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Nr. 

crt. 

Întrebări Răspunsuri 

1. Î: La Anexa 2 Cerere de Finantare, 

partea E, col OBLIGATORIU DACA 

PROIECTUL IMPUNE, este necesar sa 

se depuna  Lista agentilor 

economici deserviţi de proiect? 

R: Nu este necesar, deoarece  principiile/ criteriile de 

selectie nu tin cont daca investitia  deserveste agenti 

economici sau nu. 

2. Î: Este permisă extinderea pe 

orizontală sau pe verticală a clădirilor 

publice? 

 

 

 

R: În cadrul unui proiect de modernizare  și 

accesibilizare a clădirilor publice, nu este permisă 

extinderea pe orizontală sau verticală a acestora, cu 

excepția construcțiilor realizate pentru grupuri sanitare, 

dotarea cu centrale termice, sisteme de stingere a 

incendiilor și amenajări pentru accesul persoanelor cu 

dizabilități, doar dacă acestea nu au existat în clădirea 

inițială sau dacă nu mai corespund necesităților actuale.   

3. Î: Care este cursul valutar la intocmire 

Cerere Finantare? 

 

R: CONFORM ANEXEI 2 -  BUGET INDICATIV – cursul 

valutar este cursul BCE  la data intocmirii devizului 

general SF/DALI. 

4. Î:Care este perioada de pastrare a 

locului de munca pentru a se acorda 

punctaj la P1? 

 

 

R: Solicitantul se angajează să creeze și să păstreze 

locul de muncă menționat pentru o perioadă minimă 

egală cu durata de valabilitate a contractului de 

finanțare. 

Conform art.2 din Contractul de Finantare: 

 

DURATA DE VALABILITATE in modelul de contract de 

servicii  

2(1) Durata de valabilitate a Contractului începe la data 

semnării acestuia de către părţile contractante și 

cuprinde durata de implementare la care se adaugă 

termenul de maximum 90 de zile calendaristice pentru 

efectuarea ultimei plăți, fără a depăși data de 31 

decembrie 2023 

 

DURATA DE VALABILITATE in modelul de contract de 

investitii2(1) Durata de valabilitate a prezentului 

contract, cuprinde durata de execuţie a proiectului şi 

durata de monitorizare a acestuia.Durata de valabilitate  

a contractului  începe la data semnării acestuia de către 

ambele părţi. 



5. Î: Care dintre HG  28 și HG  907 se 

aplică pentru investiții pe această 

măsură? 

R: Se aplică  HG 907. Doar cei care au avut proiect pe 

national pot veni cu documentele existente, doar daca 

au un proces verbal de predare primire documente la 

acea data din urma, intre ei si proiectant/consultant. 

6. Î:  La ce se referă total cheltuieli 

eligibile pentru care se aplică pragul de 

10%, respectiv 5% pentru a determina 

costurile generale ale proiectului (CAP 

3 din Deviz – proiectare, consultanță, 

studii, etc.)?  

 

 

R: Potrivit dispozițiilor art. 7 alin(4) din HG 226/2015 cu 

modificările și completările ulterioare, costurile generale 

ale proiectului trebuie să se încadreze în limita a 10% 

din totalul  C+M pentru proiectele care prevăd și 

construcții-montaj și în limita a 5% din totalul 

cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd 

investiții în achiziții și servicii, altele  decât cele 

referitoare la construcții-montaj. 

7. Î: Pentru un proiect integrat servicii + 

investiții pentru care componentă se 

aplică perioada de sustenabilitate de 5 

ani? 

R: Perioada de sustenebilitate de 5 ani se referă doar la 

componenta de investiții. 

8. I: Achiziție utilaje:     Este eligibilă 

achiziția unui tractor de putere până 

în 100 CP (care este echipat cu 

încărcător frontal), cu următoarele 

dotări aferente activităților de 

deszăpezire, întreținere spații 

verzi, etc (servicii publice 

administrative): lamă (atașată în 

față, pentru zăpadă) și sărăriță 

(dispozitiv  ommune  care 

împrăștie sare pe drumurile 

publice pentru topirea 

zăpezii)? (Menționăm că acest 

echipament este des folosit pentru 

operațiuni de deszăpezire de primării, 

în general.); 

R: Da 

9. I:Servicii publice:      Solicitantul 

(comuna) are în organigrama proprie 

(aprobată prin HCL) un compartiment 

administrativ (gospodăresc), unitate 

care se ocupă, prin Regulamentul de 

Ordine Interioară (aprobat prin HCL) 

dar și prin fișa de post a angajatului 

(aprobată), inclusiv de serviciile 

publice de deszăpezire, întreținere 

spații verzi, etc, având responsabilități 

în domeniu; Solicitantul se 

încadrează în condiția specifică de 

eligibilitate? 

