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ASOCIAȚIA GAL URBAN TURDA 
LANSEAZĂ 

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1 

 

GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE 
FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL URBAN TURDA  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC 
(Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
2014-2020. 
   
Prezentul apel este cu termen limită de depunere  
Data și ora de începere a depunerii de fișelor de proiecte:         02.11.2021, ora 09:00; 
Data și ora de închidere a depunerii de fișelor de proiecte:         17.12.2021, ora 14:00 
Locația de depunere a fișelor de proiecte: sediul social Asociația GAL URBAN TURDA, din str. Ștefan Cel 
Mare , nr. 38 , Municipiul Turda , jud Cluj 
Interval orar depunere fișelor de proiecte: 9.00-14.00 
Termenul limită de depunere în Sistemul SMIS  din cadrul acestui ghid este de 31.12.2021. 

Perioada de implementare a activităților din  fișele de proiect nu depășește 31 decembrie 2023 

 
Bugetul apelului  
- Pentru apelul POR/GAL URBAN TURDA/2021/9/1/OS9.1 (doar regiunile mai puțin dezvoltate), 
valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30 000 euro. 
- La nivelul apelului  , valoarea maximă aferentă cheltuielilor eligibile este de 4.566.800 euro 

Tip investiție Alocare financiară maximă (euro) 

Măsura 1 - Realizarea și îmbunătățirea  infrastructurii tehnico-
edilitare - Intervenția Asfaltare stradă principală și străzi 
secundare 

686000 

Măsura 2- Sistematizarea zonei urbane defavorizate - Intervenția 
Pavare alei pietonale și  construire și reabilitare  locuințe 

833000 

Măsura 4- Construire/reabilitare locuințe sociale, Intervenția 
Reabilitare locuințe sociale, construire locuințe sociale 

2273600 

Măsura 5 - Realizare infrastructură sanitară și educare –
Intervenția Amenajare spațiu urban degradat prin construirea 
unui centru comunitar de  igienă și sănătate 

294000 

Măsura 7 -Dezvoltarea infrastructurii educaționale- Intervenția 
Construire infrastructură suport pentru formare profesională 
(laborator școală profesională)    

186200 

Măsura 8 - Servicii pentru copii în situații de vulnerabilitate – 
Intervenția Amenajare spațiu urban degradat prin construirea 
unui centru social pentru copii aflați în situații de 
vulnerabilitate    

294000 

Total 4.566.800 euro 
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Ce finanțează apelul: 

✓ Investiții în infrastructura de locuire - construirea/reabilitare/modernizare locuințelor sociale 
✓ Investiții în amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate respectiv: 

• construcția/reabilitarea/modernizarea dotarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități 
sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.; 

• crearea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea spațiilor publice urbane (străzi nemodernizate, 
inclusiv reabilitarea/modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri 
abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.) 

NOTĂ:  
1. Sprijinul FEDR pentru utilități publice și infrastructură rutieră (străzi urbane) nu poate depăși 
30% din valoarea totală FEDR a pachetului integrat de proiecte aferent unei SDL. 
  
Cine poate solicita finanțare: 

1. Unități Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiu - ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul 
Listei SDL-urilor selectate la finanțare 
 

2. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-
urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale 
- acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, înainte de 
depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în 
cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale) 
 

3. Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o  vechime 
de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, 
comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport; 

 
Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a 
accesa lista de mai jos: 

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL 
APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL URBAN TURDA,  în cadrul SDL - Etapa a III-a 
a mecanismului DLRC cu  următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta: 

 
1. Fișa  propunere de proiect  – model word 
2. Buget propunere de proiect  – Model word 
3. Fișe de intervenție SDL TURDA :  

• Intervenția Asfaltare stradă principală și străzi secundare  

• Intervenția Pavare alei pietonale și  construire și reabilitare  locuințe 

• Reabilitare locuințe sociale, construire locuințe sociale 

• Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru comunitar de  igienă și 
sănătate 

• Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru comunitar de  igienă și 
sănătate 

• Construire infrastructură suport pentru formare profesională (laborator școală 
profesională) 

• Intervenția Amenajare spațiu urban degradat prin construirea unui centru social pentru 
copii aflați în situații de vulnerabilitate    
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4. Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE) 
5. Anexa 3 - Grila de evaluare tehnico-financiară (ETF) 
6. Grila  de analiză  a conformităţii  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/SF/ SF cu 

elemente DALI  în baza HG nr. 907/2016/ În baza HG nr. 28/2008 (DUPĂ CAZ) 
7. Grila  de analiză a conformităţii  Proiectului  Tehnic (PT) -În baza Ordinului nr. 863/2008- 

HG907/2016 
8. Declarația de eligibilitate aplicabila (Model B- Declaratia de eligibilitate anexa la ghidul specific) 
9. Declarația de angajament (model C- anexa la prezentul ghid) 
10. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului 

propus spre finanţare din instrumente structurale (Model G - anexa la prezentul ghid) 
11. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de 

cheltuieli eligibile /neeligibile (Model M-  anexa la prezentul ghid ) 
12. Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model H - anexa la prezentul ghid) 
13. Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie ( Model J - anexa la prezentul 

ghid) 
14. Acord de parteneriat ( MODEL F - anexa la prezentul ghid) 
15. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P 
16. Descriere indicatori AP9 
 

 
Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galurbanturda2021@gmail.com  
Persoană de contact : Manager GAL – Bertia Andreea Sabina, Tel/fax 0264.313119  
 
Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultați periodic pagina de 
internet https://galturda.ro/  pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și 
alte comunicări / clarificări.  
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