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        Nr. OIR NE:7759/26.04.2021
Anexa nr. 3 

RAPORTUL OBSERVATORULUI 

cu privire la desfășurarea procesului de selecție a fișelor de proiecte  
de către  Asociația Grupul de Acțiune Locală „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ 

BACĂU” 

Avand în vedere invitaţia GAL nr.220/13.04.2021 înregistrată la OIR NE cu nr. 
7073/14.04.2021 s-a emis decizia de nominalizare pentru participarea la procesul de 
selecţie a fișelor de proiecte, în calitate de observatori din partea OIR POS DRU NE, pentru 
misiunea din data de 26.04.2021, ora 10, ce are loc in sistem on-line. 

1) Scop

Scopul misiunii observatorilor este de a verifica procesul de selecție desfășurat de 
Asociația Grupul de Acțiune Locală „INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ BACĂU”, în cadrul 
apelului de selecție POCU/GAL IDD Bacau/2020/5/1/OS5.1 și de a aviza sau nu, după caz, 
Raportul de selecție întocmit de Comitetul de Evaluare și Selecție al GAL în cadrul acestui 
proces.  

2) Elemente verificate

Observatorii verifică modul în care GAL 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 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: 3
• Numărul fișe de proiect retrase: 0
• Numărul fișe de proiect neeligibile: 0
• Numărul fișe de proiect eligibile selectate: 2
• Numărul fișe de proiect eligibile neselectate: 1
• Număr de contestații primite, motivele acestora și situația soluționării

contestațiilor: nu s-au primit contestatii 



2 

• Data şi modul de anunţare a rezultatelor: pt. toate cele 3 fise de proiect verificate
s-au anuntat rezultatele finale in data de 09.04.2021 prin transmiterea pe e-mail a unor 
Notificari privind rezultatul selectiei;  

• Situația Fișelor de proiect încadrate în valoarea apelului: S-au primit 3 fise de
proiect, toate 3 au fost eligibile, dar doar 2 au fost selectate pt finantare, cealalta fiind 
pusa in lista de rezerva deoarece se depasea bugetul alocat  interventiilor din SDL; 

• Proiectele încadrate pe lista de rezervă de supraselecție (dacă este cazul,
conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiect elaborată de GAL și 
avizată de CCS restrâns): 1  

• Valoarea fiecărei fișe de proiect  selectate :

Nr. 
crt. 

Nr. 
înreg. 
Proiect 

Solicitant Titlul proiectului Intervenția  / 
măsura 

Valoarea 
alocată pe 
intervenție 

(euro) 

Valoare 
totală 

eligibilă în 
lei / euro 

(curs euro = 
4,7511) 

1 01 
UAT 
Municipiul 
Bacău 

Centrul social 
multifuncțional 
Izvoare 

Intervenție nr. 
10 ; M6.2 
Acordarea de 
sprijin financiar 
pentru 
finalizarea 
studiilor ;  
Interventia 12  și 
Intervenție nr. 
14 ; M7.1 
Reabilitarea şi 
dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale 
care să 
deservească 
populaţia din 
zonă 

100.000,00  
+ 

300.000,00  
+ 

275.000,00 

3.206.992,49 
Lei 

675.000,00 
Euro 

2 03 FSC Bacău 

Servicii integrate 
pentru o 
comunitate mai 
bună 

Intervenție nr. 
9; M6.1 Creşterea 
nivelului de 
educaţie în 
rândul populaţiei 
dezavantajate 
Intervenție nr. 

100.000,00 
+ 
475.000,00 

2.711.080,52 
Lei 

570.621,65 
Euro 
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16 ; Măsura M7.2. 
Construirea de 
noi dotări 
comunitare care 
să deservească 
populaţia din 
zonă ;  

Proiectele încadrate pe lista de rezervă (rezervate spre finanțare): 

3 02 ISJ Bacău 

EDUgate – Măsuri 
integrate de sprijin 
pentru creșterea 
accesului și partici-
pării la educație 
dedi-cate 
preșcolarilor și 
școlarilor din 
cartierelor Izvoare 
și Letea –Republicii 

Intervenție nr. 
10 ; M6.2 
Acordarea de 
sprijin financiar 
pentru 
finalizarea 
studiilor ;  
Intervenție nr. 
14 ;  
M7.1 Reabilitarea 
şi dezvoltarea 
infrastructurii 
educaţionale 
care să 
deservească 
populaţia din 
zonă 

100.000,00 
+ 

275.000,00 

1.874.949,94  
Lei 

394.634,91 
Euro 

3) Constatări:

Procesul de selecție a fișelor de proiecte a avut loc prin respectarea legislației în vigoare 
privind răspândirea virusului Covid-19, prin mijloace electronice, prin intermediul platformei 
ZOOM, folosind link-ul: 

https://us05web.zoom.us/j/88133194110?pwd=TFk0L2hXMmR4ZkFVTUhHRnpOQTlTZz09, 
in data de 26.04.2021,ora 10.00. 

În urma verificării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiecte desfășurat de 
GAL, s-a constatat respectarea: 
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 A. Condițiilor de transparență și avizare/aprobare a documentelor specifice lansării 
apelului; 
 B. Etapelor din cadrul procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de 
GAL și avizată de CCS restrâns; 
C. Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului de selecție și a Comisiei de 
soluționare contestații la nivelul GAL, conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor 
de proiecte elaborată de GAL și avizată de CCS restrâns; 
D. Metodologiei și a derulării procesului de evaluare și selecție a fișelor de proiect, 
conform procedurii de evaluare și selecție a fișelor de proiecte elaborată de GAL și 
avizată de CCS restrâns 
E. Alte aspecte - dacă este cazul [detaliere] Nu este cazul 

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. 

Denumire OIR –OIR POS DRU Nord Est 

Nume și prenume observator:Matei Bezim Andreea 

Semnătură: 

Data  

Data 

Nume și prenume observator:Mihaila Bogdan 

Semnătură: 


