
INTREBARI SI RASPUNSURI PRIVIND APELUL DE SELECTIE  

PENTRU MASURA M4/6A – sesiunea 1/2022 

 

1. GS, Pag 16: ” În cadrul măsurii M4/6A proiectul trebuie depus doar pe unul dintre apelurile 

de selecție. Același proiect nu se poate depune pe ambele apeluri (FEADR și EURI).” 

 

Societatea în calitate de solicitant cum decide ca în ce apel se va depune proiectul ? 

(FEADR sau EURI) 

 

RĂSPUNS: 

În GHIDUL DE IMPLEMENTARE A SUBMĂSURII 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” – vs. 06, pag. 5, se menționează: 

 

“Atenție! Atât în cazul proiectelor de servicii, cât și în cazul celor de investiții, un solicitant nu 

poate depune mai mult de un proiect pe o măsură în cadrul aceleiaşi sesiuni lansate de 

GAL”. 

 

Având în vedere că prin cele două apeluri de selecție (FEADR și EURI) se acordă sprijin prin 

Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene(EURI), în baza Reg.(UE)2094/2020 și în baza FEADR-

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în baza Reg.(UE) 1305/2013,  solicitantul decide, 

prin reprezentantul legal, pe care Apel va depune proiectul. 

Alocarea pentru sesiunea 1-2022 este de 200.000,00 Euro, din care: 

• 80.000,00 euro din EURI(Instrumentul de Redresare al Uniunii Europene); 

• 120.000,00 euro din FEADR(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală). 

 

Menționăm că, pentru fiecare Apel de selecție se va face un Raport de selecție distinct. 

 

 

 

2. GS, pag 17:” Beneficiarii eligibili din teritoriul LEADER ”POARTA TRANSILVANIEI”, pentru 

sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această măsură, sunt: 

 

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul LEADER POARTA TRANSILVANIEI, 

care își propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data 

depunerii Cererii de Finanțare” 

Iar la pag: 26:” Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile: 

Activități turistice, cum ar fi: 

 dotarea structurilor de cazare de tip agropensiune, camping, bungalow-uri, cabană turistică, 

sat de vacanță;’ 

Vă rugăm specificați condițiile în care societatea care nu a mai efectuat până la data depunerii Cererii 

de Finanțare activitatea de cazare, cum poate să doteze structura de cazare de tip agropensiune. 

Cazul nostru concret, entitatea X are o structură de cazare de tip agropensiune, functional, implicit 

are codul CAEN autorizat în acest domeniu și are venituri din această activitate.  

Cum poate să fie o activitate eligibilă dotarea pensiunii ca să respect ambele cerințe din Ghidul 

Solicitantului. 

RĂSPUNS: 



Dotarea structurilor de cazare de tip agropensiune, camping, bungalow-uri, cabană turistică, sat de 

vacanță poate fi eligibilă în cazul în care codul CAEN aferent tipurilor de structuri de cazare, 

enumerate anterior, nu a fost autorizat sau în cazul în care a fost autorizat se depune 

declaratia intocmita si asumata prin semnatură de catre un expert contabil, din care sa 

reiasă faptul ca intreprinderea nu a desfășurat niciodata activitatea/activitatile pentru 

care se solicita finantare. 

În situaţia în care solicitantul desfăşoară sau a desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor CAEN 

propus/propuse prin CF/Planul de Afaceri, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

3. GS, pag. 21:” Categoriile de solicitanţi restricționați de la finanțare, sunt: 

Beneficiarii de sprijin prin submăsura M4/6A, beneficiarii măsurilor similare din cadrul 

SIDD-DD care au ca tip de sprijin sumă forfetară și sunt finanțate prin submăsura 19.2, 

precum și beneficiarii sM. 6.2 finanțați din PNDR 2014 - 2020.” 

Entitatea X,  în anul 2016 a depus un proiect și a fost selectat la finanțare în cadrul sM. 6.2 

finanțați din PNDR 2014 – 2020 (gestionat de AFIR). Vă rugăm să ne comunicați dacă 

societatea în aceste condiții este eligibilă pentru a solicita finanțare în cadrul măsurii M4/6A; 

Crearea și diversificarea de activități neagricole, sesiunea 2022. 

RĂSPUNS: 

În conformitate cu art. 161 din HG 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, beneficiarii sM. 6.2, din PNDR 2014-2020, sunt 

restricționați pentru aplicarea pe o măsură cu sprijin forfetar existentă în cadrul sM. 19.2 și care este 

similară cu 6.2. 

În concluzie, având în vedere situația descrisă de către dumneavoastră, solicitantul X, nu este eligibil 

pentru a primi sprijin financiar nerambursabil prin măsura M4/6A. 

 

4.Vă rugăm să comunicați ca cheltuielile salariale aferente activității finanțate în cadrul proiectului 

sunt eligibile sau nu. 

 

RĂSPUNS: 

Cheltuielile salariile se înscriu în categoria cheltuielilor eligibile, așa cum acestea au fost 

menționate la pagina 24 din Ghid. 

