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Anunț publicat în data de: 27.11.2017   

APEL DE SELECTIE 

Grupul de Acțiune Locala Calafat anunta public lansarea sesiunii de cereri de 

proiecte LEADER. 

 

Număr de referință al sesiunii cererii de proiecte: M 10/6A - 02/2017 - 27.11.2017   

Data lansării apelului: 27.11.2017   

Data limită pentru depunerea proiectelor. 27.12.2017 

Depunerea proiectelor: în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00 – 15.00, la sediul 

GAL Calafat, Municipiul Calafat, Str. A.I.Cuza,  nr.34 parter. 

Măsura de finanțare deschisa: M 10/6A - “Sprijinirea creării de activităţi 

economice neagricole” 

Fondul nerambursabil total disponibil: 150.000 EURO 

Suma maximă nerambursabilă/proiect: 50.000 EURO/70.000 EURO 

Intensitatea sprijinului: 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

Sprijinul public nerambursabil este de: 

  50.000 euro/ proiect sau 

 70.000 euro/ proiect pentru activitățile meșteșugărești, de producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare şi de agroturism și pentru beneficiari care își diversifică activitatea agricolă 

Sprijinul se acordă sub formă forfetară în 2 tranșe, astfel: 
 70% din cuantumul sprijinului după semnarea deciziei de finanțare 

  0% din cuantumul sprijinului se  a ac rda cu c ndiția implementării c recte a 

planului de afaceri  fără a depă i cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare  

 
Modelul cererii de finanțare: pentru această măsura, se va utiliza cererea de finanțare 

aferentă Măsurii 10/6A, prezentată în Anexa 1 la apelul de selecţie. 

Documentele justificative necesare la depunerea proiectului: 

1. Plan de afaceri 
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2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - 

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la 

Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de 

profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0);  

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare.  

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  

sau  

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de Anexele la 

formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul 

precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0)  

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanţare; 

sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

Pot apărea următoarele situații:  

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 

situațiile financiare;  

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, nu 

se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din 

cadrul formularului 200, care poate fi și negativ; 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii 

proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) 

în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare solicitantul va 

depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară.  

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice 

autorizate:  

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului 

înregistrată la Administrația Financiară  
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3. Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și 

clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri 

Pentru situaţia în care terenul urmează să fie achiziţionat ulterior semnării 

Contractului de finanțare documentele de proprietate vor fi prezentate la a doua tranşa 

de plată. 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau 

achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, 

după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată  

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 

constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 

translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

 Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, 

donație, schimb, etc; 

 Actele juridice declarative \de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 

 Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-

judecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

 Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel 

puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 

sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție 

prevăzute prin proiect, în copie. 

În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă 

de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 

retrocedarea. 

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă 

emisă de concedent care să specifice: 

 suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 

privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces; 

 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 

redevenţei şi alte clauze. 
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c) Dreptul de superficie - contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării 

sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție 

prevăzute prin proiect, în copie.  

ATENŢIE! Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de 

documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 

carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea 

dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen 

de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului).  

3.2 Pentru 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.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată 

b) dreptul de concesiune 

c) dreptul de superficie 

d) dreptul de uzufruct 

e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 

contract de comodat. 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul 

acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data 

lansării prezentului Ghid. 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 

condiţii (situaţii) de mai jos: 

A. vor fi însoțite de: 

-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 

cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte 

inscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), 
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în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 

proiectului) 

sau 

B. vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate 

publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca. 

ATENŢIE! Nu se acceptă documente cu încheiere de dată certă emise de către un 

notar public. 

ATENŢIE!  În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de 

sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia 

investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. Acest document va fi adăugat la Cererea de 

finanțare în câmpul ‘’Alte documente”. 

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de 

Finanţare în cazul PFA, II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent investiţiei, 

în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008:  

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau 

Intreprinderi 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 

Finanţare, 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 Finanţare în câmpul ‘’Alte 

documente”. 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea 

„Conform cu originalul” pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole care 

desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha; 

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN 

propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declaratie întocmita si asumată prin 

semnatură de un expert contabil , din care sa reiasă faptul că intreprinderea nu a desfasurat 

niciodata activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare si/sau din care să rezulte că 

veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului. 
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6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat 

unic/asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF); 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului 

7.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  

8. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici 

şi mijlocii (Anexa 5.1 din Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie să fie semnată de persoana 

autorizată să reprezinte întreprinderea. 

