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ERATA nr. 1  

la Ghidul Solicitantului M6/6A publicat pe pagina web a Asociației Grup de 

Acțiune Locală „Colinele Tutovei” – www.galcolineletutovei.ro 

 
 

Ca urmare a adresei emise de CDRJ nr. 9502 din 29.11.2017 cu privire la sesizarea 

domnului Buboi Flaviu-Marian înregistrată la DGDR-AM-PNDR cu nr. 233679 din 24.11.2017 

având ca temă existența unor neconcordanțe în conținutul textului Ghidului Solicitantului  

M6/6A, a emis următoarea erată privind corectarea unor erori materiale, la capitolul 3.1.1. 

Completarea Cererii de Finanțare și la capitolul 3.4. Plata. 
Corecțiile care vor fi luate în cosiderare de către solicitanți, la întocmirea propunerilor 

de proiecte sunt: 

 

3.1.1. Completarea Cererii de Finanțare 

 

Pagina 23 (versiunea inițială) 

 IMPORTANT!  BUGETUL INDICATIV, Anexa A1 Deviz financiar‐ Capitolul 3, Anexa 

A2 DEVIZ PE OBIECT, Anexa A3 Deviz capitolul 2 și Deviz capitolul 5, vor fi completate 

în funcție de actul normativ care a stat la baza întocmirii SF/DALI, prin folosirea 

radiobutonului “Conținutul cadru al documentației tehnico economice HG 28/2008 sau HG 

907/2016”, plasat în pagina 1 a cererii de finanțare. 

 

Paragraful se va șterge 

 

3.4. Plata 

  

Pagina 34 (versiunea inițială) 

 Prin Planul de afaceri, solicitantul își poate asuma un procent mai mare de 30%, pe baza 

căruia proiectul va fi scorat la criteriul de selecție CS 4. În acest caz, procentul stabilit 

devine obligatoriu de îndeplinit. Cerinţa va fi verificată în momentul finalizării implementării 

Planului de afaceri. 

se înlocuiește cu 

Pagina 34 (versiunea 03) 

 Prin Planul de afaceri, solicitantul își poate asuma un procent mai mare de 30%. În acest caz, 

procentul stabilit devine obligatoriu de îndeplinit. Cerinţa va fi verificată în momentul 

finalizării implementării Planului de afaceri. 

 

Pagina 34 (versiunea inițială) 

 Dacă proiectul a fost selectat în baza celui de-al patrulea criteriu de departajare, referitor la 

procentul asumat în Planul de afaceri pentru obiectivul obligatoriu iar procentul asumat nu a 

fost realizat, la cea de-a doua tranșă de plată se verifică dacă proiectul ar mai fi fost selectat 

cu procentul realizat de beneficiar. 
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 În situația în care: 

a) Proiectul ar fi fost selectat (procentul realizat de beneficiar este mai mare decat procentul 

ultimului proiect selectat in sesiunea respectivă), suma aferentă procentului nerealizat 

(diferenta intre procentul propus de beneficiar in Planul de afaceri si procentul realizat ) se 

reţine din cea de-a doua tranșă de plată. Pentru calculul sumei de reţinut, procentul – 

diferență se aplică - la intreaga valoare a sprijinului contractat). În cazul în care diferența 

este mai mare decât cea de-a doua tranșă de plată, se constituie, în completare, un debit de 

recuperat din prima transă de plată. 

b) Proiectul nu ar fi fost selectat (procentul realizat de beneficiar este mai mic decat 

procentul ultimului proiect selectat în sesiunea respectivă), prima tranșă de plată va fi 

recuperată integral și, implicit, tranșa a doua de plată nu se va mai acorda. 

 

Paragrafele se vor șterge 

 

 

Reprezentant legal GAL, 

Carmen Diana PUIU 
 


