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

Cod SMIS 2014+   123748 

Numele GAL-ului   ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA MUNICIPIUL VULCAN 

Titlul proiectului   GAL municipiul Vulcan - implementare strategie locală 

Apel de fișe de proiect nr   POCU/GAL VULCAN/2020/5/02/OS5. 

Fișa de proiect    nr. 5 / 08.09.2020  

Denumire Apel de fișe 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  

Membrii Comitetului de selecţie GAL  

Derularea selecţiei de proiecte  

Concluzii 

 

Anexe:     Lista de proiecte selectate 

 

 

INTRODUCERE:  

 

ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ MUNICIPIUL VULCAN, în cadrul proiectului  GAL 

municipiul Vulcan - implementare strategie locală, a lansat apelul de fișe proiecte POCU/GAL 

VULCAN/2020/5/02/OS5 în data de 23.07.2020. Conform Ghidului solicitantului “GHIDUL 

SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR POCU pentru 

implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan”, perioada în care poate fi depusă fișa 

de proiect fiind stabilită între 23.07.2020, ora 08.00 până în 09.09.2020, ora 16.00.  

 

Solicitantul eligibil la finanțare în cadrul acestui apel de fișă de proiect este S.C. INTERLOG COM 

S.R.L în parteneriat cu: U.A.T municipiul Vulcan , INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA  

și LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZU. SC Interlog Com SRL, U.A.T municipiul Vulcan  și 

Institutul Intercultural Timișoara sunt membrii în ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA 

MUNICIPIUL VULCAN. S.C. INTERLOG COM S.R.L în parteneriat cu: U.A.T municipiul Vulcan , 

INSTITUTUL INTERCULTURAL TIMISOARA  și LICEUL TEHNOLOGIC MIHAI VITEAZU au 

depus fișa de proiect  "OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" în data de 

08.09.2020, fiind înregistrată în Registrul special sub nr. 5/08.09.2020. 

 

Fișa de proiect depusă a fost verificată de experții lansare si monitorizare proiecte Ivan Maria  și 

Gavrila Alexandru din punct de vedere al conformității administrative. Rezultatul verificării a fost 

cuprins în procesul verbal 232/10.09.2020 

Fișa de proiect  "OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" a fost repartizată 

pentru verificarea  conformității administrative si eligibilității, experților evaluatori Vintila Mariana 

Claudia și Todor Ionela, în baza Deciziei înregistrată sub nr 233/10.09.2020  

 

Experții evaluatori numiți prin decizia anterior menționată au respectat prevederile Procedurii de 

evaluare si selecție a fișelor de proiect depuse la Asociația Grup de Acțiune Locală -  Municipiul 

Vulcan.  

Etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității s-a desfășurat între 11.09.2020 – 

05.10.2020. 
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În data de 21.09.2020 au fost solicitate clarificări S.C. INTERLOG COM S.R.L. prin adresa nr. 

247/21.09.2020. 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. 

În procesul de verificare în etapa CAE, grila de verificare a fost semnată de ambii evaluatori. 

În data de 22.09.2020, S.C. INTERLOG COM S.R.L.  a fost notificată cu privire la rezultatul 

verificării conformității administrative si eligibilității (Notificarea nr. 251/22.09.2020). 

 

După trecerea perioadei de contestații, Fișa de proiect a fost repartizată pentru evaluarea tehnică și 

financiară prin Decizia înregistrată sub nr. 260 din data de 28.09.2020, experților evaluatori Vintila 

Mariana Claudia și Todor Ionela. 

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. 

În data de 05.10.2020, experții evaluatori au întocmit grilele ETF  Raportul de evaluare pentru fișa de 

proiect "OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" a fost finalizat în data de 07.10.2020. 

 

În procesul de verificare în etapa ETF  fiecare dintre evaluatori  a întocmit separat câte o grilă de 

evaluare tehnico-financiară, iar grila de evaluare tehnico-financiară finală care conține media 

aritmetică a punctajelor acordate separat de fiecare evaluator, a fost semnată de ambii evaluatori. 

