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GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea 

 

Măsurii 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” 

 

Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnică a potenţialilor beneficiari 

ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi constituie un suport 

informativ complex pentru întocmirea proiectelor conform cerinţelor specifice ale 

PNDR 2014-2020 și Strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Asociația „GAL 

Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi 2014-2020. 

Acest document nu este opozabil actelor normative naţionale şi europene. 

 

Ghidul Solicitantului, precum şi documentele anexate pot suferi rectificări din cauza 

actualizărilor legislative naţionale şi europene sau procedurale – varianta actualizată 

este publicată pe paginile de internet www.afir.info sau www.galtinutulbucovinei.ro 
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CAP 1 DEFINIȚII ȘI ABREVIERI 

Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/

întreprindere familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/

întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un 

contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;

Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul

beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de 

investiţii în vederea obţinerii finanţării nerambursabile; 

Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă

deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, 

a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări 

de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte 

activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată 

de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în 

cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități; 

Contribuţia privată – o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară obligatorie 

a persoanei care solicită fonduri nerambursabile și pe care trebuie să o utilizeze în 

vederea realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un 

anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de 

categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. 

Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile 

europene nerambursabile și buget național) și valoarea eligibilă a proiectului. 

Contribuţia privată poate fi asigurată fie din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor 

beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară. Un alt mod 

de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul 

în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară 

proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar; 
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Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de 

investiţie prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a 

Guvernului României; 

Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere 

frunze, tulpini și rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, 

curățare, ceruire, lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu 

deshidratarea care este considerată procesare), depozitarea produselor agricole în 

condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosferă), răcire, spargere, decojire, 

separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de pregătire a produselor 

agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspătă 

sau pentru industrializare; - 

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant 

aşa cum sunt precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanţare şi Contractul de 

finanţare pentru FEADR; 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare 

este analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru 

selectarea proiectului în vederea contractării; 

Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine 

stătătoare, cu o gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea 

suprafețelor agricole și/sau creșterea animalelor sau activități de menținere a 

terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate principală, 

fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități 

de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru activităţi agricole şi 

gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și economic, 

presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție (terenuri, 

mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole 

înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică 

și economică a acesteia. 
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Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele

submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează 

categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza 

unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de 

finanţare a măsurii 1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt 

nerespectarea condiţiilor contractuale şi nerealizarea investiţiei conform proiectului 

aprobat de AFIR; 

Investiţii colective – investiţii realizate de către cooperative sau grupuri de producători 

legate de asigurarea cooperării între producători, prin promovarea unor investiţii în 

facilităţi comune, mai eficiente şi profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructură 

şi altele. Aceste investiţii vor deservi interesele membrilor cooperativelor şi grupurilor 

de producători. 

Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde 

lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente 

noi, lucrarile pentru construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru 

construcţii nefuncționale/dezafectate; 

Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași 

unități implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea 

produselor agro-alimentare de la productia primară până la comercializare,

Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde 

lucrările de construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau 

extinderea construcţiilor existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de 

funcţionare valabile, fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea 

cu mașini, utilaje și echipamente necesare unei exploatații agricole pentru producția 

agricolă primară și, după caz, pentru procesare la nivel de fermă/unitate de producție;

Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau

modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună 

alcătuiesc exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii 

proiectului cu noi coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), 
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extinderea exploataţiei agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul 

aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN. 

Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din 

arii speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor 

naturale de interes comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele 

decât păsările sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) 

și arii de protecţie specială avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea 

speciilor de păsări sălbatice, în conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat 

SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 (pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 

nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice); 

Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă 

(care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor 

europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR; 

Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care 

reglementează producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în 

Uniunea Europeană şi care acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază 

preţuri comune și organizări comune de piaţă; 

Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 

651/2014 ”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are 

drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților 

desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de 

origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 

Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse 

ale solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la tratat, fără a se efectua 

nicio altă operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate 

producției agricole primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire 

plantații pentru struguri de masă, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de 

exploatare în cadrul unității de producție, împrejmuire culturi și plantații perene, 

echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, producerea de energie 
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regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum propriu, depozitare produse 

agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este considerată 

procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni care nu modifică natura 

produselor agricole. 

Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia

contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare; 

Sămânţă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminţe, fructe, 

material săditor produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării ori pentru 

producţia de consum alimentar sau industrial.  

Materialul săditor înseamnă materialul de înmulţire şi plantare compus din: plante, 

părţi ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmulţirii şi producţiei de plante 

destinate plantării. 

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, 

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual 

și care pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare publică și privată se 

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului; 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii 

şi/sau lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul 

manual şi, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi 

luate în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică; cheltuielile 

neeligibile vor fi suportate financiar integral de către beneficiarul proiectului;

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 

servicii, lucrări; 

Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, 

respectiv de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, 

publicată pe site-ul AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor 

bunuri cum ar fi tractoare, mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, 

precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție;

Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma 

aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către 
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beneficiarul finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice 

cu montaj și/ sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui 

contract de achiziție; 

Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR 

de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de 

monitorizare a proiectului. 

Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul 

FEADR de la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei 

tranșe de plată.” 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate

juridică, subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl 

constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de 

vedere tehnic, cât și financiar; 

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – derulează fondurile europene pentru 

implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European pentru Garantare în 

Agricultură; 

CRFIR – Centrele Regionale pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 

organizatorică la nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 centre regionale);

OJFIR – Oficiile Judeţene pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură 

organizatorică la nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii judeţene);

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 

finanţare creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune. 

GAL – Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi 

SDL – Strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” 

Frătăuții Vechi 2014-2020 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 

putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi care respectă 

liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 
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ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;

DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor; 

DSP – Direcția de Sănătate Publică. 
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CAP 2 PREVEDERI GENERALE 

2.1 CONTRIBUŢIA MĂSURII 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON AGRICOLE” LA 

DOMENIILE DE INTERVENŢIE 

Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” contribuie la Domeniul 

de intervenție 6 A și corespunde obiectivelor art 19 alin 1 (b) din Reg (UE)nr 

1305/2013. 

2.2 OBIECTIVELE GENERALE ALE MĂSURII 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 

AGRICOLE” 

Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” contribuie la atingerea obiectivului 

de dezvoltare rurală Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 

și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr 1305/2013 art 4. 

Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” se încadrează în prioritățile 

prevăzute la art 5 din Regulamentul (UE) 1305/2013, respectiv prioritatea 6) 

încurajarea dezvoltării rurale în zonele rurale.  

De asemenea, prin activitățile finanțate, Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor 

non agricole”, contribuie la obiectivul transversal de inovare.  

2.3 OBIECTIVELE SPECIFICE ALE MĂSURII 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 

AGRICOLE” 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

 Înființarea de afaceri non agricole pe teritoriul GAL  

 Creșterea valorii adăugate în afacerile non agricole 

 Dezvoltarea serviciilor destinate populației rurale 

 Crearea de locuri de muncă 

Valoarea adăugată a măsurii rezidă în: 

 Stimularea activităților economice din sfera serviciilor și a producției de pe 

teritoriul GAL 
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 Încurajarea fermierilor în schimbarea domeniului de activitate către afaceri 

non agricole 

 Atragerea capitalurilor externe către teritoriul GAL 

 Crearea de noi locuri de muncă 

2.4 CONTRIBUȚIA PUBLICĂ TOTALĂ A MĂSURII 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 

AGRICOLE” 

Contribuția publică totală a Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” este 

de: 270.000 Euro.  

2.5 TIPUL SPRIJINULUI 

Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

2.6 SUMELE APLICABILE 

Valoarea ajutorului nerambursabil va fi de maxim        100.000 Euro/proiect 

2.7 RATA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” va fi de 70% 

din valoarea cheltuielilor eligibile.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in urmatoarele cazuri:

- pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicare si 

sanitar veterinare;

-pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea 

unor activitati neagricole

2.8 LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ ȘI EUROPEANĂ APLICABILĂ 

 Regulamentul UE 1303/2013,  

 Regulamentul UE 1305/2013,  

 Legea nr. 31/ 1990 actualizată a societăților comerciale;  

 Regulamentul CE nr. 360/2012  
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 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 
și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis 
Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi completările ulterioare;

 HG 226/2015  

2.9 ARIA DE APLICABILITATE A MĂSURII 

Sunt eligibile proiecte ce vor fi realizare pe teritoriul următoarelor unități administra-

tiv teritoriale: 

 Orașul Vicovu de Sus, Județul Suceava 

 Comuna Bălcăuți, Județul Suceava 

 Comuna Bilca, Județul Suceava 

 Comuna Calafindești, Județul Suceava 

 Comuna Dornești, Județul Suceava 

 Comuna Frătăuții Noi, Județul Suceava 

 Comuna Frătăuții Vechi, Județul Suceava 

 Comuna Gălănești, Județul Suceava  

 Comuna Grămești, Județul Iași 

 Comuna Grănicești, Județul Suceava 

 Comuna Mușenița, Județul Suceava 

 Comuna Satu Mare, Județul Suceava 

 Comuna Vicovu de Jos, Județul Suceava 

 Comuna Voitinel, Județul Suceava  
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CAP 3 DEPUNEREA PROIECTELOR 

3.1 LOCUL UNDE VOR FI DEPUSE PROIECTELE 

Proiectele se vor depune la sediul Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi

din Sat Frătăuții Vechi nr 8, Comuna Frătăuții Vechi, județul Suceava. 

Datele de contact: 

Telefon: 0374 017 990 

Fax:  0374 091 963 

Email:  galtinutulbucovinei@gmail.com 

WEB:  www.galtinutulbucovinei.ro  

3.2 PERIOADA DE DEPUNERE A PROIECTELOR 

Perioada de depunere a proiectelor va fi specificată în cadrul Apelului de selecție pentru 

Măsura 6 Dezvoltarea afacerilor non agricole.

3.3 ALOCAREA PE SESIUNE 

Alocarea aferentă Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” pe sesiuni

va fi stabilită de Consiliul Director.

