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Contract de finanțare nr.   POCU/390/5/1/123748 din 10.09.2018 

Cod SMIS 2014+   123748 

Axa prioritară/Obiectiv specific  Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Numele GAL-ului   ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN 

Titlul proiectului   GAL municipiul Vulcan - implementare strategie locală 

Apel de fișă de proiect nr   POCU/GAL VULCAN/2020/5/02/OS5.1 
Fișa de proiect    nr. 5 / 08.09.2020  

Denumire fișă de proiect "OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" 

Axa prioritară 9 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate  din 

mediul urban 

Prioritate de investiții9.vi  Strategii de dezvoltare locala plasate sub semnul responsabilitatii comunitati 

Obiectiv Specific 5.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala 

din comunitatile marginalizate (roma si non roma) din orase/municipii cu peste 

20.000 locuitori cu accent pe cele cu populatie apartinand minoritatii roma prin 

implementarea de masuri/operatiuni integrate in contextul mecanismului de 

DLRC 
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PENTRU FIȘA DE PROIECT 

"OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" 
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Conţinut:  

Introducere  

Experți evaluatori GAL Vulcan  

Derularea evaluării fișei de proiect  

Concluzii 

 

Anexe:      1. Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

 

  2.   Grila de verificare tehnică și financiară 
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Introducere:  

              

             Numărul total al fișelor de proiect evaluate: 1 

             Perioada în care s-a efectuat evaluarea: 11.09.2020 – 05.10.2020 

Experți evaluare: 

 

Vintila Mariana Claudia Evaluator 1 

Todor Ionela Evaluator 2 

Procesul de evaluare: 

1. Denumirea intervenției:  

- “Furnizare de servicii pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă (ex. măsuri active de 

ocupare, formare profesională, de inserţie profesională). Actiuni de inovare socială în 

domeniul ocupare”- Fișa 10 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM SDL conform 

Notificării finale nr. 36717/16.07.2020. 
-  “Furnizare de servicii (ex. servicii sociale, consiliere psihologică etc.) in cadrul Centrului de 

resurse comunitare pentru persoane din comunități dezavantajate. Acțiuni de inovare socială 

în domeniul serviciilor sociale” ”- Fișa 12 din SDL Vulcan actualizată și aprobată de CCM 

SDL conform Notificării finale nr. 36717/16.07.2020 
2. Perioada apelului de selecție: 

11.09.2020 – 05.10.2020 
3. Numărul și data avizării apelului de selecție: 

8133/21.07.2020 – OIRPOSDRU Vest 

4. Bugetul alocat apelului de selecție: 
1.420.000,00 euro 

5. Numărul de fișe de proiect depuse: 

1(una) 

6. Valoarea totală eligibilă a fișelor de proiect depuse: 6.710,064,88 lei, cursul Inforeuro aferent 

lunii septembrie 2019 este : 1 euro=4,7271 ron. Valoare totala eligibila a fișelor de proiect 

depuse :1.419.488,667 euro. 

7. Valoarea totală nerambursabila a fișelor de proiect depuse:6.498.440,89 lei, cursul Inforeuro 

aferent lunii septembrie 2019 este : 1 euro=4,7271 ron. Valoare totala nerambursabila a fișelor de 

proiect depuse :.374.720,418 euro 

8. Numărul de fișe de proiect conforme: 

1 (una)  

9. Numărul de fișe de proiect neconforme: 

0 (zero) 

10. Numărul de fișe de proiect eligibile: 

1(una) 

11. Numărul de fișe de proiect neeligibile: 

0 (zero) 
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12. Valoarea totală eligibilă a fișelor de proiect eligibile: 6.710,064,88 lei, respectiv 1.419.488,667 

euro 
13. Numele solicitanților și sediul acestora: 

S.C. INTERLOG COM S.R.L, str. Cuza Voda nr.11, Brad, jud. Hunedoara 

14.  Numele partenerilor și sediul acestora: 

                U.A.T municipiul Vulcan, b-dul. Mihai Viteazu, nr. 31, Vulcan, jud. Hunedoara 

       INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA, b-dul.16 Decembrie 1989, nr.8, ap.8,         

Timisoara, jud.Timis 

      LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZU, str. N. Titulescu nr.43, Vulcan, judetul 

Hunedoara. 

15. Denumirea fișei de proiect: OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI 
 

16. Punctajul acordat în etapa ETF, pentru fișele de proiect eligibile: 

Vintila Mariana Claudia: 80 puncte 

Todor Ionela: 80 puncte 

                Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 16 criterii din Grila 

de evaluare tehnică și financiară. 

Punctajul total obținut este: 80 puncte 

17. Calitatea de membru în GAL Vulcan a experților evaluatori (pentru identificarea/prevenirea 

unui potențial conflict de interese) : NU ESTE CAZUL. 

18. Clarificări solicitate :  

- Etapa CAE: În data de 21.09.2020 au fost solicitate clarificări S.C. INTERLOG COM S.R.L. 

prin adresa nr. 248/21.09.2020. S.C. INTERLOG COM S.R.L.  a răspuns solicitării de 

clarificări prin adresa nr. 1054/21.09.2020 inregistrata la sediul GAL Vulcan sub nr. 

250/21.09.2020. 

- Etapa ETF: În data de 30.09.2020 au fost solicitate clarificări S.C. INTERLOG COM S.R.L. 

prin adresa nr. 262/30.09.2020. S.C. INTERLOG COM S.R.L. S.C. INTERLOG COM S.R.L 

a răspuns solicitării de clarificări prin adresa nr. 263/01.10.2020 inregistrata la sediul GAL 

Vulcan sub nr. 263/01.10.2020. 

Concluzii: 

  

 Fișa de proiect „OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI” este declarată conformă 

în faza de evaluare a conformitații administrative și a eligibilității, obținând „DA” la toate criteriile 

din Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității. 

 În etapa de evaluare tehnică și financiară, fișa de proiect menționată anterior a obținut un 

punctaj total de 80 puncte, dintr-un punctaj total de 100 de puncte. Având în vedere că punctajul 

minim pentru a intra în etapa de selecție este de 70 puncte, fișa de proiect se declară admisă în 

etapa următoare, respectiv etapa de selecție. 

 

Nume și prenume Funcția Semnătura Data 

Vintila Mariana 

Claudia 

Expert evaluator  05.10.2020 

Todor Ionela Expert evaluator  05.10.2020 

 


