fost postată pe 

pagina de internet a GAL in 

data de 26.07.2019: 

http://galsusramnicul.ro/p

rocedura-de-evaluare-si-

selectie-avizata-de-ccs-

restrans/  

De asemenea, procedura de 

selectie a fost afisatal a 

sediul GAL Sus Ramnicul. 

4. Dovada publicării pe pagina de internet a GAL, anterior lansării  apelului, a 

apelului şi Ghidul solicitantului (în formă finală avizată de OIR POCU respectiv ADR 

și aprobată de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL) ? 

X   Ghidul Solicitantului  si 

Apelul de fise de proiecte 

au fost publicate pe pagina 

http://galsusramnicul.ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-avizata-de-ccs-restrans/
http://galsusramnicul.ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-avizata-de-ccs-restrans/
http://galsusramnicul.ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-avizata-de-ccs-restrans/
http://galsusramnicul.ro/procedura-de-evaluare-si-selectie-avizata-de-ccs-restrans/


                                                                                                                                                                               
 

de internet a GAL Sus 

Ramnicul in data de 

01.10.2019, ora 11.59. 

http://galsusramnicul.ro/a

pel-selectie-pocu/  

B. Verificarea respectării etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de 

CCS restrâns  

1. Au fost respectate etapele din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de 

proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns ? 

X   Procesul de evaluare si 

selectie a fiselor de proiect 

depuse s-a desfasurat cu 

respectarea etapelor 

prevazute in cadrul 

procedurii deevaluare si 

selectie elaborata de GAL 

si avizata de CCS restrans, 

respectiv: 

primirea,verificarea 

conformitatii si 

inregistrarea fisei de 

proiect, etapa 

conformitatii 

administrative si 

eligibilitatii, etapa de 

evaluare tehnico-

financiara, finalizarea 

procesului de evaluare si 

selectie. 

C. Verificarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare 

http://galsusramnicul.ro/apel-selectie-pocu/
http://galsusramnicul.ro/apel-selectie-pocu/


                                                                                                                                                                               
 
contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS 

restrâns 

1.  Constituirea 

Comitetului de 

selecţie și a 

Comisiei de 

soluționare a 

contestațiilor  

 Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor este decisă la nivelul 

AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL, în conformitate cu 

prevederile Statutului GAL ? 

X   Componența Comitetului de 

selecţie și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor a 

fost decisa la nivelul AGA a 

GAL Sus Ramnicul, în 

conformitate cu prevederile 

Statutului GAL. A fost emisa 

Hotararea AGA nr. 

5/28.08.2019. 

• Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de 

soluționare a contestațiilor respectă 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 s-a făcut aplicând regula de „dublu 

cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecţiei să fie prezenţi cel puţin 

50% din membrii Comitetului de Selecţie, din care peste 

50% să fie din mediul privat şi societatea civilă ? 

X   Componenta Comitetului 

de Selectie: 1 pers din 

mediul privat (20%), 1 pers 

din sectorul public (20%), 2 

pers din partea societatii 

civile (40%) si 1 pers din 

comunitatea marginalizata 

(10%). Un procent de 80% 

din membri apartin 

secto.rului 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. 



                                                                                                                                                                               
 

 

Componenta Comitetului 

de Solutionare Contestatii: 

1persdin partea societatii 

civile (20%), 2 pers din 

sectorul privat (40%), 1 

pers din sectorul public 

(20%) si 1 pers din 

comunitatea marginalizata. 

Un procent de 80% din 

membri apartin sectorului 

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 

Au fost prezenti toti membrii 

Comitetului de Evaluare si 

Selectie a fiselor de proiect. 

D. Verificarea respectării Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, conform procedurii de 

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

1. Persoanele implicate la nivelul GAL în evaluarea şi selecţia fișelor de proiect 

(membri în Comitetul de Selecţie, în Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor sau 

evaluatorii GAL implicaţi în procesul de selecție) au semnat declarația de 

confidențialitate și pe cea de evitare a conflictului de interese ? 

