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Sectiunea I
Informatii generale
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Capitolul I.1 Context
Prezenta metodologie este un instrument de lucru al proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban
Turda in vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728. Proiectul este cofinantat din Fondul
Social European (FSE) prin Programul Operational Capital Uman (POCU) 2014 – 2020.
Metodologia reglementeaza unitar si transparent modul in care sunt evaluate si selectate propunerile de
proiecte care urmeaza sa contribuie la implementarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Turda,
asa cum au fost aceasta aprobata ca rezultat ale proiectului “Turda oras incluziv – parteneriat local pentru
bunastarea sociala a zonelor marginalizate din municipiu” POCU 137/5/1/112543.
Metodologia este elaborata in acord cu documentul „Orientari pentru grupurile de actiune locala privind
implementarea strategiilor de dezvoltare locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori – etapa a III-a a
mecanismului DLRC”, aprobat prin Ordinul comun al Ministrului Fondurilor Europene (559/28.03.2019) si
Ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (1520/10.04.2019).
Procedura se aplica tuturor apelurilor de proiecte care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de
dezvoltare locala a municipiului Turda.

Capitolul I.2 Definiții și abrevieri
Definitii
Abordare „bottom up” (de jos în sus) - Participarea activă a populației locale în procesul de planificare,
luare a deciziilor și implementare a strategiilor necesare dezvoltării zonei;
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;
Cerere de Finanţare – solicitarea completată electronic în sistemul MySMIS pe care beneficiarul selectat de
GAL o înaintează 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;
Decizie de finanțare – document cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între
FEDR sau FSE şi beneficiarul fondurilor nerambursabile;
Derulare proiect - totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare 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 precizate 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;
Fișă de proiect – solicitarea, completată prin tehnoredactarea unui formular pus la dispoziție de Asociația
GAL Urban Turda, prin care solicitantii raspund unui apel de proiecte care urmareste indeplinirea
obiectivelor Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Turda (https://galturda.ro/wpcontent/uploads/2019/08/SDL_Municipiul-Turda.pdf) prin implementarea prevederilor uneia dintre Fisele
de masuri (interventii) incluse in Strategie (https://galturda.ro/wp-content/uploads/2019/08/Anexa21.pdf). Fisa de proiect (si anexele sale) este documentul in baza caruia sunt selectate propunerile care vor
fi recomandate pentru finantare din bugetul alocat SDL Turda;
Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele, aria de
aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, 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 –
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singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului
aprobat de instituția finanțatoare;
Implementare proiect – totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEDR sau FSE de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;
Lanț valoric - presupune activitati in care este angrenata o entitate, si care vizeaza ca si activitati principale
transformarea materiei prime in produse finite, asigurand livrarea lor catre client.
Modernizare – cuprinde lucrările de construcții-montaj şi instalaţii privind reabilitarea infrastructurii şi/sau
consolidarea construcţiilor, reutilarea/dotarea, extinderea (dacă este cazul) aparţinând tipurilor de investiţii
prevăzute în bugetul SDL al Asociației, care se realizează pe amplasamentele existente, fără modificarea
destinaţiei / funcţionalităţii iniţiale.
Măsura - defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o sumă
de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile);
Reprezentantul legal – persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relatia contractuală cu instituția
finanțatoare, conform legislatiei în vigoare;
Renovare – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al accesoriilor
tehnice (vopsitorii, zugraveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din incintă, etc.) precum și
lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului (iluminat, echipare electrică,
termică, securitate, etc.) și al siguranței în exploatare (căi de acces și de circulație, sisteme de protecție la
foc, etc.) în general, intervenții ce conduc la un mod mai funcțional și mai economic de folosire a unei
construcții, fără posibilitatea de schimbare volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației inițiale.
Solicitant – persoană juridică / ONG, UAT potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEDR sau FSE;
Valoarea eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se încadrează în
Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual 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 prezentul manual 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;
Valoarea totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii.
Abrevieri
GAL – Grup de Acțiune Locală (parteneriate public-private alcătuite din reprezentanți ai sectoarelor public,
privat și societatea civilă);
FEDR – Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, urmăreşte consolidarea coeziunii economice şi
sociale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile acesteia;
MDRAP – Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
ADR NV – Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest
FSE – Fondul Social European este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă
și a incluziunii sociale;
MFE – Ministerul Fondurilor Europene;
POCU – Programul Operațional Capital Uman
AM – Autoritate de Management
OIR POS DRU NV – Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Nord-Vest.
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Sectiunea II
Etapele si modul de organizare a procesului de evaluare si selectie a propunerilor
de fise de proiect
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Capitolul II.1 Lansarea sesiunilor de depunere a Fiselor de proiect
GAL Urban Turda va elabora un Calendar estimativ al lansării de apeluri de Fise de proiect pentru realizarea
măsurilor prevăzute în SDL. Calendarul estimativ se refera la toate apelurile de proiecte si poate fi
actualizat periodic (lunar) sau modificat. Nici una dintre aceste modalitati de modificare ale Calendarului
estimativ al lansarii de apeluri de Fise de proiect nu se poate referi acele sesiuni de depunere de proiecte al
caror termen de depunere incepe in mai putin de 30 zile de la data actualizarii/modificarii.
Formatul avut in vedere pentru Calendarul estimativ al lansarii de cereri de proiecte este:

Nr.
crt.

Denumire sesiune
depunere Fise de
proiect

Tip de
interventie
POR

POCU

Buget
alocat din
POR (lei)

Buget
alocat din
POCU
(lei)

Versiune valabila din: [aaaa/ll/zz]
Data lansarii
Data limita
apelului de
pentru
Fise de
depunerea
proiect
Fiselor de
proiect

Pentru FIECARE dintre sesiunile de depunere a Fiselor de proiect, GAL Urban Turda va desfasura activitati
care sa asigure o buna informare a operatorilor interesati. Activitatile de informare cu privire la sesiunile de
depunere de Fise de proiect incep cu cel putin 30 zile calendaristice inainte de data limita stabilita pentru
depunerea Fiselor de proiect în așa fel încât potențialii beneficiari să aibă timp suficient pentru pregătirea și
depunerea acestora.
Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de depunere a Fiselor de proiect va conține, minimal, următoarele
informații:
Data lansării apelului de selecție;
Data limită de depunere a Fiselor de proiect;
Locul și intervalul orar în care se pot depune Fisele de proiect;
Bugetul disponibil care poate fi alocat în acea sesiune, pentru finanțarea unui proiect,
Deasemenea, se vor preciza:
- valoarea maximă eligibilă (sumă nerambursabilă);
- intensitatea sprijinului nerambursabil care va fi acordat (precizari privind cofinantarea, in
conformitate cu prevederile din SDL aprobata de catre Ministerul Fondurilor Europene
pentru măsura în cauză).


- modelul de Fisa de proiect pe care trebuie să-l folosescă solicitanții
.
- documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea
proiectului, în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL;
- conditiile de eligibilitate pentru solicitant si pentru Fisa de proiect depusa
- punctajele care pot fi acordate in timpul etapei de evaluare a Fiselor de proiect
- criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui
proiect și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de
verificare a acestora. Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție se stabilesc cu
aprobarea Adunării Generale a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD);
- termenul estimat pentru anunțarea rezultatelor procesului de selecție (notificarea
solicitanților, publicarea Raportului de selecție);
- datele de contact ale GAL Urban Turda, unde solicitanții pot obține informații detaliate;
- alte informații pe care GAL Urban Turda le consideră relevante
Apelurile de fise de proiect vor avea asociat un numar compus dupa urmatorul model: POR sau
POCU/GALTurda/anul deschiderii/9 sau 5/nr. apel/OS 9.1 sau 5.1/
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Apelurile de Fise de proiecte pot fi prelungite cu aprobarea Adunarii generale a GAL Urban
Turda/Consiliului Director al GAL Urban Turda în conformitate cu procedurile interne ale GAL Urban Turda.
Adresa de solicitare a prelungirii apelului de Fise de proiect, impreuna cu aprobarea organelor de
conducere ale GAL Urban Turda, vor fi transmise catre OIR POSDRU NV/ADR NV, in vederea avizarii.
Anunțul privind prelungirea trebuie să se facă numai în timpul sesiunii în derulare, nu mai târziu de ultima zi
a acestei sesiuni. OIR POSDRU NV/ADR NV vor aviza prelungirea termenului de depunere a apelului de Fise
de proiecte in maximum 3 zile lucratoare. Atunci când se prelungește apelul de Fise de proiecte, valoarea
maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect nu poate fi modificată (în
sensul creșterii/diminuării). De asemenea, nu este permisă nicio altă modificare în conținutul apelului de
Fise de proiect, pe perioada de depunere a Fișelor de proiect (inclusiv pe durata prelungirii), pentru a se
respecta principiul egalității de șanse între solicitanți.
Publicitatea prelungirii apelurilor de Fiselor de proiect se va face obligatoriu în aceleași condiții în care a
fost anunțat initial apelul de proiecte.
Apelurile de Fise de proiect lansate vor fi apeluri de tip competitiv. Selecția acestora se va face în ordine
descrescătoare a punctajelor obținute, până la epuizarea alocării financiare. Criteriul de departajare a
Fiselor de proiecte cu punctaje egale este reprezentat de atingerea celor mai mari indicatori pentru grupul
țintă, stabilit ca obiectiv prin proiect.
I IMPORTANT
 Apelurile de Fise de proiect lansate, cu sursă de finanțare din POCU, vor fi apeluri de tip competitiv.
Selecția acestora se va face în ordine descrescătoare a punctajelor obținute, până la epuizarea alocării
financiare. Criteriul de departajare a Fiselor de proiecte cu punctaje egale este reprezentat de
atingerea celor mai mari indicatori pentru grupul țintă, stabilit ca obiectiv prin proiect.
 Apelurile de proiecte lansate, cu sursă de finanțare din POR, vor fi apeluri de tip necompetitiv.
Pentru indeplinirea principiilor de nediscriminare, tratament egal, transparenta si asumare a raspunderii, in
raport cu toti operatorii interesati de sesiunile de proiecte, GAL Urban Turda va utiliza urmatoarele mijloace
de informare si publicitate:
 pe site-ul propriu (www.galturda.ro);
 la sediul GAL Urban Turda (Turda, str. Ștefan cel Mare, nr. 38);
• la sediul Primăriei Municipiului Turda (Turda, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28);
• la sediul Direcției de Asistență Socială Turda;
• prin mijloace de informare mass-media locale/regionale, in functie de specificul fiecarui apel de
proiecte (de exemplu: publicare de anunțuri în presa on-line, publicare pe retele de social media,
difuzări la radio / televiziunea locală si/sau anunțuri in presa scrisă cu distribuție la nivelul
județului).
 - mijloc principal de informare si publicitate, cu informatie completa si actualizata
Fisa de proiect, cu documentele suport aferente atașate, se depun in forma si in numarul de exemplare
indicate in Ghidul solicitantului pentru respectivul apel de Fise de proiecte, la sediul GAL Urban Turda, din
str. Ștefan cel Mare nr. 38, in termenul prevazut prin apelul de Fise de proiect.

Capitolul II.2 Completarea si depunerea Fiselor de proiect
Completarea Fișei de proiect
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Modelul de Fisa de proiect este cel prezentat in Anexele 1, 2 si 3 la prezenta procedura si se alege in functie
de tipul interventiei (POR sau POCU). Lista documentelor suport obligatorii este prezentata in Ghidul
solicitantului elaborat si publicat pentru fiecare apel de proiecte. Fișa de proiect se va completa prin
tehnoredactare. Modificarea de către solicitant a modelului de Fisa de proiect, adica eliminarea,
redenumirea sau renumerotarea secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea
specificată, etc., conduce la respingerea candidaturii pe criterii de eligibilitate.
Fisa de proiect trebuie completata într-un mod clar şi coerent, pentru a înlesni procesul de evaluare. În
acest sens, se vor furniza numai informaţiile necesare şi relevante, care vor preciza modul în care
solicitantul va realiza cerintele in legatura cu sectiunea respectiva.
Dosarul care cuprinde varianta printata a Fisei de proiect (inclusiv documentele suport) va avea paginile
numerotate, fata/verso (daca este cazul). Fisa de proiect va cuprinde în mod obligatoriu un Opis, în care se
vor prezenta: titlul documentelor și paginile la care se gasesc acestea, in ordinea Fisa de proiect si
documentele suport. Pagina Opis va fi numerotata, incepand cu numărul 1.
Fisele de proiect se completeaza si se depun atat pentru procedurile de selectie competitive, cat si pentru
cele ne-competitive.
Depunerea Fisei de proiect
Fisa de proiect se depune în format printat, în două exemplare (un original și o copie) și în format electronic
(CD/DVD – 2 exemplare, care vor cuprinde versiunea electronica, format pdf, rezolutie minim 300 dpi). Cele
doua exemplare print vor fi marcate clar, pe prima pagina, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”,
respectiv „CONFORM CU ORIGINALUL”.
Cele 4 documente (2 dosare cu versiunea printate si 2 CD/DVD cu versiunea electronica) se introduc intr-un
plic, format A4, care se inchide/sigileaza si se eticheteaza dupa cum urmeaza:
Eticheta 1: Denumirea si adresa ofertantului
Eticheta 2: Denumirea apelului de proiecte, conform cu Ghidul solicitantului pentru acel apel de
proiecte SI denumirea Fisei de proiect.
Eticheta 3: Se va reproduce mesajul „Pentru GAL Urban Turda. A nu se deschide decat de persoane
autorizate”
Plicul cu Fisa de proiect se depune la sediul GAL Urban Turda (str. Ștefan cel Mare, nr. 38), in zilele
lucratoare, in intervalul orar 9:00 – 14:00, pana la data limita in care apelul de proiecte se inchide.
Plicurile ne-sigilate, ne-etichetate conform sau prezentate ulterior termenului limita de depunere, nu vor fi
admise la depunere.
La depunere, persoana care depune plicul cu candidatura va primi o recipisa in care se va preciza numarul
de inregistrare al depunerii, data si ora la care candidatura a fost depusa. Recipisa trebuie sa poarte
stampila GAL Urban Turda.

Capitolul II.3 – Etapele procedurii de verificare, evaluare si selectie a Fiselor de proiect
Etapele in vederea evaluarii si selectiei fiselor de proiect depuse de potentialii beneficiari sunt dupa cum
urmeaza:
Denumirea etapei

Rezultate asteptate

Elaborarea ghidurilor specifice pentru investitiile SDL Turda

Ghiduri publicate pentru fiecare apel
de proiecte
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Lansarea de apeluri de selecție a fiselor de proiect pentru
investitiile SDL Turda, folosind mijloacele de informare massmedia (pagină web, comunicat de presă, pagini de
socializare, etc.)