MEMBRII COMITETULUI DE SELECŢIE AL GAL 

 

Prin Hotărârea nr. 8/12.10.2020 a  Adunării Generale a ASOCIATIEI GRUP DE ACTIUNE LOCALĂ 

MUNICIPIUL VULCAN a fost aprobată componența Comitetului de selecție a fișelor de proiect, 

astfel: 

 

 REVITEA SAIDAC NICOLETA GIORGIANA – membru titular  (REPREZENTANT 

SECTOR PUBLIC)  

 MOIȘ MARINELA – membru supleant   (REPREZENTANT SECTOR PUBLIC)  

 BIRIȘ RADU NELU – membru titular  (REPREZENTANT SECTOR PRIVAT)  

 CHERECHEȘ CRISTIAN – membru supleant (REPREZENTANT SECTOR PRIVAT) 

 IVĂNIȘI MARIA IULIA – membru titular  (REPREZENTANT SECTOR PRIVAT) 

 HUȚU GABRIELA - membru supleant  (REPREZENTANT SECTOR PRIVAT) 

  NEDELEA DANIEL – membru titular  (REPREZENTANT SOCIETATEA 

CIVILĂ)   

 CHIRCULESCU MIHAELA LOREDANA – membru supleant (REPREZENTANT 

SOCIETATEA CIVILĂ) 

 MOROȘANU DORU – membru titular  (REPREZENTANT SOCIETATEA 

CIVILĂ)  

 ALSTANI NICUȘOR – membru supleant  (REPREZENTANT SOCIETATEA 

CIVILĂ 
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PROCESUL DE SELECŢIE 

 

În data de 13.10.2020  s-a întrunit Comitetul de selecție în următoarea componență: 

 

 -    REVITEA SAIDAC NICOLETA GEORGEANA – reprez. sect public   

 -   CHERECHEȘ CRISTIAN – reprez. sect privat   

 -   IVĂNIȘI  MARIA  IULIA – reprez. sect privat  

 -   NEDELEA DANIEL –reprez. Soc civila    

 -   ALSTANI NICUSOR –reprez. Soc civila  

 

 

Membrii Comitetului de selecție au desemnat ca președinte pe d-na REVITEA SAIDAC NICOLETA 

GEORGEANA   iar ca secretar pe dl ALSTANI NICUSOR. 

 

Pentru întocmirea Raportului de selecție intermediar membrilor Comitetului de selecție le-a fost 

înmânat Raportul de evaluare întocmit de experții evaluatori, grilele de evaluare CAE și ETF precum 

și fișa de proiect și documentația depusă de solicitant.  

 

Prin adresa nr. 269/07.10.2020 emisa de GAL Vulcan, au fost instiințați despre intrunirea Comitetului 

de selecție în vederea întocmirii Raportului de selecție intermediar, reprezentanții OIR VEST, a căror 

prezență în această etapă este facultativă. 

 

 Sinteza discuţiilor privind evaluarea conformității administrative și a eligibilității (CAE):  

 

A fost analizată Grila de evaluare a conformității administrative și a eligibilității și s-a constatat că 

ambii evaluatori au acordat DA la toate criteriile, fișa de proiect nr. 5/08.09.2020 pentru 

proiectul"OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI!" fiind admisă pentru 

următoarea etapă a procesului de evaluare și selecție, respectiv evaluarea tehnică și financiară (ETF). 

 

 Sinteza discuţiilor  privind argumentarea punctajelor acordate de evaluatori în grila de evaluare 

ETF:  

 

Criteriul 1 din Grila de evaluare tehnică și financiară - Încadrarea proiectului in strategiile aferente 

domeniului si contribuția acestuia la atingerea obiectivelor specifice SDL Municipiul Vulcan. 

Ambii evaluatori au acordat 10 puncte. 

Comentariu/Observații evaluator 1: Este descrisă clar încadrarea proiectului în strategiile aferente 

conform cu  Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare a fondurilor POCU. 

Comentariu/Observații evaluator 2: Este descrisă clar încadrarea proiectului în strategiile aferente 

conform cu  Ghidul Solicitantului-Conditii Specifice de  accesare a fondurilor POCU 

 

Criteriul 2 din Grila de evaluare tehnică și financiară – Indicatorii  de realizare sunt rezultatul direct 

al activităţilor proiectului, ţintele  asumate sunt realiste (cuantificate corect) şi conduc la  îndeplinirea 

obiectivelor  POCU din SDL Municipiul Vulcan. 

