Anexa 5.1 - Raport de selecţíe intermediar pentru lista de fise de proiecte cuprinse in SDL

Conţinut:
Introducere
Membrii Comitetului de selecţie GAL
Derularea selecţiei de fise de proiecte
Concluzii
Anexe:

Lista de fise de proiecte selectate1

Introducere:
Asociatia GAL Targovistea Egalitatii de Sanse a lansat in perioada 04.02.2020 – 19.03.2020, apelul
de fise de proiect POR/GAL TARGOVISTE EGALITATII DE SANSE/2020/9/1/OS9.1, pentru care a
fost alocata suma de 260.000 euro, incluzand Masura 1 - Modernizarea infrastructurii rutiere și
pietonale si Masura 2 - Dezvoltarea si modernizarea spatiilor publice urbane degradate.
Apelul s-a adresat beneficiarilor eligibili în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020,
Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru intervențiile aferente SDL GAL „Targovistea
Egalitatii de Sanse” , respectiv:
• UAT Municipiul Târgoviște, definită conform Legii administrației publice locale nr. 215/2001,
cu modificările și completările ulterioare (APL-uri), ca membru în GAL „Târgoviștea Egalității de
Șanse” constituit pentru implementarea SDL
Numărul total al fiselor de proiecte:
In cadrul apelului, au fost depuse 2 fise de proiect, cate una pentru fiecare masura in parte.
Solicitant a fost UAT Municipiul Targoviste.
Nr.
crt.

Solicitant

Masura/Interventia

1

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

M1 - Modernizarea
infrastructurii
rutiere și
pietonale /
Reabilitare strazi

1

Valoarea
alocata/masura
/interventie
(euro)
210.000

Titlul fisei
de proiect
Reabilitare
si
modernizar
e strazi ZUM
1 – Cartier

Data depunerii
la GAL si nr.
de inregistrare

Valoare
eligibila in
lei/euro
997.815 lei
/ 210.000
euro

Lista de fise de proiecte selectate va fi ordonată în funcţie de punctajul total
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si alei pietonale
nemodernizate

2

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

M2 - Dezvoltarea si
modernizarea
spatiilor publice
urbane degradate
/
Creare/moderniza
re locuri de joacă
pentru copii;

Creare/moderniz
are spații verzi.

50.000

Prepeleac:
Oltului, Ion
Neculce,
Fructelor si
Luceafarului
Creare /
modernizar
e locuri de
joaca
pentru copii
si spatii
verzi in
Municipiul
Targoviste

5/11.02.2020

4/11.02.2020

237.575 lei
/ 50.000
euro

Perioada în care s-a efectuat selecţia: 11.02.2020 – 19.03.2020
Membrii Comitetului de selecţie al GAL
Membri comitetului de selectie au fost desemnati prin Decizia Consiliului Director nr. 5/06.03.2020.
Nume

Rol (se va menţiona inclusiv apartenenţa la mediul privat sau
public)

Raducanu Tudorica

Presedinte - Sector Privat – S.C. RADUCANU PROD-COM S.R.L.

Costache Ilarie

Membru – Societate Civila - Asociatia Zaedno a Bulgarilor din
Targoviste

Popescu Gheorghe

Membru – Reprezentant ZUF

Procesul de selecţie
In data de 07.04.2020, orele 16:00, membrii CES s-au intalnit la sediul GAL din Municipiul Targoviste,
Calea Domneasca, nr. 23, in urmatoarea componenta:
•
•
•

Raducanu Tudorica, Presedinte - Sector Privat – S.C. RADUCANU PROD-COM S.R.L.
Costache Ilarie, Membru – Societate Civila - Asociatia Zaedno a Bulgarilor din Targoviste
Popescu Gheorghe, Membru – Reprezentant ZUF

S-a constatat indeplinirea conditiei de „dublu cvorum” si au fost completate si semnate declaratiile
privind evitare a conflictului de interese a persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție
a proiectelor.
Numele fiecărui solicitant și denumirea fiselor de proiecte aferente
In vedere intocmirii raportului de selectie intermediar, membrii CES au primit din partea expertilor
implicati in procesul de evaluare, grilele CAE si ETF aferente celor 2 fise de proiect, dupa cum
urmeaza:
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Nr.
crt.

Solicitant

Masura/Interventia

1

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

M1 - Modernizarea
infrastructurii
rutiere și
pietonale /
Reabilitare strazi
si alei pietonale
nemodernizate

2

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

M2 - Dezvoltarea si
modernizarea
spatiilor publice
urbane degradate
/
Creare/moderniza
re locuri de joacă
pentru copii;

Creare/moderniz
are spații verzi.

