
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 
acestora se regăsește în tabelul anexat prezentei notificări. 

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: 
 

ioanatabacaru
Typewritten Text
Nr. înreg. CCS Restrâns 12306/25.11.2020



 
Doamnului Cherecheș Cătălin 
Președinte al Consiliului Director 
Grupul de Acțiune Locală Baia Mare  
 
 
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.  12306/25.11.2020 UAT Municipiul Baia Mare 
Dezvoltarea infrastructurii de locuire 
socială și acces la serviciile de bază în 
cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica 

Avizată 

2.  12306/25.11.2020 UAT Municipiul Baia Mare Centru comnitar multifuncțional Avizată 

 



Anexa 6b 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 
f 

Apel 2 - fișa de proiect nr. 440 „Centru comunitar multifuncțional” 

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: 

519 / 23.11.2020 

Nume membru CCS Restrâns: Vlad Anastasiu 

Observații (clarificări): DA/NU DA  

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. 

√ 

  

> Pag 7 - 25.142 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-

au implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
(1S46);   



     

> Pag 7 - 2.561 m
2 Spații deschise create sau reabilitate în 

zonele urbane (CO38); 

> Pag 7 - 270 m2 Clădiri publice sau comerciale construite sau 
renovate în zonele urbane (CO39) 

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. 

√ 

  

Populație ZUM și cea marginalizată 

Construcția unui centru comunitar multifuncțional: 

> activitatea: „Construirea unei clădiri Centru Comunitar 
Multifuncțional 

29 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 31.12.2023 

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. 

√ 

  

5.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" (SES) - 

Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a 

materialelor de constructii), centrul de formare 

profesionala in constructii); 

5.2. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - SES mestesuguri 

traditionale (handmade); 

5.3 .Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - (a) Centrul de 

formare/ reconversie profesionala in meseriile/ SES; (b) 

facilitare ucenicie, job shadow ing, internship); (c) nod 



     

retea locala ptr inserție profesionala; 

7.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - furnizare 

servicii: igienă, mediere socio - medicala - educatie, 

consiliere profesionala (SES); 

8.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - servicii tip 

centru de resurse ONG/organizatiile SES_formare 

membrii GAL. 
 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

xAvizare 

 Avizare ulterior solicitării de clarificări 

□ Neavizare 

□ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): Vlad Anastasiu 

_ -  
Semnătură: 

Data: 21.12.2020 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): Tăbăcaru Ioana 

Semnătură: 

Data: 



Anexa 6b 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 
f 

Apel 2 - fișa de proiect nr. 440 „Centru comunitar multifuncțional” 

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: 

519 / 23.11.2020 

Nume membru CCS Restrâns: Voicu Pop 

Observații (clarificări): DA/NU DA  

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. 

√ 

  

> Pag 7 - 25.142 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-

au implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
(1S46);   



     

> Pag 7 - 2.561 m
2 Spații deschise create sau reabilitate în 

zonele urbane (CO38); 

> Pag 7 - 270 m2 Clădiri publice sau comerciale construite sau 
renovate în zonele urbane (CO39) 

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. 

√ 

  

Populație ZUM și cea marginalizată 

Construcția unui centru comunitar multifuncțional: 

> activitatea: „Construirea unei clădiri Centru Comunitar 
Multifuncțional 

29 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 31.12.2023 

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. 

√ 

  

5.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" (SES) - 

Caramidaria MBM&Co (fabricarea caramizilor, a 

materialelor de constructii), centrul de formare 

profesionala in constructii); 

5.2. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - SES mestesuguri 

traditionale (handmade); 

5.3 .Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - (a) Centrul de 

formare/ reconversie profesionala in meseriile/ SES; (b) 

facilitare ucenicie, job shadow ing, internship); (c) nod 



     

retea locala ptr inserție profesionala; 

7.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - furnizare 

servicii: igienă, mediere socio - medicala - educatie, 

consiliere profesionala (SES); 

8.1. Centrul Comunitar Multifunctional "SOL" - servicii tip 

centru de resurse ONG/organizatiile SES_formare 

membrii GAL. 
 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

xAvizare 

□ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

□ Neavizare 

□ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): Voicu Pop 

_ -  
Semnătură: 

Data: 21.12.2020 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): Tăbăcaru Ioana 

Semnătură: 

Data: 



Anexa 6b 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 2 - fișa de proiect nr. 441 „Dezvoltarea infrastructurii de locuire socială și acces la serviciile de bază 
în cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica” 

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL - nivelare teren/parcelare, construire și 
racordare infrastructură acces utilități 
> > 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale (1/5 blocuri x 60 apart.) Arieșului 
Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe sociale, str. Melodiei nr. 2 

