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Erata nr 1/2018  

 

la APEL DE SELECTIE NR. 1/2017 pentru masura M5/6A „Sprijin 
pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol”, deschis in 
perioada 22.12.2017 – 05.03.2018: 
 

• ERATA FORMULAR EG1.2.4L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 
 
CS1:Principiul sectorului prioritar.  
 
-Documente prezentate: In loc de “Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in 
cadrul sM6.4” corect este „Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile” 
 
-Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate: In loc de “Se verifica daca solicitantul 
este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect conform 
Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din 
domeniile de activitate cu potential de crestere conform Anexa 7.”, corect este “Se verifica 
daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin 
proiect conform Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile 
CAEN din domeniile de activitate cu potential de crestere conform Anexa 6” 
 
CS2: Principiul proiectelor care propun activitati productive 
-Documente prezentate: In loc de “Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in 
cadrul sM 6.4” corect este „Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile” 
 
-Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate: In loc de “Se verifica daca solicitantul 
este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect conform 
Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din Anexa 7. 
Daca este vorba despre o activitate productiva, vor fi acordate 5 puncte.”, corect este: “Se 
verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza 
prin proiect conform Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in 
codurile CAEN din Anexa 6. Daca este vorba despre o activitate productiva, vor fi acordate 
5 puncte.” 
 
CS3:Principiul proiectelor care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 
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-Documente prezentate: In loc de “Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in 
cadrul sM 6.4” corect este „Anexa 6 - Lista codurilor CAEN eligibile” 
 
-Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate: In loc de “Se verifica daca solicitantul 
este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect conform 
Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din Anexa 7. 
Daca este vorba despre o activitate mestesugareasca, de artizanat, vor fi acordate 5 
puncte”, corect este “Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al 
activitatii care se finanteaza prin proiect conform Studiului de fezabilitate si daca acest 
cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din Anexa 6. Daca este vorba despre o activitate 
mestesugareasca, de artizanat, vor fi acordate 5 puncte” 
 
Modificarile prezentate mai sus se aplica in toate documentele ce insotesc apelul de selectie unde 
se regasesc greselile mentionate: Fisa de verificare a criteriilor de selectie, Ghid, Apel de selectie, 
etc. 
 
Completarea Anexei 6 – „Lista codurilor CAEN eligibile” cu  coloana corespunzatoare 
codurilor CAEN cu potential de crestere. 
Erata nu modifica continutul apelului de selectie, ci doar rectifica anumite greseli de scriere si 
vine in sprijinul beneficiarilor prin completarea anumitor date care sa clarifice anumite aspecte 
si nu incalca aprincipiul egalității de șanse între solicitanți. 
 
Prelungirea APELULUI DE SELECTIE NR. 1/2017 pentru masura M5/6A 
„Sprijin pentru crearea de noi activitati economice in sectorul non-agricol”, deschis 
in perioada 22.12.2017 – 05.03.2018, cu 10 zile, respectiv pana la data de 15 martie 
2017 ora 16.00. 

 

Toate punctele din errata au fost aprobate in Consiliu Director din 01.03.2018 cu 

Hotararea nr 5/2018 

 

 

 

 

Data:          Semnatura:   

02.03.2018        

 

 

 


