


Anexa 6a 
LISTĂ DE VERIFICARE  

A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  
 

INTERVENȚIA POCU 8.1 Actiuni inovative de intarire a coeziunii comunitatii si imbunatatirea imaginii comunitatii 
 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA 

Denumire SDL: 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUNEDOARA - CONSOLIDATA 
 

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

 
5531/11.05.2021 

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 OIR. 

x   Raportul final de selecție este   
aprobat de catre  CD al GAL 
Corvinia  prin Hotararea 
nr.84/ 22.04.2021 si avizat de 
OIR.   

 

2. Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

x   Aplicantul  este L&C 
Consulting, organizatie 
neguvernamentala non profit 
cu experienta relevanta in 
domeniul serviciilor, 
dispunand de o experiente  de 
peste 15 ani in 



implementarea proiectelor cu 
finantare nerambursabila.Este 
acreditat in  domeniul 
serviciilor sociale .  
 
Partener 1  - Colegiul Tehnic 
Matei Corvin Hunedoara – este 
unitate de invatamant 
preuniversitar, cu experienta 
relevanta pe mai multe 
niveluri de invatamant si 
experienta in derularea de 
proiecte europene. 
 
Aplicantul si partenerul face 
parte din categoria de 
beneficiari/parteneri  
eligibili, conform GSCS. 
Solicitantul și partenerul sunt 
legal constituiți (cu 
respectarea legislaţiei 
europene şi naţionale în 
vigoare 
Pentru intervențiile cu 
specific educațional proiectul 
este implementat in 
parteneriat cu o unitate 
scolara conform Orientărilor 
GAL 
 
Parteneriatul are capacitate 
financiară: valoarea finanțării 
nerambursabile care poate fi 
accesată de fiecare 
organizație (în funcție de 
tipul acesteia) din cadrul 
parteneriatului nu depășește 
valoarea maximă conform 
Orientărilor privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 



2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, 
secțiunea 4.1.3 Capacitatea 
financiară 
 
Aplicant: 
Aplicantul are urmatoarele 
venituri conform bilanturilor 
atasate la fisa de proiect,: 
2016 = 310.609 lei 
2017=1.614.442 lei 
218=8.075.605lei 
2019=25.784.083 lei 
Veniturile aferente aniilor 
2016-2019 sunt > decat 
valoarea bugetului gstionat de 
catre acesta (245.367,15 lei).  
 
Partenerul este institutie 
publica, nu se calculeaza 
capacitatea financiara.  
 
 
Activităţile de subcontractare 
se realizează numai de către 
Aplicantul de finanţare, nu şi 
de partenerul acestuia, 
conform Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în 
cadrul POCU 2014-2020.  
 
Este prezentat rolul concret 
al partenerului, acesta  este 
implicat în cel puțin o 
activitate relevantă 
(conform informatiilor din  
acordul de pareneriat si a 
fisei de  proiect).  
  

3. În cazul în care există parteneri, fișa de proiect îndeplinește condițiile privind procesul de   x Aplicantul fiind ONG- nu este 



selecție a partenerilor prevăzute în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare”. 

cazul. 
 

4. Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul selecției de către GAL a fișei de proiect, 
sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în UAT-ul acoperit de SDL. 

x   Sediul social este in UAT-ul 
acoperit de SDL (Bdul Dacia , 
Hunedoara  – din raza 
teritoriului vizat de SDL GAL 
STRICT Corvinia). 
 
Partener 1– are sediul in 
strada Victoriei Nr. 17, 
Hunedoara, din raza 
teritoriului vizat de SDL GAL 
STRICT Corvinia 
 

5. Fișa deproiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului 

5.1, cu privire la: 

- grup țintă;  

- activități eligibile;  

- cheltuieli eligibile; 

- durata de implementare a proiectului. 

x   Fișa deproiect îndeplinește 
criteriile privind 
eligibilitatea, conform 
Ghidului Solicitantului 5.1, cu 
privire la: 
- grup țintă; 
 
Grupul țintă este format din 
425 persoane de  diferite 
varste , din care cetateni de 
etnie roma  64 persoane 
(15,06% din GT).  
Grupul tinta  va fi format din 
persoane care sunt in risc de 
saracie sau excluziune 
sociala. 

Indicatori: 

4S168 - Persoane din 
comunitatile marginalizate 
aflate în risc de sărăciesau 
excluziune socială care 
beneficiaza de servicii 
integrate din care Romă = 425 
((din 350 pers prevazute in 
GSCS) din care 64 de etnie 



roma ,  din 50 persoane 
prevazute in GS CS Gal. 

4S170- Servicii la nivelul 
comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care 
beneficiază de sprijin, din 
care: servicii sociale=2 din 2 
servicii prevazute in GSCS 
Gal.  

