
Anexa 3 
 
Mecanismul Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) 
Etapa a III - a  
 
 

NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII DE CĂTRE CCS RESTRÂNS A 
FIȘELOR DE PROIECTE SELECTATE DE GAL BAIA MARE 

în cadrul apelului de fișe de proiecte nr. 1 din data de 27.04.2020 

 

Stimate domnule Președinte, 

Referitor la solicitarea de avizare a fișelor de proiecte depuse de GAL-ul pe care îl 
reprezentați și înregistrate la Secretariatul CCS Restrâns vă informăm că situația 
avizării/neavizării acestora se regăsește în tabelul anexat prezentei notificări. 

În cazul neavizării, motivele sunt evidențiate în grilele de verificare anexate. 

Vă informăm, că în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea prezentei 
notificări, aveți obligația să informați fiecare potențial beneficiar cu privire la rezultatul 
verificării fișei de proiect. 

NOTĂ: Până la finalul implementării SDL, GAL trebuie să asigure complementaritatea între 
intervențiile FEDR (POR) și intervențiile de tip FSE (POCU) conform SDL selectate în cadrul 
etapei a II-a a mecanismului DLRC. 

Cu stimă, 

 
Director General Interimar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest 

 
Cătană Sanda Livia 

 
 
 
 
Data: 
 

ciprianpatrone
Text Box
155987/08.09.2020



 
Domnului Moldovan Nicolae Dorel 
Președinte a Consiliului Director 
Grupul de Acțiune Locală Carei pentru Coeziune Socială 
 
 
Tabel 1. Notificare privind rezultatul verificării fișelor de proiecte selectate de GAL 

Nr. 
crt. 

Nr. și data 
înregistrării 
adresei de 
înaintare a 
pachetului de 
fișe de proiecte  

Denumire potențial beneficiar  Titlul fișei de proiect  Avizată/Neavizată 

1.  8384/10.08.2020 UAT Municipiul Baia Mare Dezvoltarea infrastructurii de locuire 
socială și acces la serviciile de bază în 
cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica 

Neavizată 

2.  8384/10.08.2020 UAT Municipiul Baia Mare Centrul Social Anti-Drog Avizată 

3.  8384/10.08.2020 UAT Municipiul Baia Mare Renovarea / reamenajarea spatiilor din 
unitățile scolare Şcoala 
Gimnazială Simion Barnuțiu și Şcoala 
Gimnazială Vasile 
Alecsandri 

Avizată 

4.  8384/10.08.2020 UAT Municipiul Baia Mare - Lider de parteneriat 
Parohia Romano-Catolică nr. 1 Baia Mare 
Asociaţia Organizaţia Caritas a Diecezei Satu 
Mare 

Extindere/Reorganizare Complex 
Comunitar "Sfântul Francisc de Assisi" din 
municipiul Baia Mare 

Avizată 

5.  8384/10.08.2020 UAT Municipiul Baia Mare Centru comnitar multifuncțional Neavizată 

 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 1 - fișa de proiect „Dezvoltarea infrastructurii de locuire socială și acces la serviciile de bază în 
cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica” 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Grupul de Acțiune Baia Mare 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de 
proiecte: 

8384 / 10.08.2020 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 

Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare 
Îndeplinire 

criteriu Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1.  Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat 

de ADR. 

√    

2.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 
privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

3.  Există referiri cu privire la indicatorii de realizare 
estimați a fi îndepliniți. 

√    

4.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 

privind eligibilitatea intervenției conform 

 X   



Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 

9.1, cu privire la:  

- grup țintă; √    

- activități eligibile;  X  Subproiect 2 - Extinderea infrastructurii de transport 
(nepoluant): 

➢ activitatea: „sistem de transport intermodal transport 

persoane si mărfuri 

Activitatea nu face parte dintre acțiunile sprijinite în 
cadrul axei prioritare/priorității de investiții 
POR/2019/9/9.1 

Această activitate poate fi reîncadrată ca fiind 
neeligibilă. 