Valoarea
alocata/masura
/interventie
(euro)
210.000

50.000

Titlul fisei
de proiect
Reabilitare
si
modernizar
e strazi ZUM
1 – Cartier
Prepeleac:
Oltului, Ion
Neculce,
Fructelor si
Luceafarului
Creare /
modernizar
e locuri de
joaca
pentru copii
si spatii
verzi in
Municipiul
Targoviste

Data depunerii
la GAL si nr.
de inregistrare

Valoare
eligibila in
lei/euro
997.815 lei
/ 210.000
euro

5/11.02.2020

4/11.02.2020

237.575 lei
/ 50.000
euro

Sinteza discuţiilor/concluzii privind argumentarea punctajelor
Au fost analizate grilele CAE si s-a constatat faptul ca ambele fise de proiect depuse in cadrul
prezentului apel au obtinut DA la toate criteriile de evaluare, din partea celor doi experti evaluatori.
Expertii au efectuat vizite in teren in vederea identificarii locatiilor in care vor fi realizate
interventiile, acestea fiind in acord cu informatiile din fisele de proiect si anexele aferente.
Pe cale de consecinta, fisele de proiect au fost admise in etapa tehnico – financiara.
Fisa de proiect cu titlul “Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului, Ion
Neculce, Fructelor si Luceafarului” a obtinut 90 de puncte, argumentarea punctajelor fiind
urmatoarea:
Criteriul 1 - Măsura în care fisa de proiect contribuie la realizarea obiectivelor din SDL – comisia a fost
de acord cu punctajul maxim acordat de cei doi experti evaluatori (30 puncte), fisa de proiect fiind
coerent legata de obiectivele specifice din SDL si contribuie la dezvoltarea infrastructurii si/sau
imbunatatirea serviciilor/infrastructurilor descrise in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL.
Criteriul 2 - Măsura în care rezultatele fisei de proiect contribuie la atingerea tintelor indicatorilor
specifici din SDL – comisia a fost de acord cu punctajul acordat de cei doi experti evaluatori (28
puncte)
2.1 - Obiectivele fisei de proiect sunt clare si pot fi atinse în perspectiva realizarii proiectului –
evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte);
2.2 - Evaluarea stadiului de maturitate a fisei de proiect – evaluatorii au acordat punctajul maxim de
10 puncte, intrucat fisa de proiect respecta criteriul b) Proiect tehnic şi detalii de execuţie/Contract
de lucrări;
2.3 - Solicitantul a mai gestionat cel putin 2 proiecte finantate din fonduri publice, dintre care cel
putin unul cu o valoare similara celei a prezente fise de proiect – evaluatorii au acordat punctajul
maxim (5 puncte);
2.4 - Egalitatea de sanse si nediscriminarea - evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte)
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2.5 - Dezvoltare durabila si eficienta energetica – evaluatorii au acordat punctajul minim (3 puncte)
- b) Fisa de proiect respecta cerintele legale minime în privinta protejarii mediului înconjurator si a
eficientei energetice.
Criteriul 3 - Măsura în care fisa de proiect vizeaza un numar cat mai mare de persoane aflate in risc
de saracie sau excluziune sociala – comisia a fost de acord cu punctajul maxim acordat de cei doi
experti evaluatori (27 puncte).
3.1 - Sunt menționate principalele rezultate (obiective) pe care fisa de proiect își propune să le atingă
- evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte);
3.2 - Numarul beneficiarilor vizati prin fisa de proiect respecta tinta prevazuta in ghidul solicitantului
elaborat de GAL – evaluatorii au acordat punctajul minim (7 puncte), intrucat fisa de proiect respecta
criteriul a)Respecta tinta minima;
3.3 - Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă - evaluatorii au acordat punctajul maxim (5
puncte);
3.4 - Modalitățile de rezolvare a problemelor existente la nivelul comunitatii / Sunt descrise
modalitatile de rezolvare a problemelor locuitorilor din SDL/ZUM - evaluatorii au acordat punctajul
maxim (10 puncte).
Criteriul 4 - Măsura în care fisa de proiect asigură complementaritatea cu un proiect FSE si asigura
continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare –
comisia a fost de acord cu puctajul acordat de expertii evaluatori (5 puncte)
4.1 – Sustenabilitatea proiectului dupa încetarea finantarii nerambursabile – evaluatorii au acordat
punctajul maxim (5 puncte);
4.2 - Fisa de proiect contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor la nivelul Planului de
acțiune al SDL – la acest subcriteriu, fisa de proiect a primit 0 puncte, intrucat fisa de proiect nu
prevede elemente de complementaritate cu masuri soft, de tip FSE.