GSCS nu prevede procent de 

participanti din ZUM insa 

solicitantul prin fisa de 

proiect arata ca ,,tinand cont 

de derularea in pparalel a 

altor proiecte adresate 

persoanelor din UM si pentru 

cresterea gradului de 

coeziune a comunitatii vom 

implica atat personae din 

ZUM cat si din afara ZUM, 

etc. 

 

Valoarea țintă a indicatorilor 
asumați prin fișa de proiect 
este mai mare decât ținta 
minimă stabilită prin 
intermediul Ghidului 
Solicitantului. 

 
-activități eligibile;  
Activitatile din fisa de proiect 
sunt in concordanta cu 
activitatile eligibile din GS, 
cele mai relevante fiind: A2-
Dezvoltarea/furnizarea  de 



servicii sociale;A3-
Combaterea discriminarii si 
segregarii;A4-Competii 
sportive. 
 
In cadrul A 1-Managementul 
proiectului/SA1.2 Informare si 
promovare - sunt 
prevazute/descrise măsurile 
minime de informare și 
publicitate,respectiv:  
expunere afise la sediile si 
punctele de lucru ale tuturor 
partenerilor cu informatii 
despre proiect, inclusive 
contributia financiara UE; 
realizarea de material 
promotionale; comunicate/ 
conferinte de presa, etc.  
-durata de implementare a 

proiectului; 

Conform graficului de 
activitati, durata de 
implementare a proiectului 
este    -perioada iulie 2021-
iulie 2022 - 13 luni, si 
respecta durata prevazuta in 
GS CS. 

6. Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează în prevederile documentului 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare”. 

x   Contribuția proprie a 
solicitantului/partenerului se 
încadrează în prevederile 
documentului „Orientări 
privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările 
ulterioare”. 
  
Conform acordului de 
parteneriat contributia 



proprie este: 
Aplicant (ONG): Contributie 
proprie = 0 lei 
Partener 1 - unitate de 
invatamant: Contributie 
proprie = 4.641,40 lei si 
reprezinta 2% din Valoarea 
bugetului gestionat 
(4.641,4/232.069,95*100). 
 
Valoarea buget gestionat de 
solicitant este mai mare 
decat valoarea buget 
gestionat de partener. 
 
Valoarea totală a fișei de 
proiect (477.437,10 lei) este 
egala cu   valoarea totală a 
proiectului stabilită prin 
Ghidul Solicitantului lansat de 
către Grupul de acțiune 
locală (101.000 euro, calculat 
la cursul inforeuro din sept 
2019 - 4.7271 lei/1 euro). 
Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile (472.795,70 
lei) este mai mica decat   
valoarea bugetată din sursa 
POCU in conformitate cu 
bugetul SDL aprobat (101.000 
euro calculat la cursul 
inforeuro din sept 2019- 
4.7271 lei/1 euro). 

7. Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 

x   Fișa de proiect prezintă 
modalitatea de asigurare a 
sustenabilității activităților. 
Din informatiile prezentate in 
fisa reiese la modul evident 
cum solicitantul va asigura 
sustenabilitatea activitatilor 



prin prisma atributiilor sale.  

“Solicitantul si partenerii 
asigura sustenabilitatea 
proiectului pe o perioada de 
6 luni de la incheierea 
perioadei de implementare a 
proiectului prin asigurare de 
resurse umane, materiale si 
umane astfel incat serviciile 
sa fie asigurate si altor 
beneficiary din UAT”…..,,In 
perioada de sustenabilitate 
vor fi incheiate parteneriate 
cu institutii publice, 
organizatii negurnamentale 
relevante si cu angajatori din 
Hunedoara si locatii 
adiacente,,..  

Continuarea activitatilor este 
asigurata ata de aplicant cat 
si de partener. 

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

x   In fisa de proiect, se 
mentioneaza faptul ca 
„proiectele derulate la 
nivelul comunitatii locale cu 
care proiectul este 
complementar :  
-Dezvotarea locala plasata 
sub Responsabiitatea 
Comunitatii (DLRC) in 
Municiupiul Hunedoara 
-POR/GAL –Amenajarea locuri 
de joaca, teren de sport,,… 
,,Spatiile reabilitate prin POR 
vor fi utilizate in activitatile 
proiectului propus....”. 
 