X   Membrii Comitetului de 

Selectie si evaluatorii 

implicati in procesul de 

selectie au semnat 

Declaratia de impartialitate 



                                                                                                                                                                               
 

si confidentialitate si 

Declaratia de Evitare a 

conflictului de interese. 

Comisia de Solutionare a 

Contestatiilor nu s-a reunit 

deoarece nu au fost depuse 

contestatii. 

2. Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a conformității administrative și 

criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a încadrat în termenul maxim 

prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul 

în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare? 

X   Etapa de verificare a 

conformitatii 

administrative si a 

critariilor minime de 

eligibilitate s-a derulat in 

perioada 17.02.2020 – 

06.03.2020 (19 zile). De 

incadreaza in termenul de 

20 de zile prevazut in 

procedura de evaluare si 

selectie. Perioada de 

contestatie a fost 

prevazuta pentru intervalul 

09.03.2020 – 13.03.2020. 

Nu au fost depuse 

contestatii. 

3. Grila CAE este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și este conformă 

cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru apelul respectiv? 

X   Cei doi evaluatori au 

completat grilele CAE la 

toate criteriile. Grila 

respecta modelul din 

Ghidul Solicitantului 



                                                                                                                                                                               
 

elaborat de GAL Sus 

Ramnicul pentru aplelul 

POCU/GAL.SUS.RAMNICUL/

2019/5/1/5.1. 

4. Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de 

prioritizare și selecție (etapa ETF) s-a încadrat în termenul maxim din procedura 

GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În cazul în care acesta nu a fost 

respectat, există o justificare corespunzătoare? 

X   Etapa de verificare a 

respectarii criteriilor de 

prioritizare si selectie 

(etapa ETF) s-a desfasurat 

in perioada 14.03.2020 – 

28.03.2020 (15 zile). 

Conform procedurii de 

evaluare si selectie etapei 

ETF ii sunt alocate 15 zile, 

prin urmare acest termen a 

fost respectat. 

5. Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și semnată de 

către aceștia și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat 

de GAL pentru apelul respectiv? 

 X  Evaluatorii au completat 

grilele de evaluare la toate 

criteriile si le-au semnat. 

Grila de evaluate utilizata 

in etapa ETF nu este 

conforma cu modelul din 

Ghidul Solicitantului 

elaborat de GAL pentru 

apelul respectiv. Astfel, 

grila de evaluare din Ghidul 

Solicitantului contine doar 

cele patru criterii dupa 

care trebuie evaluata fisa 



                                                                                                                                                                               
 

de proiect respectiv: 

Relevanta, Eficacitate, 

Eficienta si Sustenabilitate, 

cu punctajele minime si 

maxime prevazute pentru 

fiecare criteriu. Fiecare 

criteriu este descris 

succint, fara a fi detaliat 

pe subcriterii. 

Grila utilizata de in 

procesul de evaluare a fisei 

de proiect depuse a fost 

conceputa de evaluatori 

inaintea inceperii 

procesului de evaluare. 

Aceasta grila nu a fost 

publicata nici in Ghidul 

Solicitantului nici in Apel. 

Grila contine cele patru 

criterii: Relevanta, 

Eficacitate, Eficienta si 

Sustenabilitate, fiecare 

dintre acestea fiind 

impartit in subcriterii 

pentru care au fost 

stabilite detalii de verificat 

si punctaje minime si 

maxime. Punctajele 

minime si maxime ale celor 



                                                                                                                                                                               
 

patru criterii sunt aceleasi 

ca valoare cu cele din grila 

prevazuta de Ghidul 

Solicitantului. 

6. Punctajul total din etapa ETF este mai mare sau cel puțin egal cu pragul minim 

prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect 

(minimum 70 puncte pentru fișele de proiect POCU și minimum 50 puncte pentru 

fișele de proiect POR )? 