9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 5.2 din Ghidul solicitantului);  

10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în 

categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, 

conform legii;  Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor 

individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali (Anexa 5.3 

din Ghidul solicitantului) 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin M02 (Anexa 5.4 din Ghidul Solicitantului); 

12. Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al 

gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil 

forfetar pe SM 6.2; 

13. Alte documente (după caz).  

Cerințe de conformitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza formularului „Fişă de verificare a conformităţii si metodologia de verificare pentru 

Masura M 10/6A”. 

Detaliile referitoare la realizarea conformității proiectului, inclusiv metodolgia de 

verificare a conformității, sunt disponibile în Anexa E1.1LG  la apelul de selectie. 

Cerinţe de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească solicitantul: 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;  

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin 

prevazute prin măsură, ca de exemplu: 
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 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 

marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din biomasă – ex : 

fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 

echipamente; fabricare produse electrice, electronice) în vederea comercializării, producerea 

și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 

integrantă a proiectului etc.; 

 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-

agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform 

definiției din capitolul 4.4 

 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și 

alimentație publică); 

 Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 

consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 

informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural  

etc). 

 Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (Sediul social si 

punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare 

trebuie să fie situate în teritoriul GAL); 

Prin excepție sunt eligibile entităţile care desfăşoară activităţi agricole în mediu urban 

și inițiază o activitate neagricolă în spațiul GAL, punctul/punctele de lucru aferente activităţii 

agricole putând fi menținute în mediul urban. 

 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care trebuie să înceapă să îl 

implementeze în cel mult 9 luni de la semnarea deciziei de acordare a sprijinului; 

 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de 

legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului; 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare a Cererii de Finanţare şi a anexelor 

acesteia se realizează pe baza formularului „Fişă de evaluare a criterilor de eligibilitate si 

metodologia de verificare pentru Masura 10/6A”. 

Detaliile referitoare la verificarea eligibilitățiii proiectului, inclusiv metodolgia de 

verificare a eligibilității, sunt disponibile în Anexa E1.2LG  la apelul de selectie. 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL 
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Selecţia proiectelor în cadrul GAL Calafat, va fi realizată de către Comitetul de 

Selecţie, iar analiza și soluționarea contestațiilor va fi realizată de către Comisa de Soluționare 

a Contestațiilor. 

Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în 

cererea de finanțare, documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. 

Proiectele eligibile se vor puncta în funcţie de sistemul de punctaj stabilit conform 

fișei de  evaluare a criteriilor de selectie. 

Mai multe informații legate de selecția proiectelor sunt disponibile in documentul 

Procedura de evaluare și selecție a proiectelor, disponibil pe site-ul  www.calafat.org.ro . 

Criterii de selecție şi documente justificative pe care trebuie să le depună 

solicitantul în vederea punctării acestora 

Verificarea îndeplinirii criterilor de selecţie şi acordarea punctajului se realizează pe 

baza formularului „Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si metodologia de verificare pentru 

Masura 10” prezentată în Anexa E1.4 LG la apelul de selectie. 

Criteriile de selecție și punctajul aferent fiecărui criteriu sunt prezentate în tabelul 

următor: 

Nr. 

crt. 

Principii si criterii de selecţie Punctaj 

1. 
Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a 

imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc 

 

CS 

1 

Proiecte care prevad investiții inovatoare 15 

2. 
Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte 

care includ actiuni ce vizeaza acest aspect 
 

CS 

2 

Proiecte care includ actiuni legate de protectia mediului inconjurator 
20 

3 Principiul utilizarii energiei din surse regenerabile  

CS Proiecte care propun activități de utilizare a energiei din surse regenerabile 15 

http://www.calafat.org.ro/
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3 

4. Principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari 

directi participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art.35 

din Reg(UE) 1305/2013 

 

CS 

4 

Proiecte ai căror beneficiari direcţi participă la acţiunile de cooperare 

promovate de GAL 
15 

5. Principiul diversificării activității agricole  

CS 

5 

Proiecte care prin activitatea propusa contribuie la diversificarea activităţii 

agricole a fermierilor către activităţi non agricole 
20 

6. Principiul sectorului prioritar  

CS 

6 

Proiecte care se incadreaza, prin activitatea propusa, in sectorul prioritar 
15 

TOTAL 100 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 15 puncte 

și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Descrierea modalitatii de acordare a punctajului 

CS 1 - Proiecte care prevad investiții inovatoare  

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile 

proiectului sa presupuna implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare, echipamente 

TIC sau utilizarea energiei regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de productie de bunuri 

sau achizitionarea echipamentelor de producere a energiei din surse regenerabile în vederea 

dotarii cladirilor în cadrul carora se desfasoara/se va desfasura activitatea propusa prin 

proiect. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

CS 2 - Proiecte care includ actiuni legate de protectia mediului inconjurator 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile 

proiectului sa presupuna implementarea unei acţiuni legate de protecţia mediului ȋnconjurător. 

