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ERATĂ  

LA MĂSURA M5/6B 

„Promovarea incluziunii sociale în teritoriul GAL Muntele Șes Județul 

Bihor și ameliorarea provocărilor sociale” 
 
 

Având în vedere Hotărârea nr.616/24.09.2018 a Consiliului Director al GAL Muntele Ses 

Judetul Bihor, se modifică: 

- Sectiunea E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE 

MĂSURII 4/5C din Cererea de Finanțare pentru Măsura M5/6B  „Promovarea 

incluziunii sociale în teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor și ameliorarea 

provocărilor sociale”.  

Această modificare se datorează necesității clarificării aspectelor referitoare proiectele care 

propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu 

necesită lucrari de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 

(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.) depuse de Asociații și fundații ONG-uri, 

referitor la lista documentelor anexate cererii de finantare.  

 Ca urmare, solicitantii vor completa Cererea de finantare versiunea 02 (Cerere de 

Finantare M5_GAL_Muntele Ses_versiunea 02). 

- Sectiunea ”D. Verificarea rezonabilităţii preţurilor”  din fișa de evaluare 

generala a  proiectului astfel ca pentru respectarea rezonabilităţii costurilor, să 

se verifice daca bunurile se încadreaza în preţurile stabilite în Baza de date 

Preţuri de referinţă a AFIR, iar în cazul în care nu se identifică în această bază 

de date, să se verifice prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziţie 

realizată:  o ofertă pentru preţuri sub 15.000 euro şi două oferte pentru preţuri 

peste 15.000 euro/bunuri/servicii). 
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Această modificare se datorează necesității clarificării situațiilor în care bunurile care se 

doresc a fi achizitionate nu se regăsesc  în Baza de date Preţuri de referinţă a AFIR. 

Ca urmare, în cadrul procedurii de evaluare a cererilor de finantare se va utiliza formularul 

E1.2L  FIȘA DE EVALUARE GENERALA A  PROIECTULUI Măsura 5 / 6B „Promovarea 

incluziunii sociale în teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor și ameliorarea provocărilor 

sociale” versiunea 02 (Fisa de evaluare generala M5_versiunea 02). 

 
 

Modificările susmenționate se vor considera actualizate în toate documentele si anexele 

Ghidului solicitantului pentru Măsura M5/6B „Promovarea incluziunii sociale în 

teritoriul GAL Muntele Șes Județul Bihor și ameliorarea provocărilor sociale”, astfel se 

va utiliza formularul Ghidul  Solicitantului_M5_GAL_Muntele Ses Jud Bihor_versiunea 02, 

precum si Manual de procedura si evaluare generala_M5_versiunea 02,  ANEXATE 

PREZENTEI ERATE. 
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