X   Fisa de proiect a intrunit 

un punctaj de 93,5 puncte, 

primul evaluator acordand 

93 puncte, iar cel de al 

doilea evaluator acordand 

94 puncte. Punctajul 

obtinut este mai mare 

decat punctajul minim de 

70 puncte stabilit prin 

procedura GAL de evaluare 

si selectie. 

7. S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF? X   Atat evaluarea 

conformitatii 

administrative si 

eligibilitatea fisei de 

proiect cat si evaluarea 

tehnico-financiara a 

acesteia au fost realizate 

de doi evaluatori 

respectandu-se principiul 

celor „4 ochi”. 

8. S-a respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa CAE, în 

etapa ETF cât și în cea de soluționare a contestațiilor? 

Obs. În vederea respectării principiului separării funcțiilor, membrii evaluatori 

X   Prin Hotararea AGA nr. 

5/28.08.2019 a fost 

validata componenta 



                                                                                                                                                                               
 

desemnați a face parte din Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu pot primi 

spre soluționare contestațiile aferente acelorași fișe de proiecte pe care le-au 

evaluat inițial. 

Comitetului de Evaluare si 

Selectie a fiselor de 

proiecte si componenta 

Comisiei de Solutionare a 

Contestatiilor. Fiecare 

persoana nominalizata se 

regaseste doar intr-un 

singur comitet. 

De asemenea, mentionam 

ca nu au fost depuse 

contestatii nici in etapa 

CAE, nici in etapa ETF. 

9. În cazul în care au fost solicitate clarificări s-a respectat termenul de transmitere a 

răspunsului la solicitarea de clarificări în conformitate cu prevederile procedurii 

GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiecte, etapele CAE, ETF și 

soluționare a contestațiilor? 

  X Nu au fost solicitate 

clarificari nici in etapa 

CAE, nici in etapa ETF. 

10. În cazul în care a fost necesară concilierea între cei 2 evaluatori, atât în etapa 

CAE, în etapa ETF cât și în etapa de soluționare a contestațiilor, rezultatele 

acesteia sunt justificate în Raportul de Selecție? 

X   Atat in Raportul de Selectie 

intermediar cat si in cel 

final se mentioneaza si se 

justifica faptul ca in etapa 

ETF evaluatorul 1 a acordat 

fisei de proiect 93 puncte, 

iar evaluatorul 2 a acordat 

94 puncte. Punctajul final 

al fisei de proiect a fost de 

93,5 puncte. 

Nu au fost depuse 

contestatii nici in etapa 



                                                                                                                                                                               
 

CAE, nici in etapa ETF. 

E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]  

 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL se decide: INVALIDARE deoarece grila de evaluate utilizata 

in etapa ETF nu este conforma cu modelul din Ghidul Solicitantului elaborat de GAL pentru apelul lansat. Astfel, grila de evaluare 

din Ghidul Solicitantului contine patru criterii dupa care trebuie evaluata fisa de proiect respectiv: Relevanta, Eficacitate, 

Eficienta si Sustenabilitate, cu punctajele minime si maxime prevazute pentru fiecare criteriu. Fiecare criteriu este descris 

succint, fara a fi detaliat pe subcriterii. 

Grila utilizata de in procesul de evaluare a fisei de proiect depuse a fost conceputa de evaluatori inaintea inceperii procesului de 

evaluare. Aceasta grila nu a fost publicata nici in Ghidul Solicitantului nici in Apel. Grila contine cele patru criterii: Relevanta, 

Eficacitate, Eficienta si Sustenabilitate, fiecare dintre acestea fiind impartit in subcriterii pentru care au fost stabilite detalii de 

verificat si punctaje minime si maxime. Punctajele minime si maxime ale celor patru criterii sunt aceleasi ca valoare cu cele din 

grila prevazuta de Ghidul Solicitantului. 

 

 

Denumire OIR:        OIRPOSDRU SUD-EST 

Nume și prenume observator: Anca VASILIU  

         Ofiter Evaluare si Contractare 

Semnătură: 

Data:          07.04.2020 
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