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   Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Adresa ADR Vest nr. 19626/13.07.2020 

Stimată Doamnă Adriana Mihai - Președinte GAL Urban Corvinia Hunedoara, 

Referitor la solicitarea de avizare a fișelor de proiecte depuse de GAL Corvinia Hunedoara în cadrul 

apelului de fișe de proiecte POR/GAL Urban Corvinia Hunedoara/2020/9/2/OS9.1 „Amenajare spații 

pentru servirea mesei de prânz, săli after-school, reabilitare terenuri de sport, dotare cabinete 

stomatologice și cabinete medicale” și înregistrate la Secretariatul CCS Restrâns, cu nr. 

6902/03.07.2020, 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. 

Vă mulțumim și vă asigurăm de expresia înaltei noastre considerații. 

Cu deosebită stimă, 

Sorin MAXIM 

Director general  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

În atenţia : Doamnei Adriana Mihai – Președinte GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Instituţia: GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Cc: Domnului Muntean Sorin – Manager GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Telefon/Fax: 0722-220.007 

Email: contact@galurbancorvinia.ro 

De la : Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest 

Tel. / Fax : 0256 – 491.923 / 0256 – 491.981 

Ref.: Notificare privind rezultatul verificării de către CCS Restrâns a fișelor de 
proiecte selectate de către GAL Urban Corvinia Hunedoara 

Nr. de pagini: 1+ 2 Anexe 
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Data: 13.07.2020 

 

 

Doamnei Adriana Mihai – Președinte GAL Urban Corvinia Hunedoara 

 

Tabel 1. Notificare privind rezultatul verificării fișelor de proiecte selectate de GAL 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

potențial 

beneficiar 

Nr. de 

înregistrare fișă 

de proiect / 

Data 

înregistrării 

Titlul fișei de proiect Avizată/Neavizată 

1. 
Municipiul 

Hunedoara 
6902/03.07.2020 

Amenajare spații pentru servirea 

mesei de prânz, săli „after 

school”, reabilitare terenuri de 

sport, dotare cabinete 

stomatologice și cabinete 

medicale în Școala Gimnazială 

nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 2. 

din Municipiul Hunedoara 

Avizată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Anexa 6b 
 

LISTĂ DE VERIFICARE  
A FIȘEI DE PROIECT POR SELECTATĂ  DE GAL 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Asociația Grup de Acțiune Locală Urban Corvinia Hunedoara 

Denumire SDL: Strategie de Dezvoltare Locală a Municipiului Hunedoara 

Nr. de înregistrare fișă de proiect: 6902/03.07.2020 

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. 

DA   Raportul de selecție final 
este aprobat de către CD al 
GAL Corvinia Hunedoara și 
este avizat ADR Vest în 
data de 01.07.2020. 

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

DA   Solicitantul este UAT 
Municipiul Hunedoara, 
membru în GAL Corvinia 
Hunedoara. 

3 Există referiri cu privire la indicatorii de realizare  estimați a fi îndepliniți  DA   Spații deschise create sau 
reabilitate în zonele 
urbane: 800 mp și clădiri 
publice sau comerciale 
construite sau renovate în 
zonele urbane - 273 mp. 

3. Proiectul descris în fișă îndeplinește criteriile privind eligibilitatea intervenției DA   Sunt îndeplinite criteriile 



conform Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice AP 9/PI 9.1, cu privire la: 

- grup țintă;  

- activități eligibile;  

- durata de implementare a proiectului. 

privind eligibilitatea 
intervenției conform 
ghidului specific referitor 
la : 
- grupul țintă; 
- activitățile eligibile; 
- durata de implementare a 
proiectului. 

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

DA   Se precizează informații 
despre contribuția proprie 
a solicitantului la 
cheltuielile eligibile în 
conformitate cu Ghidul 
specific AP9/ PI 9.1: minim 
2% din valoarea 
cheltuielilor eligibile. 
 
Valoarea totală a 
proiectului este de 
1.056.495,48 lei TVA inclus.  
 
Valoarea maximă eligibilă a 
proiectului poate fi 300.000 
euro, conform Ghidului 
Solicitantului ”Amenajare 
spații pentru servirea mesei 
de prânz, săli „after 
school”, reabilitare 
terenuri de sport, dotare 
cabinete stomatologice și 
cabinete medicale” 
aprobat de GAL Corvinia 
Hunedoara și avizat de ADR 
Vest, calculați la cursul 
InfoEuro din luna lansării 
apelului de proiecte,  luna 



octombrie 2019, respectiv 
4,7515 RON. 

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

DA   Conform fișei de proiect și 
Documentației tehnico – 
economice. 

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

DA   Conform Anexei 20 a SDL 
aprobată în varianta 
consolidată. 

 
 
 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

• Avizare 

o Avizare ulterior solicitării de clarificări 

o Neavizare 

o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 

Data: 13.07.2020 
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