Apel de proiecte, comunicat de presa

Solicitantii interesati depun Fișe de proiect, cu anexele
aferente, la sediul GAL Urban Turda din str. Stefan cel Mare
nr. 38, Turda, pana la expirarea datei limită de depunere a
proiectelor

Plicuri cu Fisele de proiect si anexele
solicitate, Registru de evidenta a
Fiselor de proiect depuse

Constituirea Comitetului local de evaluare si selectie

Decizia de constituire, Declaratii cu
privire la evitarea conflictului de
interese si pastrare a confidentialitatii

Repartizarea Fiselor de proiect in etapa de verificare CAE

Decizie de repartizare

Verificarea conformității Fisei de proiect și a eligibilității
solicitantului

Grile de evaluare, Proces-verbal
privind verificarea confornitatii si
eligibilitatii, Scrisori de informare

Clarificari in etapa CAE

Cereri de clarificari, raspunsuri
clarificare

Notificarea individuala a beneficiarilor privind rezultatele
etapei CAE

Scrisoare de informare CAE

Contestatii in etapa CAE

Depunere contestatii, constituire
Comisia de solutionare a contestatiilor
in etapa CAE, scrisoare de informare
solutionare contestatii etapa CAE

Notificarea individuala a beneficiarilor privind rezultatul
etapei CAE

Scrisoare de informare CAE

Repartizarea Fiselor de proiect in etapa ETF

Decizie de repartizare,

Evaluarea tehnica si financiara a Fiselor de proiect

Grile de evaluare, Proces-verbal
privind evaluarea tehnica si financiara

Clarificari in etapa ETF

Cereri de clarificari, raspunsuri
clarificare

Notificarea individuala a beneficiarilor privind rezultatele
etapei ETF

Scrisoare de informare ETF

Contestatii in etapa ETF

Depunere contestatii, constituire
Comisia de solutionare a contestatiilor
in etapa ETF, scrisoare de informare
solutionare contestatii etapa ETF

Notificarea individuala a beneficiarilor privind rezultatul

Scrisoare de informare ETF
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etapei ETF
Selectarea Fiselor de proiect care vor fi finantate (activitate
realizata de Consiliul director GAL Urban Turda in baza SDL si
a Procesului verbal de evaluare)

Raport de selectie

Avizarea de catre CCS a Fiselor de proiect selectate de catre
evaluatorii GAL Urban Turda.

Scrisoare de informare

Deschidere sesiune depunere proiecte in aplicatia MySMIS
de catre AMPOCU si/sau AMPOR

Anunt public

Depunerea proiectelor selectate de către GAL în sistemul
electronic MYSMIS

Proiecte depuse in MySMIS

Verificare si aprobare cereri de finantare de catre AMPOCU
(OIR) si AMPOR (ADR). Semnarea contractelor de finantare

Contracte de finantare semnate
pentru Fisele de proiect selectate

Implementarea proiectelor POR si POCU contractate

Rapoarte privind implementarea
proiectului. Rapoarte de monitorizare
a implementarii SDL
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Sectiunea III
Metodologia de evaluare si selectie a propunerilor de Fise de proiecte
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Capitolul III.1 Aspecte generale ale selectiei propunerilor de Fise de proiect
Fisele de proiect depuse in cadrul fiecaruia din apelurile organizate de GAL Urban Turda sunt supuse unui
proces de verificare, evaluare si selectie in vederea identificarii Fisei (fiselor) de proiect care urmeaza sa fie
recomandat (recomandate) pentru finantare.
In cadrul acestui proces distingem urmatoarele etape, in care etapele de selectie sunt eliminatorii pentru
Fisele de proiect care nu indeplinesc criteriile indicate:
denumirea etapei

criterii minime de
eligibilitate

criterii de prioritizare

conformitatea depunerii Fisei de
x
proiect
verificarea conformitatii administrative
si a eligibilitatii Fisei de proiect(etapa
x
CAE)
solutionarea contestatiilor in etapa
x
CAE
evaluarea tehnica si financiara (etapa
x
x
ETF)
solutionarea contestatiilor in etapa ETF
x
x
selectia Fiselor de proiect care vor fi
x
recomandate pentru finantare
Termen maxim pentru procesul de evaluare si selectie (fara eventualele solicitari de
clarificare)

durata maxima
2 zile
10 zile
5 zile
20 zile
10 zile
3 zile
35 zile
lucratoare

Modul in care sunt realizate aceste etape de verificare, evaluare si selectie este descris, in detaliu, in cele ce
urmeaza.

Capitolul III.2 – Verificarea eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii Fiselor de proiect
III.2.1 Conformitatea depunerii Fiselor de proiect
Toate Fisele de proiect depuse sunt transmise pentru evaluare Comitetului local de evaluare si selectie –
sectiunea verificarea CAE. In termen de doua zile lucratoare dupa ziua in care expira termenul de depunere
a Fiselor de proiect, managerul de proiect emite decizia privind repartizarea Fiselor de proiect depuse in
termen spre evaluarea CAE (anexa 4) (fiecare dintre cei doi experti evaluatori vor primi un numar egal de
fise de proiect repartizate in functie de numarul de ordine al depunerii la Secretaritul GAL, cele cu numar de
intrare par unuia dintre experti si cele cu numar de intrare impar celui ce-al doilea expert). Fisele de proiect
se verifica de catre ambii experti desemnati, in acelasi timp. Pentru fiecare Fisa de proiect se completeaza o
singura Grila de evaluare (completare de catre un evaluator si verificare de catre cel de-al doilea evaluator).
In cazul in care sunt lansate mai mult de un apel de proiecte, cu aceeasi data limita de depunere a Fiselor
de proiect, se intocmeste cate o decizie pentru fiecare apel de proiecte.
Documente de sinteza, care mentioneaza numarul de Fise de proiect depuse conform si numarul de Fise de
proiect descalificate ca fiind neconforme la depunere, se publica pe pagina de internet www.galturda.ro
III.2.2 Eligibilitatea solicitantilor
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Distingem intre conditiile generale de eligibilitate ale solicitantilor, care sunt cele prezentate mai jos, si
conditiile specifice de eligibilitate ale solicitantilor, care sunt cele prevazute in Ghidurile solicitantului
pentru fiecare apel de Fise de proiect.
Solicitantul si partenerii (dupa caz) trebuie sa se incadreze in tipurile de solicitanti eligibili (criteriu minim
de eligibilitate), respectiv:
- pentru Fisele de proiect POR, solicitantii eligibili pot fi:
 Unitati administrativ teritoriale, definite conform Legii administratiei publice locale
215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ca membre ale GAL-ului constituit
pentru implementarea SDL;
 Parteneriate intre UAT – membru GAL Urban Turda – in calitate de lider de parteneriat si
furnizori de servicii sociale acreditati conform legislatiei in vigoare, pentru acele investitii in
care se vor furniza servicii sociale (in cazul centrelor comunitare integrate–medico-sociale);
 Furnizori publici si privati de servicii sociale acreditati conform legislatiei in vigoare, cu o
vechime de cel putin un an, inainte de depunerea Fisei de proiect, cu competente in
furnizarea de servicii sociale, comunitare, defasurare de activitati recreativ-educative,
culturale, agrement si sport;
 Intreprinderi de economie sociala de insertie.
- pentru Fisele de proiect POCU, solicitantii eligibili pot fi:
 Autoritati publice locale si unitati cu personalitate juridica aflate in coordonarea/
subordonarea acestora;
 Furnizori acreditati de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca –
acreditati in conformitate cu prevederile HG 277/21.03.2002 privind aprobarea Criteriilor
de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de
munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Furnizori autorizati de formare profesionala – autorizati in conformitate cu prevederile OG
129/31.08.2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 Centre autorizate de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte
cai decat cele formale, acreditate conform Ordinului ministrului educatiei si cercetarii si al
ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/468/2014 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat
cele formale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Furnizori de servicii sociale acreditati in conditiile legii;
 Asociatii si fundatii – persoane juridice de drept privat, constituite conform OG
26/30.01.2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Organizatii sindicale (sindicate, federatii sindicale, confederatii sindicale sau uniuni
sindicale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Organizatii patronale (patronate, federatii patronale, confederatii patronale sau uniuni
patronale teritoriale) – persoane juridice de drept privat, constituite in conformitate cu
Legea dialogului social nr. 62/10.05.2011, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Intreprinderi sociale de insertie – persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015
privind economia sociala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Angajatori – persoane juridice de drept privat, constituite conform Legii nr. 31/16.11.1990
privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Camere de Comert si Industrie – persoane juridice de utilitate publica, organizatii
autonome, neguvernamentale, fara scop patrimonial, organizate in temeiul dispozitiilor din
Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/06.12.2007, cu modificarile si completarile
ulterioare;
 Unitati scolare si Inspectorate scolare judetene.
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Atentie ! Toate categoriile de entitati eligibile de mai sus, pot participa in cadrul apelului de
proiecte, atat ca beneficiar unic, cat si in parteneriat cu oricare dintre categoriile de entitati
eligibile, in functie de specificul interventiei. Pentru interventiile cu specific educational este
obligatoriu parteneriatul cu unitati scolare locale/Inspectoratul Scolar Judetean Cluj.
Solicitantii din apelurile de proiecte POCU trebuie sa detina sediul social/punct de
lucru/filiala/sucursala in Municipiul Turda.
Eligibilitatea solicitantilor, in cazul in care Fisa de proiect este depusa in numele unui parteneriat, se verifica
pentru fiecare partener. Parteneriatul devine eligibil in cazul in care TOTI partenerii indeplinesc criteriile de
eligibilitate.
Eligibilitatea solicitantilor din Fisele de proiect, conditii generale si conditii specifice, este verificata de
fiecare din cei doi experti evaluatori, pe baza documentelor suport atasate la Fisa de proiect prin
completarea Grilei de verificare aferenta etapei CAE (anexa 5).
III.2.3 Conformitatea Fiselor de proiect
Pentru Fisele de proiect ale caror solicitanti au fost evaluati ca fiind eligibili, urmeaza verificarea
conformitatii Fiselor de proiect. Pentru a fi considerata conforma, din punctul de vedere al formei si al
continutului, o Fisa de proiect trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
- Formularul de Fisa de proiect, completat si depus, este conform cu cel atasat prezentei proceduri,
in functie de tipul interventiei (POR sau POCU) (criteriu minim de eligibilitate);
- Fisa de proiect este completata corect si sunt depuse documentele suport solicitate;
- Fisa de proiect se implementeaza in aria de acoperire a interventiei/interventiilor incluse in
Strategia de Dezvoltarea Locala a Municipiului Turda (teritoriul municipiului Turda), in zonele
urbane marginalizate, asa cum au fost identificate in cadrul SDL Turda, selectata pentru finantare
(https://galturda.ro/wp-content/uploads/2019/08/Anexa-21.pdf). In situatii exceptionale, pentru
Fisele de proiect POCU, anumite activitati specifice se pot desfasura si in afara teritoriului acoperit
de SDL (municipiul Turda), insa trebuie sa existe o fundamentare adecvata in cadrul Fisei de proiect
si, ulterior, in Cererea de finantare, (de exemplu: activitati de formare, ucenicie) cu conditia
obligatorie ca persoanele vizate sa faca parte grupul tinta eligibil;
-Solicitantul și partenerii (dacă este cazul) se încadrează în tipurile de solicitanți eligibili (1.g
Orientări pag 9).
- Durata de implementare a activitatilor din Fisa de proiect sa nu depaseasca termenul stabilit in
Ghidul solicitantului pentru respectivul apel, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2023 (criteriu
minim de eligibilitate);
- Activitatile mentionate in Fisa de proiect se incadreaza in categoria activitatilor eligibile, conform
Ghidului solicitantului publicat pentru apelul de proiecte in speta;
- Grupul tinta (persoanele vizate de activitatile Fisei de proiect fac parte din categoriile aflate in risc
de saracie sau excluziune sociala si au domiciliul/locuiesc in teritoriul SDL);
- Indicatorii aferenti Fisei de proiect contribuie la atingerea tintelor exprimate prin indicatorii
relevanti aferenti POR si POCU din cadrul SDL Turda aprobata;
- Fisa de proiect prezinta modalitatea prin care se asigura complementaritatea intre investitiile
FEDR (infrastructura) si investitiile FSE (masuri soft);
- Fisa de proiect are buget care se incadreaza intre limita minima (daca a fost precizata) si limita
maxima asa cum sunt acestea stabilite prin Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte respectiv;
- Cheltuielile eligibile mentionate in Fisa de proiect se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile
conform Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte respectiv, si sunt rezonabile ;
- Este asigurata contributia eligibila minima a solicitantului (si partenerilor, dupa caz), conform
Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte respectiv. Valoarea contributiei minime stabilite nu
trebuie sa fie mai mica decat nivelul indicat in „Orientari pentru grupurile de actiune locala privind
implementarea strategiilor de dezvoltare locala la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori – etapa
a III-a a mecanismului DLRC”, tabelele de la paginile 12-13.
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- Masurile care urmeaza sa fie finantate nu au mai fost finantate din alte fonduri publice (evitarea
dublei finantari).
Conformitatea Fisei de proiect, cu TOATE aspectele enumerate mai sus, este CRITERIU DE ELIGIBILITATE
in cadrul oricui apel de proiecte lansat de GAL Urban Turda.
Conformitatea Fiselor de proiect este verificata de cei doi experti evaluatori, pe baza Fiselor de proiect si a
documentelor suport atasate la Fisa de proiect. Acestia completeaza Grila de verificare CAE (anexa 5).
Pentru completarea/verificare informatiilor transmise prin Fisa de proiect depusa, pentru Fisele de proiect
POR, expertii evaluatori pot realiza vizite pe teren. Informatiile culese cu ocazia vizitelor pe teren vor fi
consemnate in Grila de verificare CAE (anexa 5). Si pentru verificarile efectuate de evaluatori in timpul
vizitei pe teren se va respecta principiul de verificare „4 ochi”, respectiv Grilele de verificare CAE vor fi
completate (si semnate) de unul dintre experti si verificate (si semnate) de catre cel de-al doilea expert.
III.2.4 Clarificari in etapa CAE
In cazul in care este necesar (criterii de eligibilitate si/sau conformitate a caror indeplinire nu rezulta cu
claritate din Fisa de proiect si anexele depuse), expertii evaluatori pot transmite solicitantilor, prin
intermediul Secretariatului GAL Urbam Turda, cereri de clarificari (anexa 17).
Cererea de clarificari se face in scris si poate avea un termen de raspuns de maximum 3 zile lucratoare de la
data transmiterii. Pe parcursul etapei CAE, pentru o Fisa de proiect, pot fi solicitate cel mult doua solicitari
de clarificari.
Daca solicitantul nu transmite un raspuns la cererea de clarificari in termenul precizat, verificarea se va
realiza pe baza informatiilor initiale din Fisa de proiect. Daca solicitantul trimite un raspuns la cererea de
clarificari in termenul precizat, verificarea se va realiza pe baza informatiilor din raspunsul la cererea de
clarificari (inclusiv documente suport). Nu se vor lua in considerare clarificarile de natura sa
completeze/modifice datele initiale ale Fisei de proiect depuse.
III.2.5 Rezultatele preliminare ale verificarii eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii Fiselor de proiect
Dupa completarea Grilei de verificare CAE si formularea concluziei cu privire la eligibilitatea solicitantilor si
a conformitatii pentru fiecare Fisela de proiect depusa in cadrul apelului de Fise de proiect: conform sau
neconform, rezultatele se consemneaza intr-un Raport etapa CAE (anexa 6) care va preciza, pentru fiecare
Fisa de proiect, rezultatul verificarii (conform sau neconform) si numele expertilor care au verificat
conformitatea. Raportul etapa CAE se va referi si la Fisele de proiect retrase, neeligibile. Pentru toate Fisele
de proiect, in Raport, se vor mentiona valoarea si numele solicitantilor.
Potentialii beneficiari care au depus Fise de proiect in cadrul apelului de Fise de proiecte sunt notificati
individual in legatura cu rezultatul etapei CAE. Scrisoarea de informare CAE (anexa 7) va fi insotita de
rezultatele din Grila de verificare CAE (semnata de evaluator 1 si de evaluator 2). Scrisoarea de informare se
transmite prin posta electronica, pe adresa de corespondenta indicata in Fisa de proiect, in termen de 2 zile
de la finalizarea Raportului etapa CAE. In Scrisoarea de informare se va indica termenul limita pana la care
pot fi transmise contestatiile la verificarea CAE.
III.2.6 Contestatii in etapa CAE
Rezultatul etapei de verificare CAE poate fi contestat. Contestatiile se depun in scris la adresa GAL Urban
Turda (Turda, str. Stefan cel Mare nr. 38) sau prin e-mail la adresa galurbanturda@gmail.com Contestatiile
pot fi transmise (direct sau prin e-mail), in termenul de 3 zile lucratoare de la data primirii scrisorii de
informare cu privire la rezultatul evaluarii Fisei de proiect, doar in intervalul orar 9:00 – 16:00. Pentru
contestatiile transmise prin e-mail, data limita de primire este ora 16:00 a celei de-a treia zi lucratoare de la
data primirii scrisorii de informare. Solicitantii care transmit contestatii se vor ingriji ca acestea SA AJUNGA
la GAL Urban Turda in termenul indicat. Contestatiile primite in afara acestui interval vor fi descalificate ca
neconforme.
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Contestatiile depuse sunt inregistrate la secretariatul GAL Urban Turda. Numarul de inregistrare se
transmite imediat in cazul depunerii personale sau prin e-mail in cazul in care depunerea s-a facut prin email, cel mai tarziu a doua zi.
Sub sanctiunea respingerii, contestatiile depuse vor trebui sa indice in mod concret care dintre criteriile
verificate si gasite ca fiind neconforme sunt, in opinia potentialului solicitant, conforme. Contestatia trebuie
insotita de documente suport care sa sustina argumentele aduse in motivarea contestatiei. Pot fi transmise
documente in completare, note explicative, etc.
Contestatiile, primite in termen, sunt transmise spre evaluare Comitetului pentru solutionarea
contestatiilor CAE.
Modul de constituire a Comietului de solutionare a contestatiilor CAE se realizeaza in conformitate cu
cerintele din Orientarile GAL (vezi cap. IV.1 din prezenta procedura). Evaluarea contestatiilor primite in
termen consta in:
- verificarea conformitatii continutului contestatiei
- fiecare Fisa de proiect este re-verificata de catre unul din cei doi experti din Comitetul pentru
solutionarea contestatiilor CAE prin completarea unei noi Grile de verificare CAE. Ce de-al doilea
expert verifica Grila de verificare CAE completata de primul expert (cerinta de verificare ”4 ochi”).
Fisele de proiect pentru care s-au primit contestatii se repartizeaza celor doi experti evaluatori in
egal din punct de vedere numeric.
- in etapa de solutionare a contestatiilor CAE sunt evaluate aspectele care au facut obiectul
contestatiilor. Nu sunt admise modificari ale evaluarii CAE initiale pentru elemente care nu au facut
obiectul contestatiilor.
- in etapa de solutionare a contestatiilor CAE poate fi solicitat un set de clarificari, in conditiile
prevederilor de la III.2.4
Termenul de solutionare a contestatiilor in etapa CAE este de 5 zile lucratoare, termen care este intrerupt
in cazul solicitarii de clarificari, pana la primirea clarificarilor.
Rezultatele etapei de solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un Raport solutionare contestatii
CAE (anexa 9). Solicitantii care au formulat contestatii vor primi, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de la
data intocmirii Raportului de solutionare contestatii CAE, Scrisori de informare cu privire la rezultatul
procesului de solutionare a contestatiilor (anexa 8) impreuna cu Grila de verificare CAE completata pentru
etapa contestatii CAE.
Rezultatele etapei de solutionare a contestatiilor sunt definitive si nu pot fi contestate.
III.2.7 Rezultatele finale ale verificarii eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii Fiselor de proiect
La finalul etapei de verificare a eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii Fiselor de proiect, GAL Urban
Turda va intocmi un Raport etapa CAE (anexa 6) in care vor fi inscrise propunerile de Fise de proiect
neconforme, retrase, neeligibile, eligibile. Pentru Fisele de proiect neeligibile va fi indicat numarul de criterii
de eligibilitate neconforme.
Fisele de proiect conforme, cu solicitanti eligibili, urmeaza sa treaca in urmatoarele etape de evaluare si
selectie. Fisele de proiect care, fie nu au solicitanti eligibili, fie nu sunt conforme din punctul de vedere al
formei si continutului, sunt respinse. GAL Urban Turda transmite scrisori de informare TUTUROR
solicitantilor, cu privire la rezultatul acestei etape.
Rezultatele finale CAE sunt publicate pe site-ul www.galturda.ro