– Cei doi evaluatori au acordat 5 de puncte la acest criteriu, argumentând acordarea acestui punctaj:  
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Comentariu evaluator 1:  

Există corelaţie între indicatorii de realizare (natura și ținte), activităţi, grupul țintă (natură și 

dimensiune) și obiectivele proiectului. Indicatorii de realizare sunt rezultatul direct al activităţilor 

proiectului, ţintele  asumate sunt realiste (cuantificate corect) şi conduc la depășirea tuturor  țintelor 

indicatorilor specifici ai SDL Municipiul Vulcan 

 

 

Comentariu evaluator 2: Există corelaţie între indicatorii de realizare (natura și ținte), activităţi, 

grupul țintă (natură și dimensiune) și obiectivele proiectului. Indicatorii de realizare sunt rezultatul 

direct al activităţilor proiectului, ţintele  asumate sunt realiste (cuantificate corect) şi conduc la 

depășirea tuturor  țintelor indicatorilor specifici ai SDL Municipiul Vulcan 

 

 

Criteriul 3 din Grila de evaluare tehnică și financiară – Indicatorii de rezultat sunt corelați cu 

obiectivele proiectului și conduc la îndeplinirea obiectivelor de program – Cei doi evaluatori au 

acordat punctaj maxim, respectiv 5 de puncte, argumentând acordarea acestui punctaj prin 

urmatoarele comentarii:  

 

Comentariu evaluator 1: Există corelaţie între indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat  şi 

obiectivele POCU 2014 - 2020  cuprinse în SDL Municipiul Vulcan și în prezentul ghid 

 

Comentariu evaluator 2: Există corelaţie între indicatorii de realizare, indicatorii de rezultat  şi 

obiectivele POCU 2014 - 2020  cuprinse în SDL Municipiul Vulcan și în prezentul ghid 

 

 

Criteriul 4 din Grila de verificare tehnică și financiară – Fișa de proiect vizează un număr cât mai 

mare de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 

-  Cei doi evaluatori au acordat 0 puncte la acest criteriu, argumentând astfel acordarea acestui 

punctaj:  

 

Comentariu evaluator 1: Fisa de proiect se adreseaza unui numar de 740 beneficiari (pagina 18 din 

fisa) 

 

Comentariu evaluator 2: Fisa de proiect se adreseaza unui numar de 740 beneficiari (pagina 18 din 

fisa) 

 

 

Criteriul 5 din Grila de evaluare tehnică și financiară – Proiectul ( Fisa de Proiect) este 

complementar cu  alt proiect/alte proiecte FSE/FEDR din cadrul SDL  a Municipiului Vulcan. 

Ambii evaluatori  au acordat 0 puncte argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Fișa de proiect propusă este complementar cu  un proiect FSE/FEDR din 

cadrul SDL Vulcan (pagina 21 din fișă) 
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Comentariu evaluator 2: Fișa de proiect propusă este complementar cu  un proiect FSE/FEDR din 

cadrul SDL Vulcan (pagina 21 din fișă). 

 

Criteriul 6 din Grila de evaluare tehnică și financiară: Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în 

relaţie cu analiza de nevoi şi resursele din cadrul proiectului 

Cei doi evaluatori au acordat câte 10 puncte, asfel: 

Comentariu evaluator 1: 

Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relaţie cu analiza de nevoi şi resursele din cadrul 

proiectului; Este identificata modalitatea de recrutare a grupului ținta; Proiectul justifică de ce sunt 

abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă. 

 

Comentariu evaluator 2: 

Grupul țintă este definit clar și cuantificat, în relaţie cu analiza de nevoi şi resursele din cadrul 

proiectului; Este identificata modalitatea de recrutare a grupului ținta; Proiectul justifică de ce sunt 

abordate anumite categorii specifice de persoane care fac parte din grupul țintă. 

 

Criteriul 7 din Grila de evaluare tehnică și financiară 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 

Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: 

Este descrisă experienţa solicitantului şi a partenerilor, rolul  acestora în proiect şi sunt prezentate 

resursele materiale şi umane pe care le are fiecare la dispoziţie pentru implementarea proiectului. 

Activitățile curente ale solicitantului și, dacă e cazul, ale fiecăruia dintre parteneri au legătură directă 

cu activitățile pe care urmează să le implementeze aceștia în cadrul proiectului. 

. 

 

Comentariu evaluator 2: 

Este descrisă experienţa solicitantului şi a partenerilor, rolul  acestora în proiect şi sunt prezentate 

resursele materiale şi umane pe care le are fiecare la dispoziţie pentru implementarea proiectului. 

Activitățile curente ale solicitantului și, dacă e cazul, ale fiecăruia dintre parteneri au legătură directă 

cu activitățile pe care urmează să le implementeze aceștia în cadrul proiectului. 

 

 

Criteriul 8 din Grila de evaluare tehnică și financiară Proiectul prezintă valoare adăugată 

Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 
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Comentariu evaluator 1: 

Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului ţintă le primesc exclusiv ca urmare a 

implementării proiectului. Impactul estimat asupra grupului țintă şi asupra domeniului este realist. 

