
 
 
  

 
 
 

RAPORT DE EVALUARE PUNCTAJ PROIECTE 
 

 
Apel Selecție numărul 1 M2/6B „Dezvoltarea Satelor din Clisura Dunării” 
Data lansării Apelului de Selecție: 29 Ianuarie 2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 30 Aprilie  2018 
Suma alocată pe măsură: 335.462,04  Euro 
Suma publică disponibilă pentru selecție: 335.462,04  Euro 
Suma maximă nerambursabilă: 200.000 Euro/proiect 
Numărul proiectelor depuse: 4 
Numărul proiectelor conforme și eligibile: 3 
Beneficiari eligibili: 

• Autorități publice locale și asociațiile acestora (ADI-uri); 
• ONG-uri definite conform legislației în vigoare 

Punctaj minim: 30 puncte 
 
Obiectivele proiectelor se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 20 alin. (1) punctul  D  
În cadrul Apelului de Selecție numărul 1 deschis de Asociația „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” pentru măsura  M2/6B „Dezvoltarea Satelor din Clisura 
Dunării” , au fost depuse un număr de 4 proiecte,  ai căror solicitanți au sediul (punctul de lucru) pe teritoriul GAL Clisura Dunării atât în județul Caraș-Severin (3 solicitanți 
) cât și în județul Mehedinți (1 solicitant).    
Valoarea totală a proiectelor depuse pe măsura M2/6B se ridică la suma de 279.867,436 Euro, valoarea publică a proiectelor eligibile și selectate fiind de 
209.867,436 Euro. 
În cadul acestei măsuri a fost declarat un  proiect neconform cel depus de Comuna Șopotu Nou – și având titlul ” Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență 
al comunei Șopotu Nou, județul Caraș-Severin” 
Proiectul a fost restituit solicitanțului pe baza unui proces verbal de restituire, semnat de ambele părți, pentru corectarea/completarea acestuia în vederea 
redepunerii în cadrul aceluiași Apel de selecție, conform prevederilor din Ghidul Solicitantului aferente Măsurii M2/6B ”Dezvoltarea Satelor din Clisura Dunării”.  
Solicitantul nu a redepus proiectul în cadrul Apelului de Selecție numărul 1.  
 
În urma evaluării și completării Anexei E.1.2.3L -Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M2/6B pentru fiecare proiect declarat conform și eligibil de 
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către responsabilii evaluare, a rezultat următoarea situație: 
 

Nr. 
crt.  

Titlu proiect Beneficiar Reprezentant 
legal 

Nr. inregistrare 
proiect  

Punctaj 
criterii 
selecție 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

1.   Achiziție utilaj multifuncțional și echipamente pentru 
dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
Eșelnița, județul Mehedinți 

Comuna Eșelnița CIURU  Ioan 14/22.02.2018 42 70.000 

2. Construire bază sportivă comuna Sichevița Comuna Sichevița KRAMER  Nicolaie 19/27.03.2018 50 69.937,436 
3.    Modernizare cu utilaje și echipamente specifice a 

serviciului voluntar pentru situații de urgență, în comuna 
Gîrnic 

Comuna Gîrnic TISMĂNARIU 
Nicolae 

22/30.03.2018 70 69.930 

 
Prezentăm în cele ce urmează detaliat  pentru fiecare solicitant în parte, punctajul obținut de acesta și motivul neacordării punctelor acolo unde este cazul: 
       
Comuna  Eșelnița  - Achiziție utilaj multifuncțional și echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Eșelnița, județul Mehedinți 
Obiectivul proiectului: Achiziție utilaj multifuncțional și echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Eșelnița, Mehedinți 
Amplasare proiect (localitate) Eșelnița, Mehedinți. 
 
Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M2/6B – Dezvoltarea satelor din Clisura Dunării 

Punctaj 
GAL 

Observatii 

1.       Proiecte realizate în parteneriat =10 puncte   
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin două instituții: 10 puncte 
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin o instituție: 5 puncte 
 Proiectul NU propune un parteneriat: 0 puncte 

0 Criteriu neindeplinit 
conform metodologiei 

criterii de selectie 

2.   Proiecte cu impact micro-regional =10 puncte 
• Proiectul deservește cel puțin 3 UAT-uri din teritoriu = 10 puncte 
• Proiectul deservește 2 UAT-uri din teritoriu =5 puncte 
• Proiectul deservește 1 UAT din teritoriu = 0 puncte 

0 Criteriu neindeplinit 
conform metodologiei 

criterii de selectie 

3. Proiectul propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila:10 puncte 0 Criteriu neindeplinit 
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• Proiectul propune investiții in energie regenerabila = 5 puncte 
• Proiectul propune exploatarea resurselor de energie regenerabilă =5 puncte 

Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila =0 puncte 

conform metodologiei 
criterii de selectie 

4.       Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă = 15 puncte 
• Investiția conduce la crearea a minim doua locuri de munca:15 puncte 
• Investitia conduce la crearea unui loc de munca: 12 puncte 
• Investitia nu conduce la crearea unui loc de munca nou creat:  0 puncte  

12 Criteriu indeplinit partial 
conform metodologiei 

criterii de selectie 
Prin proiect se creeaza 
doar un loc de munca. 

5.         Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială=5 puncte 
• Proiectul este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 5 puncte 
• Proiectul NU este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 0 puncte 

0 Criteriu neindeplinit 
conform metodologiei 

criterii de selectie 
6. Folosirea resurselor locale = 10 puncte 

 Proiectul folosește resurse locale în pondere mai mare de 50% în implementarea proiectului – 10 puncte; 
 Proiectul folosește cel puțin o resursă locală în implementarea lui – 5 puncte; 
 Proiectul nu folosește resurse locale – 0 puncte; 

5 Criteriu indeplinit 
partial conform 
metodologiei 

In MJ nu este descrisa 
modalitatea in care 
proiectul foloseste 
resursele locale in 

pondere mai mare de 
50%. 

7.  
Implicarea tinerilor in cadrul proiectelor = 5 puncte 

• Proiectul propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =5 puncte 
• Proiectul NU propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =0 puncte 

5 Criteriu indeplinit  
conform metodologiei 

8. Deschiderea investiției/serviciului către grupuri vulnerabile – accesibilitatea pentru grupuri vulnerabile = 5 
puncte 
• Proiectul propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 0 puncte 

0 Criteriu neindeplinit 
conform metodologiei 

criterii de selectie 

9. Contribuția la Obiectivele transversale (mediu si climă) =10 puncte 
• Proiectul contribuie la cele 2 obiective transversale =10 puncte 
• Proiectul contribuie la unul din cele 2 obiective transversale =5 puncte 

0 Criteriu neindeplinit 
conform metodologiei 

criterii de selectie 
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• Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 

10 Valoarea proiectului (proiectele cu valori mai mici vor fi punctate suplimentar)=15 puncte 
Valoarea proiectului este intre 5.000-70.000 euro= 15 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 70.001-100.000 euro= 5 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 100.001-200.000 euro= 0 puncte. 

15 Criteriu indeplinit  
conform metodologiei 

11  Integrarea minorităților naționale (vor fi punctate proiectele care au ca beneficiari direcți sau indirecți membri 
ai minorităților – în special a minorității rrome)=5 puncte 
• Proiectul propune integrarea minorităților naționale = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea minorităților naționale = 0 puncte 

5 Criteriu indeplinit 
conform metodologiei 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 42  
 
Comuna Sichevița  - Construire bază sportivă comuna Sichevița 
Obiectivul proiectului: Construirea unei baze sportive pentru practicarea sporturilor diverse; Creșterea participării locuitorilor la activități sportive; Creșterea 
numărului de copii și tineri care participă la competiții sportive; Promovarea sportului și modului sănătos de viață 
Amplasare proiect (localitate) Sichevița, Județul Caraș-Severin. 
 

Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M2/6B – Dezvoltarea satelor din Clisura Dunării 

Punctaj 
GAL 

Observatii  

1.       Proiecte realizate în parteneriat =10 puncte   
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin două instituții: 10 puncte 
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin o instituție: 5 puncte 
 Proiectul NU propune un parteneriat: 0 puncte 

10 Criteriu indeplinit 
conform 
metodologiei  

2.   Proiecte cu impact micro-regional =10 puncte 
• Proiectul deservește cel puțin 3 UAT-uri din teritoriu = 10 puncte 
• Proiectul deservește 2 UAT-uri din teritoriu =5 puncte 
• Proiectul deservește 1 UAT din teritoriu = 0 puncte 

10 Criteriu indeplinit 
conform 
metodologiei  

3. Proiectul propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila:10 puncte 
• Proiectul propune investiții in energie regenerabila = 5 puncte 
• Proiectul propune exploatarea resurselor de energie regenerabilă =5 puncte 

Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila =0 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 
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4.       Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă = 15 puncte 
• Investiția conduce la crearea a minim doua locuri de munca:15 puncte 
• Investitia conduce la crearea unui loc de munca: 12 puncte 
• Investitia nu conduce la crearea unui loc de munca nou creat:  0 puncte  

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 
5.         Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială=5 puncte 

• Proiectul este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 5 puncte 
• Proiectul NU este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 0 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 
6. Folosirea resurselor locale = 10 puncte 

 Proiectul folosește resurse locale în pondere mai mare de 50% în implementarea proiectului – 10 puncte; 
 Proiectul folosește cel puțin o resursă locală în implementarea lui – 5 puncte; 
 Proiectul nu folosește resurse locale – 0 puncte; 

5 Criteriu indeplinit 
partial conform 
metodologiei 
In MJ nu este 

descrisa 
modalitatea in 
care proiectul 

foloseste 
resursele locale 
in pondere mai 
mare de 50%. 

7.  
Implicarea tinerilor in cadrul proiectelor = 5 puncte 

• Proiectul propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =5 puncte 
• Proiectul NU propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =0 puncte 

5 Criteriu indeplinit  
conform 

metodologiei 

8. Deschiderea investiției/serviciului către grupuri vulnerabile – accesibilitatea pentru grupuri vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 0 puncte 

5 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 
9. Contribuția la Obiectivele transversale (mediu si climă) =10 puncte 

• Proiectul contribuie la cele 2 obiective transversale =10 puncte 
• Proiectul contribuie la unul din cele 2 obiective transversale =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 
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criterii de selectie 

10 Valoarea proiectului (proiectele cu valori mai mici vor fi punctate suplimentar)=15 puncte 
Valoarea proiectului este intre 5.000-70.000 euro= 15 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 70.001-100.000 euro= 5 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 100.001-200.000 euro= 0 puncte 

15 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 

11  Integrarea minorităților naționale (vor fi punctate proiectele care au ca beneficiari direcți sau indirecți membri ai 
minorităților – în special a minorității rrome)=5 puncte 
• Proiectul propune integrarea minorităților naționale = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea minorităților naționale = 0 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 
                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 50  

 
Comuna Gîrnic -  Modernizare cu utilaje și echipamente specifice a serviciului voluntar pentru situații de urgență, în comuna Gîrnic 
Obiectivul proiectului: Creșterea nivelului socio-economic al comunei, stimulând fluidizarea traficului auto și pietonal pe drumurile comunale prin achiziționarea 
unui buldoexcavator dotat cu echipamente specifice (lamă de zăpadă, picon, perie măturătoare cu colectare); creșterea atractivității comunei pentru turiști prin 
asigurarea unor drumuri accesibile circulației; Folosirea resurselor locale și materiale din zonă; Îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația rurală 
Amplasare proiect (localitate): Gîrnic/Padina Matei, județul Caraș-Severin 
 

Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M2/6B – Dezvoltarea satelor din Clisura Dunării 

Punctaj 
GAL 

 