Capitolul III.3 – Evaluarea tehnica si financiara a Fiselor de proiect
III.3.1 Evaluarea tehnica si financiara
Fisele de proiect care au parcurs cu succes etapa de verificare a eligibilitatii solicitantilor si a conformitatii
Fisei de proiect (etapa CAE) trec in etapa de evaluare tehnica si financiara (ETF). Pentru fiecare apel de
proiecte se stabileste un singur Comitet local de evaluare – sectiunea ETF. Toate Fisele de proiect trecute
de CAE sunt repartizate prin decizie a Managerului de proiect, Comitetului local de evaluare – sectiunea ETF
(Decizia de repartizare este prezentata in anexa 10). Fiecare din cei 2 experti evaluatori primeste spre
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evaluare TOATE Fisele de proiect ajunse in aceasta etapa a procedurii de selectie. Evaluarea va fi facura
independent de catre fiecare din cei 2 experti.
Evaluarea se face prin completarea, de catre fiecare din cei 2 experti a cate unei Grile de evaluare ETF a
Fisei de proiect. O structura model a Grilei de evaluare tehnica si financiara este prezentata in anexa 11.
Pentru fiecare apel de proiecte, Grila de evaluare prezentata in anexa va fi particularizata in functie de
conditiile specifice ale respectivulu apel de proiecte. Vor fi mentinute limitele de punctaj pentru fiecare din
capitolele de evaluare (A,B, C, D si E).
La intocmirea Grilelor de evaluare vor fi luate in considerare urmatoarele criterii de prioritizare, obiective si
in legatura nemijlocita cu specificul interventiilor incluse in SDL Municipiul Turda, aprobata:
A. Contributia proiectului la atingerea obiectivelor si tintelor indicatorilor specifici ai SDL Turda
(punctaj posibil 0 – 20, minim admisibil 15 puncte)
- Contributia proiectului prezentat la indeplinirea obiectivelor SDL aprobata;
- Contributia proiectului prezentat la atingerea indicatorilor specifici ai SDL;
- Complementaritatea Fisei de proiect cu alte Fise de proiect realizate , in curs de realizare
sau planificata sa fie realizata din lista indicativa de interventii asociata SDL Turda;
B. Experienta solicitantului si a echipei de proiect in implementarea de proiecte similare (punctaj
posibil 0 – 15, minim admisibil 5 puncte)
- Experienta demonstrata a solicitantului si a partenerilor sai, dupa caz, in proiecte similare
- Experienta si expertiza echipei de proiect propuse
C. Indicatori asumati cu privire la grupul tinta al proiectului (punctaj posibil 0 – 10 puncte, minim
admisibil 5 puncte)
- Numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excludere sociala vizate de proiect
D. Maturitatea proiectului, relevanta activitatilor propuse si caracterul integrat al proiectului
(punctaj posibil 0 – 25, minim admisibil 15 puncte)
- Promovarea temelor orizontale: dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare
- Pentru proiecte POR
- Maturitatea proiectului propus (proiectul are documentatia tehnico-economica in
curs de elaborare sau este finalizata);
- Evitarea segregarii teritoriale
- Proiectul se refera exclusiv la zonele urbane marginalizate, asa cum sunt acestea
definite in SDL Turda;
- Pot fi vizate modernizari ale spatiilor publice urbane
Pentru proiecte POCU
- Caracterul integrat al propunerii de proiect (in corelare cu Ghidul apelului de
proiecte, cel putin 2 interventii)
- Indicatori cat mai mari asumati in domeniul ocuparii.
E. Bugetul proiectului (punctaj posibil 0 – 20, minim admisibil 10 puncte)
- Relevanta si rezonabilitatea cheltuielilor propuse
- Legatura dintre activitatile propuse si bugetul proiectului
- Legatura dintre achizitiile prevazute in proiect si obiectivele proiectului
Punctajul maxim cu care poate fi evaluata o Fisa de proiecte de 100. Punctajul minim pentru ca o Fisa de
proiect sa fie declarata admisa in urma ETF este 50 (a se vedea si punctajele minime admisibile pentru
fiecare dintre criteriile de prioritizare). Neindeplinirea unuia dintre punctajele minime admisibile pentru
oricare dintre criteriile de prioritizare conduce la respingerea Fisei de proiect in etapa ETF,chiar daca suma
punctajelor este egala sau mai mare cu 50.
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Fiecare Fisa de proiect este evaluata de catre fiecare dintre cei doi evaluatori, in mod independent. Cele
doua Fise de evaluare completate sunt transmise presedintelui Comitetului local de selectie – sectiunea
ETF. Punctajul obtinut de o Fisa de proiect este media aritmetica a punctajelor acordate de fiecare dintre
cei doi evaluatori. TOATE grilele de evaluare sunt verificate/semnate de Presedintele de comitet.
Daca intre punctajul total acordat, in mod independent, de cei doi evaluatori diferenta este mai mare de 10
puncte, presedintele Comitetului local de selectie – sectiunea ETF convoaca o sedinta de analiza si mediere
a celor doi evaluatori, sedinta in care se reia evaluarea proiectului. Se completeaza, in comun, o nousa Fisa
de evaluare. Pentru criteriile de prioritizare pentru care nu exista diferenta de punctaj, punctajul acordat
initial de evaluatori este mentinut. Fisa de evaluare completata este semnata de toti membrii Comitetului
local de selectie – sectiunea ETF. Punctajul obtinut de Fisa de proiect in aceste conditii este punctajul
acordat, in comun, de cei doi evaluatori.
Rezultatele preliminare ale etapei de evaluare a Fiselor de proiect depuse se comunica solicitantilor care au
depus respectiva Fisa de proiect prin scrisoare de informare ETF (anexa 13). Scrisoarea de informare trebuie
sa contina informatii cu privire la rezultatul ETF (admis sau respins), punctajul acordat pentru respectiva
Fisa de proiect (punctaj total, punctaje pentru fiecare din criteriile de prioritizare) si termenul de depunere
a contestatiilor, dupa caz.
III.3.2 Clarificari in etapa ETF
In cazul in care se considera ca este necesar (informatii neclare sau insuficient detaliate in Fisa de proiect si
anexele depuse), expertii evaluatori pot solicita cereri de clarificari (anexa 17). Pe parcursul procesului de
evaluare ETF pot fi solicitate cel mult doua solicitari de clarificari.
Cererea de clarificari este formulata in scris de presedintele Comitetului local de selectie – sectiunea ETF si
poate avea un termen de raspuns de maximum 3 zile lucratoare de la data transmiterii.
Daca solicitantul nu transmite un raspuns la cererea de clarificari in termenul precizat, evaluarea se va
realiza pe baza informatiilor initiale din Fisa de proiect. Daca solicitantul trimite un raspuns la cererea de
clarificari in termenul precizat, evaluarea se va realiza pe baza informatiilor din raspunsul la cererea de
clarificari (inclusiv documente suport). Nu se vor lua in considerare clarificarile de natura sa
completeze/modifice datele initiale ale Fisei de proiect depuse.
III.3.3 Rezultatele preliminare ale evaluarii tehnico-finaciara a Fiselor de proiect
Dupa finalizarea etapei ETF, rezultatele se consemneaza intr-un Raport etapa ETF (anexa 12) care va
preciza, pentru fiecare Fisa de proiect, rezultatul evaluarii (punctajul), valoarea Fisei de proiect si numele
solicitantilor Potentialii beneficiari care au depus Fise de proiect in cadrul apelului de Fise de proiecte sunt
notificati individual in legatura cu rezultatul etapei ETF. Scrisoarea de informare ETF (anexa 13) va fi insotita
de rezultatele din Grilele de evaluare ETF. Scrisoarea de informare se transmite prin posta electronica, pe
adresa de corespondenta indicata in Fisa de proiect, in termen de 2 zile de la finalizarea Raportului etapa
ETF. In Scrisoarea de informare se va indica termenul limita pana la care pot fi transmise contestatiile la
etapa ETF.
III.3.4 Contestatii in etapa de evaluare a Fiselor de proiect
Rezultatul etapei ETF a Fiselor de proiect poate fi contestata. Contestatiile se depun in scris la adresa GAL
Urban Turda (Turda, str. Stefan cel Mare nr. 38) sau prin e-mail la adresa galurbanturda@gmail.com
Contestatiile pot fi transmise (direct sau prin e-mail), in termenul de 3 zile lucratoare de la data primirii
scrisorii de informare cu privire la rezultatul evaluarii Fisei de proiect, doar in intervalul orar 9:00 – 16:00
(pentru contestatiile transmise prin e-mail, data limita de primire este ora 16:00 a celei de-a treia zi
lucratoare de la data primirii scrisorii de informare). Solicitantii care transmit contestatii se vor ingriji ca
acestea SA AJUNGA la GAL Urban Turda in termenul indicat. Contestatiile primite in afara acestui interval
vor fi descalificate ca neconforme.
Contestatiile depuse sunt inregistrate la secretariatul GAL Urban Turda. Numarul de inregistrare se
transmite imediat in cazul depunerii personale sau prin e-mail in cazul in care depunerea s-a facut prin email, cel mai tarziu a doua zi.
www.galturda.ro
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Sub sanctiunea respingerii, contestatiile depuse vor trebui sa indice in mod concret pentru care dintre
criteriile de prioritizare evaluate punctajul acordat este considerat ca fiind gresit acordat. Pentru fiecare
subpunctaj contestat, solicitantul va prezenta argumentele sale. Pot fi atasate documente care sa sustina
argumentele aduse in motivarea contestatiei.
Contestatiile, primite in termen, sunt transmise spre evaluare Comitetul pentru evaluarea contestatiilor ETF
(sectiune din Comitetul local de evaluare si selectie). Modul de constituire a Comietului de solutionare a
contestatiilor ETF se realizeaza in conformitate cu cerintele din Orientarile GAL (vezi cap. IV.1 din prezenta
procedura).
Evaluarea contestatiilor primite in termen consta in:
- verificarea conformitatii continutului contestatiei (punctaje/subpunctaje contestate in mod
specific, eventual sustinerea prin documente a contestatiei)
- re-evaluarea Fisei de proiect de catre cei doi experti din Comitetul pentru evaluarea contestatiilor
ETF. Vor fi re-evaluate doar aspectele care au facut obiectul contestatiilor.
Fiecare Fisa de proiect este evaluata de catre fiecare dintre cei doi evaluatori, in mod independent. Cele
doua Fise de evaluare completate sunt transmise presedintelui Comitetului local de evaluare si selectie –
sectiunea Contestatii ETF. Punctajul obtinut de o Fisa de proiect este media aritmetica a punctajelor
acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. TOATE grilele de evaluare sunt verificate/semnate de
Presedintele de comitet.
Daca intre punctajul total acordat, in mod independent, de cei doi evaluatori diferenta este mai mare de 10
puncte, presedintele Comitetului local de evaluare si selectie – sectiunea Contestatii ETF convoaca o
sedinta de analiza si mediere a celor doi evaluatori, sedinta in care se reia evaluarea proiectului. Se
completeaza, in comun, o noua Fisa de evaluare. Pentru criteriile de prioritizare pentru care nu exista
diferenta de punctaj, punctajul acordat initial de evaluatori este mentinut. Fisa de evaluare completata este
semnata de toti membrii Comitetului local de evaluare si selectie – sectiunea Contestatii ETF. Punctajul
obtinut de Fisa de proiect in aceste conditii este punctajul acordat, in comun, de cei doi evaluatori.
Prin acest mecanism de consemnare a rezultatelor evaluarii este respectat principiul de verificare „4 ochi”,
respectiv Fisa de evaluare este semnata de cel putin 2 experti evaluatori.
Termenul de solutionare a contestatiilor in etapa ETF este de 10 zile lucraroare. Pe parcursul procesului de
solutionare a contestatiilor ETF poate fi solicitat un singur set de clarificari (in conditiile prevazute la III.3.2).
Rezultatele etapei de solutionare a contestatiilor se consemneaza intr-un Raport solutionare contestatii ETF
(anexa 15). Solicitantii care au formulat contestatii vor primi, in scris, in termen de 2 zile lucratoare de
ladata intocmirii Raportului de solutionare contestatii ETF, Scrisori de informare cu privire la rezultatul
procesului de solutionare a contestatiilor (anexa 14).
Rezultatele etapei de solutionare a contestatiilor sunt definitive si nu pot fi contestate.
III.3.5 Rezultatele finale ETF
Rezultatele finale ale etapei ETF sunt cele consemnate dupa solutionarea contestatiilor ETF. Solicitantii care
au transmis Fise de proiect in termen de 2 zile, sunt informati prin Scrisori de informare transmise dupa
finalizarea evaluarii (anexa 13) sau dupa solutionarea contestatiilor (anexa 14),dupa caz. Rezultatele se
publica pe site-ul www.galturda.ro pentru fiecare apel de proiecte, sub forma unei Raport care contine liste
de solicitanti si punctajele obtinute de fiecare Fisa de proiect depusa si declarata eligibila (anexa 12). Fisele
de proiect respinse in etapa CAE nu vor fi incluse in aceasta lista de rezultate.
Rezultatele finale ETF sunt publicate pe site-ul www.galturda.ro

