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Anexa nr. 3 

 

Nr. 4840/21.02.2022 

 

 

RAPORTUL OBSERVATORULUI 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte  

de către GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ 

 

Avand în vedere invitaţia GAL nr.432/07.02.2022 înregistrată la OIR POSDRU Regiunea 

Sud Muntenia cu nr. 3369/07.02.2022 s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea 

la procesul de selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observator, reprezentat prin dna 

Gratiela-Elena MITEA, pentru misiunea din data de 14.02.2022, ce a avut loc la on-line, 

videoconferinta avand loc la link-ul https://www.transfernow.net/dl/20220210B7jObtLo 

1) Scop  

Scopul misiunii observatorului este de a verifica procesul de selecție desfășurat de GAL 

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“, în cadrul apelului de selecție POCU/GAL 

TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE/2021/5/2/OS5.1 și de a aviza Raportul de selecție 

întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE” 

în cadrul acestui proces.  

2) Elemente verificate 

GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“ respectă, în cadrul procesului de selecție a 

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

de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE 

ȘANSE“ și avizată de CCS restrâns. 

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

• Numărul total de fișe de proiect primite: 1 

• Numărul fișe de proiect retrase: 0 

• Numărul fișe de proiect neeligibile: 0 

• Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 1 

• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 0 
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• Valoarea fiecărei fișe de proiect  selectate:  

    Fisa de proiect „MASURI INTEGRATE PENTRU O DEZVOLTARE SUSTENABILA” in valoare  

    de 1.580.855,79 Euro 

• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării    

    contestațiilor: 0 

•  Data şi modul de anunţare a rezultatelor 

    Notificare prin e-mail privind Adresa nr. 420/31.01.2022 privind rezultatul etapei de  

    verificare a conformitatii administrative transmisa solicitantului DIRECTIA DE  

    ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

    Notificare prin e-mail privind Adresa nr. 431/04.02.2022 privind rezultatul etapei de  

    verificare tehnico-financiare si rezultatul selectiei transmisa solicitantului DIRECTIA  

    DE  ASISTENTA SOCIALA TARGOVISTE 

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului 

    Valoare totala eligibila fisa de proiect : 7.472.863,41 lei / Valoarea apelului  

    8.598.594,90 lei 

• Nu sunt proiecte încadrate pe lista de rezervă de supraselecție 

 

3) Constatări: 

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc la sediul GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII 

DE ȘANSE“: Targoviste, Calea Domneasca nr. 216, Judetul Dambovita, în perioada 

21.01.2022-04.02.2022. 

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

„TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“, s-a constatat respectarea: 

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

apelului; 

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

de GAL și avizată de CCS restrâns; 

C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 

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

de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 

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

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

avizată de CCS restrâns; 
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E. Alte aspecte - din cauza pandemiei Covid 19 si a clarificarilor au fost inregistrate 

intarzieri . 

 

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

prezentului raport. 

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

desfășurat de GAL „TÂRGOVIȘTEA EGALITĂȚII DE ȘANSE“. 

OIR POS DRU Regiunea Sud Muntenia 

Observator : Mitea Gratiela-Elena 

Semnătură: 

Data 
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