Fisa de proiect cu titlul “Creare / modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in Municipiul
Targoviste” a obtinut 93 de puncte, argumentarea punctajelor fiind urmatoarea:
Criteriul 1 - Măsura în care fisa de proiect contribuie la realizarea obiectivelor din SDL – comisia a fost
de acord cu punctajul maxim acordat de cei doi experti evaluatori (30 puncte), fisa de proiect fiind
coerent legata de obiectivele specifice din SDL si contribuie la dezvoltarea infrastructurii si/sau
imbunatatirea serviciilor/infrastructurilor descrise in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL.
Criteriul 2 - Măsura în care rezultatele fisei de proiect contribuie la atingerea tintelor indicatorilor
specifici din SDL – comisia a fost de acord cu punctajul acordat de cei doi experti evaluatori (28
puncte)
2.1 - Obiectivele fisei de proiect sunt clare si pot fi atinse în perspectiva realizarii proiectului –
evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte);
2.2 - Evaluarea stadiului de maturitate a fisei de proiect – evaluatorii au acordat punctajul maxim de
10 puncte, intrucat fisa de proiect respecta criteriul b) Proiect tehnic şi detalii de execuţie/Contract
de lucrări;
2.3 - Solicitantul a mai gestionat cel putin 2 proiecte finantate din fonduri publice, dintre care cel
putin unul cu o valoare similara celei a prezente fise de proiect – evaluatorii au acordat punctajul
maxim (5 puncte);
2.4 - Egalitatea de sanse si nediscriminarea - evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte)
2.5 - Dezvoltare durabila si eficienta energetica – evaluatorii au acordat punctajul minim (3 puncte)
- b) Fisa de proiect respecta cerintele legale minime în privinta protejarii mediului înconjurator si a
eficientei energetice.
Criteriul 3 - Măsura în care fisa de proiect vizeaza un numar cat mai mare de persoane aflate in risc
de saracie sau excluziune sociala – comisia a fost de acord cu punctajul maxim acordat de cei doi
experti evaluatori (30 puncte).
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3.1 - Sunt menționate principalele rezultate (obiective) pe care fisa de proiect își propune să le atingă
- evaluatorii au acordat punctajul maxim (5 puncte);
3.2 - Numarul beneficiarilor vizati prin fisa de proiect respecta tinta prevazuta in ghidul solicitantului
elaborat de GAL – evaluatorii au acordat punctajul maxim (10 puncte), intrucat fisa de proiect
respecta criteriile a)Respecta tinta minima, b) + 10 peste tinta minima, c) + 20 peste tinta minima,
punctajul din cadrul subcapitolului 3.2 acordandu-se cumulativ;
3.3 - Identificarea problemelor la nivelul grupului țintă - evaluatorii au acordat punctajul maxim (5
puncte);
3.4 - Modalitățile de rezolvare a problemelor existente la nivelul comunitatii / Sunt descrise
modalitatile de rezolvare a problemelor locuitorilor din SDL/ZUM - evaluatorii au acordat punctajul
maxim (5 puncte).
Criteriul 4 - Măsura în care fisa de proiect asigură complementaritatea cu un proiect FSE si asigura
continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanţare –
comisia a fost de acord cu puctajul acordat de expertii evaluatori (5 puncte)
4.1 – Sustenabilitatea proiectului dupa încetarea finantarii nerambursabile – evaluatorii au acordat
punctajul maxim (5 puncte);
4.2 - Fisa de proiect contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor la nivelul Planului de
acțiune al SDL – la acest subcriteriu, fisa de proiect a primit 0 puncte, intrucat fisa de proiect nu
prevede elemente de complementaritate cu masuri soft, de tip FSE.
Data şi modul de anunţare a rezultatelor
Rezultatele au fost anuntate prin intermediul postei electronice, la adresele de e-mail indicate in
fisele de proiect.
Nr.
crt.
1

2

Titlul fisei de proiect

Notificare CAE

Notificare ETF

Reabilitare si modernizare strazi
ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului,
Ion Neculce, Fructelor si
Luceafarului
Creare / modernizare locuri de
joaca pentru copii si spatii verzi in
Municipiul Targoviste

