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• Studiu de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, în 

tocmite conform legislaţiei în vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice) şi însoţite de toate studiile, expertizele, avizele şi 

acordurile specific fiecărui tip de investiţie, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru 

proiectele care prevăd construcţii-montaj, sau Memoriu Justificativ pentru proiectele care 

presupun doar achiziţia de utilaje, echipamente, instalaţii, etc. şi nu prevăd construcţii-

montaj. Acest document se va avea în vedere pentru evaluarea şi punctarea criteriilor de 

selecţie şi se regăseşte în Anexa 2 a Ghidului de Finanţare. Se va depune odată cu Cererea de 

Finanţare. 

• Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în condiţiile 

Legii nr. 50/1991, modificată, completată şi republicată, privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj. Se va depune odată 

cu Cererea de Finanţare doar dacă proiectul impune. 

• Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al UAT/UAT-urilor, întocmit 

conform legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

atestat prin Gotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul official al României (copie după 

Monitorul Oficial).  

şi  

În situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public drumurile care fac 

obiectul proiectului nu sunt incluse într-o poziţie globală sau nu sunt clasificte, solicitantul 

trebuie să prezinte Hotărârea/hotărârile Consiliului Local privind aprobarea modificărilor 

şi/sau completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 

globale existente sau clasificării unor drumuri neclasificate, cu respectarea prevederilor Art. 

115 alin. (7) din Legea nr. 215/ 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 

administraţiei publice locale, în vederea supunerii acesteia controlului de legalitate al 

Prefectului, în condiţiile legii (este suficientă prezentarea adresei de înaintare către Instituţia 

Prefectului pentru controlul de legalitate) 

sau 

Avizul administratorului terenului aparţinând domeniului public, altul decât cel 

administrat de primărie; 

Aceste documente de depun de către Autorităţile Publice Locale sau ADI odată cu Cererea 

de Finanţare. 

• Documente doveditoare privind dreptul de proprietate: prin dreptul de proprietate, de uz, 

de uzufruct, de superficie, de servitute, contract de concesiune, sau dreptul de creanţă prin: 
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contract de cesiune, comodat, locaţiune pe o perioadă de 10 ani, asupra bunurilor imobile la 

care se vor efectua lucrări, conform cererii de finanţare. 

Aceste documente de depun de către ONG sau Înteprinderile sociale odată cu Cererea de 

Finanţare. 

 

• Document care să ateste ca solicitantul a depus documentaţia la Agenţia Naţională 

pentru Protecţia Mediului, se va depune în faza de contractare dacă proiectul impune. 

• Situaţiile financiare pentru anii n, n‐1 şi n‐2, unde n este anul anterior depunerii Cererii de 

Finanţare (Bilanţ - formular 10, Cont de profit şi pierderi - formular 20 şi formularele 30 şi 

40, precedente anului depunerii proiectului, înregistrate la Administraţia Financiară, în care 

rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din bilanţ) să nu fie negative 

SAU 

Situaţiile financiare (Bilanţ - formularul 10, Cont de profit şi pierderi - formularul 20 şi 

formularele 30 şi 40) prin care dovedesc că nu au înregistrat venituri din exploatare 

SAU 

Declaraţia de inactivitate înregistrata la Administraţia Financiară în cazul solicitanţilor care 

nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

Aceste documente de depun de către ONG sau Înteprinderile sociale odată cu Cererea de 

Finanţare. 

• Bugetul aprobat în cazul unităţilor administrative-teritoriale prin care dovedesc că s-au 

făcut demersuri pentru înregistrarea sumelor necesare susţinerii proiectului în bugetul aprobat  

Aceste documente de depun de către Autorităţile Publice Locale sau ADI odată cu Cererea 

de Finanţare dacă proiectul va fi cofinanţat. 

• Hotărârea Consiliului Local în cazul Autorităţilor Publice Locale/ Hotărârea Adunării 

Generale în cazul ONG sau Declaraţie pe propria răspundere a administratorului 

Înteprinderi sociale privind implementarea proiectului. Se va depune odată cu Cererea de 

Finanţare. 