Capitolul III.4 – Selectia Fiselor de proiect
III.4.1 Informatii pe baza carora se face selectia Fiselor de proiect care urmeaza sa fie propuse spre
finantare
www.galturda.ro

v8 / Pag 20 din 28

Fisele de proiect conforme si eligibile care au parcurs etapa de verificare si evaluare (inclusiv etapele de
solutionare a contestatiilor) vor fi prezentate Comitetului local de selectie pentru un apel de Fise de proiect
sub forma unei liste de de Fise de proiect, in ordinea descrescatoare a punctajelor finale obtinute in etapa
ETF. Lista-clasament, impreuna cu intreg dosarul apelului de proiecte (Fise de proiect depuse, documente
care se refera la verificarea conformitatii si eligibilitatii, evaluare, solutionarea eventualelor contestatii)
sunt puse la dispozitia Comitetului local de selectie.
Membrii Comitetului local de selectie si reprezentantii OI ADR Nord-Vest si/sau OI POSDRU Nord-Vest sunt
instiintati in scris de catre Managerul de proiect cu privire la data programata pentru sedinta de selectie in
legatura cu un apel de Fise de proiect. Sedinta de selectie poate fi programata cu minimum 10 zile si cu
maximum 15 zile de la data transmiterii scrisorii de convocare. In acest interval oricare dintre membrii
Comitetului local de selectie poate consulta orice document in legatura cu apelul de proiecte. Documentele
se afla la sediul GAL Urban Turda si sunt accesibile, in fiecare zi lucratoare in intervalul 9:00 – 14:00.
III.4.2 Selectia Fiselor de proiect
Criteriile de prioritizare si selectie a Fiselor de proiect, pentru respectivul apel, in conformitate cu
obiectivele si indicatorii aferenti SDL Turda sunt:
- criterii obligatorii de prioritizare si selectie a Fiselor de proiecte:
a1) contributia proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL Turda
b1) contributia proiectului la atingerea tintelor indicatorilor specifici ai SDL Turda
- criterii orientative de prioritizare si selectie a Fiselor de proiecte:
a2) Fisa de proiect vizeaza un numar cat mai mare de persoane aflate in risc de saracie sau
excluziune sociala
b2) Fisa de proiect FEDR/FSE este complementara cu o Fisa de proiect FSE/FDER
c2) pentru Fise de proiect POR:
 Fisa de proiect se implementeaza in zone de tip ghetou cu blocuri, in zone de tip
ghetou din fostele colonii de municitori si vizeaza asigurarea cu utilitati publice:
salubrizarea (gestionarea deseurilor), apa potabila, electricitate, agent termic,
canalizare, iluminat;
 Fisa de proiect are documentatia tehnico-economica in curs de elaborare/finalizare
sau este finalizata;
 Fisa de proiect prevede modernizarea spatiilor publice urbane si transformarea lor
in terenuri de joaca, parculete, zone pietonale/comerciale sau strazi, in vederea
crearii/imbunatatirii legaturii dintre zona in care traieste comunitatea marginalizata
si zona functionala;
d2) pentru Fise de proiect POCU
 Fisa de proiect vizeaza tinte mai mari pentru indicatorii din domeniul ocuparii
 Fisa de proeict vizeaza o comunitate roma
Criteriul de selectie/prioritate conform caruia Fisele de proiect vor fi recomandate pentru finantare este
acela al ordinii descrescătoare a punctajului obtinut in etapa ETF, pana la epuizarea bugetului alocat pentru
apelul de Fise de proiect.
Nu sunt admise situatiile de supraselectare (admiterea de Fise de proiect a caror valoare, cumulata cu
valoarea Fiselor de proiect selectate, sa depaseasca alocarea bugetara pentru masura respectiva).
Punctajul pentru Fisele de proiect care sunt propuse spre finantare nu poate fi mai mic de 60 puncte. Daca
nici o Fisa de proiect depusa in cadrul apelului de proiecte nu a obtinut cel putin 60 puncte, apelul de Fise
proiecte se reia.
În cazul Fiselor de proiect cu acelaşi punctaj departajarea se face respectand urmatoarele criterii:
- criteriul 1: punctajul obtinut pentru criteriul A. Relevanta proiectului pentru indeplinirea
obiectivelor SDL Turda;
- criteriul 2: punctajul obtinut pentru criteriul D Maturitatea proiectului, relevanta activitatilor
propuse si caracterul integrat al proiectului
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- criteriul 3: punctajul obtinut pentru criteriul E. Bugetul proiectului
Criteriile de departajare se aplica in ordinea 1, 2, 3, pana la departajarea Fiselor de proiect cu punctaj egal.
La sedinta Comitetului local de selectie sunt invitati si participa, cu titlul de observator, reprezentanti ai OIR
POSDRU NV si/sau ai ADR NV, in functie de tipul de interventie din SDL lansata. Invitatia se transmite prin
grija Secretariatului GAL Urban Turda, la data convocarii Comitetului local de selectie (cu minim 10 si maxim
15 zile inainte de data sedintei de selectie). Reprezentantii OIR POSDRU NV sau ADR NV se vor prezenta la
sesiunea de selectie si vor intocmi un Raport de observator, in care vor mentiona daca au fost respectate:
criteriile minime de eligibilitate POR/POCU, procedura de selectie si punctajul aferent, prevederile privind
conflictul de interese, precum si orice alte probleme/aspecte aparute pe timpul selectiei. Raportul de
observator va fi atasat la Raportul de selectie.
Selectia Fiselor de proiect se face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor
este necesar sa fie prezenti cel putin 50 % din membrii Comitetului local de selectie (3 membri) din care cel
putin 50 % sa fie reprezentanti ai mediului privat si societatea civila (2 membri). 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. Neindeplinirea acestor conditii face nula orice decizie cu privire la
selectia Fiselor de proiect.
Deciziile Comitetului local de selectie se iau cu majoritatea celor prezenti. Aceste decizii pot fi:
- finalizarea procedurii de selectie prin selectarea Fiselor de proiect care vor fi recomandate pentru
finantare, in ordinea din clasamentul punctajelor obtinute de Fisele de proiect eligibile, in limita
bugetului alocat pentru apelul de Fise de proiect. In ordinea descrescatoare a punctajului acordat
Fiselor de proiect eligibile, sunt indicate si Fisele de proiect plasate in Lista de rezerva (in situatia
unei posibile retrageri de solicitanti castigatori);
- recomandarea reluarii procesului de selectie in cazuri bine justificate (nu au fost depuse Fise de
proiect, Fisele de proiect depuse nu indeplinesc criteriile de selectie, Fisele de proiect nu
indeplinesc criteriul privind punctajul minim de 60 puncte, bugetul alocat prin apelul de Fise de
proiecte nu a fost alocat in intregime, s.a)
In termen de 2 zile de la finalizarea procesului de selecţie, Comitetul local de selecţie se reuneste pentru
analiza si aprobarea Raportului de selecţie (anexa 20), in care vor fi inscrise informatii despre proiectele
retrase, neeligibile, eligibile neselectate, eligibile selectate şi eligibile in rezerva, valoarea acestora, numele
solicitanţilor. Raportul de selecţie este intocmit de Secretariatul GAL Urban Turda si va fi semnat de toţi
membrii Comitetului local de selectie (prezenta este obligatorie) si de catre reprezentantul AM POR / AM
POCU care participă ca observator la procesul de selecţie.
Dupa verificarea procesului de selectie si completarea formularului de verificare aferent, reprezentantii OIR
POSDRU NV sau ADR NV vor aviza Raportul de selectie prin mentiunea „Au fost respectate criteriile de
eligibilitate si selectie din documentele apelului, precum si masurile minime obligatorii de publicitate a
apelului de selectie”. Alaturi de semnatura, se precizeaza in clar numele si calitatea persoanelor avizatoare.
In cazul nerespectarii acestor masuri,nu se avizeaza respectivul Raport de selectie.
Secretariatul GAL Urban Turda va instiinta beneficiarii asupra rezultatelor procesului selecţie prin Scrisori de
informare selectie individuale (anexa 16), transmise prin e-mail, in termen de 2 zile de la data finalizarii
Raportului de selectie, prin publicarea pe pagina proprie de Internet a Raportului de selectie si prin afisarea
Raportului de selectie la sediul GAL.Urban Turda.
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Sectiunea IV – Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului local de
selectie
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Capitolul IV.1 Componenta, organizarea si functionarea Comitetului local de evaluare si selectie
Evaluarea si selectia Fiselor de proiect este realizata de Comitetul local de evaluare si selectie, organizat
distinct, pe sectiuni, pentru fiecare dintre etapele acestui proces (CAE, contestatii CAE, ETF,contestatii ETF,
selectie) dupa cum este prezentat in continuare. Obiectivul Comitetului local de evaluare si selectie este
acela de a urmari indeplinirea criteriilor de eligibilitate (minime si specifice) ale Fiselor de proiect si de a
realiza selectia Fisei/Fiselor de proiect care vor fi propuse spre finantare in baza criteriilor de prioritate
enuntate in prezenta Metodologie.
TOATE sectiunile Comitetului local de evaluare si selectie vor fi constituite respectand urmatoarele principii,
conforme cu prevederile din Orientari GAL:
- cel putin 50% din membrii sectiunilor Comitetului local de evaluare si selectie vor apartine
partenerilor din sectorul non-public;
- nici unul dintre tipurile de actori implicati (sectorul public, sectorul privat, societatea civila si
comunitatea marginalizata) nu vor detine mai mult de 49% din drepturile de vot;
- sa fie prezenti cel putin 50% din membrii Comitetului local de evaluare si selectie;
In plus, in etapa de selectie a Fiselor de proiect, se va respecta si principiul:
- selectia proiectelor se face aplicand regula „dublu cvorum” (adica sa fie prezenti cel putin 50% din
membrii Comitetului local de selectie, iar peste 50% din cei prezenti sa reprezinte mediul privat si
societatea civila).
Componenta diferitelor sectiuni ale Comitetului local de evaluare si selectie este:
- pentru etapa de verificare a conformitatii administrative si a indeplinirii criteriilor de eligibilitate
(Comitetul local de selectie – sectiunea CAE)
- 2 evaluatori, angajati ai GAL Urban Turda, din care unul cu studii superioare economice, cu
experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila de minim 3 luni.
Evaluatorii din etapa CAE sunt numiti prin decizie a Managerului de proiect.
- pentru etapa de solutionare a contestatiilor in etapa CAE (Comitetul de solutionare a
contestatiilor CAE)
- 2 evaluatori, angajati ai GAL Urban Turda, din care unul cu studii superioare economice, cu
experienta in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila de minim 3 luni.
Evaluatorii din etapa de solutionare a contestatiilor CAE vor fi persoane diferite de
evaluatorii din etapa de verificare initiala. Ei sunt numiti prin decizie a Managerului de
proiect.
- pentru etapa de evaluare tehnica si financiara (Comitetul local de selectie – sectiunea ETF)
- 3 evaluatori (un presedinte si 2 membri), voluntari sau angajati ai GAL Turda, din care unul
cu studii superioare in domeniul activitatilor care obiectul Fisei de proiect
(constructii/ocupare si incluziune/economie sociala) si unul cu studii superioare economice,
toti trei cu cel putin 3 ani experienta profesionala in domeniu. Expertii voluntari trebuie
notificati, in prealabil, OIR POSDRU NV. Doar candidatii acceptati vor putea face parte din
Comitetul local de evaluare. Presedintele Comitetului local de evaluare tehnica si financiara
a Fiselor de proiect este expertul evaluare si monitorizare din echipa GAL Urban Turda.
Evaluatorii din etapa ETF sunt numiti prin decizie a Managerului de proiect.
- pentru etapa de solutionare a contestatiilor in etapa ETF ((Comitetul de solutionare a
contestatiilor ETF)
- 3 evaluatori (un presedinte si 2 membri), voluntari sau angajati ai GAL Turda, din care unul
cu studii superioare in domeniul activitatilor care obiectul Fisei de proiect
(constructii/ocupare si incluziune/economie sociala) si unul cu studii superioare economice,
toti trei cu cel putin 3 ani experienta profesionala in domeniu. Expertii voluntari trebuie
notificati, in prealabil, OIR POSDRU NV. Presedintele Comitetului local de solutionare a
contestatiilor in etapa de evaluare tehnica si financiara a Fiselor de proiect este Managerul
de proiect. Doar candidatii acceptati vor putea face parte din Comitetul local de evaluare.
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Evaluatorii din etapa de solutionare a contestatiilor ETF vor fi persoane diferite de
evaluatorii din etapa de verificare initiala. Ei sunt numiti prin decizie a Managerului de
proiect.
- pentru etapa de selectie (Comitetul local de selectie)
- 5 evaluatori (un presedinte si 4 membri), reprezentanti ai membrilor fondatori sau titulari
ai Asociatiei GAL Urban Turda. Se vor respecta principiile generale de constituire a
sectiunilor Comitetului local de evaluare si selectie (vezi alin. 2 din aceasta sectiune a
procedurii) si urmatoarele conditii specifice:
(1) organizatiile reprezentate in Comitetul local de selectie pentru un anumit apel
de Fise de proiect sa nu fi depus o Fisa de proiect in cadrul respectivului apel,
(2) pe cat posibil, nominalizarea in Comitetul local de selectie pentru diferitele
apeluri de proiecte lansate de GAL Urban Turda se va face respectand principiul
rotatiei, astfel incat fiecare reprezentant desemnat sa faca parte din cat mai multe
Comitete locale de selectie;
Toti membrii Comitetului local de evaluare si selectie, indiferent de sectiunea in care au fost numiti, vor
semna cate o Declaratie privind evitarea conflictului de interese si o Declaratie de de confidentialitate
(anexele 19 si 18). In situatia in care o persoana este numita in mai mult de o pozitie de evaluator, in
diferitele sectiuni ale Comitetului local de evaluare si selectie, declaratiile mentionate mai sus vor fi
semnate pentru fiecare dintre aceste functii.