 



 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

X Avizare 

o  Avizare ulterior solicitării de clarificări 

o Neavizare 

o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 



Anexa 6a 
LISTĂ DE VERIFICARE  

A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  
 

INTERVENȚIA POCU 8.1 Actiuni inovative de intarire a coeziunii comunitatii si imbunatatirea imaginii comunitatii 
 

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA 

Denumire SDL: 
 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUNEDOARA - CONSOLIDATA 
 

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

 
5531/11.05.2021 

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 OIR. 

x   Raportul final de selecție este 
avizat de OIR  si   aprobat de 
catre  CD al GAL Corvinia  
prin Hotararea nr.84/ 
22.04.2021  

 

2. Solicitantul/partenerii din fișa de proiect sunt eligibili conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. 

x   Solicitantul , conform fisei de 
proiect  este L&C Consulting, 
organizatie neguvernamentala 
non profit cu experienta 
relevanta in domeniul 
serviciilor, dispunand de o 
experiente  de peste 15 ani in 



implementarea proiectelor cu 
finantare nerambursabila.Este 
acreditat in  domeniul 
serviciilor sociale .  
 
Partener 1  - Colegiul Tehnic 
Matei Corvin Hunedoara – este 
unitate de invatamant 
preuniversitar, cu experienta 
relevanta pe mai multe 
niveluri de invatamant si 
experienta in derularea de 
proiecte europene. 
 
Solicitantul si partenerul face 
parte din categoria de 
beneficiari/parteneri  
eligibili, conform GSCS. 
Solicitantul și partenerul sunt 
legal constituiți (cu 
respectarea legislaţiei 
europene şi naţionale în 
vigoare 
Pentru intervențiile cu 
specific educațional proiectul 
este implementat in 
parteneriat cu o unitate 
scolara conform Orientărilor 
GAL 
 
Parteneriatul are capacitate 
financiară: valoarea finanțării 
nerambursabile care poate fi 
accesată de fiecare 
organizație (în funcție de 
tipul acesteia) din cadrul 
parteneriatului nu depășește 
valoarea maximă conform 
Orientărilor privind accesarea 
finanțărilor în cadrul POCU 



2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare, 
secțiunea 4.1.3 Capacitatea 
financiară 
 
Solicitant: 
Conform bilanturilor atasate 
la fisa de proiect, solicitantul 
are urmatoarele venituri: 
2016 = 310.609 lei 
2017=1.614.442 lei 
218=8.075.605lei 
2019=25.784.083 lei 
Veniturile aferente aniilor 
2016-2019 sunt > decat 
valoarea bugetului gstionat de 
catre acesta (245.367,15 lei).  
 
Partenerul este institutie 
publica  
 
 
Activităţile de subcontractare 
se realizează numai de către 
Solicitantul de finanţare, nu 
şi de partenerul acestuia, 
conform Orientărilor privind 
accesarea finanțărilor în 
cadrul POCU 2014-2020.  
 
Este prezentat rolul concret 
al partenerului.  
 
Partenerul  este implicat în 
cel puțin o activitate 
relevantă, conform 
informatiilor din  fisa de  
proiect si acordul de 
pareneriat. 
  



3. În cazul în care există parteneri, fișa de proiect îndeplinește condițiile privind procesul de 
selecție a partenerilor prevăzute în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare”. 

  x NA –Solicitantul este ONG 
 

4. Solicitantul fișei de proiect deține, la momentul selecției de către GAL a fișei de proiect, 
sediu social/punct de lucru/filială/sucursală în UAT-ul acoperit de SDL. 

x   Potrivit GS “Solicitanții și 
partenerii fișei de proiect 
POCU trebuie să dețină sediu 
social/punct de 
lucru/filială/sucursală în 
UAT-ul (Hunedoara) vizat de 
SDL.” 
 
Solicitantul are sediul social 
in UAT-ul acoperit de SDL 
(Bdul Dacia , Hunedoara  – din 
raza teritoriului vizat de SDL 
GAL STRICT Corvinia). 
 
Partener 1– are sediul in 
strada Victoriei Nr. 17, 
Hunedoara, din raza 
teritoriului vizat de SDL GAL 
STRICT Corvinia 
 

5. Fișa deproiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului 

5.1, cu privire la: 

- grup țintă;  

- activități eligibile;  

- cheltuieli eligibile; 

- durata de implementare a proiectului. 

x   Grupul țintă este format din 
425 persoane de  diferite 
varste , din care cetateni de 
etnie roma  64 persoane 
(15,06% din GT).  
Grupul tinta  va fi format din 
persoane care sunt in risc de 
saracie sau excluziune 
sociala. 

Indicatori: 

4S168 - Persoane din 
comunitatile marginalizate 
aflate în risc de sărăciesau 
excluziune socială care 
beneficiaza de servicii 
integrate din care Romă = 425 



((din 350 pers prevazute in 
GSCS) din care 64 de etnie 
roma ,  din 50 persoane 
prevazute in GS CS Gal. 

4S170- Servicii la nivelul 
comunităților marginalizate 
aflate în risc de sărăcie sau 
excluziune socială care 
beneficiază de sprijin, din 
care: servicii sociale=2 din 2 
servicii prevazute in GSCS 
Gal.  