In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie. 
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CS 3 - Proiecte care propun activități de utilizare a energiei din surse 

regenerabile 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile 

proiectului sa presupuna utilizarea energiei din surse regenerabile. In caz contrar, vor fi 

acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

CS 4 - Proiecte ai căror beneficiari direcţi participă la acţiunile de cooperare 

promovate de GAL 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca beneficiarii direcţi sa participe 

la acţiunile de cooperare promovate de GAL. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru 

acest criteriu de selectie. 

CS 5 - Proiecte care prin activitatea propusa contribuie la diversificarea 

activităţii agricole a fermierilor către activităţi non agricole 

Punctarea acestui criteriu se va face daca solicitantul este o întreprindere existentă (cel 

putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol (în UAT-ul în care va 

realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia) și intenționează să-și diversifice 

activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a 

cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.    

Pentru obținerea punctajului de la CS 5, activitatea agricolă trebuie demonstrată prin 

înregistrarea solicitantului în Registrul Unic de Identificare – APIA și/sau în Registrul 

exploatațiilor – ANSVSA/ Registrul agricol (la Primărie) cu cel puţin 12 luni consecutive 

înainte de depunerea Cererii de Finanțare, iar veniturile obținute din activitatea agricolă 

trebuie să reprezinte cel puțin 50% din total veniturilor din exploatare în anul precedent 

depunerii Cererii de Finanțare. 

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – 

APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu cel putin 12 

luni consecutive înaintea depunerii cererii de finanţare; 

b) Exploatatia se gaseste în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  

limitrofe acesteia; 

c) Solicitantul se încadrează în categoria micro-întreprindere/ întreprindere mică. 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie, în cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi 
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punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii: CS 1, CS 3, CS 

5, CS 2, CS 4. 

ATENTIE! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor 

depuse odată cu Cererea de finanțare. 

IMPORTANT! Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se 

desfașoară potrivit documentului „Procedura de  evaluare si selectie a  proiectelor”, 

publicat pe site-ul www.calafat.org.ro . 

Data și modul de anunțare a rezultatelor (notificarea solicitanților, publicarea 

Raportului de Selecție): 

 GAL postează pe site-ul său Raportul de selecţie cel târziu în ziua următoare aprobării 

Raportului de Selecţie in comitetul  de selecţie a proiectelor. 

În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, prin email, cu confirmare de primire din 

partea solicitantului- procedura evaluare si selectie.  

Date de contact:  

Pentru a afla detalii privind condiţiile şi modalitatea de accesare a fondurile 

disponibile precum şi investiţiile care sunt finanţate prin FEADR, consultaţi versiunea pe 

suport tiparit a informatiilor detaliate aferente masurii lansate, disponibila la sediul GAL 

precum si  Ghidul solicitantului publicat pe site-ul GAL: www.calafat.org.ro . Dacă doriţi 

informaţii suplimentare puteţi  să formulaţi întrebări către GAL Calafat la adresa de e-mail: 

office@calafat.org.ro. 

Echipa  GAL „Calafat” vă stă la dispoziţie pentru intrebari, informatii si clarificari, de 

luni până vineri, între orele 9.00- 16.00, la sediul din str.A.I.Cuza, nr.34, parter, Municipiul 

Calafat. 

ANEXE: 

1 - Cererea de finantare 

2. Anexa 

3. Anexa 2 - Model Plan de afaceri 

4. Anexa 3 - Contract de Finantare 

5. Anexa 4 - Fisa Masurii M10/6A 

6. Anexa 5.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica 

7. Anexa 5.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) 

http://www.calafat.org.ro/
http://www.calafat.org.ro/
mailto:office@calafat.org.ro
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8. Anexa 5.3 - Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate 

9. Anexa 5.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02 

10. Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile 

11. Anexa 7 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor 

12. Anexa 8 - Instructiuni evitare conditii artificiale 

13. Anexa 9 - Declaratie pe propria raspundere 

14. E1.1LG - Fisa de verificare a conformitatii 

15. E1.2LG - Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate 

16. E1.3LG - Fisa de verificare pe teren 

17. E1.4LG - Fisa de verificare a criteriilor de selectie 

 
 