Capitolul IV.2 Evitarea conflictului de interese in procesul de evaluare si selecție a Fiselor de
proiect
Toate persoanele implicate in verificarea, evaluarea, solutionarea contestatiilor si selecţia proiectelor
(experti GAL Urban Turda, experti externi, membri in Comitetul local de selecţie) vor trebui să completeze o
Declaraţie privind evitarea conflictului de interese, în care să se facă referire la prevederile art.10 alin. (1),
11 alin. (1), art. 13 alin (1) si art. 16 alin (1) din OG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si
sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice
nationale aferente acestora, Secţiunea II – Reguli în materia conflictului de interes. De asemenea,
respectarea prevederilor art. 292 Cod penal : ”Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui
organ sau unei instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se referă art. 145, în vederea
producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii sau
împrejurărilor, declarația făcută serveste pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda”.
In continutul Declaratiei pe proprie raspundere se vor menţiona cel putin urmatoarele aspecte:
a. Numele şi prenumele declarantului;
b. Functia si rolul detinute in raport cu procedura de evaluare si selectie a Fiselor de proiect ;
c. 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;
d. 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;
e. Respectarea regulilor si procedurilor interne GAL Urban Turda, aplicabile, activitatii pe care o
desfășoară pe parcursul întregii perioade în care deţin această funcţie;
f. 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/voluntar al GAL Urban
Turda;
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g. Să informeze din timp Managerul de proiect sau Presedintele GAL Urban Turda asupra apariţiei
oricăror circumstanţe de natură să îi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
h. 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;
i. Nu 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/proiectele/cererile de finanţare sau orice
document anexat acestora.
Daca pe parcursul procedurilor de evaluare si selectie organizate de GAL Urban Turda, unul din membrii
verificatori sau evaluatori constată că se află în situaţia de conflict de interese, acesta are obligaţia de a
solicita de îndată înlocuirea sa. Daca unul din membrii Comitetului local de selecţie constata ca se afla în
situaţia de conflict de 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 in cauza nu va participa la procesul de evaluare si selectie, nu va avea drept de vot si nu va
participa la intalnirea comitetului respectiv pentru sesiunea de selectie.
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Sectiunea V - Anexe
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Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5
Anexa 6
Anexa 7
Anexa 8
Anexa 9
Anexa 10
Anexa 11
Anexa 12
Anexa 13
Anexa 14
Anexa 15
Anexa 16
Anexa 17
Anexa 18
Anexa 19
Anexa 20

Model Fisa de proiect POR
Model Fisa de proiect POCU
Model Buget Fisa de proiect POCU
Decizia de repartizare a Fiselor de proiect pentru verificare CAE
Grila de verificare aferenta etapei CAE
Raport etapa CAE
Scrisoare de informare CAE
Scrisoare de informare solutionare contestatie CAE
Raport solutionare contestatii CAE
Decizia de repartizare a Fiselor de proiect pentru evaluare ETF
Grila de verificare aferenta etapei ETF
Raport etapa ETF
Scrisoare de informare ETF
Scrisoare de informare solutionare contestatie ETF
Raport solutionare contestatii ETF
Scrisoare de informare selectie
Cerere clarificari
Declaratie de confidentialitate
Declaratie privind evitarea conflictului de interese
Raport selectie
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ORIENTĂRI PENTRU GRUPURILE DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIVIND
IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ
LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
Etapa a III-a mecanismului DLRC

ANEXA 1 – MODEL FIȘA DE PROPUNERE DE PROIECT POR

Programul Operaţional Regional 2014-2020

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL
DEZVOLTARE LOCALĂ PLASATĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂŢII
Fișa de proiect

Denumirea
solicitante:

instituției (Conform beneficiarilor eligibili menționați în ghidul general
POR).

Persoană de contact
(inclusiv date de contact):
Denumire/tip de instituții
partenere şi datele lor de
contact
Titlul proiectului:
Valoarea totală estimată a Se va menționa valoarea totală, estimată în lei, a proiectului.
proiectului:
NOTĂ:
Valoarea totală estimată a proiectului va fi calculată în funcţie
de rezultatele așteptate și activităţile planificate. Se
recomandă, totodată, să se aibă în vedere o estimare cât mai
realistă a valorii totale a proiectului.
Verificarea modului de calcul a valorii totale estimate în raport
cu rezultatele și activitățile proiectului se va face ulterior, după
depunerea cererii de finanțare
Durata
estimată
proiectului:
Zona vizată de proiect:

a Se va estima durata totală, în luni, a proiectului
Se va menționa zona vizată de proiect, cu delimitarea acesteia,
(la nivel de străzi, cartier, bariere naturale (dacă e cazul) etc.)
NOTĂ: Este necesar ca proiectul să vizeze cel puțin o zonă
urbană marginalizată1, fără a se limita doar la aceasta.

1

“Selectarea zonelor urbane în care este indicată aplicarea abordării CLLD se va face pe baza criteriilor de dimensiune și coerență.
Din punctul de vedere al dimensiunii, populația vizată de un parteneriat local va cuprinde între 10.000 și 150.000 de locuitori.
Din punctul de vedere al coerenței, zonele vizate de un parteneriat local (grup de acțiune locală) trebuie să fie coerente din punct de
vedere economic, social și fizic, prin coerență înțelegându-se „funcționalitatea” zonei în sensul susținerii obiectivelor strategiei de
dezvoltare locală. Teritoriul va cuprinde una sau mai multe zone urbane marginalizate (cum ar fi zone de tip ghetou cu blocuri) alături
de zona urbană funcțională din care fac parte acestea” (Anexa 10.5 la Ghidul solicitantului POR 2014-2020)

2
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Populația vizată de proiect:

Se va estima dimensiunea totală a populației vizate de proiect
(inclusiv a celei nemarginalizate).

1.Proiectul propus contribuie la atingerea obiectivului specific al programului, respectiv:
OS91 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin
măsuri integrate
Faceti o estimare a numărului de persoane marginalizate care vor beneficia de aceste măsuri.

2. Menționați principalele rezultate (obiective) pe care proiectul își propune să îl atingă

3. Cum propune proiectul să realizeze schimbarea anticipată?
(Pentru fiecare rezultat pe care proiectul își propune să îl atingă și care a fost menționat la
punctul 2, enumerați principalele activități precum și o descriere concisă a acestora în maxim 20
de rânduri).

3
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4. Indicatori de realizare ai programului
( Bifați indicatorul și/sau indicatorii de realizare din program care vor fi utilizați pentru a
măsura intervențiile descrise mai sus, inclusiv o estimare a țintei)
Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane estimare țintă:……………metri pătrați

Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane –
estimare țintă:……………metri pătrați

5. Evaluarea stadiului de maturitate al proiectului
(Bifați căsuțele corespunzătoare în cazul existenţei unor studii preliminare)
studiu de fezabilitate
studii de piaţă
proiect tehnic şi detalii de execuţie
contract de lucrări
altele (specificaţi şi prezentaţi pe scurt informaţiile cuprinse în acestea)

5. Încadrarea proiectului în documentele strategice naționale relevante
(Precizaţi căror obiective /acțiuni din Strategia naţională privind incluziunea socială şi
reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, adoptată prin HG 383/2015, Strategia
guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 20142020, planurilor de dezvoltare regională, sau din alte strategii relevante în domeniu, le
corespund obiectivele proiectului).

6. Grupurile țintă vizate
Identificați grupurile țintă vizate de proiectul propus (de ex.: NEETs, copii în situații de risc,
persoane vârstnice, populație de etnie romă etc.).
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7. Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă
(Pentru fiecare grup țintă prezentat anterior, identificați principalele probleme care determină
nevoia pentru proiectul propus)

8. Modalitățile de rezolvare a problemelor grupului țintă
(Pentru fiecare problemă identificată anterior, descrieți modalitatea în care proiectul ar sprijini
efectiv grupurile țintă)

9. Complementaritatea între investiţie şi măsurile soft, de tip FSE

10. Surse de finanţare
(Se va specifica suma totală defalcată pe surse – POR, buget local, buget de stat, contribuţie
proprie, alte surse)

11. Sustenabilitate
(Se va detalia modul în care va fi gestionată/finanțată infrastructura după încheierea perioadei
de finanţare DLRC)
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12. Respectarea principiilor orizontale privind nediscriminarea, egalitatea de gen si
dezvoltarea durabila
(Se va detalia contributia proiectului la respectarea principiilor orizontale)

13. Riscuri estimate
(Se vor estima riscurile, inclusiv cele de implementare a proiectului, cu evidențierea măsurilor
de contracarare a potențialelor riscuri de segregare: rezidenţială ,educaţională, etc).

(Acest formular nu constituie o cerere de finanțare pentru POR.
Fișele de proiect vor face obiectul procesului de evaluare și selecție organizat la nivelul GAL, în
vederea selectării proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare POR).

Reprezentant legal,
(Nume și prenume, semnătură, ștampila instituției)
______________________
Data:
(Zz/ll/aaaa)
__/__/____
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1. Solicitant
Date de identificare – se completează după modelul de mai jos

2.Responsabil de proiect
Nume:
Prenume:
Se completează cu numele și prenumele managerului de proiect.

Funcție:
Manager de proiect

Telefon

Fax

Email

Se completează cu nr. de telefon al
managerului de proiect.

Se completează cu nr. de fax
al managerului de proiect.

Se completează cu adresa de post electronică a
managerului de proiect.

3.Persoană de contact
Nume
Prenume
Persoana de contact este persoana desemnată de solicitant să mențină contactul
cu AM/OI/GAL. Persoana de contact poate fi aceeași cu reprezentantul legal sau
managerul de proiect.

Funcție
Se completează cu denumirea funcției
pe care o deține persoana de contact
desemnată, în cadrul proiectului.

Telefon
Se completează cu nr. de telefon al
persoanei de contact.

Email
Se completează cu adresa de postă
electronică a persoanei de contact.

Fax
Se completează cu nr. de fax al
persoanei de contact.

4.Capacitate solicitant și parteneri
Se completează atât pentru solicitant, cât și pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz.
Sursa de cofinanțare
 Buget local
 Buget de stat
 Bugetul asigurărilor sociale
 Venituri proprii ale autorității publice
 Contribuție privată

Cod CAEN relevant
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Se menționează codul CAEN relevant
Capacitate administrativă
1. Descrierea experienței specifice relevante pentru proiect
Vă rugăm să descrieți experiența dumneavoastră pentru demonstrarea capacității financiare a structurii parteneriale (cu
privire la modalitatea de verificare a capacitații la momentul depunerii cererii de finanțare la AMPOCU, a se vedea și
documentul ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”).
2. Descrierea rolului solicitantului sau partenerului în proiect
Solicitantul și, dacă e cazul, partenerul/ partenerii își vor descrie atribuțiile și implicarea în cadrul proiectului.

5.Localizare proiect
Regiune

Județ

Localitate

Informații proiect
Se va completa cu alte informații
relevante despre localizarea
proiectului la nivelul teritoriului SDL

6.Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului
Se vor prezenta și descrie obiectivul general (scopul) proiectului și modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe
termen lung.
Obiectivele specifice ale proiectului
Nr. crt.
Descriere obiective specifice ale proiectului
Se vor prezenta obiectivele specifice ale proiectului. Obiectivele specifice trebuie să fie formulate clar,
cuantificate și în strânsă corelare cu activităţile și rezultatele (output) prevăzute.

7.Rezultate așteptate
Nr. crt.

1

Detalii rezultat
Se vor prezenta atât rezultatele corespunzătoare obiectivelor proiectului, cât și rezultatele imediate estimate
a fi obținute ca urmare a realizării activităților proiectului; fiecare rezultat imediat va fi corelat cu
activitatea/ subactivitatea căreia îi corespunde.
Rezultatele, inclusiv cele imediate, ale proiectului trebuie să reprezinte îmbunătățiri/ beneficii reale bine
corelate cu obiectivele, activitățile și indicatorii de realizare imediată şi cu cei de rezultat .

8.Context
În cadrul acestei secțiuni se vor prezenta următoarele:

aspecte concrete și relevante privind locul (zona) de desfășurare a proiectului;

motivarea alegerii soluției propuse pentru rezolvarea nevoii identificate din punctul de vedere al problematicii
DLRC;

contribuţia proiectului la implementarea mecanismelor DLRC.

9.Justificare
Vă rugăm să descrieți următoarele aspecte:

principalele probleme pe care își propune să le rezolve proiectul; explicați de ce problema/problemele vizate sunt
importante pentru comunitatea DLRC vizată, precum și modul în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor
specifice ale comunității DLRC vizate;

sursele de informare (studii, analize etc.) relevante, din care rezultă existența necesității vizate de proiect;

valoarea adăugată a proiectului: impactul estimat și beneficiile aduse comunității DLRC vizate
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10.Grup țintă
Vă rugăm să descrieți grupul ţintă, inclusiv din perspectiva categoriilor și a dimensiunilor acestora. Descrieți, de asemenea,
metodologia de identificare și selecție a grupului țintă (criterii de selecție, mecanisme și alte aspecte pe care le considerați
relevante) și modalitatea de implicare a membrilor grupului țintă în activitățile proiectului. Descrieți nevoile grupului țintă,
precum și modul în care proiectul soluționează aceste nevoi.
IMPORTANT! Această secțiune trebuie să fie bine corelată cu secțiunea „Justificare”.

11.Sustenabilitate
Descriere/ valorificarea rezultatelor:
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de valorificare a rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia. De
asemenea, vă rugăm să descrieți concret sustenabilitate la nivel de politici și sustenabilitatea instituțională.

Transferabilitatea rezultatelor
Vă rugăm să descrieți cât mai concret modalitățile de transfer al rezultatelor proiectului.

12. Complementaritatea cu investițiile hard, de tip FEDR
Vă rugăm să prezentați modalitatea prin care se asigură complementaritatea între măsurile soft FSE propuse prin proiect și
investițiile de tip FEDR în infrastructura aferentă intervențiilor proiectului, inclusiv prin intermediul finanțărilor din alte surse.