1.       Proiecte realizate în parteneriat =10 puncte   
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin două instituții: 10 puncte 
 Proiectul se implementează în parteneriat cu cel puțin o instituție: 5 puncte 
 Proiectul NU propune un parteneriat: 0 puncte 

10 Criteriu 
indeplinit l 
conform 

metodologiei 
2.   Proiecte cu impact micro-regional =10 puncte 

• Proiectul deservește cel puțin 3 UAT-uri din teritoriu = 10 puncte 
• Proiectul deservește 2 UAT-uri din teritoriu =5 puncte 
• Proiectul deservește 1 UAT din teritoriu = 0 puncte 

10 
 

Criteriu 
indeplinit l 
conform 

metodologiei 
3. Proiectul propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila:10 puncte 

• Proiectul propune investiții in energie regenerabila = 5 puncte 
• Proiectul propune exploatarea resurselor de energie regenerabilă =5 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ CLISURA DUNĂRII 
Com. Berzasca, Nr. 282, Jud. Caraş Severin, România; 

Tel. +40 740 896990; Fax: +40 255 545651; 

www.gal-clisuradunarii.ro ; office@gal-clisuradunarii.ro 

 

http://www.gal-clisuradunarii.ro/
mailto:office@gal-clisuradunarii.ro


 
 
  

Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila și exploatarea resurselor de energie regenerabila =0 puncte metodologiei 
criterii de 
selectie 

4.       Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă = 15 puncte 
• Investiția conduce la crearea a minim doua locuri de munca:15 puncte 
• Investitia conduce la crearea unui loc de munca: 12 puncte 
• Investitia nu conduce la crearea unui loc de munca nou creat:  0 puncte  

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de 
selectie 

5.         Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială=5 puncte 
• Proiectul este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 5 puncte 
• Proiectul NU este complementar unui proiect POCU pentru infrastructura sociala: 0 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de 
selectie 

6. Folosirea resurselor locale = 10 puncte 
 Proiectul folosește resurse locale în pondere mai mare de 50% în implementarea proiectului – 10 puncte; 
 Proiectul folosește cel puțin o resursă locală în implementarea lui – 5 puncte; 
 Proiectul nu folosește resurse locale – 0 puncte; 

10 Criteriu 
indeplinit 
conform 

metodologiei 
7.  

Implicarea tinerilor in cadrul proiectelor = 5 puncte 
• Proiectul propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =5 puncte 
• Proiectul NU propune implicarea tinerilor in cadrul activitatilor =0 puncte 

5 Criteriu 
indeplinit  
conform 

metodologiei 
8. Deschiderea investiției/serviciului către grupuri vulnerabile – accesibilitatea pentru grupuri vulnerabile = 5 puncte 

• Proiectul propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile = 0 puncte 

5 Criteriu 
indeplinit  
conform 

metodologiei 
9. Contribuția la Obiectivele transversale (mediu si climă) =10 puncte 

• Proiectul contribuie la cele 2 obiective transversale =10 puncte 
• Proiectul contribuie la unul din cele 2 obiective transversale =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 

10 Criteriu 
indeplinit 
conform 

metodologiei 
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10 Valoarea proiectului (proiectele cu valori mai mici vor fi punctate suplimentar)=15 puncte 
Valoarea proiectului este intre 5.000-70.000 euro= 15 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 70.001-100.000 euro= 5 puncte 
Valoarea proiectului este cuprinsa intre 100.001-200.000 euro= 0 puncte 

15 Criteriu 
indeplinit 
conform 

metodologiei 
11  Integrarea minorităților naționale (vor fi punctate proiectele care au ca beneficiari direcți sau indirecți membri ai 

minorităților – în special a minorității rrome)=5 puncte 
• Proiectul propune integrarea minorităților naționale = 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea minorităților naționale = 0 puncte 

5 Criteriu 
indeplinit 
conform 

metodologiei 
                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 70  

 
 
 
Întocmit, 
Responsabili verificare evaluare și selectie proiecte Asociația „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” 
  
Mihaela CONSTANTINESCU  
 
Simona Mirela PÎSLARU 
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