11/23.03.2020

23/08.04.2020

20/27.03.2020

24/08.04.2020

Modalitate de transmitere
Posta electronica, la adresa
de e-mail:
primarulmunicipiuluitargovist
e@pmtgv.ro
Posta electronica, la adresa
de e-mail:
primarulmunicipiuluitargovist
e@pmtgv.ro

Fisele de proiecte încadrate pe lista prioritară
Nu este cazul
Fisele de proiecte încadrate pe lista de rezervă
Nu este cazul
Numărul total de fise de proiecte primite: 2
Numărul fiselor de proiecte retrase: 0
Numărul fiselor de proiecte neeligibile: 0
Numărul fiselor de proiecte eligibile selectate: 2
Numărul fiselor de proiecte eligibile neselectate: 0
Valoarea fiecărei fise de proiect selectata:
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Nr.
crt.

Solicitant

1

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

2

UAT MUNICIPIUL
TARGOVISTE

Titlul fisei de
proiect

Masura/Interventia

Reabilitare si
modernizare strazi
ZUM 1 – Cartier
Prepeleac: Oltului,
Ion Neculce,
Fructelor si
Luceafarului
Creare /
modernizare locuri
de joaca pentru
copii si spatii verzi
in Municipiul
Targoviste

M1 - Modernizarea
infrastructurii
rutiere și
pietonale /
Reabilitare strazi
si alei pietonale
nemodernizate
M2 - Dezvoltarea si
modernizarea
spatiilor publice
urbane degradate
/
Creare/moderniza
re locuri de joacă
pentru copii;

Valoarea
alocata/masura
/interventie
(euro)
210.000

Valoare eligibila in
lei/euro
997.815 lei / 210.000 euro

50.000

237.575 lei / 50.000 euro

Creare/moderniz
are spații verzi.
Contestatii si motivele acestora
Nu au fost depuse contestatii
Solicitari de clarificari
Pentru fisa de proiect cu titlul „Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 – Cartier Prepeleac: Oltului,
Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului” nu au fost solicitate clarificari.
Pentru fisa de proiect cu titlul „Creare / modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi in
Municipiul Targoviste”, in data de 23.03.2020, prin intermediul anexei 7 – fisa de solicitare a
informatiilor suplimentare, inregistrata sub nr. 7/23.03.2020, au fost solicitate clarificari privind zona
vizata de proiect si, implicit, documentele care atesta proprietata/administrarea/concesiunea, in
sensul in care, conform fisei interventiei la ghidul solicitantului, localizarea unei interventii
creare/modernizare locuri de joaca pentru copii se raporta la Str. Ion Neculce din ZUM 1 – Cartier
Preleac, iar in fisa de proiect a fost indicata str. Petru Cercel din ZUM 1 – Cartier Prepeleac.
UAT Municipiul Targoviste a raspuns in termen la solicitarea mai sus descrisa, prin documentul
inregistrat in evidentele GAL sub nr. 18/25.03.2020, motivand ca pe str. Ion Neculce nu au putut
identifica o suprafata adecvata interventiei. Au identificat un astfel de teren pe str. Petru Cercel,
strada care se regaseste in cadrul aceluiasi ZUM, respectiv Cartierul Prepeleac, fapt pentru care fisa
de proiect a fost admisa in etapa de evaluare tehnica si financiara.
Concluzii:
Se vor formula concluziile Comitetului de selecție al GAL.
Fisa de proiect cu titlul „Reabilitare si modernizare strazi ZUM 1 – Cartier Prepeleac:
Oltului, Ion Neculce, Fructelor si Luceafarului” a respectat criteriile de depunere (dată,
oră şi modalitate de depunere), fiind adminsa in etapa CAE, a obtinut DA la toate
criteriile din grila CAE, a fost admisa in etapa ETF obtinand 90 de puncte, fiind eligibila
si selectata.
Fisa de proiect cu titlul „Creare / modernizare locuri de joaca pentru copii si spatii verzi
in Municipiul Targoviste” a respectat criteriile de depunere (dată, oră şi modalitate de
depunere), fiind adminsa in etapa CAE, a obtinut DA la toate criteriile din grila CAE, a
fost admisa in etapa ETF obtinand 93 de puncte, fiind eligibila si selectata.
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Observatii
Nu este cazul

Membrii CES

Nume si prenume

Semnătura

Data

Preşedinte

Raducanu Tudorica

07.04.2020

Membru

Costache Ilarie

07.04.2020

Membru

Popescu Gheorghe

07.04.2020

Secretar

Ilie Roxana Mihaela

07.04.2020

Manager Asociatia GAL Targovistea Egalitatii de Sanse
Jr. Apostol Vasile
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