13.Relevanță
Referitoare la proiect
Se va descrie modalitatea în care proiectul, prin scopul și obiectivele sale, contribuie la realizarea obiectivelor specifice ale
POCU/ apelului (în special obiectivul specific 5.1 și prioritatea de investiții 9.vi.).
Strategii relevante
Vă rugăm, descrieți contribuţia proiectului la îndeplinirea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect la
nivel național:

Acordul de parteneriat 2014-2020

Recomandările Specifice de Țară

Programul Național de Reformă

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015-2020

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Romilor 2012-2020

Strategia Națională de Sănătate 2014-2020

Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020

Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului 2014 – 2020

Strategia Națională pentru Promovarea Îmbătrânirii Active și Protecția Persoanelor Vârstnice pentru perioada
2015-2020

Strategia Națională privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii

Strategia pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții
Referitoare la alte strategii
Se va descrie modul în care proiectul are legătură/ se încadrează/ contribuie la realizarea obiectivelor altor strategii localeîn
domeniu, modul în care proiectul se corelează cu alte proiecte finanţate din fonduri publice/ private în localitate etc.
Se completează cu informații relevante privind strategiile selectate.

14.Riscuri
Descriere:
Se vor descrie principalele constrângeri şi riscuri identificate cu privire la implementarea activităților proiectului.
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Detaliere riscuri:
Nr. crt.
Risc identificat
Măsuri de atenuare ale riscului
Se va completa fiecare dintre riscurile
Se vor descrie măsurile de diminuare/ remediere pentru fiecare
identificate cu privire la implementarea dintre riscuri.
activităților proiectului, precizând
impactul fiecărui risc identificat
(semnificativ/ mediu/ mic).
IMPORTANT! Nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate.

15.Principii orizontale
EGALITATE DE ȘANSE
A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din
Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul, măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului –
Condiții specifice.
Egalitatea de gen
Vă rugăm să prezentați modalitățile/ acțiunile specifice prin care proiectul asigură respectarea acestui principiu, inclusiv a
prevederilor legale în domeniul egalității de gen, prezentând inclusiv modul în care se va asigura egalitatea de şanse și de
tratament între angajați, femei şi bărbați, în cadrul relațiilor de muncă de orice fel.
Pentru a promova egalitatea de gen, proiectul trebuie să includă diverse acțiuni concrete și/sau modalități de derulare a
activităților capabile să asigure transpunerea propriu-zisă a acestui principiu.
Respectarea principiului egalității de gen presupune asigurarea unui nivel egal de vizibilitate, afirmare și participare pentru
ambele sexe în toate sferele vieții publice și private. Egalitatea de gen este opusul inegalității de gen, nu a diferențelor de gen, și
urmărește promovarea participării depline a femeilor și bărbaților în societate.
Nediscriminare
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă principiul nediscriminării, inclusiv reglementările care interzic
discriminarea.
Prin discriminare se înțelege „orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă,
religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV,
apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea
recunoașterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale sau a
drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice”
(Ordonanța de Guvern nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Art. 2.1).

DEZVOLTARE DURABILĂ
A se vedea în acest sens recomandările din Ghidul privind integrarea principiilor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din
Fondurile Europene Structurale și de Investiții 2014-2020, și, dacă este cazul măsurile minime impuse prin Ghidul solicitantului.
Poluatorul plătește
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu care prevede ca plata costurilor cauzate de
poluare să fie suportată de cei care o generează.
Protecția biodiversității
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, referindu-vă, după caz, la acțiuni privind
managementul ariilor naturale protejate, conservarea zonelor umede etc.
În vederea protejării acestui valoros capital natural şi asigurării unei stări favorabile de conservare a habitatelor naturale,
este importantă implementarea măsurilor privind conservarea şi protejarea biodiversităţii în orice proiect de dezvoltare
viitoare.
Biodiversitatea implică patru niveluri de abordare, respectiv diversitatea ecosistemelor, diversitatea speciilor, diversitatea
genetică şi diversitatea etnoculturală.
Utilizarea eficientă a resurselor
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere direcționarea investițiilor spre
opțiunile cele mai raționale din punct de vedere al utilizării resurselor, respectiv cele mai durabile, precum și evitarea
investițiilor care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului sau climatului și sprijinirea acțiunilor de atenuare
a altor eventuale efecte negative, adoptarea unei perspective pe termen lung pentru compararea costului diferitelor opțiuni
de investiții asupra ciclului de viață sau creșterea utilizării achizițiilor publice ecologice.
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Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile
proiectului, prin măsurile dedicate ariilor naturale protejate, în special zonele împădurite, zonele umede sau alte tipuri de
infrastructură verde, contribuie direct sau indirect la reducerea emisiilor de carbon ș.a.
Prin schimbări climatice se înțeleg acele schimbări ale climatului pe glob datorită activității umane, în principal din cauza
emisiilor de gaze cu efect de seră (CO2, metan, monoxid de azot etc.), al căror efect principal este încălzirea globală a
atmosferei.
Adaptarea înseamnă luarea de măsuri pentru a consolida rezistența societății la schimbările climatice și pentru a reduce la
minimum impactul efectelor negative ale acestora.
Atenuarea înseamnă reducerea sau limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Reziliența la dezastre
Vă rugăm să descrieți modul în care proiectul propus respectă acest principiu, având în vedere modul în care activităţile
proiectului contribuie, spre exemplu, la măsurile de protecţie a biodiversităţii, inclusiv crearea de zone umede, refacerea
ecosistemelor și alte măsuri de infrastructură verde, ce contribuie la reţinerea naturală a apei și reducerea riscului de secetă,
prevenirea și reducerea riscurilor de inundații și incendii de pădure.

16.Metodologie
Metodologie
Vă rugăm să descrieți concret următoarele aspecte privind proiectul:
- metodologia de implementare a activităților;
- modalitățile prin care proiectul contribuie la realizarea temelor secundare FSE prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții
specifice;
- măsurile minime de informare și publicitate prevăzute în ”Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020”;
- managementul proiectului: echipa de proiect, rolul managerului de proiect, repartizarea atribuțiilor, rolurile persoanelor
implicate etc.;
- monitorizarea internă a activităților proiectului;
- alte aspecte relevante privind metodologia de implementare.

17.Indicatori prestabiliți
Se completează pentru fiecare componentă.
Indicatori prestabiliți de rezultat
Nr.
Denumire indicator
crt.
….
Indicatori prestabiliți de realizare
Nr.
Denumire indicator
crt.

Total

Total

18.Plan de achiziții
Se completează pentru fiecare membru al structurii parteneriale, după caz.
Pentru Tip contract, tip procedură și monedă se selectează din nomenclator.
Pentru acest apel, pot fi completate doar procedurile de achiziții nedemarate la data depunerii cererii de finanțare – se vor
completa doar valoarea și datele estimate de derulare.
Nr.
Titlu
Descriere
Tip
Valoare
CPV
Moneda
crt. achiziție achiziție
contract contract

Tip
procedura

Data
publicare
procedura

Data
Data
publicare semnare
rezultat contract

Data
transmitere
J.O.U.E

Se vor introduce TOATE achizițiile preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului. La momentul completării bugetului proiectului
acestea vor fi alocate pe activități/ subactivități prin selectarea acestora din listă.
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19.Resurse umane implicate
Resurse umane implicate – vă rugăm să descrieți:
Managerul de proiect și experții cheie se nominalizează încă din faza de depunere a cererii de finanțare, prin completarea
secțiunilor relevante din formularul cererii de finanțare. Se vor completa: rol/ poziție în cadrul proiectului, nume persoană,
codul ocupației, atribuţii, fișă de post.
Totodată, se vor atașa CV-urile în format Europass (semnat de titular pe fiecare pagină) și documentele justificative din care
să reiasă experiența profesională a experților menționați, precum și calificările acestuia (copii semnate „Conform cu
originalul”), evaluatorii putând evalua experiența profesională relevantă a expertului propus precum și calificările (studiile)
acestuia.

20. Resurse materiale implicate
Resurse materiale implicate
Se va completa în mod similar pentru fiecare loc de implementare a activităților proiectului.
Titlu
Pus la dispoziție de
Adresa
Informații suplimentare

Sediu proiect
Se va completa cu numele entității implicate în proiect care pune la dispoziție resursele
materiale.
Se va completa cu date referitoare la proveniența resurselor fie cu adresa exactă unde este
localizată.
Se va completa cu informații suplimentare relevante referitoare la resursa materială.
Se vor preciza resursele materiale aferente activităților prevăzute prin proiect:
informațiile privind terenul și/sau clădirile unde urmează a se realiza investiția;
se vor menționa care sunt construcțiile pe care se va interveni prin proiect;
dotările, echipamente IT deținute şi care urmează a fi utilizate pentru
implementarea proiectului, alte tipuri de echipamente specifice domeniului de
finanțare.
Se va menționa care dintre echipamentele existente se vor folosi în cadrul proiectului şi
pentru ce activități.

ȚARĂ
LOCALITATE
COD POSTAL
Resursa
Se va preciza tipul de resursă
materială pusă la dispoziție
pentru activitățile prevăzute
prin proiect.

Cantitate
Se va completa cu cantitatea
resursei pusă la dispoziție prin
proiect.

UM
Se va completa cu unitatea de
măsură.

Partener
Se va completa cu numele
entității ce va asigura
resursa.

21.Activități previzionate
Se vor enumera activitățile și, după caz, subactivitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor preconizate, cu
precizarea termenelor estimate. Astfel, fiecărei activități introduse în aplicație îi va/vor corespunde unul/ mai multe rezultate
definit/e anterior în apel. În funcție de apel, activitățile vor putea include una sau mai multe subactivități.
Titlu activitate/
subactivitate
Titlul activității/
subactivității

Detalierea
activității/
subactivității
Se va descrie
modalitatea
de
implementare
a activității/
subactivității.

Rezultate
previzionate
Se vor
selecta din
rezultatele
definite
anterior.

Anul începerii

Luna începerii

Anul finalizării

Anul în care va
începe
activitatea/
subactivitatea

Luna în care va
începe
activitatea/
subactivitatea

Anul în care se
va finaliza
activitatea/
subactivitatea

Luna finalizării
Luna în care se
va finaliza
activitatea/
subactivitatea
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22.Buget - Activități și cheltuieli
Se va completa fișierul .xsl. anexat fișei.
Pentru acest pas este necesară completarea următoarelor rubrici:

Descrierea cheltuielii – în această rubrică se vor introduce informaţii privind denumirea cheltuielii, precum și
descrierea tehnică a acesteia (ex: laptop, procesor i7, 8 gb ram etc.). Pentru costurile salariale se recomandă ca în
descrierea cheltuielii să se precizeze numărul de ore de lucru pe zi, după caz, precum și numărul de zile sau luni pentru
care va fi angajată fiecare persoană.

Categorie – se va selecta din nomenclator categoria în care se încadrează cheltuiala.

Subcategorie – se va selecta din nomenclator subcategoria în care se încadrează cheltuiala.

Tip – se va selecta dacă cheltuiala este directă sau indirectă.

Achiziție – dacă cheltuiala reprezintă o achiziție și aceasta a fost deja introdusă la secțiunea „Plan de achiziții”, în
acest moment poate fi asociată cheltuielii.

U.M. – unitatea de măsură (pentru costurile salariale se recomandă ca unitatea de măsură să fie ora).

Cantitate – cantitatea folosită în cadrul activității/ subactivității.

Preț unitar fără TVA

Procent TVA – se va introduce procentul TVA aplicabil cheltuielii.

Nerambursabil – se calculează valoarea nerambursabilă aferentă cheltuielii (în funcție de cofinanțarea stabilită)

Justificare – Vă rugăm să justificați necesitatea efectuării cheltuielii, cantitatea și costul unitar.

În cazul în care cheltuiala este aferentă unei scheme de ajutor de minimis, se va completa „DA”.

23. Anexe
1.
Acordul de parteneriat, semnat de solicitant împreună cu partenerii (anexa 5 la Contractul de
finanțare condiții generale POCU, conform Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – acest document se depune în cazul în
care proiectul se implementează în parteneriat
2.
Declarație de angajament, semnata de solicitant (anexa 2 la Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018)
3.
Declarație de eligibilitate, semnata de solicitant (anexa 3 la Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) – în
cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat de fiecare
membru al parteneriatului
4.
Declarația privind evitarea dublei finanțări, semnata de solicitant (anexa 4 la Orientări privind
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie
2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un exemplar semnat
de fiecare membru al parteneriatului
5.
Declarație privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii
propuse spre finanţare din FESI 2014-2020, semnata de solicitant (anexa 5 la Orientări privind accesarea
finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta noiembrie 2018) varianta noiembrie 2018) – în cazul în care proiectul se implementează în parteneriat, se depune câte un
exemplar semnat de fiecare membru al parteneriatului
6.
Declarație pe propria răspundere privind asumarea responsabilității pentru asigurarea
sustenabilității măsurilor sprijinite, semnata de solicitant – în cazul în care proiectul se implementează în
parteneriat, această declarație este semnată de toți membrii parteneriatului (model atașat)
7. Contract de subvenție (model atașat) – acest model de contract de subvenție va fi utilizat în
implementarea proiectelor, în contextul acordării de granturi pentru înființarea de start-up-uri (măsuri
de antreprenoriat)
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Nr.crt.

1

Denumire
Entitate

Activitate

Subactivitate

Descriere
cheltuiala

Categorie
cheltuiala

Subcategorie
cheltuială

Tip cheltuială Achiziţia

Produs/
Serviciu

U.M.

Preţ
Procent
unitar
Cantitate
valoare
(fără TVA)
TVA
[LEI]

Nerambursabil
(valoare)

Justificare

Ajutor de
minimis
(daca este
cazul)

Anexa 4

- model -

Decizie
nr.
din
cu privire la repartizarea Fiselor de proiect pentru verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii

Apelul de proiecte nr.

din

Expertii membri in Comitetul local de selectie:
1.
2.

Lista Fiselor de proiect a caror CAE urmeaza sa fie verificata:
Nr. crt.

Solicitant

Nr parteneri

Denumirea FP

Nr. pag depuse

Termenul limita pentru finalizarea CAE este:

Manager proiect
Silviu Ispas

www.galturda.ro
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Anexa 5

Acest document are un continut orientativ, urmand ca forma sa finala sa fie stabilita odata redactarea si publicarea Ghidurilor conditii specifice
pentru proiectele prin care se vor implementa masurile care fac parte din Strategia de dezvoltare locala Turda. Grila de verificare a conformitatii si
eligibilitatii Fiselor de proiect va avea un continut in acord cu Anexa 2 din Corrigendumul la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU
DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului
DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – pentru proiecte POCU si Anexa 2 la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN
CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, 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) – pentru proiecte POR

- model – se completeaza prin tehnoredactare (cu exceptia semnaturilor)

Grilă de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fiselor de proiect
apelul de proiecte nr.
Denumirea FP............................................................
Verificare initiala

Nr. crt.

Aspecte verificate

din

Solicitant........................................................