 

Comentariu evaluator 2: 

 

Sunt descrise beneficiile suplimentare pe care membrii grupului ţintă le primesc exclusiv ca urmare a 

implementării proiectului. Impactul estimat asupra grupului țintă şi asupra domeniului este realist 

 

Criteriul 9 din Grila de evaluare tehnică și financiară Proiectul prevede măsuri de monitorizare 

adecvate în raport cu complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate 

Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Proiectul prevede măsuri de monitorizare adecvate în raport cu 

complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate 

 

Comentariu evaluator 2: Proiectul prevede măsuri de monitorizare adecvate în raport cu 

complexitatea proiectului, pentru a asigura atingerea rezultatelor vizate 

 

Criteriul 10 din Grila de evaluare tehnică și financiară: În proiect sunt identificate supozițiile și 

riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor proiectului şi este prevăzut un plan de gestionare a 

acestor. 

Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Sunt descrise premisele pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu 

succes, precum şi riscurile şi impactul acestora asupra desfăşurării proiectului şi a atingerii 

indicatorilor propuşi. Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariţiei riscurilor şi  de atenuare a 

efectelor acestora în cazul apariţiei lor. Descrierea riscurilor şi a eficienţei măsurilor de prevenţie şi de 

minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate) 

 

 

Comentariu evaluator 2: Sunt descrise premisele pe baza cărora proiectul poate fi implementat cu 

succes, precum şi riscurile şi impactul acestora asupra desfăşurării proiectului şi a atingerii 

indicatorilor propuşi.  Sunt prezentate măsurile de prevenire a apariţiei riscurilor şi  de atenuare a 

efectelor acestora în cazul apariţiei lor. Descrierea riscurilor şi a eficienţei măsurilor de prevenţie şi de 

minimizare a efectelor este realistă (nu se va acorda prioritate numărului riscurilor identificate). 
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Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Fisa de proiect evidențieza în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în 

ce constă contribuția proiectului la cel puțin doua teme secundare conform Orientărilor privind 

accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificaţiile Ghidului 

Solicitantului 

 

 

Comentariu evaluator 2: Fisa de proiect evidențieza în secțiunea relevantă (tema secundară vizată) în 

ce constă contribuția proiectului la cel puțin doua teme secundare conform Orientărilor privind 

accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificaţiile Ghidului 

Solicitantului. 

 

 

Criteriul 12 din Grila de evaluare tehnică și financiară:  

Proiectul contribuie la mai mult de o temă din temele orizontale stabilite prin POCU 2014-2020 

și în conformitate cu specificaţiile Ghidului Solicitantului -  Condiții Specifice pentru depunerea 

în 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 și în prezentul ghid: dezvoltare 

durabilă, egalitate de şanse și tratament (egalitate de gen, nediscriminare, accesibilitatea 

persoanelor cu dizabilități),  schimbări demografice – dacă este cazul.Cei doi evaluatori au 

acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Proiectul contribuie la mai mult de o temă din temele orizontale stabilite 

prin POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificaţiile Ghidului Solicitantului 

 

 

Comentariu evaluator 2: Proiectul contribuie la mai mult de o temă din temele orizontale stabilite 

prin POCU 2014-2020 și în conformitate cu specificaţiile Ghidului Solicitantului 

 

 

 

 

Criteriul 11 din Grila de evaluare tehnică și financiară: Fisa de proiect evidențieza în secțiunea 

relevantă (tema secundară vizată) în ce constă contribuția proiectului la cel puțin doua teme secundare 

conform Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020 și în conformitate cu 

specificaţiile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice pentru depunerea în 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 și în prezentul ghid : sprijinirea tranziției către o economie cu emisii 

scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punctul de vedere al utilizării resurselor, etc. 
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Criteriul 13 din Grila de evaluare tehnică și financiară:  

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,   sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate și sunt realiste 

în raport cu nivelul pieței, fiind fundamentate printr-o analiză realizată de solicitant. Cei doi 

evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte,  argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Costurile incluse în buget respectă valorile maxime și plafoanele prevăzute 

de Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020. 

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 

-există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora. Nivelurile costurilor 

estimate sunt adecvate opţiunilor tehnice propuse și specificului activităţilor, rezultatelor şi resurselor 

existente 

-Este prezentată o analiză a costurilor de pe piaţă pentru servicii/bunuri similare.  
 