 

 

5. GS, Pag 24: ” Prin acțiunile propuse în Planul de afaceri trebuie să se asigure fezabilitatea 

proiectului și continuitatea activității după încetarea acordării sprijinului, pe toată 

perioada de execuție și monitorizare a proiectului.” 

Întrebarea noastră se referă la faptul ca locul de muncă creat în cadrul proiectului trebuie menținut 

pe toată durata de monitorizare al proiectului? 

RĂSPUNS: 

Locul/locurile de muncă creat/create prin proiect trebuie menținut/menținute pe toată perioada de 

monitorizare a proiectului, care este de 3 ani de la data ultimei plăţi efectuate de către Autoritatea 

Contractantă. 

În conformitate cu precizările din CAP. 14 din GHID, beneficiarul se obligă, pe o perioadă de 3 ani 

de la plata ultimei tranșe efectuate de AFIR: 



► să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie (inclusiv locurile de 

muncă asumate și create prin proiect);  

► să nu înstrăineze investiţia;  

► să nu îşi înceteze activitatea pentru care va fi finanţat. 

 

Precizăm că locurile de muncă trebuie să fie cu normă întreagă. 

 

6. Codul CAEN eligibil, care se regăsește în Anexa 9 trebuie să fie autorizat în cadrul 

întreprinderii sau este de ajuns înregistrarea activității?  

 

RĂSPUNS: 

Codul/codurile CAEN propuse prin planul de afaceri trebuie să existe în Certificatul constatator al 

solicitantului la data depunerii cererii de finanțare și să nu fie autorizate la acel moment. Ele trebuie 

autorizate înainte de solicitarea celei de-a doua tranșă de plată. 

 

7. Serviciile de consultanță sunt eligibile doar în cazul proiectelor cu construcții sau dacă 

proiectul nu prevede lucrări, este de ajuns respectarea criteriilor enumerate la pct a) – d)., 

G.S.  

  

RĂSPUNS: 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului (inclusiv cheltuielile pentru consultanta) sunt 

eligibile în condițiile menționate la art. 7 din HG 226/2015, aceasta fiind o prevedere cu caracter 

general, valabilă pentru toate măsurile din PNDR 2014-2020. 

Măsura M4/6A nu este o măsura care funcționează pe principiul rambursării cheltuielilor, unde să se 

poată trece în buget cheltuiala cu serviciile de consultanta. 

În cadrul măsurii M4/6A, fiind una cu sprijin forfetar, se urmărește realizarea obiectivelor propuse 

prin planul de afaceri. 

În GHID se menționează printre altele, la pagina 24, că: 

“Consultanta si achizitia de teren NU pot fi obiective specifice, ci acțiuni în cadrul unui obiectiv 

specific”; 

De asemenea, se menționează și în modelul de plan de afaceri (anexa 2 la GHID) următoarele: 

“Consultanta, obtinerea avizelor/autorizatiilor sau întocmirea documentației obligatorii conform legii 

(ex: PT), precum si achiziția de teren NU pot fi obiective specifice, ci acţiuni în cadrul unui obiectiv 

specific”. 

 

8. GS, pag 28: ” Cheltuieli eligibile cu mijloacele de transport specializate 

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport: 

… 

Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.);” 

În cazul în care entitatea X,  are activitatea principală de 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante 

si perioade de scurta durata, codul CAEN 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a. se 

consideră activitate complementară? 



 

RĂSPUNS: 

În conformitate cu Ghidul solicitantului, activitate complementară reprezintă activitatea care se 

desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activităţii de bază a 

solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii 

proiectului. 

În Ghidul solicitantului se mai precizează: 

“Atenție! NU sunt eligibile activităţile complementare activităţilor desfăşurate de solicitant înaintea 

depunerii proiectului”. 

În concluzie, dacă activitatea 9329 se desfășoară în scopul completării, dezvoltării sau optimizării 

activității 5520 (pe care o aveți autorizată) atunci activitatea propusă în cadrul codului CAEN 9329 

nu este eligibilă. 

 

9. În Cererea de Finanțare, OPIS, se solicita următorul document: 

” 17. Aviz specific privind funcţionarea obiectivului eliberat de Direcția Autorizare în Turism din cadrul 

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru structurile de primire turistice cu 

funcţiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/ 2013 și în conformitate cu 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008.” 

Dacă activitățile complementare sau existente în cadrul întreprinderii nu se pot finanța, în ce situație 

trebuie depus acest Aviz, luând în considerare ca acest document era în posesia societăților doar în 

cazul în care au o structură de cazare funcțională? 

RĂSPUNS: 

Documentul, la care faceți referire, se solicită conform secțiunii E, punctul 16 din Cererea de 

finanțare, și este obligatoriu doar dacă proiectul impune. 

Activitățile existente în cadrul întreprinderii se pot finanţa dacă au fost menționate în certificatul 

constatator și nu au fost autorizate sau dacă au fost autorizate se prezintă declaratia 

intocmita si asumata prin semnatură de catre un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca 

intreprinderea nu a desfășurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita finantare. 

 


