ORGANISMUL INTERMEDIAR REGIONAL PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL
PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE REGIUNEA SUD MUNTENIA

Anexa nr. 3

RAPORTUL OBSERVATORULUI
cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte
de către GAL CAMPULUNG MUSCEL

Avand în vedere invitaţia GAL nr.565/19.07.2021 înregistrată la OIR-POCU/ADR cu nr.
17033/19.07.2021 s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de
selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observator, reprezentat prin dl Dragan Sorin,
pentru misiunea din data de 27.07.2021, ce a avut loc utilizand mijloace electronice.
1)

Scop

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL
CAMPULUNG MUSCEL în cadrul apelului de selecție POCU/AP/ 5/PI9.vi1/OS5.1 și de a aviza
sau nu, după caz, Raportul de selecție final nr.572/27.07.2021, întocmit de Comitetul de
Evaluare și Selecție al GAL CAMPULUNG MUSCEL în cadrul acestui proces.
2)

Elemente verificate

Observatorul a verificat modul în care GAL CAMPULUNG MUSCEL a respectat, în cadrul
procesului de selecție a fișelor de proiecte, informațiile și cerințele menționate în ghidul
solicitantului, procedura de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL
CAMPULUNG MUSCEL și avizată de CCS restrâns.
Situația fișelor de proiect care au facut obiectul procesului de evaluare și selecție
• Numărul total de fișe de proiect primite – 1 fisa
o Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu
stagii de formare (FP inregistrata de GAL Campulung cu nr.07/25.06.2021)
• Numărul fișe de proiect retrase - 0
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• Numărul fișe de proiect neeligibile - 0
• Numărul fișe de proiect eligibile selectate - 1
• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate - 0
• Valoarea fiecărei fișe de proiect selectate
Denumire fise de proiect
Valoare totala
Valoare
proiect
nerambursabila
(lei)
solicitata
(lei)
Dezvoltarea
mediului 1.889.036,08
1.794.584,28
antreprenorial prin acordarea de
microgrant integrat cu stagii de
formare(FP inregistrata de GAL
Campulung cu nr. 07/25.06.2021)

Contributie
proprie
(lei)
94.451,80

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării
contestațiilor: 0
• Data şi modul de anunţare a rezultatelor:
Rezultatele etapelor CAE si ETF au fost comunicate solicitantilor prin notificari
transmise prin posta electronica (email) astfel:
Denumire fisa
Notificare rezultat selectie
Dezvoltarea mediului antreprenorial prin acordarea de
Nr. 563/16.07.2021
microgrant integrat cu stagii de formare (FP inregistrata de
(etapele CAE si ETF)
GAL Campulung cu nr. 07/25.06.2021)
• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului
Valoare apel: 400.000 euro (1.890.840 lei)
Valoare eligibila: 1.889.036,08 lei (399.618 euro)
(1 euro = 4.7271 lei)
Incadrare: 99,90 in valoare apel
• Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție (dacă este cazul, conform
procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS
restrâns) – N/A
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3)

Constatări:

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc la sediul GAL Campulung Muscel, din
mun. Campulung, Str. Negru Voda, nr.282, Municipiul Campulung, judetul Arges în perioada
27.05.2021 - 25.06.2021.
În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de GAL
Campulung Muscel, s-a constatat respectarea:
A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării
apelului;
B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată
de GAL și avizată de CCS restrâns;
C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de
soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor
de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns;
D. Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect,
conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și
avizată de CCS restrâns
E. Alte aspecte – N/A.
Rezultatul verificării se regăsește în Lista de verificare a procesului de selecție, anexă a
prezentului raport.
Ca urmare a verificării, se decide avizarea procesului de selecție a fișelor de proiecte
desfășurat de GAL Campulung Muscel.

Denumire OIR: OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia
Nume și prenume observator: Dragan Sorin
Semnătură:
Data

signed
Sorin Digitally
by Sorin Dragan
Date: 2021.08.02
Dragan 10:07:16 +03'00'
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Anexa nr. 4
LISTĂ DE VERIFICARE
A PROCESULUI DE SELECȚIE DESFĂȘURAT DE GAL CAMPULUNG MUSCEL ÎN CADRUL APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE POCU/AP/ 5/PI9.vi1/OS5.1 – INTERVENTIA #10 – „Dezvoltarea mediului
antreprenorial prin acordarea de microgrant integrat cu stagii de formare”
Criteriile de verificare
Îndeplinire
Nr.
criteriu
crt.
DA NU NA
A. Verificarea respectării condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării apelului
1.

Observații

Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi Ghidul Solicitantului X
elaborat de GAL sunt avizate de către OIR POCU?

- Adresa nr. 11714/19.05.2021 (avizare Ghid Solicitant)

Apelul de fișe de proiecte ce urmează a fi lansat de GAL şi Ghidul Solicitantului X
elaborat de GAL sunt aprobate de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL (în formă
finală avizată de OIR POCU) ?

- Hotãrâre CD nr.38/17.05.2021 (aprobare Ghid Solicitant)

3.

Procedura de selecţie proprie elaborată de GAL şi avizata de CCS restrâns a fost X
postată pe pagina de internet a GAL şi/sau afişată la sediul GAL ?

Postatã pe website: http://galcampulung.ro/

4.

