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Nr. 
crt. 

Întrebări Răspunsuri 

1. Ce documente trebuie depuse 

la cererea de finanțare în 
cadrul sub măsurii Sate viabile 

in teritoriul GAL prin infiintarea 
de intreprinderi mici? 

Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziții 

de mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror 
montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau 

lucrări de investiții asupra instalațiilor existente 
(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilațiie, etc.), 
se vor prezenta înscrisuri (de ex. Contract de 

cesiune, contract ce concesiune, contract de 
locațiune/închiriere, contract de comodat) valabile 

pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 
anul depunerii cererii de finanțare, care să certifice, 
după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune 

c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct, 
e) dreptul de folosință cu titlu gratuit, 

f) împrumutul de folosință (comodat), 
g) dreptul de închiriere/locațiune. 

 
Înscrisurile menționate mai sus se vor depune 
respectând una din cele două condiții (situații) de 

mai jos: 
1. vor fi depuse în copie și însoțite de 

documente cadastrale și documente privind 
înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 
carte funciară (extras de carte funciară pentru 

informare din care să rezulte înscrierea dreptului în 
carte funciară precum și închirierea de carte funciară 

emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis în maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului) 

                          SAU 
2. vor fi încheiate în formă autentică de către un 

notar public sau emise de o autoritate publică sau 
dobândite prin hotărâre judecătorească. 



2. Î: O firma care a mai efectuat 

servicii de consultanta din luna 
iulie 2017 până în prezent și 
care dorește să depună un 

proiect pe masura 4.1, pentru 
consultanță, este eligibilă? 

  

R: Chiar daca codul CAEN vizat nu se regaseste in 

Anexele 7 sau 8 exista in GS la 6.1 exprimarea 
„Pot fi finanțate și alte activități decât cele prevăzute 
în cadrul listei cu coduri CAEN aplicabile măsurii 

clasice din PNDR, cu condiția respectării regulilor 
ajutoarelor de minimis.” 

 
În orice condiție, firma nu este eligibila. 
 

La cap. 4 din GS exista exprimarea: 
Pentru a fi eligibili solicitanții care la data depunerii 

Cererii de Finanțare aveau autorizat codul CAEN 
propus prin proiect, au obligația de a depune o 
Declarație întocmită și asumată pe proprie 

raspundere, de catre reprezentantul legal, din care 
să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat 

niciodată activitatea pentru care solicita finanțare 
 
Afirmatia de mai sus apare in continuare in GS si in 

Anexe, posibila infiintarea unei alte firme cu acelasi 
CAEN sau complementar nu e de dorit (a se vedea 

mai jos): 
 
Cap 6.2 

Nu sunt eligibile activităţile complementare 
activităţilor desfăşurate de solicitant înaintea 

depunerii proiectului. Prin activitate complementară 
se înțelege activitatea care se desfăşoară în scopul 

completării/dezvoltării/ optimizării activităţilor 
solicitantului (pentru care are codurile CAEN 
autorizate), desfăşurate de acesta anterior depunerii 

proiectului. 
  

Anexa 14 verificare conditii eligibilitate 
1.7 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri 
activitati aferente codului/codurilor CAEN autorizat/e 

la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare? 
1.8 Solicitantul detine parti sociale in alte societati 

care isi desfasoara activitatea in baza 
aceluiasi/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/e la 
ONRC ca si cel propus prin Cererea de Finantare/ 

Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente 
unor activitati complementare autorizate 

1.12 Prin proiect solicitantul propune activitati 
complementare activitatii desfasurate? 
 

Cererea de finantare/ sectiunea E 
5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate 



codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se 

solicită obligatoriu o Declarație pe proprie 
raspundere (Anexa 6.5), din care sa reiasă faptul ca 
întreprinderea nu a desfășurat niciodată 

activitatea/activitățile pentru care a solicitat 
finanțare 

sectiunea F 
Declar pe propria răspundere că nici unul dintre 
asociați / acționari nu a desfășurat aceeași activitate 

sau activități complementare cu 
activitatea/activitățile aferentă/aferente 

codului/codurilor CAEN propus/propuse în cererea 
de finanțare, sub nicio formă de organizare 
autorizată. 

 
Plan de afaceri/ pag 2 

Se va menționa tipul activităților desfasurate la 
momentul depunerii Cererii de Finantare si care nu 
fac obiectul finanțării: 

Codul CAEN activitate agricola: 
Codul CAEN activitate neagricola: 

 
II. SITUAŢIA ECONOMICA INIŢIALĂ A 
SOLICITANTULUI (DESCRIERE) 

Istoricul activităţii - se prezintă pe scurt principalele 
elemente din activitatea agricola si dupa caz, 

activitatea neagricola, alta decat cea pentru care se 
cere sprijin prin prezentul PA, a solicitantului, până 

la momentul depunerii Cererii de Finanţare (evolutie 
cifra de afaceri,  număr de salariaţi, investitii in 
active fizice etc.) 

Pentru microintreprinderile si intreprinderile mici 
existente în spatiul rural, nu este permisa finantarea 

prin masura 4.1 a unor activităti complementare 
activitătii de bază sau activităţilor autorizate. 
Prin activitate complementară se înțelege activitatea 

care se desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/ 
optimizării activităţii principale sau activitatii de bază 

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

 
Conditii artificiale 

Crearea nejustificata a unei societăți noi (solicitant 
de fonduri) de catre asociati/actionari majoritari, 
administrator/i ai altor entitati economice 

radiate/lichidate cu acelasi tip de activitate sau 
activitate complementară ca si al societatilor în care 



aceștia detin calitatea mentionata anterior. 

 
Solicitantul/beneficiarul real este o entitate 
economica care nu se incadreaza in categoria 

solicitantilor eligibili, si incearca prin intermediul 
unui solicitant/beneficiar formal sa solicite finantare 

pentru obtinerea sprijinului financiar nerambursabil. 

 