Solutionare contestatie

Documente verificate

DA

NU



Observatii / Aspecte rezultate prin clarificari

Conformitatea depunerii Fisei de proiect
1
2

3

Plicul cu Fisa de proiect a fost depus in
termen
Plicul cu Fisa de proiect a fost inchis si
etichetat conform cu cerintele
Plicul cu Fisa de proiect contine toate
elementele solicitate (2 copii listate ale Fisei
de proiect (inclusiv bugetul si anexele) si 2 CD
inscriptionate corect care contin toate
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documentele listate)

4

Fisa de proiect contine un Opis al
documentelor incluse,paginile sunt
numerotate corect

Eligibilitatea solicitantului si a partenerilor
5

Solicitantul POR este eligibil

5x

Partenerul x intr-un proiect POR este eligibil

6

Solicitantul POCU este eligibil

6x

Partenerul x intr-un proiect POCU este eligibil

Conformitatea Fiselor de proiect
7
8
9
10
11

12

13

Formularul de Fisa de proiect, completat si depus,
este conform cu cel atasat prezentei proceduri, in
functie de tipul interventiei (POR sau POCU)
Fisa de proiect este completata corect si sunt
depuse documentele suport solicitate
Fisa de proiect se implementeaza in aria de
acoperire a SDL (teritoriul municipiului Turda).
Durata de implementare a activitatilor din Fisa de
proiect nu depaseste termenul stabilit in Ghidul
solicitantului
Activitatile mentionate in Fisa de proiect se
incadreaza in categoria activitatilor eligibile,
conform Ghidului solicitantului
Grupul tinta (persoanele vizate de activitatile Fisei
de proiect fac parte din categoriile aflate in risc de
saracie sau excluziune sociala si au domiciliul/
locuiesc in teritoriul SDL
Indicatorii aferenti Fisei de proiect contribuie la
atingerea tintelor exprimate prin indicatorii
relevanti aferenti POR si POCU din cadrul SDL
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Turda aprobata

14

15

16

17

18

Fisa de proiect prezinta modalitatea prin care se
asigura complementaritatea intre investitiile FEDR
(infrastructura) si investitiile FSE (masuri soft)
Fisa de proiect are buget care se incadreaza intre
limita minima (daca a fost precizata) si limita
maxima asa cum sunt acestea stabilite prin Ghidul
solicitantului.
Cheltuielile eligibile mentionate in Fisa de proiect
se incadreaza in categoria cheltuielilor eligibile
conform Ghidului solicitantului
Este asigurata contributia eligibila minima a
solicitantului (si partenerilor, dupa caz), conform
Ghidului solicitantului. Valoarea contributiei
minime stabilite nu trebuie sa fie mai mica decat
nivelul indicat in „Orientari pentru grupurile de
actiune locala privind implementarea strategiilor
de dezvoltare locala la nivelul oraselor cu peste
20.000 locuitori – etapa a III-a a mecanismului
DLRC”, tabelele de la paginile 12-13.
Exista o declaratie din care sa rezulte ca masurile
care urmeaza sa fie finantate nu au mai fost
finantate din alte fonduri publice (evitarea dublei
finantari).

Admis

Respins

Lista criteriilor care nu sunt indeplinite

Decizia in urma verificarii CAE

Expert 1 membru in Comisia locala de selectie
– etapa CAE [nume si prenume, semnatura]

Data

Expert 2 membru in Comisia locala de selectie
– etapa CAE [nume si prenume, semnatura]

www.galturda.ro

Data

Pag 3 din 4

www.galturda.ro

Pag 4 din 4

Anexa 6

- model -

Raport etapa verificare CAE
Rezultatele etapei de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fiselor de proiect depuse in cadrul apelului
de proiecte nr.
din

Perioada in care a fost realizata verificarea:
Componenta comisiei de verificare
Expert 1
[nume, prenume]
Expert 2
[nume, prenume]
Data intocmirii :
Rezultate
Numar Fise de proiect depuse :
Numar Fise de proiect conforme si eligibile :
Numar Fise de proiect pentru care s-au solicitat clarificari :
Numar Fise de proiect respinse :
Lista proiectelor verificate (cap de tabel)
Nr.
crt.
0

Numele solicitantului

Numar criterii
indeplinite

Numar criterii
neindeplinite

Rezultatul verificarii
admis/respins

1

Anexe :
(1) Grilele de evaluare a conformitatii si eligibilitatii dosarelor de concurs
(2) Solicitari de clarificare
(3) Raspunsuri la solicitarile de clarificare

Semnaturi:
Expert 1:
Expert 2:
Avizat :
Manager de proiect
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Anexa 7

- model -

Scrisoare de informare
cu privire la rezultatele etapei de verificare a eligibilitatii solicitantului si a conformitatii Fisei de proiect

Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data _________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban
Turda in vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca Fisa de proiect
depusa de dvoastra in cadrul apelului de proiecte a fost verificata conform criteriilor de conformitate si
eligibilitate (a se vedea Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. _____)

Rezultatul etapei de verificare a conformitatii si eligibilitatii este ca Fisa de proiect depusa de Dvoastra:



a fost admisa si va fi transmisa in etapa de evaluare



a fost respinsa (atasat grila de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fisei de
proiect)

Va informam ca decizia in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii poate fi contestata in termen
de 3 zile de la primirea prezentei scrisori de informare.

Silviu Ispas
Manager proiect
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Anexa 8

- model -

Scrisoare de informare
cu privire la rezultatele solutionarii contestatiei depuse in etapa de verificare a
eligibilitatii solicitantului si a conformitatii Fisei de proiect

Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Contestatia in etapa de verificare CAE pentru Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data
_________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban
Turda in vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca in urma
contestatiei depusa de dvoastra in data de_________ pentru Fisa de proiect depusa in cadrul apelului
de proiecte, a fost realizata o re-verificare a indeplinirii criteriilor de conformitate si eligibilitate (a se
vedea Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte nr. _____)

Rezultatul etapei de re-verificarii conformitatii si eligibilitatii este ca Fisa de proiect depusa de Dvoastra:


a fost admisa si va fi transmisa in etapa de evaluare



a fost respinsa (atasat grila de re-verificare a conformitatii si eligibilitatii Fisei de
proiect)

Va informam ca aceasta decizie este finala si nu poate fi contestata.

Silviu Ispas
Manager proiect
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- model -

Raport dupa solutionarea contestatiilor in etapa de verificare CAE
Rezultatele solutionarii contestatiilor in etapa de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fiselor de proiect
depuse in cadrul apelului de proiecte nr.
din
Perioada in care a fost realizata solutionarea contestatiilor:
Componenta comisiei de solutionare a contestatiilor
Expert 1
[nume, prenume]
Expert 2
[nume, prenume]
Data intocmirii :
Rezultate
Numar de contestatii depuse in urma verificarii CAE :
Numar de contestatii depuse conforme si in termen :
Numar de Fise de proiect re-verificate in etapa de solutionare a contestatiilor CAE :
Lista Fiselor de proiect re-verificate (cap de tabel)
Nr.
crt.

Numele solicitantului

Numar criterii
indeplinite

Numar criterii
neindeplinite

Rezultatul verificarii
admis/respins

0

1

2

3

4

Anexe :
(1) Grilele de re-verificare CAE

Semnaturi:
Expert 1:
Expert 2:
Avizat :
Manager de proiect
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Anexa 10

- model -

Decizie
nr.
din
cu privire la repartizarea Fiselor de proiect pentru evaluarea tehnica si financiara

Apelul de proiecte nr.

din

Expertii membri in Comitetul local de selectie – sectiunea ETF:
1.
2.
3.

Lista Fiselor de proiect care umreaza sa fie evaluate tehnic si financiar :
Nr. crt.

Solicitant

Denumirea FP

Nr. pag. depuse

Valoare buget

Termenul limita pentru finalizarea ETF este:

Manager proiect
Silviu Ispas
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Anexa 11

Acest document are un continut orientativ, urmand ca forma sa finala sa fie stabilita odata redactarea si publicarea Ghidurilor conditii specifice pentru proiectele
prin care se vor implementa masurile care fac parte din Strategia de dezvoltare locala Turda. Grila de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fiselor de proiect va
avea un continut in acord cu Anexa 3 la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente
fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – pentru proiecte POCU si Anexa 3 la GHIDUL
SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, 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) – pentru proiecte POR

- model – se completeaza prin tehnoredactare (cu exceptia semnaturilor)

Grilă de evaluare tehnica si financiara a Fiselor de proiect
apelul de proiecte nr.
Denumirea FP............................................................

Solicitant........................................................


Evaluare initiala

Criteriu de evaluare
A. Relevanta proiectului pentru indeplinirea obiectivelor SDL Turda
Contributia proiectului prezentat la indeplinirea obiectivelor SDL

din

Punctaj maxim

Evaluare contestatie

Punctaj acordat

20 p



Modalitatea de acordare a punctajului
minim 15 puncte
8 p –Fisa de proiect contribuie la depasirea obiectivelor SDL Turda
5 p – Fisa de proiect contribuie integral la indeplinirea obiectivelor
SDL Turda
3 p – Fisa de proiect contribuie partial la indeplinirea obiectivelor
SDL Turda
0 p – Fisa de proiect nu contribuie la indeplinirea obiectivelor SDL
Turda

8p

aprobata;

Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relație cu analiza de
nevoi și resursele din cadrul proiectului
Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea a cel
puțin uneia dintre temele orizontale din Orientările privind
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accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate
cu specificațiile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice: dezvoltare
durabilă, egalitate de șanse și tratament (egalitate de gen,
nediscriminare, accesibilitatea persoanelor cu dizabilități), schimbări
demografice – dacă este cazul
Proiectul contribuie prin activitățile propuse la promovarea a cel
puțin uneia dintre temele secundare din Orientările privind
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate
cu specificațiile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice: sprijinirea
tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și
eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, utilizare TIC,
inovare socială
Proiectul include descrierea clară a Solicitantului și, după caz, a
partenerilor, a rolului acestora, a utilității şi relevanţei experienței
fiecărui membru al parteneriatului în raport cu nevoile identificate
ale grupului ţintă şi cu obiectivele proiectului
Contributia proiectului prezentat la atingerea indicatorilor specifici
ai SDL

Complementaritatea Fisei de proiect cu alte Fise de proiect
realizate , in curs de realizare sau planificata sa fie realizata din lista
indicativa de interventii asociata SDL Turda
B. EFICACITATE - măsura în care rezultatele proiectului contribuie
la atingerea obiectivelor propuse
Experienta demonstrata a solicitantului si a partenerilor sai, dupa
caz, in proiecte similare

8 p –Fisa de proiect contribuie la depasirea indicatorilor specifici
SDL Turda
5 p – Fisa de proiect contribuie la indeplinirea integrala a
indicatorilorspecifici SDL Turda
3 p – Fisa de proiect contribuie partial la indeplinirea indicatorilor
specifici SDL Turda
0 p – Fisa de proiect nu contribuie la indeplinirea indicatorilor
specifici SDL Turda
4 p – Fisa de proiect este complementara cu alte Fise de proiect
realizate, in curs de realizare sau planificate conformSDL Turda
0 p – Fisa de proiect nu este complementara cu alte Fise de proiect
realizate, in curs de realizare sau planificate conformSDL Turda

8p

4p

15 puncte

minim admisibil 5 puncte
10 p – solicitantul si partenerii sai au experinta in mai putin de 2
proiecte similare (rezultate si valoarea proiectului)
7 p – solicitantul si partenerii sai au experinta in cel putin 1 proiect
similar (rezultate si valoarea proiectului)
3 p - solicitantul si partenerii sai au experinta in proiecte similare
(rezultate sau valoarea proiectului)
0 p- solicitantul si partenerii sai nu au experienta in proiecte
similare

10 p
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Experienta si expertiza echipei de proiect propuse

C. EFICIENȚĂ – măsura în care proiectul asigură utilizarea optimă a
resurselor financiare in termeni de rezonabilitate a costurilor,
fundamentarea bugetului, respectarea plafoanelor prevazute in
Orientarile Generale în vederea atingerii rezultatelor propuse
precum si asigurarea capacitatii operationale a solicitantului si
partenerilor (acolo unde proiectul se implementeaza in
parteneriat)
Numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excludere sociala
vizate de proiect

D. Maturitatea proiectului, relevanta activitatilor propuse si
caracterul integrat al proiectului
Promovarea temelor orizontale: dezvoltare durabila, egalitate de
sanse, nediscriminare
Pentru proiecte POR
- Maturitatea proiectului propus (proiectul are documentatia
tehnico-economica in curs de elaborare sau este finalizata);
- Evitarea segregarii teritoriale
- Proiectul se refera exclusiv la zonele urbane marginalizate, asa
cum sunt acestea definite in SDL Turda
Pentru proiecte POCU
- Caracterul integrat al propunerii de proiect (in corelare cu Ghidul
apelului de proiecte, cel putin 2 interventii)
- Indicatori cat mai mari asumati in domeniul ocuparii.
E. Bugetul proiectului
Relevanta si rezonabilitatea cheltuielilor propuse

5 p – toti membrii echipei de proiect au peste 3 ani experienta
profesionala relevanta
3 p – o parte din membrii echipei de proeict au peste 3 experienta
profesionala relevanta
0 p – membrii echipei de proeict nu au experienta
profesionalarelevanta

5p

minim admisibil 5 puncte

10 puncte

10 p - numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excludere
sociala vizate de Fisa de proiect mai mare decat cel indicat in
Ghidul solicitantului
5 p - numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excludere
sociala vizate de Fisa de proiect egal cu cel indicat in Ghidul
solicitantului
0 p - numarul de persoane aflate in risc de saracie sau excludere
sociala vizate de Fisa de proiect mai mic decat cel indicat in
Ghidul solicitantului

10 p

25 puncte

minim admisibil 15 ouncte

3 puncte

Cate 2 puncte pentru fiecare din temele orizontale promovate:
dezvoltare durabila, egalitate de sanse, nediscriminare

9

Punctajele se stabilesc prin odata cu elaborarea Ghidului conditii
specifice.

6
6

Punctajele se stabilesc prin odata cu elaborarea Ghidului conditii
specifice.

10
11

minim admisibil 10 puncte
8 p – toate cheltuielile propuse sunt relevante, rezonabile

20 puncte
8p
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Legatura dintre activitatile propuse si bugetul proiectului

8p

Legatura dintre achizitiile prevazute in proiect si obiectivele
proiectului

4p

6 p – toate cheltuielile propuse sunt relevante, sunt cheltuieli
propuse care nu sunt rezonabile
5 p – sunt cheltuieli propuse care nu sunt relevante, toate
cheltuielile propuse sunt rezonabile
2 p – sunt cheltuieli propuse care nu sunt relevante,sunt cheltuieli
propuse care nu sunt rezonabile
0 p – cheltuielile propuse sunt in cea mai mare parte nerelevante
sau sunt in cea mai mare parte nerezonabile
8 p – exista o corespondenta clara intre activitatile propuse si
bugetul proiectului
6 p – mai putin de 75 % din valoarea bugetului propus are o
corespondenta clara cu activitatile propuse
3 p – mai putin de 50 % din valoarea bugetului propus are o
corespondenta clara cu activitatile propuse
0 p – mai putin de 25 % din valoarea bugetului propus are o
corespondenta clara cu activitatile propuse
4 p – exista o legatura clara intre achizitiile prevazute si obiectivele
Fisei de proiect
0 p –exista achizitii prevazute care nu au legatura cu obiectivele
Fisei de proiect

Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităţilor
proiectului, ţintele sunt realiste (cuantificate corect) şi conduc la
îndeplinirea obiectivelor proiectului
Indicatorii de rezultat imediat sunt corelați cu obiectivele
proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program
Este identificată modalitatea de recrutare a grupului țintă
Proiectul prezintă valoare adăugată
Proiectul prevede măsuri de monitorizare adecvate în raport cu
complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor
vizate
În proiect sunt identificate supozițiile și riscurile care pot afecta
atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de
gestionare a acestora
Costurile incluse în buget sunt realiste în raport cu nivelul pieței,
fiind fundamentate printr-o analiză realizată de solicitant.
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Costurile incluse în buget respectă valorile maxime și plafoanele
prevăzute de Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul
POCU 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.
Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu
activitățile propuse și rezultatele așteptate.
Resursele umane (număr persoane, experiența profesională a
acestora, implicarea acestora în proiect) sunt adecvate în raport cu
activitățile propuse și rezultatele așteptate.
Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi
dimensiune în raport cu activitățile propuse și rezultatele
așteptate.
Planificarea activităților proiectului este raţională în raport cu
natura acestora și cu rezultatele așteptate
Resursele care vor fi achiziționate sunt justificate în raport cu
activitățile şi cu rezultatele proiectului.