GSCS nu prevede procent de 

participanti din ZUM insa 

solicitantul prin fisa de 

proiect arata ca ,,tinand cont 

de derularea in pparalel a 

altor proiecte adresate 

persoanelor din UM si pentru 

cresterea gradului de 

coeziune a comunitatii vom 

implica atat personae din 

ZUM cat si din afara ZUM,,. 

 

Valoarea țintă a indicatorilor 
asumați prin fișa de proiect 
este mai mare decât ținta 
minimă stabilită prin 
intermediul Ghidului 
Solicitantului elaborat și 
lansat de către Grupul de 
acțiune locală . 

 
Activitatile din fisa de proiect 
sunt in concordanta cu 
activitatile eligibile din GS, 
cele mai relevante fiind: A2-



Dezvoltarea/furnizarea  de 
srvicii sociale;;A3-
Combaterea discriminarii si 
segregarii; A4-Competii 
sportive. 
 
In cadrul A 1-Managementul 
proiectului/SA1.2 Informare si 
promovare - sunt 
prevazute/descrise măsurile 
minime de informare și 
publicitate,respectiv: 
,,expunere afise la sediile si 
punctele de lucru ale tuturor 
partenerilor cu informatii 
despre proiect, inclusive 
contributia financiara UE; 
realizarea de material 
promotionale; comunicate/ 
conferinte de presa etc,,.  
 

Durata de implementare a 
reiese din graficul de 
activitatii, respectiv    -
perioada iulie 2021-iulie 2022 
- 13 luni, si respecta durata 
prevazuta in GS CS (de max 
24 luni). 

6. Contribuția proprie a solicitantului/partenerilor se încadrează în prevederile documentului 
„Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare”. 

x   Contribuția proprie a 
solicitantului/partenerului se 
încadrează în prevederile 
documentului „Orientări 
privind accesarea finanțărilor 
în cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările 
ulterioare”. 
  
Din informatiile preluate din 
acordul de parteneriat 



rezulta: 
Solicitant (ONG): Cproprie = 0 
lei 
Partener 1 - unitate de 
invatamant: Cproprie = 
4.641,40 lei si reprezinta 2% 
din Vbuget gestionat 
(4641,4/232069,95*100). 
 
Valoarea buget gestionat de 
solicitant este mai mare 
decat valoarea buget 
gestionat de partener. 
 
Valoarea totală a fișei de 
proiect (477.437,10 lei) este 
egala cu   valoarea totală a 
proiectului stabilită prin 
Ghidul Solicitantului lansat de 
către Grupul de acțiune 
locală (101.000 euro, calculat 
la cursul inforeuro din sept 
2019 - 4.7271 lei/1 euro). 
Valoarea asistenței financiare 
nerambursabile (472.795,70 
lei) este mai mica decat   
valoarea bugetată din sursa 
POCU in conformitate cu 
bugetul SDL aprobat (101.000 
euro calculat la cursul 
inforeuro din sept 2019- 
4.7271 lei/1 euro). 

7. Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 

x   Fișa de proiect prezintă 
modalitatea de asigurare a 
sustenabilității activităților. 
Din informatiile prezentate in 
fisa reiese la modul evident 
cum solicitantul va asigura 
sustenabilitatea activitatilor 



prin prisma atributiilor sale.  

“ Solicitantul si partenerii 
asigura sustenabilitatea 
proiectului pe o perioada de 
6 luni de la incheierea 
perioadei de implementare a 
proiectului prin asigurare de 
resurse umane, materiale si 
umane astfel incat serviciile 
sa fie asigurate si altor 
beneficiary din UAT”…..,,In 
perioada de sustenabilitate 
vor fi incheiate parteneriate 
cu institutii publice, 
organizatii negurnamentale 
relevante si cu angajatori din 
Hunedoara si locatii 
adiacente,,..  

Continuarea activitatilor este 
asigurata de solicitant si 
partener. 

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

x   Fișa de proiect prezinta 
complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și 
intervențiile de tip FSE-POCU. 
In fisa de proiect, se 
mentioneaza faptul ca 
„proiectele derulate la 
nivelul comunitatii locale cu 
care proiectul este 
complementar :  
-Dezvotarea locala plasata 
sub Responsabiitatea 
Comunitatii (DLRC) in 
Municiupiul Hunedoara 
-POR/GAL –Amenajarea locuri 
de joaca, teren de sport,,… 
,,Spatiile reabilitate prin POR 



vor fi utilizate in activitatile 
proiectului propus de 
solicitant si partener,,. 
 

 
 
 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 

X Avizare 

o  Avizare ulterior solicitării de clarificări 

o Neavizare 

o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 


