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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 

 

Stimate domnule Președinte, 

Stimata doamnă manager proiect, 

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 Executiv OIR POSDRU Regiunea CENTRU 

 

Ionela MIHĂILESCU 

 

 

Data: 18.02.2021 

Domnului Csaba Toth-Birtan 

Președinte 

Doamnei Veres-Nagy Timea  

Manager proiect 

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

GAL SEPSI 

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. 1152/ 

02.02.2021 

Asociația Serviciul de Ajutor 

Maltez în România Filiala 

Sfântu Gheorghe 

”Împreună pentru 

comunitate” 

AVIZATĂ 

 

 

 
  

 



Anexa 6a 
 

LISTĂ DE VERIFICARE  
A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  

 
 

Grup de Acțiune Locală (GAL): Asociatia GAL Sepsi 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare (SDL) a teritoriului identificat din municipiul Sfântu Gheorghe cu 
accent pe cea a zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zona urbană funcțională aferentă 

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

1152 / 02.02.2021 

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. 

DA   Raportul final de selecție este avizat de 
reprezentatntul OIR POSDRU CENTRU, prin 
Raportul Observatorului;  

Raportul final de selecție este aprobat de 
AGA/CD/Reprezentantul legal al Asociației Grupul 
de Acțiune Locală SEPSI, DECIZIA nr. 18/ 
13.01.2021 

Criteriul este indeplinit 

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

DA   A fost selectată de către GAL o singură fișă de 
proiect cu titlul ”Împreună pentru comunitate”. 

Parteneriatul propus este format din: 

Lider de parteneriat – Asociația Serviciul de Ajutor 



Maltez în România Filiala Sfântu Gheorghe – 
organizatie neguvernamentala; 

Partener 1 – DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – 
MUN. SFÂNTU GHEORGHE – autorități publice 
locale și unități cu personalitate juridică aflate in 
coordonarea sau subordonate acestora; 

Partener 2 – AGENTIA JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA COVASNA – furnizor 
public de servicii ocupare forta munca. 

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

Criteriul este îndeplinit 

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”. 

DA   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”, Liderul 
de parteneriat fiind entitate privată. 

Criteriul este îndeplinit 

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. 

DA   Solicitantul fișei de proiect detine spațiu  în UAT-
ul acoperit de SDL (localitate Sfântu Gheorghe, 
str. Pescarilor, bl. 34/B, județ Covasna) 

Criteriul este indeplinit 

5. Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, 

conform Ghidului Solicitantului 5.1, cu privire la: 

- grup țintă;  

- activități eligibile;  

- cheltuieli eligibile; 

- durata de implementare a proiectului. 

DA   Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind 

eligibilitatea, conform Ghidului Solicitantului 5.1, 

cu privire la: 

a) grup țintă:  

Este format din 200 persoane vulnerabile din ZUM 
2 si ZUM 3 care au domiciliu/ locuiesc  pe teritoriu 
municipiului Sfantu Gheorghe, respectiv se afla in 
una din urmatoarele situatii: in risc de saracie/sa 



se confrunte cu deprivare materiala severa / sa 
provina din gospodarii cu o intensitate redusa a 
muncii 

b) activități eligibile:  
A1 – Managementul proiectului 
A2 – Informare si promovare 
A3 – Recrutare si selectie grup tinta 
A4 – Infiintarea unui „Punct de prezenta” 
A5 – Activitati de ocupare 
A6 – Asistenta juridica 
A7 – Asistenta sociala generala 
A8 – Consiliere psiho-sociala si suport emotional 
A9 – Activitati pentru cresterea autonomiei 
personale 
A10 – Alfabetizare 
A11 – Activitati comunitare 
 
c) cheltuieli eligibile- cheltuielile prevazute 
respectă ”Capitolul 3.3.3: Eligibilitatea 
cheltuielilor” din Ghidul Solicitantului;  
 
 
d) Durata proiectului: Din sectiunea activitatilor 
reiese ca propiectul isi propune sa se desfasoare 
pe 30 luni, pana in luna 11, anul 2023. Astfel este 
respectată condiția din Ghid: ”Durata proiectelor 
pentru care se solicită finanțare în cadrul acestui 
apel de fișe de proiecte este de maxim 31 
decembrie 2023.” 
Criteriul este indeplinit 

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”. 