Subproiect 4 - Locuințe provizorii/asistate social pe durata 
construcției locuințelor sociale 

➢ activitatea: „construire locuinte temporare ...” 

Activitatea nu face parte dintre acțiunile sprijinite în 
cadrul axei prioritare/priorității de investiții 
POR/2019/9/9.1 

Sunt neeligibile proiectele depuse de categoriile 1-3 de 
solicitanți care implică exclusiv realizarea de lucrări de 
construcţie provizorii (Ghid POR axa 9 pag 18). 

Această activitate poate fi reîncadrată ca fiind 
neeligibilă. 

- durata de implementare a proiectului. √    

5.  Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor 
se încadrează în prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1. 

√   Nu se specifică valoarea eligibilă a proiectului. 

Este necesară explicitarea valorii proiectului în cheltuieli 

eligibile și cheltuieli neeligibile. 

6.  Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 

√    



prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

7.  Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată. 

√    

 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☐ Avizare 

☐ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

☒ Neavizare 

☐ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 2 - fișa de proiect „Centrul Social Anti-Drog” 
 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Grupul de Acțiune Baia Mare 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de 
proiecte: 

8384 / 10.08.2020 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 

Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare 
Îndeplinire 

criteriu Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1.  Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat 

de ADR. 

√    

2.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 
privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

3.  Există referiri cu privire la indicatorii de realizare 
estimați a fi îndepliniți. 

√    

4.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 

privind eligibilitatea intervenției conform 

√    



Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 

9.1, cu privire la:  

- grup țintă; √    

- activități eligibile; √    

- durata de implementare a proiectului. √    

5.  Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor 
se încadrează în prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

6.  Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√   Se vor preciza mai exact finanțările specifice avute în vedere 

pentru funcționarea investiției. 

Se va modifica precizarea din fișa de proiect pct. 11 ultimul 

aliniat referitor la perceperea de taxe. Aceste taxe nu vor 

putea fi percepute în perioada de durabilitate, vezi Ghid 

specific POR axa 9 PI 9.1: „Beneficiarul, ca membru 

GAL/entitate/persoană juridică va asigura accesul gratuit al 

populației la clădirile destinate utilizării publice/spațiile 

urbane amenajate/facilitățile destinate utilizării publice 

pentru activități sportive și recreaționale, care fac obiectul 

proiectului pe toata perioada de durabilitate a contractului.” 

Vă rugăm să menționați că nu se vor percepe taxe în perioada 

de durabilitate. 

7.  Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată. 

√   Se va preciza intervenția POCU cu care este complementară  

fișa de proiect conform anexei 20. 

 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☒ Avizare 

☐ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

☐ Neavizare 

☐ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 



 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 3 - fișa de proiect „Renovarea / reamenajarea spațiilor din unitățile școlare Şcoala Gimnazială 
Simion Barnuțiu și Şcoala Gimnazială Vasile Alecsandri” 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Grupul de Acțiune Baia Mare 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de 
proiecte: 

8384 / 10.08.2020 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 

Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare 
Îndeplinire 

criteriu Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1.  Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat 

de ADR. 

√    

2.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 
privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

3.  Există referiri cu privire la indicatorii de realizare 
estimați a fi îndepliniți. 

√    

4.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 

privind eligibilitatea intervenției conform 

√    



Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 

9.1, cu privire la:  

- grup țintă; √    

- activități eligibile; √    

- durata de implementare a proiectului.  X  Nu se specifică faptul că perioada de implementare a 

activităților proiectului nu trebuie să depăşească 31.12.2023. 

5.  Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor 
se încadrează în prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1. 

√   Nu se specifică valoarea eligibilă a proiectului. 

Este necesară explicitarea valorii proiectului în cheltuieli 

eligibile și cheltuieli neeligibile. 

6.  Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

7.  Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată. 