• Certificatul de Înregistrare Fiscală. Se va depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Încheiere privind înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, definitivă şi 

irevocabilă/ Certificat de înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor/ Certificat 

Certificat constatator emis de ONRC în termen de valabilitate. Se va depune odată cu 

Cererea de Finanţare în funcţie de tip de beneficiar. 

• Actul de înfinţare şi Statutul ONG şi ADI. Se va depune odată cu Cererea de Finanţare 

dacă proiectul impune. 

• Certificate care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat. Se va depune în faza de contractare. 
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• Certificatul de cazier judiciar, se va depune în faza de contractare.  

• Document emis de bancă/trezorerie care să conţină datele de identificare ale 

băncii/trezoreriei şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 

băncii/trezoreriei, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). Se va 

depune în faza de contractare. 

• Notificare privind conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică 

sau 

 Notificare că investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă şi sănătate 

publică. Se va depune odată cu Cererea de Finanţare dacă proiectul impune. 

 

• Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

(va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, 

costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului) pentru solicitanţii care au mai 

beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleaşi tipuri de 

investiţii. Se va depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Notificare care să certifice conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 

sanitar – veterinar şi că prin realizarea investiţiei în conformitate cu proiectul verificat de 

DSVSA judeţeană, construcţia va fi în concordanţă cu legislaţia în vigoare pentru domeniul 

sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor. Se va depune odată cu Cererea de 

Finanţare dacă proiectul impune. 

• Extrasul din strategie care confirmă dacă investiţia este în corelare cu orice strategie de 

dezvoltare naţională/ regională/ judeţeană/ locală aprobată, corespunzătoare domeniului de 

investiţii, precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei. Se va depune odată cu Cererea 

de Finanţare. 

• Proiectul tehnic va respecta prevederile legale în vigoare privind conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 

intervenţii. Se va depune în faza de contractare. 

• Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. Se va depune în 

faza de contractare. 

• Declaraţia de eşalonare a depunerii dosarelor Cererii de plată, inclusiv cea pentru 

decontarea TVA unde este cazul. Se va depune în faza de contractare. 

• Cazier fiscal al solicitantului. Se va depune în faza de contractare. 

• Dovada achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de 

întârziere. Se va depune în faza de contractare. 

• Declaraţie pe propria răspundere de accord verificare şi monitorizare şi implementare 

a proiectului. Se va depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al solicitantului de raportare 

către GAL a tuturor plăţilor efectuate de AFIR. Se va depunde odată cu Cererea de 

Finanţare. 
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• Declaraţie de încadrare în categoria de micro-întreprindere şi întreprindere mică. Se va 

depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Ofertă/ oferte bunuri (minim 1 ofertă pentru bunuri a căror valoare este mai mică sau egală 

cu 15.000 Euro şi minim 2 oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15.000 

Euro). Se va depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Document care atestă că este furnizor acreditat: Certificat de acreditare ca furnizor de 

servicii sociale sau Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul 

ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG privind înfiinţarea şi acreditarea serviciilor 

sociale. Se va/vor depune odată cu Cererea de Finanţare. 

• Alte documente justificative. Se vor depune odată cu Cererea de Finanţare dacă impune 

proiectul.  
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1. Cerinţele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitantul  

 

a) Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 

Se vor verifica actele juridice de înfiinţare şi funcţionare, specifice fiecărei categorii de 

solicitanţi. 

b) Solicitantul nu trebuie să fie în insolvenţă sau incapacitate de plată; 

Cerinţa de mai sus va face obiectul Declaraţiei pe propria răspundere, document care se găseşte 

în anexele prezentului Ghid, disponibil pe site-ul GAL, în secţiunea F a Cererii de Finanţare. De 

asemenea se vor verifica certificatele care să ateste lipsa datoriilor fiscale restante şi graficul de 

reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat dacă au fost depuse cu Cererea de Finanţare. 

c) Solicitantul se angajează să asigure întreţinerea/mentenanţa investiţiei pe o perioadă 

de minim 5 ani, de la ultima plată 

Se va verifica Hotărârea Consiliului Local în cazul Autorităţilor Publice Locale/Hotărârile 