DA   S-au solicitat clarificari cu privire la:  

1. Din raportul final de selectie, coroborat cu 
Lista finala a fiselor de proiecte selectate in 
cadrul apelului de fise de proiecte 
POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1 rezulta ca 
proiectul selectat a avut modificari bugetare, fisa 



de proiect selectata avand urmatoarele valori:   
Valoare totala: 2.391.559,39 lei, Asistenta 
financiara nerambursabila 2.380.275,19 lei.  

Va rugam sa transmiteti bugetul fisei de proiect, 
revizuit in urma modificarilor bugetare, atat in 
format excel, cat si in format pdf, din care sa se 
poata evalua valorile bugetare pentru fiecare 
membru al parteneriatului. 

2. În cadrul fisei de proiect Partenerul – AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA COVASNA – 
institutie publica, la sursa de cofinantare Partener 
3- acesta a precizat Buget de stat: 3.715, 80 lei.  

In Anexa 7 – Buget fisa de proiect, centralizator 
buget valoarea totala eligibila a Partenerului 3 - 
AGENTIA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA 
COVASNA este 185.790,00 lei și o contribuție 
proprie de 3.715,80 lei.  

Avand in vedere documentul Orientări privind 
accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014-2020, 
cu modificările și completările ulterioare, 
sectiunea 4.3.1. Cofinanțarea proprie minimă a 
beneficiarului, Partenerul 3 AGENTIA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE MUNCA COVASNA se 
incadreaza la tipul de entitate: ”Ordonatori de 
credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi ai bugetelor fondurilor speciale 
şi entităţile aflate în subordine sau în coordonare 
finanţate integral din bugetele acestora”.  

Pentru acest tip de entitate, aferenta Axei 
Prioritare 5, Regiune mai puțin dezvoltată, 
Cofinantarea UE este 95.00 %, Cofinanțarea 
națională publică este 0.00 %, iar Cofinanțarea 
națională publică - contributie proprie este 5.00%. 

 Va rugam sa clarificati respectarea prevederilor 



mentionate mai sus, pentru Partenerul  - AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA COVASNA, 
regasite si in Ghidul apelului de fise de proiecte 
POCU/GALSEPSI/2020/5/02/OS 5.1.  

A fost primit raspunsul la solicitarea de clarificari, 
inregistrat la OIRPOSDRU REGIUNEA CENTRU sub 
nr. 2566/17.02.2021. 

In urma raspunsului la clarificari, a fost transmise 
documentele solicitate, clarificandu-se aspectele 
mentionate.  

VTE fisa proiect = 2.391.559,39 lei 

AFN fisa proiect = 2.374.701,49 lei 

 

Cheltuieli directe cu personalul: 1.329.054,30 lei 

Cheltuieli indirecte = 130.562,15 lei (9,82 %) 

 

Cheltuieli directe eligibile = 2.260.997,00 lei 

Cheltuieli de tip FEDR = 75.365,09 lei (3,33%) 

 

S - Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România 
Filiala Sfântu Gheorghe: 

VTE S = 1.892.869,39 lei 

AFN S = 1.892.869,39 lei 

Contributie proprie = 0,00 lei (0,00%) 

 

P1 - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – MUN. 
SFÂNTU GHEORGHE 

VTE P1 = 312.900,00 lei 



AFN P1 = 305.331,60 lei 

Contributie proprie = 7.568,40 lei (2,42 %) 

 

P2 - AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA COVASNA 

VTE P2 = 185.790,00 lei 

AFN P2 = 176.500,50 lei 

Contributie proprie = 9.289,50 lei (5,00%) 

 

Criteriul este indeplinit 

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

DA   Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare 
a sustenabilității activităților, conform 
prevederilor Ghidului Solicitantului. Este 
prezentata Declaratia pe propria raspundere 
privind asumarea responsabilitatii pentru 
asigurarea sustenabilitatii masurilor sprijinite. 
Criteriul este îndeplinit 

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

DA   Fișa de proiect asigură complementaritatea între 
intervențiile FEDR-POR și intervențiile de tip FSE-
POCU 
Criteriul este îndeplinit 

 

În urma verificării fișei de proiect se recomandă:  
o Avizare 

☒ Avizare ulterior solicitării de clarificări 

o Neavizare 

o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 

 
Recomandare: 
La incarcarea fisei de proiect in aplicatia MYSMIS de catre Solicitant, in cadrul bugetului sa se tina cont de valorile fisei de 
proiect, rezultate dupa corectiile bugetare care au fost aplicate. 
 