3.4 PUNCTAJUL MINIM 

Pentru Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” pragul minim pe care 

un 

proiect trebuie să-l îndeplinească este de 5 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
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CAP 4 CATEGORIILE DE BENEFICIARI ELIGIBILI 

În conformitate cu Fișa măsurii aprobată prin Strategia de dezvoltare locală, 

următoarele categorii de beneficiari sunt eligibil pentru a primi fonduri 

nerambursabile prin Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole”: 

 Persoane juridice constituite în conformitate cu legislația în vigoare care au ca 

forma de organizare:

‐ Micro‐întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente și nou‐

înființate (start‐up) din teritoriul GAL; 

‐ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizați cu statut minim pe 

PFA) care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei 

activități neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, 

încadrabile în micro‐întreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția per-

soanelor fizice neautorizate. 

Următoarele categorii de solicitanți/beneficiari pot depune proiecte, cu 

respectarea următoarelor condiții, după caz: 

a) solicitanții/beneficiarii/membrii asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, după 

caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, care achită integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările 

de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare; 

b) solicitanții care s-au angajat prin declarație pe propria răspundere, la depunerea 

cererii de finanțare, că vor prezenta: dovada cofinanțării private și/sau proiectul tehnic 

la data semnării contractului și nu prezintă aceste documente la data prevăzută în 

notificare, numai în cadrul sesiunii continue a anului următor. 

Prevederile indicate anterior se aplică corespunzător şi în cazul ADI, dacă un membru 

al asociației se află în situațiile prevăzute mai sus. 
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Solicitantul are obligația de a dovedi capacitatea de cofinanțare a proiectului, fapt 

pentru care va depune depune la Autoritatea Contractantă documente care dovedesc 

capacitatea și sursa de cofinanțare a investiției emise de o instituție financiară  în 

original (extras de cont și/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la 

primirea notificării privind selectarea cererii de finanțare; Atenție! Beneficiarul va  

bloca într-un cont special al proiectului 50% din suma reprezentând co-finanțarea 

privată a investiției, iar aceasta va fi utilizată exclusiv în scopul derulării proiectului. 

Sumele blocate vor fi purtătoare de dobânzi la nivelul negociat de beneficiar cu banca, 

dobânzile acumulate, dacă este cazul, urmând a fi utilizate exclusiv pentru 

implementarea proiectului. 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții la momentul depunerii cererii 

de finanțare cât și în perioada de implementare și monitorizare a proiectului: 

 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanță investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți; 

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată; 

 Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin 

prevăzute prin măsură; 

 Investiția trebuie să se realizeze în spațiul GAL; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;  

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul GAL. 

 Solicitantul va prezenta la proiect avizele de la APM, DSV și DSP în conformitate 

cu protocoalele încheiate între aceste instituții și AFIR. 
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CAP 5 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII PENTRU ACORDAREA SPRIJINULUI 

Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER 

trebuie să îndeplinească cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR și să contribuie 

la atingerea obiectivelor stabilite în SDL. 

 Proiectele trebuie depuse în termenul și locul specificat în Apelul de selecție. 

Nerespectarea acestora duce la neînregistrarea Cererii de finanțare. 

 Solicitantul trebuie să utilizeze ultima versiune a cererii de finanțare așa cum 

este ea pusă la dispoziție de către GAL/ AFIR. Neutilizarea ultimei variante sau 

modificarea conținutului cererii de finanțare poate duce la declararea cererii de 

finanțare ca neconformă. 

 Proiectele trebuie să îndeplinească pragul minim de punctaj așa cum este el 

prezentat în Capitolul Criterii de selecție. Este important ca înainte de depunerea 

Cererii de finanţare, să identificaţi, obiectiv, punctajul pe care aceasta îl întruneşte 

pentru a nu crea premisele neselectării acesteia. 

 Pentru justificarea condiţiilor minime obligatorii specifice proiectului 

dumneavoastră este necesar să prezentaţi în cadrul Studiului de Fezabilitate toate 

informaţiile concludente în acest sens, iar documentele justificative vor susţine aceste 

informaţii. 

 În cadrul sesiunii de depunere un solicitant are dreptul să depună un singur 

proiect pentru care trebuie să facă dovada confinanțării. 

 Aceeaşi Cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două 

ori pentru aceeaşi licitaţie de proiecte.  

 Solicitantul care a renunțat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de 

finanţare conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a 

proiectelor de investiţii. 

 Documentele justificative necesare la momentul depunerii Cererii de finanţare 

vor fi depuse la sediul GAL şi vor fi bifate căsuţele corespunzătoare documentelor 

justificative din cadrul punctului E al Cererii de Finanţare, LISTA DOCUMENTELOR 
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ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII, din coloana DOCUMENTE DEPUSE LA 

CEREREA DE FINANŢARE, iar pentru cele obligatoriu a fi depuse după publicarea 

Raportului de selecţie și primirea Notificării de selecție se vor bifa căsuţele 

corespunzătoare documentelor justificative din coloana DOCUMENTE DEPUSE PÂNĂ LA 

MOMENTUL CONTRACTĂRII.  

Atenție! Având în vedere specificul programului LEADER și solicitarea de se 

folosi Cererea de finanțare tip de pe site-ul www.afir.info, este posibil 

ca pentru demonstrarea atingerii anumitor condiții sau criterii 

specifice teritoriului să fie solicitate documente obligatorii 

suplimentare față de cele prezentate în cadrul secțiunii E a Cererii de 

finanțare. Pentru aceasta vă solicităm consultarea cu atenție a 

Capitolului 15.1 Documente necesare întocmirii cererii de finanțare. 