Consiliilor Locale în cazul ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG sau Declaraţie pe 

propria răspundere a administratorului Înteprinderi sociale privind implementarea proiectului. 

d) Investiţia să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură 

Se vor verifica informaţiile furnizate în Cererea de finanţare respectiv după caz în Memoriul 

Justificativ/Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii şi/sau 

Certificatul de Urbanism. 

e) Investiţia trebuie să se realizeze în teritoriul reprezentat de GAL TIMIŞUL DE 

CENTRU; 

Se va verifica dacă investiţia se realizează la nivelul localităţilor componente ale GAL Timişul 

de Centru. Documente verificate: secţiunea din cererea de finanţare legată de amplasamentul 

proiectului şi al investiţiei vizată prin acesta, Memoriul Justificativ/Studiul de 

Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Inventarul bunurilor ce 

aparţin domeniului public al comunei/comunelor, Hotărârea/hotărârile Consiliului Local privind 

aprobarea modificărilor şi / sau completărilor la inventar, avizul administratorului terenului 

aparţinând domeniului public, altul decat cel administrat de primarie (dacă este cazul), 

Documente doveditoare privind dreptul de prorietate sau de creanţă. 

f) Investiţia trebuie să fie în corelare strategia de dezvoltare locală şi/sau judeţeană 

aprobată; 

Se vor verifica: declaraţia pe propria răspundere, extrasul din strategia de dezvoltară locală, 

judeţeană, regională sau naţională aprobată, precum şi copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

g) Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcţionarea prin 

operaţionalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii 

sociale; beneficiarii măsurilor de finanţare a infrastructurii sociale trebuie să 
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asigure sustenabilitatea proiectelor din surse proprii sau prin obţinerea finanţării în 

cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condiţiilor 

specifice POCU; Prin aceste proiecte nu pot fi finanţate infrastructuri de tip 

rezidenţial. 

Se va verifica documentul care atestă că este furnizor acreditat: Certificat de acreditare ca 

furnizor de servicii sociale, Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul 

ADI/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG privind înfiinţarea şi acreditarea serviciilor 

sociale. 

h) Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General în vigoare; 

Se va verifica Certificatul de Urbanism eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de 

urbanism faza PUG. În situaţia în care investiţia propusă prin proiect nu se regăseşte în PUG, 

Certificatul de Urbanism va fi eliberat în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism 

faza PUZ. 

i) Investiţia trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic 

al acesteia 

Se vor verifica Hotărârea Consiliului Local în cazul Autorităţilor Publice Locale/ Hotărârea 

Adunării Generale în cazul ONG sau Declaraţie pe propria răspundere a administratorului 

Înteprinderi sociale privind implementarea proiectului, Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriu justificativ 

 

2. Procedura de selecţie aplicată de Comitetul de Selecţie al GAL 

 

Angajaţii GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selecţie pentru 

proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selecţie ale măsurii în care se 

încadrează proiectul şi punctajul obţinut. Fişele de verificare ale conformităţii, eligibilităţii, 

fişa verificării pe teren şi a criteriilor de selecţie trebuie să fie datate şi să prezinte numele şi 

semnătura a doi angajaţi din cadrul GAL, implicaţi în procesul de evaluare a proiectelor, în 

termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a 

proiectelor, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Astfel GAL va 

elabora Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile lucrătoare de la încheierea 

termenului de depunere a proiectelor. 

În cazul apelurilor de selecţie cu o durată de depunere a proiectelor mai mare 30 de zile 

calendaristice, selecţia intermediară a proiectelor se va efectua lunar. Depinzând de durata 

apelului, aceste sesiuni se vor defalca în etape a câte 30 de zile calendaristice. Evaluatorii 

GAL vor avea maxim 20 de zile lucrătoare de la încheierea fiecărei etape de câte 30 de zile 

calendaristice, în cazul în care nu au fost solicitate informaţii suplimentare, de a efectua 

evaluarea proiectelor prin completarea fişelor de verificare a conformităţii, a eligibilităţii, a 

criteriilor de selecţie, şi fişa verificării pe teren dacă este cazul. Astfel GAL va elabora 