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



Anexa 6a 
 

LISTĂ DE VERIFICARE  
A FIȘEI DE PROIECT POCU SELECTATĂ  DE GAL  

 
Grup de Acţiune Locală (GAL): Asociaţia GAL SEPSI 

Denumire SDL: Strategia de dezvoltare (SDL) a teritoriului identificat din municipiul Sfântu Gheorghe cu accent pe 
cea a zonelor urbane marginalizate (ZUM) și zona urbană funcţională aferentă 

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

 

1152/02.02.2021  
 

 

Nume membru CCS Restrâns:   
Observaţii (clarificări): DA/NU NU 
 
 

Criterii de verificare a eligibilităţii și complementarităţii FEDR/FSE 
Nr. 
crt. 

Criteriile de verificare Îndeplinire 
criteriu 

 Observaţii / Clarificări 

DA NU NA 
1. Raportul final de selecţie este aprobat de AGA/CD/Reprezentantul legal a/al GAL 

și avizat de OIR. 
X   Raportul final de selecţie 

este aprobat de Consiliul 
Director al Asociaţiei Grup 
de acţiune Locală SEPSI 
prin Decizia nr. 
18/13.01.2021, și este 
avizat de OIR POSDRU 
CENTRU. 

Criteriul este îndeplinit. 

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

X   În fișa de proiect, la 
secţiunea Capacitate 
Solicitant regăsim 
parteneriatul propus din:  
Lider:ASOCIAŢIA SERVICIU 
DE AJUTOR MALTEZ ÎN 
ROMĂNIA FILIALA 
SFĂNTUL GHEORGHE -ONG 
furnizor  de servicii sociale 
- ACREDITATA  



Partener1- Directia de 
Asistenta Sociala-
Mun.Sfăntul Gheorghe-
Institutie publica de interes 
local acordand servicii  
sociale- ACREDITATA 
 Partener2-AGENTIA 
JUDETEANA PENTRU 
OCUPAREA FORTEI DE 
MUNCA COVASNA-Institutie 
publica-Furnizor public de 
servicii specializate pentru 
stimularea ocuparii fortei 
de munca si furnizori de 
servicii specializate pentru 
stimularea ocuparii fortei 
de munca privati 
acreditatii. 
Furnizori autorizati de 
formare profesionala. 
Solicitantul/partenerii din 
fișa de proiect sunt eligibili 
conform prevederilor 
Ghidului Solicitantului 5.1.  
 
Criteriul este îndeplinit. 

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

X   Fișa de proiect îndeplinește 
condiţiile privind procesul 
de selecţie a partenerilor 
prevăzute în documentul 
„Orientări privind 
accesarea finanţărilor în 
cadrul POCU 2014-2020, cu 
modificările și completările 
ulterioare”. 
Criteriul este îndeplinit. 

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

X   Liderul de parteneriat, 
ASOCIAŢIA SERVICIU DE 
AJUTOR MALTEZ ÎN 
ROMĂNIA FILIALA 
SFĂNTUL GHEORGHE, are 
sediul în Sfăntul 



Gheorghe,Str.Pescarilor,bl3
4/B,jud.Covasna. 
 
Criteriul este îndeplinit. 

5. Fișa de proiect îndeplinește criteriile privind eligibilitatea, conform Ghidului 
Solicitantului 5.1, cu privire la: 

- grup ţintă;  
- activităţi eligibile;  
- cheltuieli eligibile; 
- durata de implementare a proiectului. 