Documente solicitate suplimentar vor trecute la punctul 20 Alte 

documente justificative din cadrul Secțiunii E a Cererii de finanțare. 

Atenție! Lipsa oricărui document justificativ specificat ca Obligatoriu la data 

depunerii Cererii de finanțare în Capitolului 15.1 Documente necesare 

întocmirii cererii de finanțare va duce la neconformitatea cererii de 

finanțare. 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

Îndeplinirea acestui criteriu se va demonstra în baza documentelor de înfiinţare a 

solicitantului și angajamentelor menționate în Declaraţia F. 

 Solicitantul va respecta prevederile aplicabile LEADER (în funcție de tipul de 

proiect) din cadrul HG nr. 226/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PNDR. 

 Contractele care atestă dreptul de folosință trebuie să respecte prevederile Cap. 

8.1 al PNDR 2014 – 2020 (dacă este cazul). 

 Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele la care se poate 

aplica regula de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor, 

valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit 
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Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, trebuie să nu depăşească 200.000 euro pe durata 

a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă 

solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis 

acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali. Se verifică 

numai în cazul proiectelor care intră sub incidența normelor privind ajutoarele de stat 

(în afara sectorului agricol).  

 Solicitantul trebuie să e asigure asupra faptului că nu sunt create condiţii 

artificiale pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 

din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole 

comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 

2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în 

orice etapă de derulare a proiectului. Se vor avea în vedere instrucțiunile privind 

crearea condițiilor artificiale specific măsurii/sub-măsurii în care se încadrează scopul 

proiectului. 

 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute 

prin măsură. 

 Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției. Se verifică 

însuşirea de către solicitant în cadrul Declaraţiei F, a punctului privind angajamentul 

privind asigurarea cofinanţării, cu obligativitatea ca, înainte de semnarea contractului, 

să aducă dovada capacităţii de cofinanţare. În cazul în care proiectul prevede și 

contribuția în natură realizată prin lucrări în regie proprie, valoarea cofinanțării 

private va fi compusă din contravaloarea contribuției în natură conform Anexa A5 din 

CF și pentru diferența până la atingerea procentului de cofinanțare privată, din 

valoarea menționată în extrasul de cont/contractul de credit. Prin urmare, în vederea 

semnării contractului, se va prezenta extrasul de cont/ contractul de credit pentru 

diferența menționată. 

 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza 

documentației tehnico-economice 

Se verifică îndeplinirea cumulată a următoarelor condiţii:  
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 rezultatul din exploatare din bilanţul precedent anului depunerii proiectului să 

fie pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în cazul 

persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 

familiale, în declaraţia privind veniturile realizate (formularele 200 şi/sau 221 

însoțite de Anexe). Excepţie fac solicitanţii ai căror activitate a fost afectată 

de calamităţi naturale şi cei care nu au înregistrat venituri din exploatare, 

aceștia realizând doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea efectivului de 

animale, a culturilor şi a plantaţiilor) şi nu au avut timpul necesar pentru 

încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii unor venituri din 

exploatare. Pentru solicitanţii aflaţi în situaţiile exceptate se vor ataşa 

documente care demonstrează situaţia de calamitate sau efectuarea 

cheltuielilor de exploatare. 

 În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de finanţare este anul 

înfiinţării, nu se analizează rezultatul operaţional, care poate fi negativ. 

 Indicatorii economico-financiari trebuie să se încadreze în limitele menţionate în 

cadrul secțiunii economice. 

 Solicitantul trebuie să se angajeze că va asigura mentenanță investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data ultimei plăți;  

 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată. Se verifică 

declarația pe propria răspundere atașată la Dosarul Cerere de finanțare.  

 Investiția trebuie să se realizeze în spațiul GAL; 

 Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General; 

 Pentru investiții în proiecte de construcții montaj, beneficiarul trebuie să facă 

dovada dreptului de proprietate/ concesiune a terenului/ imobilului pe care se face 

investiția; 

 În cadrul unei sesiuni de depuneri, beneficiarul poate depune în cadrul aceleiași 

măsuri, un singur proiect; 

 Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în interiorul GAL; 
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 Investiția va respecta legislaţia în vigoare (menţionată la capitolul Legături cu 

alte prevederi legislative din fișa tehnică a măsurii) din domeniul: sănătății publice, 

sanitar-veterinar și de siguranță alimentară. Solicitantul va prezenta la proiect avizele 

de la APM, DSV și DSP în conformitate cu protocoalele încheiate între aceste instituții 

și AFIR. 