 

Comentariu evaluator 2: Costurile incluse în buget respectă valorile maxime și plafoanele prevăzute 

de Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020. 

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 

-există un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costul alocat acestora. Nivelurile costurilor 

estimate sunt adecvate opţiunilor tehnice propuse și specificului activităţilor, rezultatelor şi resurselor 

existente 

-Este prezentată o analiză a costurilor de pe piaţă pentru servicii/bunuri similare.  

  

 

Criteriul 14 din Grila de evaluare tehnică și financiară:  

Resursele materiale sunt adecvate ca natură, structură şi dimensiune în raport cu activitățile 

propuse și rezultatele așteptate, Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte  

argumentând astfel: 

 

Comentariu evaluator 1: Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri (dacă este 

cazul) sunt utile pentru buna implementare a proiectului 

 
 

Comentariu evaluator 2: Resursele materiale puse la dispoziție de solicitant și parteneri (dacă este 

cazul) sunt utile pentru buna implementare a proiectului 
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Criteriul 15 din Grila de evaluare tehnică și financiară: Resursele umane ( numar de persoane, 

experienta profesionala, implicare in proiect) sunt adecvate in raport cu activitățile propuse si 

rezultatele așteptate. Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 5 puncte. 

 

Criteriul 16 din Grila de evaluare tehnică și financiară: Sustenabilitatea proiectului. Măsura în care 

proiectul asigură continuarea efectelor sale și valorificarea rezultatelor proectului după finalizarea 

acestuia.. Cei doi evaluatori au acordat  punctajul maxim 4 puncte, argumentând astfel: 

 

Evaluator 1: Proiectul include, în timpul implementării, activități care conduc la valorificarea 

rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia ( 2 puncte). Proiectul include activități în timpul 

implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc (2 

puncte).  

 

Evaluator 2: Proiectul include, în timpul implementării, activități care conduc la valorificarea 

rezultatelor proiectului după finalizarea acestuia ( 2 puncte). Proiectul include activități în timpul 

implementării care duc la transferabilitatea rezultatelor proiectului către alt grup țintă/ alt sector etc ( 2 

puncte). 

 

 

 

Fișa de proiect poate fi respinsă dacă se constată de CCS Restrâns aspecte referitoare la 

neîndeplinirea cerințelor minime de eligibilitate sau încălcarea unor principii generale de 

selecție. 

 

 

 

Concluzii: 

 

Fișa de proiect „OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI” a fost 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 ca 

fișa de proiect să fie admisă  este de 70 puncte, aceasta se declară eligibilă.  

 

În urma procesului de selecție, Comitetul de selecție a selectat fișa de proiect nr. 5/ 08.09.2020, cu        

titlul “OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI” în cadrul apelului de selectie 

POCU/GAL VULCAN/2020/5/02/O.S.5.1 
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 Nume și prenume Semnătura Data 

Preşedintele 

Comitetului de selecţie 

 REVITEA SAIDAC 

NICOLETA GIORGIANA 

(REPREZENTANT SECTOR 

PUBLIC) 

  

Secretar ALSTANI NICUȘOR 
(REPREZENTANT  

SOCIETATEA CIVILĂ) 

  

Membru IVĂNIȘI MARIA IULIA 

(REPREZENTANT SECTOR 

PRIVAT) 

  

Membru NEDELEA DANIEL 

(REPREZENTANT 

SOCIETATEA CIVILĂ) 

  

Membru CHERECHEȘ CRISTIAN 
(REPREZENTANT SECTOR 

PRIVAT) 
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Anexa la Raportul de selecție intermediar nr. ___________________ 

 

 

 

 

Lista de proiecte selectate in cadrul apelului de proiecte 

P.O.R/GAL VULCAN/2020/9/05/OS 9.1 

 

 

 

 

Denumire fișă de proiect „OAMENI PREGATITI PENTRU VIITORUL VULCANULUI” 

 

Fișa de proiect   nr. 5 / 08.09.2020  

 

 

Apel de fișă de proiect   POCU/GAL VULCAN/2020/5/02/O.S.5.1 

 

 

Valoarea totală a  fișei de proiect selectată 6.710,064,88 lei lei cu TVA (1.419.488,667  euro). Curs 

Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 si anume 1 euro=4,7271 ron 

 

Valoarea totală eligibilă a fișei de proiect selectată: 6.710,064,88 lei lei cu TVA (1.419.488,667  euro). 

Curs Inforeuro aferent lunii septembrie 2019 si anume 1 euro=4,7271 ron 

 

 


