
 
 
  

 
RAPORT DE EVALUARE PUNCTAJ PROIECTE 

 
Apel Selecție numărul 1 M1/6B „Promovarea UNITARA a teritoriului Clisura Dunării” 
Data lansării Apelului de Selecție: 29 Ianuarie 2018 
Data limită de depunere a proiectelor: 30 Aprilie  2018 
Suma alocată pe măsură: 130.000  Euro 
Suma publică disponibilă pentru selecție: 130.000  Euro 
Suma maximă nerambursabilă: 10.000 Euro/proiect 
Numărul proiectelor depuse: 1 
Numărul proiectelor conforme și eligibile: 1 
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  M1/6B „„Promovarea UNITARA a teritoriului Clisura 
Dunării”, a fost depus un  proiect,  al cărui solicitant are sediul (punctul de lucru) pe teritoriul GAL Clisura Dunării în județul Mehedinți.    
Valoarea totală a proiectelor depuse pe măsura M1/6B se ridică la suma de 10.000 Euro.  
In cadul acestei masuri nu au fost declarate proiecte neconforme.   
În urma evaluării și completării Anexei E.1.2.3L -Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M1/6B pentru  proiectul  declarat conform și eligibil de 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 privind promovarea obiectivelor turistice în Clisura 
Dunării – Eșelnița Mehedinți 

Comuna Eșelnița CIURU  Ioan 23/27.04.2018 50 10.000 Euro 

 
Prezentăm în cele ce urmează detaliat  pentru fiecare solicitant în parte, punctajul obținut de acesta și motivul neacordării punctelor acolo unde este cazul:        
 
 
 
 

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 
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Comuna  Eșelnița  - Achiziție privind promovarea obiectivelor turistice în Clisura Dunării – Eșelnița Mehedinți 
Obiectivul proiectului: Achiziție privind promovarea obiectivelor turistice în Clisura Dunării Eșelnița, județul Mehedinți 
 

Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M1/6B  - Promovarea UNITARA a teritoriului Clisura Dunării 

Punctaj 
GAL 

Observatii 

1.       Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale=10 puncte 
• Proiectul contribuie cu peste 50% din valoarea sa la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale: 
10 puncte 
• Proiectul are cel puțin un element de conservare a patrimoniului local și a tradițiilor locale: 5 puncte 
• Proiectul nu contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale: 0 puncte 
 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 

2.       Proiectul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și 
naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale = 10 puncte 
• Proiectul contribuie în totalitate la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și 
naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale : 10 puncte 
• Proiectul are minim un element al tradițiilor locale, valorilor culturale și naturale: 5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și 
naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale: 0 puncte 
 

10 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 
criterii de selectie 

3. Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea indentității locale = 
10 puncte 

• Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale =10 
puncte 

• Proiectul NU contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea identității locale 
=0 puncte 
 

10 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 
criterii de selectie 

4. Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei = 5 puncte 
• Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =0 puncte 

5 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 
criterii de selectie 

5. Proiectul sprijină activitățile legate de de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde 
activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin 

10 
 

Criteriu indeplinit 
conform 
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participare la evenimente = 10 puncte 
• Proiectul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde activități 

sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin 
participare la evenimente= 10 puncte. 

• Proiectul NU sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, cuprinde 
activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la atragerea turiștilor prin 
participare la evenimente= 0 puncte 
 

 metodologiei 
criterii de selectie 

6. Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de atenuarea 
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 10 puncte 

• Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de atenuarea 
schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 10 puncte 

• Proiectul NU prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția mediului și de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 0 puncte 
 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 

7. Proiectul are o componenta inovatoare = 15 puncte 
• Proiectul este în totalitate unul inovator = 15 puncte 
• Proiectul are componentă de inovare peste 50% din valoarea/ponderea lui – 10 puncte  
• Proiectul are o singură componentă de inovare care reprezintă mai puțin de 50% din valoare/ponderea 

acestuia – 5 puncte; 
• Proiectul nu are componentă inovatoare 

 

15 Criteriu indeplinit 
conform 

metodologiei 
criterii de selectie 

8 Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru un 
număr mai mare de 4 zile = 15 puncte 

• Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru un 
număr mai mare de 4 zile =15 puncte 

• Proiectul NU propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic/NU atrage turiștii pentru 
un număr mai mare de 4 zile = 0 puncte 
 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
metodologiei 

criterii de selectie 

9 Programul este derulat în parteneriat local 
• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând mai mult de 2 parteneri = 15 puncte 

0 Criteriu 
neindeplinit 

conform 
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• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 2 parteneri = 10 puncte 
• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 1 partener = 5 puncte 
• Programul NU este derulat în parteneriat local = o puncte 

 

metodologiei 
criterii de selectie 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 50  
 
 
 
 
Întocmit, 
Responsabili verificare evaluare și selectie proiecte Asociația „Grupul de Acțiune Locală Clisura Dunării” 
  
Mihaela CONSTANTINESCU  
 
Simona Mirela PÎSLARU 
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