 Trebuie prezentată evaluarea de mediu din perspectiva efectelor negative 

potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Toate 

investițiile sprijinite vor fi supuse evaluării de mediu din perspectiva efectelor negative 

potențiale asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (în 

conformitate cu art. 45 (1) din Reg. (UE) nr. 1305/2013, Ordinul nr. 135 din 10 februarie 

2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului 

pentru proiecte publice şi private, Hotărârea nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind 

evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului). Selecţia 

proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării documentului care atestă 

evaluarea impactului preconizat asupra mediului, document obligatoriu a fi prezentat 

la momentul contractării. Termenul maxim de prezentare a documentului este de 3 

luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea 

contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare 

nu mai poate fi semnat. Prin excepţie de la termenul prevăzut la aliniatul de mai sus, 

în cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului şi de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, acordul de 

mediu/avizul Natura 2000 se depun în termen de maximum 6 luni de la notificarea 

solicitantului privind selecţia proiectului şi înainte de semnarea contractului de 

finanţare cu AFIR. După expirarea termenului, contractul de finanţare nu mai poate fi 

semnat. 
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CAP 6 CHELTUIELI ELIGIBILE ȘI NEELIGIBILE 

6.1 CHELTUIELI ELIGIBILE 

În conformitate cu Strategia de dezvoltare locală aprobată, proiectele trebuie să se 

încadreze în următoarele tipuri de acțiuni eligibile: 

 Construcția, modernizarea, extinderea clădirilor pentru efectuarea activității 

vizate de proiect 

 Dotarea cu echipamente și utilaje 

 Cheltuieli legate de taxe, autorizații, avize etc 

 Cheltuieli cu consultanță, proiectare, dirigenție de șantier, studiilor specifice 

realizării investiției (topometrice, geotehnice, expertiză tehnică etc) 

 

Sunt eligibile toate tipurile de operațiuni care sunt în concordanță cu regulile generale 

din Regulamentele Europene, prioritățile stabilite pentru dezvoltarea locală – LEADER 

și obiectivele și prioritățile stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală. 

Pentru a stabili tipurile de acțiuni eligibile și neeligibile, trebuie să se țină cont de cel 

puțin următoarele: 

- art. 65 din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

- art. 69(3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013; 

- art. 45 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

- art. 13 din Reg. (UE) nr. 807/2014; 

- prevederile din PNDR – cap. 8.1 și fișa tehnică a sub-măsurii 19.2. 

- prevederile aplicabile LEADER din Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național 

de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

și de la bugetul de stat. 

Codurile CAEN eligibile sunt în Anexa 1 atașată la Ghidul Solicitantului. 
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6.2 CHELTUIELI NEELIGIBILE 

În conformitate cu Strategia de dezvoltare locală aprobată, următoarele tipuri de 

acțiuni sunt neeligibile: 

 activități de pescuit și acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 

104/2000 ; 

 activități legate de producția primară a produselor agricole, așa cum sunt 

enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană, cu excepția 

produselor obținute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 

104/2000 ; 

 activități de prelucrare şi comercializare a produselor agricole, așa cum sunt 

enumerate în Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană,  

 cheltuielile cu achiziționarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

 cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepția: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 

2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru 

transport persoane; 

 cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 

cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 

generale și cheltuielile de asigurare; 

 Contribuția în natură; 

 Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

 Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie. 

 cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 

și anume: 

o dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele 

de garantare; 
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o achiziționarea de terenuri neconstruite și de terenuri construite; 

o taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

Nu pot participa la selecția de proiectele ce au activități din următoarele coduri CAEN 

conform rev 2: 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 9311, 9312, 9313, 9319. 
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CAP 7 SELECȚIA PROIECTELOR 

7.1 CRITERIILE DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI 

Selectarea proiectelor se face în baza procedurii de selecție nediscriminatorie și 

transparentă a proiectelor stabilită în Strategia de dezvoltare locală a teritoriului 

Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi 2014-2020 și aprobată de DGDR AM 

PNDR prin selecția strategiei. Procedura de selecție este publicată, în vederea 

asigurării transparenței, pe pagina web a www.galtinutulbucovinei.ro. 

Pentru Măsura 6 pragul minim este de 5 de puncte si reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Scorul se calculează în baza următoarelor criterii de selecţie specific GAL: 

 

Criteriul de selecție Punctaj 
S1 Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: Max 20 

- peste 55 10 
- între 45-55 15 
- sub 45 20 

S2 Proiecte care generează locuri de muncă Max 30 
- se acordă câte 5 puncte pentru fiecare loc 

de muncă nou creat 
 

- se acordă câte 10 puncte pentru fiecare 
loc de muncă creat destinat persoanelor 
defavorizate 

 

S3 Proiecte realizate de fermieri sau de fermieri beneficiari 
ai M1/2Aîn scopul diversificării activității 

15 

S4 Proiecte implementate de tineri până 40 ani 15 
S5 Proiecte implementate de femei 20 

 ATENȚIE: Prezentele criterii sunt completate cu precizările din Ghidul 
Solicitantului.  Solicitanții au obligativitatea să respecte prevederile 
din Ghidul Solicitantului cu modificările și completările ulterioare. 

S1 Proiecte în UAT-uri cu IDUL mic: 

În funcție de locul de implementare a proiectului se vor putea obține 10, 15 sau 20 

puncte în conformitate cu încadrarea în pragurile IDU-ului fiecărui UAT. În condițiile 

în care proiectul se implementează pe raza mai multor UAT – uri care au IDUL în 
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categorii de valori diferite, se va puncta IDUL cel mai mic al localităților pe raza cărora 

se desfășoară proiectul. 