Motivatia respingerii

Respins

Admis

Punctaj total

Decizia in urma verificarii ETF

Expert membru in Comisia locala de
selectie – etapa ETF [nume si prenume]

Data

Semnatura

Sef Comisie locala de selectie – etapa ETF
[nume si prenume]

www.galturda.ro

Data
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Anexa 12

- model -

Raport etapa ETF
Rezultatele etapei de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fiselor de proiect depuse in cadrul apelului
de proiecte nr.
din
Perioada in care a fost realizata verificarea:
Raportul este  initial
 final, dupa solutionarea contestatiilor
Componenta comisiei de evaluare
Expert 1
[nume, prenume]
Expert 2
[nume, prenume]
Presedinte comisie
[nume, prenume]
Data intocmirii :
Rezultate
Numar Fise de proiect in etapa de evaluare :
Numar Fise de proiect conforme si eligibile ca urmare a ETF :
Numar Fise de proiect pentru care s-au solicitat clarificari :
Numar Fise de proiect respinse :
Numar Fise de proiect pentru care s-au depus contestatii :
Numar contestatii conforme si in termen :

Lista proiectelor evaluate admise (cap de tabel)
Nr.
Numele solicitantului
Punctaj
Punctaj
crt.
E1
E2
0
1
* se completeaza in ordinea descrescatoare a Punctajului total obtinut

Punctaj
Total

Lista proiectelor evaluate respinse (cap de tabel)
Nr.
crt.
0

Numele solicitantului

Punctaj
E1

Punctaj
E2

Motivul respingerii

1

Anexe :
(1) Grilele de evaluare tehnica si financiara
(2) Solicitari de clarificare
(3) Raspunsuri la solicitarile de clarificare

Semnaturi:
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Expert 1:
Expert 2:
Presdinte comisie
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Anexa 13

- model -

Scrisoare de informare
cu privire la rezultatele etapei de evaluare tehnica si financiara a Fisei de proiect

Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data _________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in
vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca Fisa de proiect depusa de
dvoastra in cadrul apelului de proiecte a fost evaluata conform Grilei de evaluare (a se vedea Ghidul
solicitantului pentru apelul de proiecte nr. _____ )

Punctajul obtinut in urma etapei ETF de Fisa de proiect depusa de Dvoastra este:

puncte
din care:
Criteriu
Relevanta proiectului pentru
indeplinirea obiectivelor SDL Turda
Experienta solicitantului si a echipei de
proiect in implementarea de proiecte
similare
Indicatori asumati cu privire la grupul
tinta al proiectului
Promovarea temelor orizontale
Maturitatea proiectului, relevanta
activitatilor propuse si caracterul
integrat al proiectului
Bugetul proiectului
TOTAL

Punctaj max

Evaluator 1

Evaluator 2

20
15
10
10
25
20

(Te1 + Te2)/2

100
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Punctajul obtinut in etapa de evaluare a Fisei de proiect poate fi contestat in termen de 3 zile de la primirea
acestei scrisori de informare.

Va multumim pentru participare si va dorim succes in continuare !

Silviu Ispas
Manager proiect
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Anexa 14

- model -

Scrisoare de informare
cu privire la solutionarea contestatiei la ETF a Fisei de proiect

Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data _________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in
vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca Fisa de proiect depusa de
dvoastra in cadrul apelului de proiecte a fost evaluata conform Grilei de evaluare (a se vedea Ghidul
solicitantului pentru apelul de proiecte nr. _____ )

Punctajul obtinut in urma etapei de solutionare a contestatiei la evaluarea Fisei de proiect depusa de
Dvoastra este:

puncte
din care:
Criteriu
Relevanta proiectului pentru
indeplinirea obiectivelor SDL Turda
Experienta solicitantului si a echipei de
proiect in implementarea de proiecte
similare
Indicatori asumati cu privire la grupul
tinta al proiectului
Promovarea temelor orizontale
Maturitatea proiectului, relevanta
activitatilor propuse si caracterul
integrat al proiectului
Bugetul proiectului
TOTAL

Punctaj max

Evaluator 1

Evaluator 2

20
15
10
10
25
20

(Te1 + Te2)/2

100
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Punctajul obtinut in etapa de solutionare a contestatiilor la evaluarea Fisei de proiect este final si nu mai
poate fi contestat.

Va multumim pentru participare si va dorim succes in continuare !

Silviu Ispas
Manager proiect
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Anexa 15

- model -

Raport dupa solutionarea contestatiilor in etapa ETF
Rezultatele solutionarii contestatiilor in etapa de evaluare tehnica si financiara a Fiselor de proiect
depuse in cadrul apelului de proiecte nr.
din
Perioada in care a fost realizata solutionarea contestatiilor:
Componenta comisiei de solutionare a contestatiilor
Expert 1
[nume, prenume]
Expert 2
[nume, prenume]
Presedinte comisie
[nume, prenume]
Data intocmirii :
Rezultate
Numar de contestatii depuse in urma ETF :
Numar de contestatii depuse, conforme si in termen :
Numar de Fise de proiect re-evaluate in etapa de solutionare a contestatiilor ETF :
Lista Fiselor de proiect re-evaluate (cap de tabel)
Nr.
crt.

Numele solicitantului

Punctaj initial

Punctaj dupa
contestatie

0

1

2

3

Anexe :
(1) Grilele de re-evaluare ETF

Semnaturi:
Expert 1:
Expert 2:
Presedinte comisie:
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Anexa 16

- model -

Scrisoare de informare
cu privire la rezultatele etapei de selectie a Fiselor de proiect

Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data _________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in
vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca Fisa de proiect depusa de
dvoastra in cadrul apelului de proiecte a fost:


va fi recomandata pentru finantare



a fost inclusa in lista de rezerve Fisele de proiect care ar putea fi finantate



nu va fi recomandata pentru finantare

Va reamintim ca decizia in etapa de selectie a planurilor de afaceri este definitiva si nu poate fi contestata.
Va reamintim si ca finantarea Fisei de proiect propusa de dvoastra este conditionata de parcurgerea, in
continuare, a etapelor prevazute in GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN
SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa
a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 si a GHIDULUI SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE
ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI,
POR/2018/9/9.1/1/BI și POR/2018/9/9.1/1/IMM, 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)
Va multumim pentru participare si va dorim succes in continuare !

Silviu Ispas
Manager proiect
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Anexa 17
- model -

Cerere de clarificari
 CAE
 ETF
Catre:
[denumirea solicitantului]
[ numele si prenumele reprezentantului legal]
[adresa]
[Cod de Identificare Fiscala]
[adresa de e-mail la care va fi transmisa Scrisoarea de informare]
Referitor:
Fisa de proiect depusa sub nr. ______ din data _________

Stimate participant la apelul de proiecte nr. ____ avand denumirea __________________
______________________ organizat in cadrul proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in
vederea implementarii SDL Turda” POCU/390/5/1/123728, va informam ca Fisa de proiect depusa de
dvoastra in cadrul apelului de proiecte mai sus mentionat:
 a fost facut obiectul etapei de verificare a conformitatii si eligibilitatii Fisei de proiect (etapa
CAE)
 a facut obiectul etapei de evaluare tehnico-financiara a Fisei de proiect (etapa ETF)
In urma acestei verificari/evaluari s-a constatat ca:

Ca urmare, va solicitam:

Termenul de prezentare a documentelor solicitate este de 3 zile lucratoare de la data primirii prezentei.
Transmiterea se face prin e-mail la adresa galurbanturda@gmail.com (la subiect mentionati Raspuns
clarificari si denumirea solicitantului, in atasament documentele solicitate, scanate color, NUMAI in format
pdf insotite de o scrisoare de inaintare). Pana la primirea documentelor de clarificare solicitate,
verificarea/evaluarea Fisei de proiect este suspendata.
Cu stima,

Silviu Ispas
Manager proiect

www.galturda.ro

Pag 1 din 1

Anexa 18

Angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor si informatiilor

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................................................., identificat(ă) cu CI
seria ............... nr....................., CNP........................................, având calitatea de:
□ expert in etapele de verificare si evaluare a Fiselor de proiect
□ expert in comisia de solutionare a contestatiilor
□ membru in Comitetul local de selectie a Fiselor de proiect
Datele, informatiile si documentele obtinute ca efect al indeplinirii functiei mentionate mai sus în cadrul
procesului de selecție a Fiselor de proiect care vor fi propuse spre finantare pentru realizarea obiectivelor
Strategiei de dezvoltare locala Turda, in cadrul apelului de proiecte nr. ____, cu denumirea
___________________________ _______________________________________ organizat in proiectului
“Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in vederea implementarii SDL Turda”,
POCU/390/5/1/123728 nu pot fi puse la dispozitie decat persoanelor implicate in realizarea procedurii de
selectie (experti evaluatori, membri ai Comitetului local de selectie, managementul proiectului).
In acest sens, sunt considerate confidentiale urmatoarele date, informatii si documente care s-au pus si se
vor pune la dispozitie:
a) continutul Fiselor de proiect;
b) rezultatul evaluarilor in vederea selectiei Fiselor de proiect, cu exceptia celor facute publice in
timpul procedurii de evaluare/selectie;
c) identitatea membrilor comisiilor de concurs;
d) propriul statut de membru in comisiile de concurs.
Inteleg ca sunt exonerat de aceasta raspundere urmatoarele situatii:
a) daca datele, informatiile sau documentele au fost primite dintr-o sursa neconfidentiala;
b) daca dezvaluirea datelor, informatiilor sau documentelor s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
c) daca datele, informatiile sau documentele erau de circulatie publica la data dezvaluirii lor;
d) daca titularul acestui angajament a fost obligat(a) in mod legal sa dezvaluie datele, informatiile
sau documentele respective.
Prezentul angajament a fost intocmit si semnat astazi .................................................. in ...................
exemplare.

Nume prenume
Semnatura
Data
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Anexa 19
- model -

Declaratie privind lipsa conflictului de interese
Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................................................., identificat(ă) cu CI
seria ............... nr....................., CNP........................................, având calitatea de:
□ expert in etapele de verificare si evaluare a Fiselor de proiect
□ expert in comisia de solutionare a contestatiilor
□ membru in Comisia locala de selectie a Fiselor de proiect
în cadrul procesului de selecție a Fiselor de proiect care vor fi propuse spre finantare pentru realizarea
obiectivelor Strategiei de dezvoltare locala Turda, in cadrul apelului de proiecte nr. ____, cu denumirea
____________________________________________________________________________________
organizat in proiectului “Sprijin pentru functionarea GAL Urban Turda in vederea implementarii SDL
Turda”, POCU/390/5/1/123728
Declar următoarele:
a. Am luat la cunoştinţă despre prevederile privind conflictul de interes aşa cum este
acesta prevăzut la art.10 alin. (1), art. 11 alin. (1), art. 13 alin (1) şi art. 16 alin. (1) din OG
nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si
utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, Secţiunea II
– Reguli în materia conflictului de interes;
b. Imi asum faptul ca in situaţia in care se constata că aceasta declaraţie nu este conformă cu
realitatea, in calitate de persoana semnatara sunt pasibil (a) de încălcarea prevederilor legislaţiei
penale privind falsul în declaraţii;
c. Voi respectarea regulilor si procedurilor interne GAL Urban Turda, aplicabile, activitatii pe care
o voi desfasura pe parcursul intregii perioade în care deţin această funcţie;
d. Nu am fost implicat (a) in activitatea de pregătire sau implementare de proiecte/cereri de
finanţare, precum şi în alte activităţi care ar conduce la suspiciuni legate de imparţialitatea şi
obiectivitatea în îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor ce imi revin în calitate de
angajat/voluntar al GAL Urban Turda;
e. Voi informa din timp Managerul de proiect sau Presedintele GAL Urban Turda asupra apariţiei
oricăror circumstanţe de natură să imi afecteze obiectivitatea şi imparţialitatea în exercitarea în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
f. Nu sunt soţ/soţie cu vreuna din persoanele care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din
capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din consiliul de administraţie/organul
de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanţi/contestatari sau al operatorilor
economici care au elaborat fişele de proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document
anexat acestora şi/sau a proiectului tehnic, inclusiv a firmelor partenere/legate ale acestora, dacă
este cazul;
g. Nu sunt rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care deţin părţi sociale,
părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanţi ori care fac parte din
consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
solicitanţi/contestatari sau al operatorilor economici care au elaborat fişele de
proiecte/proiectele/cererile de finanţare sau orice document anexat acestora.
Nume prenume
Semnatura
Data

www.galturda.ro

Anexa 20

ORIENTARI PENTRU GRUPURILE DE ACTIUNE LOCALA PRIVIND
IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARTE LOCALA
LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI
Etapa a III-a mecanismului DLRC

MODEL RAPORT DE SELECȚIE GAL

Raport de selecţíe pentru lista de proiecte cuprinse in SDL
Conţinut:
Introducere
Membrii Comitetului de selecţie GAL
Derularea selecţiei de proiecte
Concluzii
Anexe:

Lista de proiecte selectate 1

Introducere:
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente:
Numărul total al proiectelor
Perioada în care s-a efectuat selecţia

Membrii Comitetului de local de selecţie al GAL Urban Turda
Nume

Rol (se va menţiona inclusiv
apartenenţa la mediul privat sau
public)

Semnătura

Procesul de selecţie
Se vor menţiona cel puţin următoarele elemente













1

Numele fiecărui solicitant și denumirea proiectului/proiectelor aferente
Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor (max.1-2 pag.)
Data şi modul de anunţare a rezultatelor
Proiectele încadrate pe lista prioritară
Proiectele încadrate pe lista de rezervă (în limita de supracontractare de 120% din bugetul aferent
SDL)
Numărul total de proiecte primite
Numărul proiectelor retrase
Numărul proiectelor neeligibile
Numărul proiectelor eligibile selectate
Numărul proiectelor eligibile neselectate eligibile (lista de rezerva)
Valoarea fiecărui proiect selectat
Număr de contestații primite și motivele acestora

Lista de proiecte selectate va fi ordonată în funcţie de punctajul total
2

Titlu
proiect

Clarificări solicitate

Răspunsurile primite de la solicitantul
de finanţare

(se vor prezenta sintetizat clarificările solicitate şi răspunsurile primite)

Concluzii:
Se vor formula concluziile Comitetului de selecție al GAL.

Observatii: se vor prezenta orice alte elemente intervenite pe parcursul selecţiei, dacă a fost cazul.

Nume si prenume

Semnătura

Data

Preşedintele
Comitetului de
selecţie
Secretar
Membru
Membru
Membru

3

