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Nr. 

crt. 

Întrebări Răspunsuri 

1. Î: Este eligibil pe masura 2.1 un 

beneficiar in conditiile in care 

sediul social al I.I. este într-un UAT 

de pe teritoriul GAL, exploatatia 

detinuta este tot in același UAT, 

dar domiciliul reprezentantului 

legal este intr-o localitate limitrofă 

teritoriului GAL?  

R: Din GS 2.1/ pag 15  

Gestionarea eficientă a Planului de Afaceri este 

condiționată de stabilirea domiciliului 

beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este 

înregistrată, precum și de existența locului de 

muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului 

în care este înregistrată exploataţia (dacă este 

cazul). Aceste condiții trebuie îndeplinite în 

maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de 

Finanțare 

 

pag. 24 

IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de Afaceri, 

presupune îndeplinirea în mod obligatoriu a 

următoarelor condiții:  

 stabilirea domiciliului/ sediului social a 

solicitantului în UAT-ul în care exploataţia este  

înregistrată; 

 în cazul în care fermierul va fi încadrat într-o 

activitate salarizată, în termen de maximum 9 

luni de la data semnării Deciziei de finanțare, 

locul de muncă al acestuia (sediul social/ punctul 

de lucru al angajatorului) trebuie să fie în acelaşi 

UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este 

înregistrată exploataţia 

pag. 32 

Sprijinul financiar se recuperează integral şi proiectul 

este declarat neeligibil în următoarele cazuri: 

 nerespectarea condiţiilor de eligibilitate privind: 

 stabilirea domiciliului/ sediului social în 

UAT-ul în care este înregistrată 

exploataţia; 

 stabilirea locului de muncă în acelaşi UAT 

sau zona limitrofă a UAT-ului în care este 

înregistrată exploataţia;  

VI. 2 din Planul de afaceri 

 Domiciliul fermierului trebuie sa fie în UAT-ul în 

care exploataţia este înregistrată. 

VI. 3 Obiective obligatorii 

 Stabilirea/ menținerea domiciliului, sediului social 

şi locului de muncă (în cazul în care este salariat) 

de solicitant în UAT-ul în care este înregistrată 

exploataţia vizată pentru sprijin. (În cazul în care 



solicitantul este încadrat într-o activitate 

salarizată, locul de muncă (punctul de 

lucru/sediul social al angajatorului) trebuie să fie 

în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în 

care este înregistrată exploataţia vizată pentru 

sprijin. Domiciliul fermierului trebuie sa fie în 

UAT-ul în care este înregistrată exploataţia vizată 

pentru sprijin) 

 

XI Evaluarea principalelor riscuri 

 Stabilirea domiciliului și sediului social al 

beneficiarului în UAT în care exploataţia 

este înregistrată, precum si locul de muncă 

(în cazul în care deţine unul) trebuie să fie 

în acelaşi UAT sau zona limitrofă, conditii 

care vor fi îndeplinite în termen de maxim 9 

luni de la data semnării Deciziei de 

finanțare. Aceasta este precondiţie a 

gestionării eficiente a planului de afaceri. În 

caz contrar, va fi recuperat întregul sprijin 

acordat (prima tranşă de sprijin). 

 

Cererea de finantare solicita distinct domiciul stabil 

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al 

solicitantului / Reşedinţa din România 

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de 

proiect 

 

Zona limitrofă – reprezintă zona delimitată de 

comunele sau oraşele cu care comuna în care este 

înregistrată exploataţia are graniţe comune, în acelaşi 

judeţ şi/ sau în judeţele vecine, inclusiv cel mai apropiat 

oraş (conform hartă rutieră) de UAT-ul în care este 

înregistrată exploataţia.) 

 

Concluzii:  

Pentru a evita alte interpretari, trebuie prevăzut 

stabilirea domiciliului în aceleasi UAT în care este 

exploatația, până la momentul demarării implementării 

PA, adică în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei 

de acordare a sprijinului. 

2. Un beneficiar al masurii 1.4.1 din 

PNDR care a finalizat perioada de 

implementare (5 ani) poate 

depune la GAL proiect pe masura 

2.1? 

Da. Poate depune proiect și la GAL pe Măsura 2.1. 

3. Cum se poate multiplica pct. A8 

din cererea de finantare la M2.1? 

Multiplicarea se poate face prin copiere si lipire bloc A8 

într-un spațiu creat anterior ( operatiunile copy/paste 

Microsoft Excel ). 

 