 

Nr 
crt UAT IDUL 

Nr crt 
UAT IDUL 

1 Vicovu de Sus 66,23 8 Gălănești 61,07 
2 Bălcăuți 56,23 9 Grămești 51,71 
3 Bilca 63,45 10 Grănicești 59,39 
4 Calafindești 58,66 11 Mușenița 45,98 
5 Dornești 56,10 12 Satu Mare 52,06 
6 Frătăuții Noi 58,56 13 Vicovu de Jos 65,16 
7 Frătăuții Vechi 63,93 14 Voitinel 56,91 

 

S2 Proiecte care generează locuri de muncă 

Punctarea acestui criteriu se face în funcție de numărul de locuri nou create ca urmare 

a implementării proiectului. Pentru fiecare loc de muncă nou creat se va acorda câte 

5 puncte dar nu mai mult de 30 puncte. În condițiile în care solicitantul creează locuri 

de muncă pentru persoane defavorizate se vor acorda câte 10 puncte pentru fiecare 

loc de muncă dar nu mai mult de 30 de puncte. 

În accepțiunea acestui ghid din categoria persoanelor defavorizate fac parte: 

 șomeri sau inactivi; 

 persoane aparținând minorității rome; 

 persoane cu dizabilități;  

 adulți cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani care nu au absolvit învățământul 

obligatoriu 

 tineri absolvenți de învățământ liceal sau universitar 

Solicitantul are obligația de a păstra numărul de locuri de muncă nou create pe toată 

durata de monitorizare a proiectului. 
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S3. Proiecte realizate de fermieri sau de fermieri beneficiari ai M1/2A în scopul 
diversificării activității 

Criteriul de selecție se consideră îndeplinite în cazul în care solicitanții întrunesc 

condiția la data depunerii Cererii de Finanțare. Nu există obligativitatea menținerii 

acesteir condiții pe toată perioada de valabilitate a Contractului de Finanțare. 

Activitatea agricolă trebuie demonstrată prin înregistrarea solicitantului în Registrul 

Unic de Identificare – APIA și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA/Registrul agricol 

(la Primărie) cu cel puţin 12 luni consecutive înainte de depunerea Cererii de Finanțare 

iar veniturile obținute din activitatea agricolă trebuie să reprezinte cel puțin 50% din 

total veniturilor din exploatare în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare. 

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în 

Registrul agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA cu cel putin 12 luni 

consecutive înaintea depunerii cererii de finanţare; 

b. Solicitantul se încadrează în categoria micro-întreprindere/ întreprindere mică. 

 

S4. Proiecte implementate de tineri până 40 ani 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după 

cum urmează: 

- Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la data depunerii 

Cererii de Finanţare a proiectului; 

- Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 

40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

- Întreprindere individuală, Întreprindere familială, titularul – întreprinzator 

persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului. 
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S5. Proiecte implementate de femei 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza verificării actului de identitate, după 

cum urmează: 

- Persoană fizică autorizată (PFA) femeie; 

- Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic femeie 

- Întreprindere individuală, Întreprindere familială, titularul – femeie. 

Criterii de departajare a proiectelor cu punctaj egal 

Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de 

valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Dacă, după aplicarea criteriilor de departajare, vor exista proiecte cu acelaşi punctaj 

şi aceeaşi valoare, departajarea va fi făcută de IDUL – UAT –ului fiind prioritizat 

proiectele din UAT – ul cu IDUL cel mai mic. Dacă și după aplicarea acestui criteriu 

proiectele vor avea același punctaj se vor prioritiza funcție de punctajul obținut la 

criteriul S2. 

 

7.2 PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

Asociația GAL „Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi realizează selecția proiectelor 

aferente tuturor măsurilor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală, selectată de 

către DGDR AM PNDR. Selecția proiectelor se va realiza de către Comitetul de Selecție 

în baza unei evaluări documentate aplicând criterii de selecție adecvate specificului 

local. Pentru asigurarea principiilor de transparență a procesului de selecție, GAL va 

pune la dispoziția tuturor celor interesați procedura de selecție pe site-ul 

www.galtinutulbucovinei.ro. 

Pentru Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” pragul minim pe care un 

proiect trebuie să-l îndeplinească este de 5 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Proiectele depuse urmăresc următoarele etape de evaluare: 
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Etapă Termen maxim – zile lucrătoare 
Realizare conformitate 3 
Realizare eligibilitate 10 
Realizare selecție inclusiv contestații 32 

 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele pe baza criteriilor de selecție 

aprobate în SDL, în cadrul unui proces public de selecție. Criteriile de selecție adecvate 

specificului local au fost stabilite și aprobate de către Adunarea generală a asociaților/ 

Comitetul director. Criteriile de selecție specifice fiecărei măsuri din SDL, au fost 

prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiilor, și au fost aprobate de 

către DGDR AM PNDR. 

Toate cererile de finanțare declarate eligibile vor intra în procedura de selecție. 

Evaluarea criteriilor de selecție va fi realizată de către experții evaluatorii din cadrul 

GAL. Activitatea acestora constă în analizarea fiecărui proiect eligibil și stabilirea 

punctajului aferent acestuia, în baza criteriilor de selecție stabilite prin Fișa măsurii 

și Ghidul Solicitantului. Verificarea criteriilor de selecție se realizează în baza 

documentelor anexă Cererii de finanțare depusă de solicitant . 