X   Fișa de proiect îndeplinește 
criteriile privind 
eligibilitatea, conform 
Ghidului Solicitantului 5.1, 
cu privire la: 
1.grupul ţintă  
Grupul ţinta este 
reprezentat de 200 de 
persoane vulnerabile(copii 
si adulti)-tineri si adulti de 
vărstă activa.-copii între 6 
si 14 ani. din teritoriu 
acoperit de SDL, persoane 
aflate în risc de saracie/să 
se confrunte cu deprivare 
materiala severa/să 
provina   din gospodarii cu 
o intensitate redusa a 
muncii.   
2.activităţi eligibile –
Activitatile  descrise în fisa 
de proiect, sunt in 
conformitate cu Ghidul 
Solicitantului: 
 A1–Managementul 
proiectului  
A2-Informare și 
promovare. 
A3–Recutare și selectie 
grup Ţinta 
A4–Înfintarea unui ,,Punct 
de Prezenta,, 
A5–Activitatii de ocupare. 



A6 –Asistenta juridica 
A7-Asistenta sociala 
generala. 
A8-Consiliere psho-sociala 
și suport emotional. 
A9-Activitatii pentru 
cresterea autonomiei 
personale. 
A10-Alfabetizarea 
A11-Activitatii comunitare. 
3. cheltuieli eligibile - 
Cheltuielile eligibile 
menţionate în fișa de 
proiect se încadrează în 
categoria cheltuielilor 
eligibile conform ghidului 
solicitantului elaborat de 
GAL. 
4.durata de implementare 
a proiectului – activităţile 
proiectului se derulează 
până în Noiembrie 2023, 
respectând astfel 
prevederile din Ghid 
solicitantului, „Perioada de 
implementare a 
activităţilor din fișa de 
proiect nu depășește 31 
decembrie 2023”. 
Criteriul este îndeplinit. 

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

X   S-au solicitat clarificari cu 
privire la:  

1. Din raportul final de 
selectie, coroborat cu Lista 
finala a fiselor de proiecte 
selectate in cadrul apelului 



de fise de proiecte 
POCU/GALSEPSI/2020/5/02
/OS 5.1 rezulta ca proiectul 
selectat a avut modificari 
bugetare, fisa de proiect 
selectata avand 
urmatoarele valori:   
Valoare totala: 
2.391.559,39 lei, Asistenta 
financiara nerambursabila 
2.380.275,19 lei.  

Va rugam sa transmiteti 
bugetul fisei de proiect, 
revizuit in urma 
modificarilor bugetare, 
atat in format excel, cat si 
in format pdf, din care sa 
se poata evalua valorile 
bugetare pentru fiecare 
membru al parteneriatului. 

2. În cadrul fisei de proiect 
Partenerul – AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI 
DE MUNCA COVASNA – 
institutie publica, la sursa 
de cofinantare Partener 3- 
acesta a precizat Buget de 
stat: 3.715, 80 lei.  

In Anexa 7 – Buget fisa de 
proiect, centralizator buget 
valoarea totala eligibila a 
Partenerului 3 - AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI 
DE MUNCA COVASNA este 
185.790,00 lei și o 
contribuţie proprie de 
3.715,80 lei.  

Avand in vedere 
documentul Orientări 
privind accesarea 



finanţărilor în cadrul POCU 
2014-2020, cu modificările 
și completările ulterioare, 
sectiunea 4.3.1. 
Cofinanţarea proprie 
minimă a beneficiarului, 
Partenerul 3 AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI 
DE MUNCA COVASNA se 
incadreaza la tipul de 
entitate: ”Ordonatori de 
credite ai bugetului de 
stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat şi ai 
bugetelor fondurilor 
speciale şi entităŃile aflate 
în subordine sau în 
coordonare finanŃate 
integral din bugetele 
acestora”.  

Pentru acest tip de 
entitate, aferenta Axei 
Prioritare 5, Regiune mai 
puţin dezvoltată, 
Cofinantarea UE este 95.00 
%, Cofinanţarea naţională 
publică este 0.00 %, iar 
Cofinanţarea naţională 
publică - contributie 
proprie este 5.00%. 