√   Se va preciza intervenția POCU cu care este complementară  

fișa de proiect conform anexei 20. 

 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☒ Avizare 

☐ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

☐ Neavizare 

☐ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 



 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 4 - fișa de proiect „Extindere/Reorganizare Complex Comunitar "Sfântul Francisc de Assisi" din 
municipiul Baia Mare” 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Grupul de Acțiune Baia Mare 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de 
proiecte: 

8384 / 10.08.2020 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 

Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare 
Îndeplinire 

criteriu Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1.  Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat 

de ADR. 

√    

2.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 
privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

3.  Există referiri cu privire la indicatorii de realizare 
estimați a fi îndepliniți. 

√    

4.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 

privind eligibilitatea intervenției conform 

√    



Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 

9.1, cu privire la:  

- grup țintă; √    

- activități eligibile; √    

- durata de implementare a proiectului. √    

5.  Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor 
se încadrează în prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

6.  Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

7.  Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată. 

√    

 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☒ Avizare 

☐ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

☐ Neavizare 

☐ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 



 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 5 - fișa de proiect „Centru comunitar multifuncţional” 
 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Grupul de Acțiune Baia Mare 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare locală Asociația Grupul de Acțiune Locală Baia Mare 

Nr. și data înregistrării adresei de 
înaintare a pachetului fișelor de 
proiecte: 

8384 / 10.08.2020 

Nume membru CCS Restrâns:  

Observații (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilității și complementarității FEDR/FSE 

Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare 
Îndeplinire 

criteriu Observații / Clarificări 

DA NU NA 

1.  Raportul final de selecție este aprobat de 

AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL și avizat 

de ADR. 

√    

2.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 
privind eligibilitatea solicitantului/partenerilor 
prevăzute în Ghidul Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

3.  Există referiri cu privire la indicatorii de 
realizare estimați a fi îndepliniți. 

√    

4.  Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile 

privind eligibilitatea intervenției conform 

Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 

√    



9/PI 9.1, cu privire la:  

- grup țintă; √    

- activități eligibile;  X  Construcţia unui centru comunitar multifuncţional: 

➢ activitatea: „Construirea unei clădiri Centru 

Comunitar Multifuncțional ... pentru găzduirea a 7 

întreprinderi sociale 

Activitatea nu face parte dintre acțiunile sprijinite în 
cadrul axei prioritare/priorității de investiții 
POR/2019/9/9.1 

Acțiunile sprijinite în cadrul axei prioritare/priorității de 
investiții POR/2019/9/9.1 sunt de construire de centre 
comunitare integrate, sau clădiri pentru a găzdui diferite 
activități sociale, comunitare, culturale, agrement și 
sport. 

Conform Ghid POR Axa 9 „solicitantul de finanţare sau 
unul dintre parteneri este furnizor de servicii sociale 
acreditat în condiţiile legislaţiei naţionale aplicabile în 
vigoare şi are o vechime în domeniu de cel puţin un an de 
la înfiinţare, la data depunerii cererii de finanţare. ... 

Furnizorii de servicii sociale vor trebui să anexeze copia 
acreditării, valabile la data depunerii cererii de 
finanţare”. 

Acțiunea de construire/dotare cu echipamente a 
infrastructurii întreprinderilor de economie socială de 
inserţie se referă la apelul de proiecte 
POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (apel închis). 

- durata de implementare a proiectului. √    

5.  Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor 
se încadrează în prevederile Ghidului 
Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1. 

√   Nu se specifică valoarea eligibilă a proiectului. 

Este necesară explicitarea valorii proiectului în cheltuieli 



eligibile și cheltuieli neeligibile. 

6.  Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului – Condiții 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

√    

7.  Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip 
FSE-POCU, conform Anexei 20 a SDL aprobată. 

√    

 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

☐ Avizare 

☐ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

☒ Neavizare 

☐ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 
 
Semnătură: 
 
Data: 
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