În cazul în care, experții consideră că pentru verificarea unui criteriu de selecție sunt 

necesare informații suplimentare, acestea se solicită o singură data și doar în 

următoarele cazuri: 

o în cazul în care cererea de finanțare sau documentele atașate conţin informaţii 

insuficiente pentru clarificarea unui criteriu de selecție sau există informaţii 

contradictorii în interiorul lor ori faţă de celelalte documente anexate cererii de 

finanțare;  

o documentele anexă la cererea de finanțare au erori sau nu conțin informații 

suficiente. 

Informațiile suplimentare se solicită în baza Formularului FSP03 – Fișă de solicitare a 

informațiilor suplimentare.  

Răspunsul la informațiile suplimentare vor fi transmise de către solicitant prin poștă 

sau la sediul GAL în maxim 3 zile lucrătoare de la data emiterii solicitării de informații 

suplimentare.  
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Comitetul de selecție 

Numărul membrilor comitetului de selecție este de minim 7 (6 membri și 1 președinte), 

după caz numărul acestora putând fi majorat. Pentru fiecare membru se va stabili un 

supleant. 

Selecția proiectelor se face aplicând regula de „dublu cvorum”, respectiv pentru 

validarea voturilor, este necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puțin 50% 

din membrii Comitetului de Selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și 

societatea civilă, organizațiile din mediul urban reprezentând mai puțin de 25%. Pentru 

transparența procesului de selecție a proiectelor și pentru efectuarea activităților de 

control și monitorizare, la aceste selecții va lua parte și un reprezentant al CDRJ. 

Dublul cvorum este verificat de către Președintele de ședință, în deschiderea acesteia. 

Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii 

comitetului de selecție, persoana/ organizația în cauză nu are drept de vot și nu va 

participa la întâlnirea comitetului respectiv. 

Pentru evitarea conflictului de interese, fiecare persoană implicată în procesul de 

evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii Comitetului de 

Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta 

prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. 

XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese 

conform legislației naționale”.  

Activitatea Comitetului de selecție se desfășoară în ședințe la data comunicată de 

către Directorul executiv. Ședința Comitetul de selecție se desfășoară pentru 

analizarea Fișelor de evaluare a fiecărui proiect declarat eligibil. În urma analizei 

Comitetul de selecție întocmește Raportul de Evaluare. 

În baza Raportului de Evaluare, GAL notifică aplicanții cu privire la rezultatul 

sesiunii de selecție a proiectelor, într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data 

Raportului. 
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GAL transmite către toți solicitanții în maxim 1 zi lucrătoare de la data Raportului de

Evaluare, după caz Notificarea cererilor de finanțare declarate neeligibile precum și 

Notificarea cererilor de finanțare declarate eligibile. 

 

Depunerea contestațiilor 

Solicitanții nemulțumiți de rezultatul evaluării pot depune contestație în maxim 5 zile 

lucrătoare de la data primirii notificării privind rezultatul evaluarii proiectelor.  

Contestațiile vor fi depuse în original de către solicitant sau o persoană împuternicită 

de acesta prin procură notarială, la sediul GAL. 

 

Soluționarea contestațiilor 

Analizarea contestațiilor se realizează de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor 

conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în 

cauză.  

Pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza contestaţiei şi 

soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în 

urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecție, se vor 

întocmi noi fișe de eligibilitate și selecție.  

Numărul membrilor comisiei de contestații este de minim 5. Pentru fiecare membru se 

va stabili un supleant. 

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 7 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor. 

Finalizarea activității Comisiei de contestații îl reprezintă Raportul de contestații. 

 

Raportul de selecție final 

În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării Raportului de Contestații, 

Comitetului de Selecție întocmește proiectul Raportului final de selecție a proiectelor, 

în baza Raportului de selecție inițială, revizuit cu rezultatele din Raportul de 

contestații. 
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În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea Raportului de selecție final de către 

Directorul executiv, GAL va notifica solicitanții privind rezultatele procesului de 

selecție, cu excepția solicitanților care au fost deja notificați ca urmare a aprobării 

raportului de evaluare. De asemenea acesta se va posta pe site-

ul www.galtinutulbucovinei.ro. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție. Acesta 

va fi semnat și aprobat de către toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție, 

specificându-se apartenența la mediul privat sau public – cu respectarea precizărilor 

din PNDR, ca partea publică să reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul 

urban să reprezinte mai puțin de 25%. De asemenea, Raportul de Selecție Final va 

prezenta semnătura reprezentantului CDRJ care participă în calitate de observator la 

procesul de selecție. Reprezentantul CDRJ va menționa pe Raportul de selecție faptul 

că GAL a respectat criteriile de eligibilitate și principiile de selecție din fișa măsurii 

din SDL, precum și dispozițiile minime obligatorii privind asigurarea transparenței 

Apelului de selecție respectiv, așa cum sunt menționate în Ghidul de implementare 

aferent Sub-măsurii 19.2. Semnătura reprezentantului CDRJ pe Raportul de selecție 

validează conformitatea procesului de selecție față de prevederile din SDL.  
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CAP 8 VALOAREA SPRIJINULUI NERAMBURSABIL 

Tipul sprijinului nerambursabil: rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv. 

