
INTREBARI SI RASPUNSURI PRIVIND APELUL DE SELECTIE  

PENTRU MASURA M4/6A – sesiunea 1/2022 

 

1. Am vazut ca exista 2 surse de finantare: FEADR si EURI. Sunt apeluri de selectie diferite, 

trebuie mentionat la depunerea proiectului, sau toate proiectele se depun si apoi fondurile 

sunt alocate in functie de punctaj? 

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.  Am citit in ghidul solicitantului despre cheltuielile eligibile. Am insa o nelamurire: pentru o 

firma care aplica pentru sprijin cu cod CAEN 4322 - Lucrari de instalatii sanitare, 

de incalzire si de aer conditionat, este considerata cheltuiala eligibila achizitia unui 

autoturism 4x4? Avand in vedere zona in care isi va desfasura activitatea, nevoia de a putea 

ajunge si la clienti din zone mai izolate? 

 

RĂSPUNS: 

 

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, M4/6A, S1/2022-versiunea 04, cap.6.Cheltuieli 

eligibile șI neeligibile, pct.6.1.Cheltuieli eligibile, activitățile care se finanțează, se regăsesc 

în Lista codurilor CAEN eligibile în cadrul măsurii (Anexa 9 la Ghidul solicitantului). 

 

Achiziția unui autoturism 4x4, în scopul deplasării angajaților, pentru executarea obiectului de 

activitate, NU este o cheltuială eligibilă  deoarece, conform GS,  pag. 28,  Cheltuielile eligibile 

sunt doar pentru achiziția mijloacelor de transport specializate, enumerate la pag.28 și 29 din 

G.S., care trebuie să îndeplinească toate condițiile precizate. 

 

https://caen.ro/caen/4322-lucrari-de-instalatii-sanitare-de-incalzire-si-de-aer-conditionat


3. Bugetul si previziunile financiare, trebuie realizate in euro sau lei? 

 

RĂSPUNS: 

Bugetul și previziunile financiare sunt întocmite în euro deoarece, în cererea de finanțare, 

punctul A 6.5, pag.3, este necesar completarea următoarelor date: Curs EURO la data întocmirii 

Planului de Afaceri și în cadrul Anexei 2 Model Plan de afaceri M4_6A, pag.10, secțiunea 

,,Prognoza veniturilor și evolutia activităţii propuse prin proiect (EUR),, se vor trece valorile în 

euro. 

 

4. Perioada in care se pot depune proiecte este 19 decembrie 2022-17 ianuarie 2023, indiferent 

de numarul de proiecte depuse intre timp? Stiu ca de obicei, dupa ce se depun proiecte peste 

200% din valoarea finantarii, se inchide apelul. 

RĂSPUNS: 

În cadrul Asociație GAL Poarta Transilvaniei nu se aplică acestă regulă pentru măsura M4_6A  

“Crearea și diversificarea de activități neagricole”, sesiunea fiind  deschisă în perioada 

19.12.2022-17.01.2023, indifferent de numărul de proiecte depuse. 

 

5. Singurul criteriu de departajare pentru proiectele aflate la egalitate este cel al criteriului 

legat de realizarea obiectivului asumat prin proiect? Data si ora depunerii se ia in considerare, 

in eventualitatea unor proiecte aflate la egalitate, ca punctaj? 

RĂSPUNS: 

Conform GS M4/6A “Crearea și diversificarea de activitati neagricole”, pag. 40, în cazul 

proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face având în vedere valoarea 

procentului propus în Planul de afaceri, mai mare de 1%, din valoarea comercializată a 

producției sau serviciilor, raportat la valoarea primei tranșe de plată. Departajarea se va face 

în ordinea descrescătoare a procentului asumat prin Planul de afaceri, în sensul că proiectele 

care propun un procent mai mare din valoarea primei tranșe de plată vor fi prioritizate la 

finanțare. 

 

Data și ora depunerii proiectului nu se ia în considerare la ierarhizarea proiectelor. 
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