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In urma unor solicitari de informatii suplimentare primite de catre solicitanti UAT-

uri , din partea OJFIR ALBA, pentru proiecte depuse prin masura M1/6B, ni se solicita 

lamuriri cu privire la urmatoarele aspecte : "bifarea în Cererea de Finanțare format editabil 

a următoarelor secțiuni: A1 tipul investiției, A6.1, în concordață cu exemplarul depus pe 

suport de hârtie/scanat”, " clarificări privind nebifarea în lista „E. LISTA DOCUMENTELOR 

ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 1/6B" și nedepunerea documentului 2.1 

Certificat de Urbanism, deși acesta este obligatoriu de depus pentru toate documentele, 

conform structurii listei sus mentionate”, " bifarea factorului de risc I în Cererea de 

Finanțare, în format editabil, în concordață cu exemplarul depus pe suport de 

hârtie/scanat,”emitem urmatoarea  

ERATA 

În cadrul modelului de cerere de finantare aferente masurii 1/6B existentă la adresa 

https://galariesulmare.ro/masura-m1-6b-ses-6/ sectiunea D+E, la pagina E. LISTA 

DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII 1/ 6B: 

            2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în 

vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare, s-a 

pozitionat eronat casuta aferenta campului de bifat pentru sectiunea "Certificat de 

urbanism” in coloana ”obligatoriu pentru toate proiectele”. 

      Versiunea corecta pentru acest punct va fi: 

            2.1 Certificat de Urbanism, completat și eliberat conform reglementărilor legale în          

vigoare și aflate în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare, 

incadrarea corecta a acestei casute de bifat, pentru aceasta sectiune este in coloana a 3-a , 

" obligatoriu doar daca proiectul impune". Astfel va comunicam ca pentru sectiunea 2.1 

din cererea de finantare a masurii M1/6B , incadrarea acestei casute de bifat, pentru 

aceasta sectiune se va face in coloana a 3-a- ”obligatoriu doar daca proiectul impune". 

          Referitor la "bifarea în Cererea de Finanțare format editabil a următoarelor secțiuni: 

A1 tipul investiției, A6.1, în concordață cu exemplarul depus pe suport de hârtie/scanat”, 

la redactarea formularului cererii de finantare mai sus mentionate, s-a folosit ca si model 

formularul asemnanator al unei cereri de finantare folosita de AFIR, pentru investitii 

similare, dar din cauza unor erori tehnice de redactare a acestui formular editabil, unele 

din bifele mentionate de dvs nu raman selectate in procesul de salavare a fisierului cererii 

de finantare editabil. 
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Pentru sesizarea nr. 3 " bifarea factorului de risc I în Cererea de Finanțare, în format 

editabil, în concordață cu exemplarul depus pe suport de hârtie/scanat raspunsul este 

identic cu raspunsul aferent celei de a doua  sesizari. 

Atasat este prezentata cererea de finantare aferente acestei masuri corectată în baza 

prezentei erate. 

  


