
 

 
Erată nr. 1 

 
Privind modificarea Ghidului Solicitantului pentru măsura M3/6A 
 
În conformitate cu Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL care precizează că ”în cazul 
în care se impune modificarea unor condiții de accesare pe perioada de derulare a unei sesiuni de depunere, 
GAL poate emite o ERATĂ aprobată de organele de decizie conform prevederilor statutare”.  
 
GAL Clisura Dunării propune modificarea Ghidului Măsurii M3/6A, Capitolul 15.: Informații utile pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile, Subcapitolul: Documentele anexate proiectelor aferente măsurii M3/6A, 
conform Cererii de finanțare; Alineatul: Pot apărea următoarele situații – se modifică după cum urmează: 

Situație inițială Situație modificată 
Titlul subcapitolului: Documentele anexate 
proiectelor aferente măsurii M4/6B, 

 
Documentele anexate proiectelor aferente măsurii M3/6A, 

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 
finanțare solicitantul va depune Declaraţia de 
inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
Pentru întreprinderi familiale/ întreprinderi 
individuale și persoane fizice autorizate:  
Declarație specială privind veniturile realizate în 
anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 
Administrația Financiară  

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 finanțare solicitantul va 
depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară.  
d) pentru situația în care proiectul este depus la GAL înainte de 
termenul legal de depunere a situațiilor financiare pentru anul anterior 
la Administrația Financiară, Beneficiarul va depune documentele 
aferente anului/anilor precedenți depuse și înregistrate la 
Administrația Financiară, conform prevederilor legale; 
Pentru întreprinderi familiale/ întreprinderi individuale și 
persoane fizice autorizate:  
Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent 
depunerii proiectului înregistrată la Administrația Financiară  

Nu sunt necesare alte modificări ale Ghidului solicitantului sau Apelului de selecție lansat.  
 

Președinte/Manager GAL Clisura Dunării, 
 

dr.Vasile DEAC 
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