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Nr. 
Crt. 

“Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
Axei prioritare 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi 

mijlocii, Priorității de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în 
special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea 
creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, Operaţiunea 

A-Microîntreprinderi, apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată 
Delta Dunării” aprobat prin Ordinul 2688/10.04.2017 

Modificari/Completari 
Mai 2017 

Secțiunea 4. Completarea cererii de finanțare 

1.  ”Anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt: 
(…) 

20. Planul de afaceri (model recomandat în Anexa 1.5 ITI la prezentul ghid), 
inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară (model standard în 
Anexa 1.5.a.ITI la prezentul ghid)” 

”Anexele obligatorii la cererea de finanțare sunt: 
(…) 

20. Planul de afaceri (model recomandat în Anexa 1.5 ITI la prezentul 
ghid), inclusiv Macheta – Analiza și previziunea financiară (model standard 
în Anexa 1.5.a.ITI la prezentul ghid) 
21. Avizul administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru 
intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu 
prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dacă 
este cazul.” 

Secțiunea 4. Completarea cererii de finanțare 

2.  ”Anexele obligatorii în etapa contractuală sunt: 
(…) 
3. Avizul administratorului/ custodelui/ clasarea solicitării pentru 
intervenţiile care au loc într-o arie naturală protejată, în conformitate cu 
prevederile OUG 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este 
cazul. 
4. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se 
supun autorizării) Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în 
conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariiilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

”Anexele obligatorii în etapa contractuală sunt: 
(…) 
3. (Pentru proiecte care includ execuția de lucrări de construcții ce se 
supun autorizării) Avizul Natura 2000/ Clasarea notificării, după caz, în 
conformitate cu prevederile OUG 57/2007 privind regimul ariiilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor natural, a florei şi faunei sălbatice, cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

 