 

R: Da 



10. I: Dacă în dotarea comunei există un 

miniexcavator vechi, uzat și 1 tractor 

cu remorcă, de capacități foarte 

reduse, uzate moral și fizic, depășite 

ca tehnologie (acestea defectându-se 

des, implicând costuri mari de reparații 

frecvente) este eligibilă 

achiziționarea unui tractor cu 

dotările aferente deszăpezirii 

(lamă pentru zăpadă și sărăriță)? 

 

R:Da, cu conditia casarii 

utilajelor  ommune(miniexcavatorul si tractorul), asa 

cum este specificat in GS  

11. I: Completarea cererii de 

finanțare, ce se bifeaza lasectiunea 

A6 

- În situația achiziției simple de 

utilaje pentru o comună (care nu 

presupune C+M), pentru activități 

existente de deszăpezire și 

întreținere spații verzi. 

Si Pentru situația în care în 

compartimentul respectiv există 1 

sau 2 utilaje vechi, uzate tehnic și 

moral, depășite ca tehnologie, sau 

situația în care există serviciul 

respectiv înființat, dar nu are 

niciun utilaj specific în dotare: 

 

R: Se bifeaza INVESTITIE NOUA, cu conditia casarii 

celor uzate 

12. I: Completarea cererii de 

finanțare, secțiunea B3 Informaţii 

privind contul bancar pentru 

proiect schema de autor de 

stat: Pentru solicitanții publici care nu 

au accesat fonduri din FEADR, este 

obligatorie deschiderea unui cont în 

Trezorerie pentru operațiunile AFIR, în 

etapa depunerii proiectului, respectiv 

completarea acestei secțiuni? 

 

R: NU, pentru cei care nu au deja un cont deschis 

pentru fonduri FEADR 

13. I:Completarea cererii de finanțare, 

secțiunea  

E. LISTA DOCUMENTELOR 

ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE 

MĂSURII 4.4: În situația achiziției 

R: Nu este cazul. 



simple de utilaje pentru o comună 

(care nu presupune C+M), și care se 

încadrează 100% la cheltuieli eligibile 

(sprijin financiar nerambursabil 

solicitat) se aplică obligativitatea 

anexării Extrasului de cont care să 

confirme cofinanțarea investiției, 

în etapa depunerii proiectului? 

 

14. I:Completarea cererii de finanțare, 

secțiunea F. DECLARAŢIE PE 

PROPRIA RĂSPUNDERE A 

SOLICITANTULUI, punctul 19. În 

situația achiziției simple de utilaje 

pentru o comună (care nu presupune 

C+M), proiectul nu se supune 

regulii de minimis, așa este? 

 

R: Proiectele negeneratoare de venit nu se supun Regulii 

de Minimis 

15. I:În situația solicitantului comuna 

Drăgănești, în Anexa 13 – Lista 

 ommune în funcție de gradul de 

sărăcie, informația este disponibilă 

pentru COD SIRUTA 121938 – 

BRUSTURI-DRAGANESTI, având 

rata sărăciei 55,3%. Întrebarea 

este dacă putem încadra acest 

procent (55,3%) la comuna 

Drăgănești 

R: Da, se poate lua in considerare procentul asociat 

CODULUI SIRUTA 121938 BRUSTURI-DRAGANESTI daca 

prin HCL comuna  DRAGANESTI n-a aprobat alte studii 

mai recente privitoare la GRADUL DE SARACIE / 

DEZVOLTARE. 

16. I: În situația solicitantului comuna 

GHINDĂOANI, în Anexa 13 – Lista 

 comune în funcție de gradul de 

sărăcie, informația este disponibilă 

pentru COD SIRUTA 121242 – 

BĂLȚĂTEȘTI (având în vedere că 

GHINDĂOANI a aparținut de 

BĂLȚĂTEȘTI până în 2003, conform 

Legii nr. 407 din 17 octombrie 2003 

pentru înfiinţarea comunei Ghindăoani 

prin reorganizarea comunei Bălţăteşti, 

judeţul Neamţ), având rata sărăciei 

48,4%. Întrebarea este dacă putem 

încadra acest procent (48,4%) la 

comuna Ghindăoani în prezent 

R: Da, se poate lua in considerare procentul asociat 

CODULUI SIRUTA 121242 BALTATESTI daca prin HCL 

comuna  GHINDAOANI n-a aprobat alte studii mai 

recente privitoare la GRADUL DE SARACIE / 

DEZVOLTARE. 



17. I. Este nevoie ca un UAT sa depuna 

extras de cont care sa confirme 

cofinantarea investitiei pentru un 

proiect de investitii care presupune 

C+M? 

R. UAT-urile solicitante, care prezinta HCL  cu privire la 
asigurarea cofinantării, nu trebuie să depună  extrasul 
de cont  pentru cofinantare odată cu cererea de 
finanțare.  

 


