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Nr. 
crt. 

 
ÎNTREBĂRI 

 
RĂSPUNSURI 

1. Pentru îndeplinirea criteriului de selecție CS GAL 2 
„Principiul derulării proiectului de femei/tineri cu vârsta 
până în 40 de ani la data depunerii proiectului” vă rugam să 
ne detaliați/explicați dacă această cerință poate fi 
îndeplinită în următoarele cazuri: 
1. SRL  - de către asociatul unic  sau de către administrator 
(în cazul în care nu sunt una și aceeași persoană)? 
2. S.A. - poate fi îndeplinită de unul dintre asociați (oricare 
sau cel majoritar) sau de către administrator? 

Pentru îndeplinirea criteriului de selecție CS 
GAL 2 se va verifica copia actului de 
identitate pentru reprezentantul legal al 
solicitantului- asociat unic/asociat 
majoritar/administrator/PFA/titular II etc. 

  

2. Vă rugăm să ne comunicați dacă pot fi acceptate la finanțare 
și alte mijloace de transport autorizate utilizate în 
desfășurarea activității propuse prin proiect( ex: mașină 
pentru transport produse catering), cu respectarea 
condițiilor privind omologarea RAR sau  lista mijloacelor de 
transport autorizate eligibile pentru finanțare este formată 
doar din cele specificate în Ghid. 
 

Achiziția unui mijloc de transport autorizat 
pentru desfășurarea activității propuse prin 
proiect ( de ex.: mașină pentru transport 
produse catering) care respectă condițiile 
privind omologarea RAR este o acțiune 
eligibilă, cu condiția ca acesta să fie folosit 
exclusiv în scopul declarat în cererea de 
finanțare. 

3. Care sunt categoriile de investiții care se pot realiza pentru 

modernizarea unei pensiuni prin M 4.2 și care este valoarea 

maximă a sprijinului acordat? 

 

În funcție de codul CAEN al solicitanților, prin 

măsura 4.2 se pot finanța investiții realizate 

pentru modernizarea pensiunilor, după cum 

urmează: 

- în cazul solicitanților care doresc să 
realizeze investiții aferente codului 
CAEN  5520 Facilități de cazare 
pentru vacanțe și perioade de scurtă 
durată, se pot finanța investiții 
numai pentru agropensiuni, cu o 
intensitate a sprijinului ce poate 
ajunge până la 90% din valoarea 
eligibilă a proiectului, fără a depăși 
valoarea maximă a sprijinului acordat 
prin M 4.2. În cazul acestor tipuri de 
investiții, solicitantul va respecta 
prevederile privind structurile de 
primire turistice de tipul pensiunilor 
agroturistice specificate în Ghidul 
solicitantului și în anexele aferente. 

- în cazul solicitanților care doresc să 
realizeze investiții aferente codului 
CAEN 5590 Alte servicii de cazare, se 
pot realiza investiții numai pentru 
dotarea clădirilor, cu o intensitate a 
sprijinului de 70% din valoarea 
eligibilă a proiectului, fără a depăși 
valoarea maximă a spijinului acordat 
prin M 4.2. 



 

4. Care este diferența între pensiuni și agropensiuni, în ceea ce 

privește masa? 

În cadrul pensiunilor agroturistice, se 
oferă  preponderent  masa preparată din 
produse naturale,din gospodăria proprie sau 
de la producători autorizaţi de pe plan local și 
numai celor cazați. 
În cadrul pensiunilor , în plus ,se pot sacrifica 
animale cu avizul medicului veterinar din 
zonă. 

5. Schimbarea cabinelor de duș/căzi, sanitare la o pensiune 

reprezintă dotare sau C+M? 

Din punct de vedere al încadrării, un proiect 

care vizează schimbarea instalațiilor sanitare 

la o pensiune va fi încadrat ca proiect cu 

construcții montaj. Solicitantul va atașa 

Cererii de finanțare un memoriu tehnic din 

care să rezulte dacă montajul și punerea în 

funcțiune necesită sau nu lucrări de 

construcții și/sau lucrări de intervenții asupra 

clădirii și instalațiilor existente. 