Raportul de Selecţie Intermediar în max. 40 de zile lucrătoare de la încheierea fiecărei etape 

de câte 30 de zile calendaristice. 
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Dacă experţii evaluator consideră necesar pot solicita informaţii suplimentare solicitanţilor, iar 

aceştia au obligaţia să răspundă în maxim 5 (cinci) zile lucrătoare începând cu ziua următoare de 

la primirea formularului E3.4L de către solicitant. În situaţii excepţionale, se pot solicita şi alte 

clarificări, a căror necesitate a apărut ulterior transmiterii răspunsului la informaţiile 

suplimentare solicitate iniţial. Evaluatorii au la dispoziţie câte 5 (cinci) zile lucrătoare pentru 

evaluarea proiectelor, la care se adaugă răspunsul la informaţii suplimentare, dacă este cazul.  

Ulterior întocmirii unei liste a proiectelor declarate eligibile, se va convoca Comitetul de Selecţie 

al proiectelor şi se va realiza selecţia proiectelor. Proiectele care nu corespund obiectivelor şi 

priorităţilor stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în vederea 

depunerii la AFIR.  

Selecţia proiectelor eligibile se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecţie, în limita 

fondului disponibil anunţat în apelul de selecţie a sesiunii. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face prin criterial primul venit primul servit.  

Modalitatea de desfăşurare a procesului de selecţie a proiectelor, de prezentare a rezultatului 

evaluării şi a procedurii de soluţionare a contestaţiilor:  

Toate verificările efectuate de către angajaţii GAL Timişul de Centru vor respecta principiul de 

verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către 2 angajaţi - un angajat care completează şi 

un angajat care verifică. 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 

selecţie cu transmiterea unei notificări şi va publica pe pagina de internet a GAL – 

www.timisuldecentru.ro Raportul de Selecţie Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului.  

Notificările transmise solicitanţilor vor conţine motivele pentru care proiectele nu au fost 

eligibile şi/sau selectate - se vor menţiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite 

sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie - precum şi perioada de depunere şi 

soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile primite vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a 

Contestaţiilor.  

Solicitanţii ale căror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi 

neselectate, pot depune contestaţii la biroul administrativ GAL Timişul de Centru în maximum 

5 zile calendaristice de la data primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data 

publicării Raportului de Selecţie Intermediar pe pagina de web a GAL. În maximum 10 zile 

lucrătoare de la încheierea termenului de depunere a contestaţiilor se va anunţa raportul de 

soluţionare a contestaţiilor şi Raportul de Selecţie Final pe site-ul GAL-ului şi prin afişare la 

sediul GAL. În baza acestui raport vor fi evidenţiate proiectele eligibile şi selectate în urma 

soluţionării contestaţiilor.  

În cazul în care, la un apel de selecţie nu există proiecte response, neconforme, neeligibile, iar 

valoarea acestora se încadrează în fondul disponibil al măsurii, GAL va emite Raportul de 

Selecţie Final fără a mai aloca timp pentru contestaţii. În această situaţie Comitetul de selecţie 

al proiectelor va emite doar Raportul de Selecţie Final, fără a-l întocmi pec el intermediar. 

http://www.timisuldecentru.ro/
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3. Prezentarea criteriilor de selecţie cu punctaje aferente 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecţie menţionate mai jos: 

  

Nr. crt. Criterii de selecţie Punctaj 

1. Numărul de locuitori care beneficiază de 

servicii/infrastructură îmbunătăţită 

max. 20 

Minim 200 locuitori 20 

Minim 100 locuitori 15 

Minim 50 locuitori 10 

2. Numărul de locuri de muncă create prin 

proiect 

max. 20 

Mai mult de 2 locuri de muncă 20 

Minim 2 locuri de muncă 10 

3. Solicitanţii care nu au primit anterior 

sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară 

20 

4. Investiţia include măsuri de îmbunătăţire a 

calităţii mediului inconjurător şi de crestere 

a eficienţei energetice 

20 

5. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează 

energie regenerabilă 

20 

TOTAL 100 puncte 

 

Punctajul minim pe care trebuie să îl obţină un proiect pentru a putea fi selectat şi admis la 

finanţare pe Măsura 2/6B este de 30 puncte.  