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: 

519 / 23.11.2020 

Nume membru CCS Restrâns: Vlad Anastasiu 

Observații (clarificări): DA/NU DA  

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 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

Condiții 

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

√ 

  

> Pag 5 - 786 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au 
implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
(1S46); 

> Pag 5 - 24.962 m2 Spații deschise create sau reabilitate în 
zonele urbane (CO38); 

> Pag 5 - 5.186 m2 Clădiri publice sau comerciale construite 
sau renovate în zonele urbane (CO39) 

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; 

√ 

  

Populație ZUM și cea marginalizată 

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL: 

> Amenajare zone agrement; 

> Infrastructură apă 3km; 

> Străzi de importanță secundară 3 km; 

> Infrastructură electricitate 5 km; 

> Platforme containere gunoi 2 buc 

> Pubele gunoi 10 buc. 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale Arieșului: 

> Construire locuințe sociale 60 apartamente; 

> Stații deservire velor 2 buc 
  



 

- durata de implementare a proiectului. 

   

Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe sociale, 
str. Melodiei nr. 2: 

> Reabilitarere locuințe sociale 85 apartamente; 

30 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 31.12.2023 

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. 

√ 

  

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL: 

2.1. Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ 

microbuze scolare) din SOL/ZUM către unitățile de 

învățământ liceale/ profesionale. 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale Arieșului 

și Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe 
sociale, str. Melodiei nr. 2: 

4.3. Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza 

celor mai bune practici a locuirii ilicite/ Craica; 

invatare activa, consiliere scolara, profesionala a elevilor si 

a parintilor, implicare civica - facilitare comunitara. 
 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

xAvizare 

 Avizare ulterior solicitării de clarificări



□ Ne avizare 
□ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): Vlad Anastasiu 
 
Data: 21.12.2020 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): Tăbăcaru Ioana 

Semnătură: 

Data: 

 

Semnătură: 
 



Anexa 6b 

LISTĂ DE VERIFICARE 
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ DE GAL 

Apel 2 - fișa de proiect nr. 441 „Dezvoltarea infrastructurii de locuire socială și acces la serviciile de bază 
în cartierul Vasile Alecsandri - ZUM Craica” 

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL - nivelare teren/parcelare, construire și 
racordare infrastructură acces utilități 
> > 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale (1/5 blocuri x 60 apart.) Arieșului 
Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe sociale, str. Melodiei nr. 2 

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: 

519 / 23.11.2020 

Nume membru CCS Restrâns: Voicu Pop 

Observații (clarificări): DA/NU DA  

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 
Specifice AP 9/PI 9.1. 

Condiții 

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

√ 

  

> Pag 5 - 786 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au 
implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
(1S46); 

> Pag 5 - 24.962 m2 Spații deschise create sau reabilitate în 
zonele urbane (CO38); 

> Pag 5 - 5.186 m2 Clădiri publice sau comerciale construite 
sau renovate în zonele urbane (CO39) 

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; 

√ 

  

Populație ZUM și cea marginalizată 

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL: 

> Amenajare zone agrement; 

> Infrastructură apă 3km; 

> Străzi de importanță secundară 3 km; 

> Infrastructură electricitate 5 km; 

> Platforme containere gunoi 2 buc 

> Pubele gunoi 10 buc. 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale Arieșului: 

> Construire locuințe sociale 60 apartamente; 

> Stații deservire velor 2 buc 
  



 

- durata de implementare a proiectului. 

   

Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe sociale, 
str. Melodiei nr. 2: 

> Reabilitarere locuințe sociale 85 apartamente; 

30 luni de la semnarea contractului de finanțare, dar nu mai 
târziu de 31.12.2023 

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. 

√ 

  

Subproiect 1: Amenajare infrastructură urbană zonală SDL: 

2.1. Transportul elevilor (achiziție/ contractare autobuze/ 

microbuze scolare) din SOL/ZUM către unitățile de 

învățământ liceale/ profesionale. 

Subproiect 2: Complex de locuințe sociale Arieșului 

și Subproiect 3: Reabilitare/modernizare bloc de locuințe 
sociale, str. Melodiei nr. 2: 

4.3. Evaluarea si solutionarea (legalizarea situatiei) pe baza 

celor mai bune practici a locuirii ilicite/ Craica; 

invatare activa, consiliere scolara, profesionala a elevilor si 

a parintilor, implicare civica - facilitare comunitara. 
 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

xAvizare 

 Avizare ulterior solicitării de clarificări



□ Ne avizare 
□ Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator): Voicu Pop 
 
Data: 21.12.2020 

Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): Tăbăcaru Ioana 

Semnătură: 

Data: 

 

Semnătură: 
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