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1. În cazul în care, la depunerea Cererii de Finanțare, solicitantul nu are consultant (și-a 
întocmit singur cererea de finanțare) la completarea Anexei 1 - Cererea de finanţare, 
câmpurile aferente consultantului de la pagina 6 se vor completa cu datele 
solicitantului. 

 
2. În Ghidul Solicitantului, capitolul DOCUMENTELE NECESARE LA DEPUNEREA CERERII 

DE FINANȚARE, punctul 3.1, pagina 28, clarificăm următorul aspect:  
În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Întreprinderi Individuale sau 
Întreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate 
de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la depunerea 
Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizică, 
conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă 
acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, II sau IF, pe 
toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi 
încheiate la notariat în formă autentică. Aceste documente vor fi adăugate la Cererea 
de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”. 
 

3. În Ghidul Solicitantului, capitolul SELECȚIA PROIECTELOR, punctul 2, pagina 19, 
clarificăm următorul aspect: Maximum puncte pe care un solicitant poate obține în 
cadrul acestui criteriu este 5 puncte, cumulând cele două sub-criterii. 
 
 

4. În Anexa 3 – Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare 
în cadrul Măsurii M4/6A, poziția 33, se va citi: 
Servicii ale restaurantelor şi a altor unităţi mobile de 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 din restaurantele înființate în comunele în care se 
demonstrează necesitatea acestui serviciu: minimum 2000 de turiști anual în ultimii 3 
ani. 
 


