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Nota de informare privind completarea  Cererii de finanțare 

Pentru a completa Cererea de finanțare pentru Măsura M3/2A ; M4/6A ; M5/6B trebuie să respectați 
următorii pașii: 

Pentru a nu întâmpina probleme în completarea Cererii de finanțare în format PDF, trebuie să folosiți 
Adobe Acrobat DC/ Adobe Acrobat XI pro și să urmați pașii de mai jos: 

1. Identificați și salvați pe calculatorul dumneavoastră Cererea de Finanțare. 

2.  Descărcați programul de la link-ul   
https://acrobat.adobe.com/us/en/free-trial-download.html  
 

3. Instalați programul Adobe Acrobat DC/ Adobe Acrobat XI pro. 

4. Deschideți Adobe Acrobat DC/ Adobe Acrobat XI pro ; Open file (Ctrl+O) ;Selectați documentul 

din folderul în care a fost salvat ;Open ;Pentru erori se apasă tasta Enter/ Ok. 

Formularul poate fi completat și ulterior tipărit în vederea semnării puteți salva formularul pentru 
completări ulterioare. 

Utilizarea oricărui alt software la completarea informaţiilor din formularele în format PDF poate duce la 
apariţia unor erori la completarea / salvarea formularelor, sau, chiar la imposibilitatea completării/ 
salvării acestora. 

Atenție! 

Înainte de a  completa în format electronic orice fel de documente sau anexe la proiectul 
dumneavoastră, vă rugăm să verificați dacă acestea sunt cele mai recente versiuni electronice 
disponibile la http://poartatransilvaniei.ro/  

În cazul în care observați erori de funcționalitate a Cererii de finanțare, vă rugăm să ne semnalați acest 
lucru pe adresa de e-mail florina.avram@poartatransilvaniei.ro, sau la numărul de telefon 0736368433. 

Experţii Asociației GAL Poarta Transilvaniei vă stau la dispoziţie de luni până vineri între orele 9:00 şi 
15:30 pentru a vă acorda asistență tehnică în vederea completării Cereri de finanțare. 
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