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NOTIFICARE PRIVIND REZULTATUL VERIFICĂRII GHIDULUI SOLICITANTULUI și
APELULUI DE FIȘE DE PROIECTE aferente POCU/GAL TURDA/2021/5/2/5.1 Creșterea 
șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților 

marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora

Programul Operaţional Dezvoltarea Resurselor Umane 2014-2020

Axa prioritară
Axa prioritară – 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea 
comunității

Prioritatea de investiţii
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub 

responsabilitatea comunității

Nr. apel de proiecte POCU/GAL TURDA/2021/5/2/5.1

Titlul ghidului 
solicitantului

Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a persoanelor 
din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și 

asistarea integrată a acestora

Nr. înregistrare 16624 /29.10.2021

Solicitantul Asociația GAL „Urban Turda”

Stimate domn,

În data de 29.10.2021 a fost transmisă, de către Asociatia GAL „Urban Turda”, adresa nr. 
161/28.10.2021, înregistrată la OIR NV cu nr. 16624 din 29.10.2021, document prin care se 
solicită avizarea Ghidului solicitantului condiții specifice POCU/GAL TURDA/2021/5/2/5.1 și a 
apelului aferent acestuia.

Urmare analizării documentele prezentate vă informăm că au fost avizate:
a) GHIDUL  SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU 

INTERVENȚIA POCU – Creșterea șanselor de acces și menținere pe piața muncii a 
persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la nivelul teritoriului SDL și 
asistarea integrată a acestora - POCU/GAL TURDA/2021/5/2/5.1

b) Apelul de fise de proiecte aferent GHIDULUI  SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE 
ACCESARE A FONDURILOR PENTRU INTERVENȚIA POCU - Creșterea șanselor de acces și 

Instituţia: Asociatia GAL „Urban Turda”

În atenţia: Cristian Octavian MATEI, Președintele CD al Asociației GAL Urban Turda

E-mail: galurbanturda2021@gmail.com

De la: OIR POSDRU NV 

Subiect: AVIZARE GHIDUL SOLICITANTULUI și APEL DE FIȘE DE PROIECTE
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menținere pe piața muncii a persoanelor din cadrul comunităților marginalizate de la 

nivelul teritoriului SDL și asistarea integrată a acestora - POCU/GAL 
TURDA/2021/5/2/5.1

Vă aducem la cunoștință faptul că Asociația GAL URBAN TURDA deține obligația de a utiliza, la 
lansare propunerii de fișe de proiect și în procesul de evaluare și selecție, a ultimei variante a 
documentelor prezentate în vederea avizării (ghidul solicitantului + anexe + apel de fișe de 
proiecte). În acest sens la sediul Asociației GAL URBAN TURDA va exista un exemplar printat al 
apelului și al ghidului solicitantului însoțit de anexe acestuia, exemplar care va fi datat și 
asumat de către managerul de proiect/reprezentantul legal, înainte de lansarea apelului.

De asemenea, conform Orientări pentru GAL privind implementarea strategiilor de dezvoltare 
locală la nivelul oraselor cu peste 20.000 locuitori, pct 2-g, „varianta finală a GS pentru 
intervențiile din SDL vor fi asumate la nivelul GAL prin aprobare de către 
AGA/CD/reprezentant legal al GAL”. Vă rugăm să aveți în vedere că, după aprobarea apelului 
și GS-CS trebuie să transmiteti la OIR NV actul de aprobare a acestora de către 
AGA/CD/Reprezentant legal. Documentul va fi transmis pe adresa office@runv.ro si 
diana.fodor@runv.ro. 

Asociația GAL URBAN TURDA trebuie să se asigure că documentele publicate pe site-ul propriu 
sunt corecte, complete și coincid cu varianta pentru care s-a obținut avizul.

Director executiv OIR POSDRU NV
Liviu Miclăuș

Nume și prenume reprezentant OIR POSDRU NV: Diana Fodor
Semnătură
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