Dovada publicării pe pe pagina de internet a GAL, anterior lansării apelului, a
apelului şi Ghidul solicitantului (în formă finală avizată de OIR POCU și aprobată
de AGA/CD/Reprezentantul legal al GAL) ?

Conform http://galcampulung.ro/

2.

- Adresa nr. 12165/25.05.2021 (avizare Apel fisa de proiect)

- Hotãrâre CD nr.39/24.05.2021 (aprobare relansare Apel fisa de proiect)

- Ghidul Solictantului Avizat
- Lansare apel Avizat

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 X
de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns ?

Au fost respectate etapele procesului de evaluare și selecție:
Perioadă depunere FP:
27.05.2021 - 25.06.2021 (FP inregistrata de GAL Campulung cu nr.07/25.06.2021)
Etapa CAE + ETF:
27.05.2021 - 25.06.2021

C. Verificarea respectării Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și
selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns
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1.

Constituirea Comitetului  Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de X
de selecţie și a Comisiei
soluționare a contestațiilor este decisă la nivelul
de
soluționare
a
AGA/CD/Reprezentantul
legal
al
GAL,
în
contestațiilor
conformitate cu prevederile Statutului GAL ?
• Componența Comitetului de selecţie și a Comisiei de X
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 ?

Hotărâre CD GAL nr.29/19.10.2020 - CES

Componența Comitetului de selectie (5 membri):
1. Reprezentant legal al Directiei de Sanatate Publica Arges – Guiman Marius (sector
public)
2. Reprezentant legal al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca – Petrescu
Paul (sector public);
3. Reprezentant legal al Asociatiei „Start pentru Autism” – Vlasceanu Dragos-Adrian
(sector privat)
4. Reprezentant S.C. Pet Electric Global SP S.R.L – Pancu Adrian (sector privat)
5. Reprezentant al comunitatii marginalizate – Hartogeanu Ilie (societate civila)
Componența Comisiei de soluționare a contestațiilor (5 membri):
1. Reprezentant legal al Inspectoratului judetean Arges – Livezeanu Petre (sector public)
2. Reprezentant legal al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului –
Gogoase Adela (sector public);
3. Reprezentant legal al Asociatiei Miscarea Musecleana – Stuparu Ioan Virgil (sector
privat)
4. Reprezentant S.C. Capra Neagra S.R.L – Sipoteanu Dan Catalin (sector privat)
5. Reprezentant al comunitatii marginalizate – Ivan Nicolae (societate civila)

La momentul selecției toți membrii CES au fost prezenți.
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 X
(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 ?

2.

Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a conformității administrative și X
criteriilor minime de eligibilitate (etapa CAE) s-a încadrat în termenul maxim
prevăzut de procedura GAL pentru evaluarea și selecția fișelor de proiect? În

Evaluatori GAL:
- Petre Magdalena
- Ciungulete Andrei Bogdan
Anexa 5 - Declaratie de confidentialitate (25.06.2021)
Anexa 6 - Declaratie de evitare a conflictului de interese (25.06.2021)
Etapa CAE :
25.06.2021 - 01.07.2021 – 6 zile calendaristice (maxim 10 zile calendaristice conform
procedurii Evaluare si Selectie ) – Evaluator 1
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cazul în care acesta nu a fost respectat, există o justificare corespunzătoare?

25.06.2021 - 05.07.2021 – 10 zile calendaristice (maxim 10 zile calendaristice conform
procedurii Evaluare si Selectie ) – Evaluator 2

3.

Grila CAE este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și este X
conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL pentru
apelul respectiv?

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.

4.

Perioada în care s-a derulat etapa de verificare a respectării criteriilor de X
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?

Etapa ETF:
02.07.2021 - 13.07.2021 – 11 zile (Ev.1)
06.07.2021 - 12.07.2021 – 6 zile (Ev.2)
(conf. Procedură GAL – max. 15 zile calendaristice)

5.

Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și semnată de X
către aceștia și este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat
de GAL pentru apelul respectiv?

Grila ETF este completată la toate criteriile de cei doi evaluatori și semnată de către
aceștia fiind este conformă cu modelul aferent Ghidului Solicitantului elaborat de GAL.

6.

Punctajul total din etapa ETF este mai mare sau cel puțin egal cu pragul minim X
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 )?

89 puncte

7.

S-a respectat principiul celor „4 ochi”, în ambele etape CAE și ETF?

8.

S-a respectat principiul separării funcțiilor/ atribuțiilor, atât în etapa CAE, în
etapa ETF cât și în cea de soluționare a contestațiilor?

X

Evaluatori etapa CAE și ETF
Petre Magdalena si Ciungulete Andrei Bogdan
(conf. Deciziei de repartizare din data de 25.06.2021)
Nu au fost formulate contestații.

X

Obs. În vederea respectării principiului separării funcțiilor, membrii evaluatori
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.
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.

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

X

Nu a fost necesară concilierea între cei 2 evaluatori.
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acesteia sunt justificate în Raportul de Selecție?
E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere]

În urma verificării procesului de evaluare și selecție desfășurat de GAL se decide:
X Validare
 Invalidare
Denumire OIR: OIR POSD DRU Regiunea Sud Muntenia
Nume și prenume observator: Dragan Sorin
Semnătură:
Data:

signed
Sorin Digitally
by Sorin Dragan
Date: 2021.08.02
Dragan 10:03:03 +03'00'

N/A