Pentru toate criteriile de selecţie se vor verifica Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/ Memoriul Justificativ, iar pentru criteriul de selecţie nr. 1 

(„Numărul de locuri de muncă create prin proiect”) se vor verfica dacă datele coincid cu 

Recensământul din 2011, şi pentru criteriul de selecţie nr. 3 („Solicitanţii care nu au primit 

anterior sprijin comunitar pentru o investiţie similar”) se vor verifica Cererea de finanţare 

Secţiunea C – Finanţări nerambursabile obţinute sau solicitate şi Raportul asupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant. 

În cazul în care se vor depune proiecte care în urma evaluării obţin punctaj egal şi sunt declarate 

eligibile, se va aplica ca şi criteriu de departajare regula de „primul venit, primul servit”. 
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4. Data şi modul de anunţare a rezultatelor procesului de selecţie 

 

GAL Timişul de Centru va înştiinţa solicitanţii asupra rezultatelor procesului de evaluare şi 

selecţie cu transmiterea unei Notificări şi va publica pe pagina proprie de web Raportul de 

Selecţie Intermediar şi îl va afişa la sediul GAL-ului. Notificările transmise solicitanţilor vor 

conţine motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile şi/sau selectate - se vor menţiona 

criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obţinut pentru fiecare criteriu 

de selecţie - precum şi perioada de depunere şi soluţionare a contestaţiilor. Contestaţiile primite 

vor fi analizate de Comisia de Soluţionare a Contestaţiilor. Solicitanţii ale căror proiecte au fost 

declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile şi neselectate, pot depune contestaţii la 

biroul administrativ GAL Timişul de Centru în maximum 5 zile calendaristice de la data 

primirii notificării sau în maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de 

Selecţie Intermediar pe pagina de web a GAL. În maximum 10 zile lucrătoare de la încheierea 

termenului de depunere a contestaţiilor se va anunţa raportul de soluţionare a contestaţiilor şi 

Raportul de Selecţie Final pe site-ul GAL-ului şi prin afişare la sediul GAL. 

 

5. Datele de contact ale GAL unde solicitanţii pot obţine mai multe informaţii: 

− La Sediul Administrativ al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Timişul de Centru (GAL 

TC), din comuna Ghiroda, strada Victoria, nr. 48, Judeţul Timiş, Cod poştal 307200. 

− Site-ul Asociaţiei: www.timisuldecentru.ro  

− Adresa de e-mail: contact@timisuldecentru.ro 

 

La sediul administrative al Asociaţiei GAL Timişul de Centru este disponibilă o variantă pe 

suport letric a tuturor informaţiilor, în format detaliat, aferente lansării apelului de selecţie a 

Măsurii 2/6B – Infrastructură socială şi medicală. 

De asemenea, informaţii detaliate în legătură cu accesarea şi derularea Mpăsurii 3/6B sunt 

cuprinse în Ghidul solicitantului care se găseşte în variant printată la sediul GAL şi în format 

electronic pe site-ul Asociaţiei: www.timisuldecentru.ro  

http://www.timisuldecentru.ro/
mailto:contact@timisuldecentru.ro
http://www.timisuldecentru.ro/
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6.  Alte informaţii relevante 

 

▪ Tipuri de beneficiari eligibili:  

• Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară; 

• Autorităţile Publice Locale; 

• Organizaţiile non-guvernamentale (inclusiv GAL Timişul de Centru, cu respectarea 

legislaţiei specifice); 

• Întreprinderi sociale; 

 

 

▪ Investiţii şi cheltuieli eligibile:  

 

- Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor sociale şi medicale de 

interes public; 

- Înfiinţarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor comunitare multifuncţionale; 

- Achiziţia de autoutilitare medicale; 

- Achiziţie de echipamente specializate necesare centrelor sociale şi medicale; 

- Dotare cu echipamente de IT necesare activităţilor propuse. 

 