 Va rugam sa clarificati 
respectarea prevederilor 
mentionate mai sus, pentru 
Partenerul  - AGENTIA 
PENTRU OCUPAREA FORTEI 
DE MUNCA COVASNA, 
regasite si in Ghidul 
apelului de fise de proiecte 
POCU/GALSEPSI/2020/5/02
/OS 5.1.  



A fost primit raspunsul la 
solicitarea de clarificari, 
inregistrat la OIRPOSDRU 
REGIUNEA CENTRU sub nr. 
2566/17.02.2021. 

In urma raspunsului la 
clarificari, a fost transmise 
documentele solicitate, 
clarificandu-se aspectele 
mentionate.  

VTE fisa proiect = 
2.391.559,39 lei 

AFN fisa proiect = 
2.374.701,49 lei 

Cheltuieli directe cu 
personalul: 1.329.054,30 
lei 

Cheltuieli indirecte = 
130.562,15 lei (9,82 %) 

Cheltuieli directe eligibile 
= 2.260.997,00 lei 

Cheltuieli de tip FEDR = 
75.365,09 lei (3,33%) 

S - Asociaţia Serviciul de 
Ajutor Maltez în România 
Filiala Sfântu Gheorghe: 

VTE S = 1.892.869,39 lei 

AFN S = 1.892.869,39 lei 

Contributie proprie = 0,00 
lei (0,00%) 

P1 - DIRECŢIA DE 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 
MUN. SFÂNTU GHEORGHE 

VTE P1 = 312.900,00 lei 

AFN P1 = 305.331,60 lei 



Contributie proprie = 
7.568,40 lei (2,42 %) 

P2 - AGENTIA JUDETEANA 
PENTRU OCUPAREA 
FORTEI DE MUNCA 
COVASNA 

VTE P2 = 185.790,00 lei 

AFN P2 = 176.500,50 lei 

Contributie proprie = 
9.289,50 lei (5,00%) 

Criteriul este indeplinit 
 

7. Fișa de proiect prezintă modalitatea de asigurare a sustenabilităţii activităţilor, 
conform prevederilor Ghidului Solicitantului 5.1. 

X   Fișa de proiect prezintă 
modalitatea de asigurare a 
sustenabilităţii 
activităţilor, conform 
prevederilor Ghidului 
Solicitantului 5.1. Este 
prezentata Declaratia pe 
propria raspundere privind 
asumarea responsabilitatii 
pentru asigurarea 
sustenabilitatii masurilor 
sprijinite. 
 Criteriul este îndeplinit. 

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

X   Fișa de proiect asigură 
complementaritatea între 
intervenţiile FEDR-POR și 
intervenţiile de tip FSE-
POCU.Prin implimentarea 
masurilor de tip ,,Soft”se 
asigura 
complementaritatea pentru 
mai multe investitii de tip 
FEDR planificate in SDL– 
dupa cum urmeaza:-o mare 
parte din activitatile A11-
Zile pentru 
familii(A11.3),cursuri de 



inot(A11.1)si amenajare 
spatiu public 
exterior(A11.4)sunt 
complementare pentru 
interventii de tip FEDR  din 
POR. 
-reabilitare cladiri pentru a 
deveni centre comunitare 
multifunctionale, 
-construirea de spatii 
urbane de recreere si 
petrecere a timpului liber 
pentru comunitate  
- reabilitare cladiri pentru 
a deveni centre comunitare 
multifunctionale. 
Criteriul este îndeplinit. 

 
În urma verificării fișei de proiect se recomandă: 
 

o Avizare 

          X   Avizare ulterior solicitării de clarificări 

o Neavizare 
o Neavizare ulterior solicitării de clarificări 
 Recomandare: 
La incarcarea fisei de proiect in aplicatia MYSMIS de catre Solicitant, in cadrul bugetului sa se tina cont de valorile fisei de 
proiect, rezultate dupa corectiile bugetare care au fost aplicate. 

 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (verificator):  
Semnătură:  
Data:18.02 .2021 
 
 
Nume și prenume membru CCS Restrâns (coordonator): 
Semnătură: 
Data:18.02.2021 
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