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1. Capitolul 5.4. Cheltuielile pentru informare si publicitate il 
putem incadra la cheltuieli eligibile? 

Da, conform Ghidului & Fișei de 
Evaluare a eligibilității. 

2.   Referitor la Masura 4.2., pentru dotarea unei pensiuni, in 
Cererea de finantare (opis) la punctul DOC.16 se specifica sa 
prezentam "Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru 
structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau 
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 
octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), cu 
modificările şi completările ulterioare". in dreptul ei bifandu-
se "Obligatoriu, daca proiectul impune". 
       In fisa de verificare a Gal-ului la acest punct se verifica 
daca exista acest certificat, respectiv "Certificat de clasificare 
eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu 
funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform 
Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanța de Urgență 
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/extinderii), 
cu modificările și completările ulterioare."  
  
        In cazul unei achizitii, respectiv dotarea pensiunii este 
necesar prezentarea certificatului? 
 

Da, conform Ghidului & Fișei de 
Evaluare a eligibilității. 

3. Referitor la documentele care insotesc Cererea de finantare va 
rugam sa ne ajutati in clarificarea urmatoarelor aspecte: 
1. Certificatele constatatoare obtinute online nu pot fi 
prezentate si in original. Ele se descarca de pe site-ul registrului 
comertului. Noi cand le anexam la proiect le punem 
stampila"conform cu originalul". Aceste certificate nu au inscrise 
pe ele termenul de valabilitate. In manualele de procedura AFIR 
se face referire la cel mult 6 luni de la data eliberarii. Sunt 
valabile certificatele eliberate nline si cu valabilitate de pana in 
6 luni? 
2. Ofertele de pret pentru bunurile pe care dorim sa le 
achizitionam prin proiect sunt solicitate pe email si primite tot 
prin email. Rareori furnizorii isi fac timp sa trimita ofertele prin 
curier/posta in forma originiala. Va rugam sa ne spuneti daca 
putem depune ofertele primite pe email, cu stampila conform 
cu originalul.  
 

1. Certificatul constatator 
va fi considerat original 
cel printat de pe portal. 
Aceasta are inscrisa data 
generarii.  

2. Pentru oferte, se va 
considera original 
exemplarul pe hârtie, 
aflat în posesia 
beneficiarului, care, fie a 
fost depus  de către 
furnizor la sediul 
beneficiarului, fie trimis 
 prin poștă /curier, fax, 
email. 

 


