
 
 
 

ERATA nr. 1  
06.03.2018 

 
Clarificări necesare referitoare la accesarea măsurii  

M5/6A - Dezvoltarea activităților neagricole 
Apelul de selecție 1/09.02.2018 

 
 
 
1. Cu privire la situațiile financiare solicitate ca anexă la cererea de finanţare aferente 

Apelului de selecție 1/09.02.2018, specificăm următoarele: 
 

În lipsa formularelor standard ale bilanţului, aferente exerciţiului financiar 2017, 
aprobate de Ministerul Finanţelor Publice, situaţiile financiare pot fi întocmite cu 
ajutorul celui mai recent program de asistenţă pus la dispoziţia entităţilor gratuit de 
unităţile teritoriale ale MFP (aferente anului 2016). 
În etapa precontractuală va fi verificată corespondenţa informaţiilor prezentate cu cele 
din situaţiile financiare depuse la unităţile teritoriale ale MFP, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
 
Furnizarea datelor celui mai recent exerciţiu financiar încheiat înaintea depunerii 
cererii de finanţare este necesară în contextul verificării respectării unor condiţii de 
eligibilitate, cum ar fi cele referitoare la: 
EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
EG3 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 
documentatiei tehnico-economice 
 
Astfel situaţiile financiare anexate cererii de finanțare, vor fi cele aferente anului 2017, 
aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. 
 
 

2. Menționăm că data limită de depunere a proiectelor în cadrul măsurii M5/6A este 
26.03.2018, astfel prin prezenta erată corectăm paragraful următor din Ghidul 
Solicitantului, pag. 8: 
 
PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR: 09.02.2018-16.03.2018.26.03.2018 
 
 

3. Corectarea unui cod CAEN introdus eronat în Anexa 3 – Lista codurilor CAEN aferente 
activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul Măsurii M5/6A: 

 
2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
 Producție 
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.  
 

Completarea Anexei 3 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul Măsurii M5/6A cu următoarele coduri caen eligibili 
pentru finanțare: 

 



 
 
 

7120 Activitati de testare si analize tehnice 
4222 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii 
 
 
4. Cu privire la criteriile de selecție ai măsurii M5/6A, specificăm următoarele: 

 

CAPITOLUL: SELECȚIA PROIECTELOR din Ghidul solicitantului aferent M5/6A 

 

4.1. CS1. Proiecte care prevăd urmarea unui curs de specializare/ perfecționare/ 

inițiere/ calificare/ recalificare / ucenicie în domeniul investiției 

 

DOCUMENTE VERIFICATE: 

Planul de afaceri 

METODOLOGIE DE VERIFICARE: 

Intenția de a urma un curs de specializare/ perfecționare/ inițiere/ calificare/ 

recalificare / ucenicie în domeniul investiției trebuie să se regăsească în acțiunile unei 

obiective specifice în cadrul Planului de Afaceri, și va fi demonstrată la finalizarea 

implementării proiectului prin prezentarea diplomei de absolvire al cursului. 

 

Astfel pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu la momentul depunerii ultimei 

cereri de plată, vor fi luate în considerare diplomele de 

specialziare/prerecționare/inițiere și diplomele de calificare/ 

recalificare/recalificare, recunoscute de Ministerul Educației Naționale. 

 

4.2. CS2 Principiul grupurilor de beneficiari 

Pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu la momentul depunerii proiectului, vor fi 

luate în considerare doar fermierii, nu și membrii unor gospodării agricole. 

Astfel solicitanții vor prezenta extras APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol în numele 

reprezentantului legal sau a solicitantului. 

 

4.3. CS5 Proiecte care prevăd angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile 

 
Pentru demonstrarea îndeplinirii acestui criteriu la momentul depunerii ultimei cereri de 
plată, vor fi luate în considerare următoarele categorii de persoane:  
 
I. Persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia 
deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie 
socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 
 
II. Persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei 
potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a 
directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a 
municipiului Bucureşti sau talonul de plată; 
 



 
 
 

III. persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi 
un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la 
alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii; 
 
IV. şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:  
a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea 
condiţiilor de pensionare;  
b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei 
munci;  
c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate 
potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al 
asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă, în vigoare;  
d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc 
de muncă.  
 
IV^1. şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. 
IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială 
îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care 
funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă. 
 
IV^2. şomer de lungă durată - persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 
luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în 
cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani;  
 
IV^3. tânăr cu risc de marginalizare socială - persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de 
ani, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenţia pentru 
ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, 
reşedinţa şi se încadrează în una dintre următoarele categorii:  
a) se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;  
b) are dizabilităţi;  
c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;  
d) are copii în întreţinere;  
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;  
f) este victimă a traficului de persoane. 
 
IV^4. tânăr NEET - persoana cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 
25 de ani, care nu are loc de muncă, nu urmează o formă de învăţământ şi nu participă la 
activităţi de formare profesională; 
 

 
5. În cadrul măsurii M5/6A sunt eligibile și proiectele care propun înființarea/ 

dezvoltarea/modernizarea restaurantele înființate în comunele în care se 

demonstrează necesitatea acestui serviciu: minimum 2000 de turiști anual în ultimii 

3 ani. 

Astfel se modifică în Anexa 3 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul Măsurii M5/6A, poziția 16 după cum urmează: 

 

16 5610 Servicii ale restaurantelor şi a altor unităţi mobile de Servicii din sectoarele cu 



 
 
 

Alimentaţie 

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform 
Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind clasificarea structurilor de 
primire turistice, cu modificările şi completările 
ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, 
dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 
turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 
142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII 
- a - zone cu resurse turistice, cu modificările și 
completările ulterioare  

sau  

restaurantele înființate în comunele în care se 
demonstrează necesitatea acestui serviciu: minimum 
2000 de turiști anual în ultimii 3 ani. 

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform 
Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind clasificarea structurilor de 
primire turistice, cu modificările şi completările 
ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, 
dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 
turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 
142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII 
- a - zone cu resurse turistice, cu modificările și 
completările ulterioare. 

potențial de 
creștereActivități 
recreative/sportive 

 
 

 
 