6. Achiziția unui SISTEM FOTOVOLTAIC TRIFAZAT presupune 

întocmirea unui Studiu de fezabilitate pentru obținerea 

sprijinului aferent M 4.2, fiind catalogat drept un proiect ce 

presupune lucrări de construcții-montaj?  

 

Pentru M 4.2, posibilitatea de a depune un 

memoriu justificativ este oferită doar 

proiectelor fără lucrări de construcții-montaj. 

In cazul în care prin proiectul depus spre 

finanțare prin M 4.2 solicitantul va achiziționa 

și un sistem fotovoltaic trifazat-care necesită 

montaj, acesta va depune anexat Cererii de 

Finanțare un Studiu de Fezabilitate.  care va 

conține un memoriu tehnic în care se va 

prezenta modalitatea de implementare dpdv 

tehnic, constructiv, functional și tehnologic al 

acestei componente. Din memoriul tehnic 

trebuie să rezulte în mod clar dacă montajul 

și punerea în funcțiune a acestei componente 

necesită sau nu lucrări de construcții și/sau 

lucrări de intervenții supra instalațiilor 

existente. 

7. Care este intensitatea sprijinului pentru M 4.2 pentru un 

solicitant Întreprindere Individuală care are ca obiect de 

activitate apicultura(cod CAEN 0149) și dorește înființarea 

unei activități non agricole? 

Pentru M 4.2-apel 2, intensitatea sprijinului 

nerambursabil este de 70%, dar poate fi 

majorat până la intensitatea de 90% în cazul 

solicitanților care desfășoară activități de 

producție, servicii medicale, sanitar-

veterinare și de agroturism și în cazul 

fermierilor care își diversifică  activitatea de 

bază prin înființarea unei activități 

nonagricole, fără a depăși suma maximă 

nerambursabilă de 29939 euro/proiect. 

Pentru acordarea intensității sprijinului de 



90%, solicitantul fermier trebuie să 

funcționeze de cel puțin 12 luni consecutive 

înaintea depunerii Cererii de finanțare și să 

demonstreze, prin atașarea unei Declarații 

semnată de către un expert contabil,  că cel 

puțin 50% din veniturile obținute în anul 

anterior depunerii Cererii de finanțare sunt 

formate din  venituri din activități agricole. 

8. În cazul unui solicitant SA, reprezentant legal al proiectului 

poate fi desemnat orice acționar? În cadrul cererii de 

finanțare este obligatorie bifarea în cadrul secțiunii B 2 

Informații referitoare  la reprezentantul legal de proiect   a 

cel puțin unei calități pe care trebuie să o îndeplinească 

reprezentantul legal?  

Reprezentantul legal al proiectului trebuie să 

aibă responsabilități și putere decizională 

din punct de vedere financiar în cadrul 

societății și trebuie să îndeplinească cel puțin 

una din calitățile: Asociat unic, Asociat 

majoritar sau Administrator. În cadrul Cererii 

de finanțare este obligatorie bifarea a  cel 

puțin uneia din funcțiile deținute de către 

acesta, respectiv Asociat unic/ Asociat 

majoritor/ Administrator.  

 

9.  Achizitia unui generator electric pentru o pensiune este 

cheltuiala eligibila prin AFIR/GAL? 

Pentru M4.2-apel 2,cheltuiala pentru achiziția 

unui generator electric este ELEGIBILĂ. 

Menționăm că dacă punerea în funcțiune a 

acestuia necesită montaj adică NU există 

sistemul de cuplare/decuplare a acestuia 

la/de la rețeaua electrică , se va depune 

anexat Cererii de Finanțare un Studiu de 

Fezabilitate,  care va conține un memoriu 

tehnic în care se va prezenta modalitatea de 

implementare dpdv tehnic, constructiv, 

functional și tehnologic al acestei 

componente. Din memoriul tehnic trebuie să 

rezulte în mod clar dacă montajul și punerea 

în funcțiune a acestei componente necesită 

sau nu lucrări de construcții și/sau lucrări de 

intervenții supra instalațiilor existente. 

 