Valoarea totală alocată pentru Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole”: 270.000 Euro 

Intensitatea sprijinului pentru Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” va fi de 70% din 

valoarea cheltuielilor eligibile.  Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% in 

urmatoarele cazuri: - pentru solicitantii care desfasoara activitati de productie, servicii medicale si 

sanitar veterinare; pentru fermierii care isi diversifica activitatea de baza agricola prin dezvoltarea 

activitatii neagricole

Valoarea ajutorului nerambursabil aferent Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” va 

fi de maxim 100.000 Euro/proiect. 

 
CAP 9 COMPLETAREA, DEPUNEREA ȘI VERIFICAREA DOSARULUI CERERII 

DE FINANȚARE 

Pentru Măsura 6 – „Dezvoltarea afacerilor non agricole” cererea de finanțare utilizată 

este ultima versiune aferentă SubMăsurii 6.4 – „Sprijin pentru investiţii în crearea şi 

dezvoltarea de activităţi non-agricole” disponibilă pe site-ul www.afir.info și pe site-

ul www.galtinutulbucovinei.ro  

9.1 Completarea cererii de finanțare 

Cererea de Finanţare se va redacta pe calculator, în limba română și trebuie însoțită 

de anexele prevăzute în modelul standard. Anexele Cererii de finanțare fac parte 

integrantă din aceasta. Având în vedere specificul LEADER, există posibilitatea 

solicitării de documente obligatorii suplimentare față de cele solicitate în modelul 

standard al Cererii de finanțare. Acestea vor fi completate la Secțiunea E din cadrul 

Cererii de finanțare în categoria Alte documente. Pentru evitarea omiterii de 

documente obligatorii solicitate suplimentar față de Cererea de finanțare beneficiarul 

are obligația de a urmări Capitolul 15.1 Documente necesare depunerii cererii de 

finanțare. 
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Completarea Cererii de finanțare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform 

modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea 

secţiunilor, anexarea documentelor suport în altă ordine decât cea specificată etc.) 

conduce la respingerea Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate 

administrativă. 

Cererea de Finanţare trebuie completată într-un mod clar şi coerent pentru a înlesni 

procesul de evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informaţiile 

necesare şi relevante, care vor preciza modul în care va fi atins scopul proiectului, 

avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia şi în ce măsură proiectul 

contribuie la realizarea obiectivelor programului. 

Compartimentul evaluare al GAL asigură suportul necesar solicitanților pentru 

completarea cererilor de finanțare, privind aspectele de conformitate pe care aceștia 

trebuie să le îndeplinească. 

Responsabilitatea completării cererii de finanțare în conformitate cu Ghidul de 

implementare aparține solicitantului. 

Atenţie! Cererea de Finanţare trebuie însoţită de anexele prevăzute în modelul 

standard. Anexele Cererii de Finanţare fac parte integrantă din 

aceasta. 

Solicitantul poate opta pentru obţinerea unui avans prin completarea căsuţei 

corespunzătoare din Planul financiar din cadrul Cererii de Finanțare.  

Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii Cererii de Finanțare, are 

posibilitatea de a solicita obţinerea avansului ulterior semnarii Contractului de 

Finanţare FEADR și cu condiţia să nu depaşească data depunerii primului dosar al Cererii 

de plată la Autoritatea Contractantă și atunci când are avizul favorabil din partea 

Autorităţii Contractante pentru o achiziţie.  

Avansul se recuperează la ultima tranşă de plată.  
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9.2 Depunerea dosarului cererii de finanțare 

Depunerea cererilor de finanțare se va realiza numai pe suport tipărit, transmiterea 

sub o altă formă decât cea tipărită a cererii de finanțare conduce la respingerea 

Dosarului Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

Dosarul Cererii de Finanţare cuprinde Cererea de Finanţare completată şi documentele 

ataşate (conform Listei Documentelor – partea E din cererea de finanţare). Originalul 

şi 1 copie a Cererii de Finanţare, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu 

documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la sediul Asociația GAL 

„Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi din Sat Frătăuții Vechi nr 8, Comuna Frătăuții 

Vechi, județul Suceava. 

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi legat, paginat şi opisat, cu toate 

paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui 

document, unde n este numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv 

documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/ sau înlocuirea 

documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. 

Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). 

Important!  Pe lângă formatul electronic al cererii de finanțare și a documentelor 

anexă, va fi ataşată o copie electronică (prin scanare) a studiului de 

fezabilitate, ca și a tuturor documentelor ataşate cererii de finanţare, 

salvate ca fisiere distincte cu denumirea conforma listei documentelor 

(secţiunea specifică E din cererea de finanţare). Scanarea se va 

efectua după finalizarea dosarului (paginare, menţiunea „copie 

conform cu originalul” etc.), înainte de a fi legat, cu o rezoluţie de 

scanare maximă de 300 dpi (recomandat 150 dpi) în fişiere format PDF. 

Dosarele Cererilor de Finanţare vor fi depuse personal de către responsabilul legal, aşa 

cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin 

procură legalizată (în original) al responsabilului legal, la sediul GAL, înaintea datei 

limită care figurează în Apelul de selecție. 
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Solicitantul trebuie să depună Cererea de Finanţare împreună cu toate anexele 

completate, în 3 exemplare (1 original şi 2 copii). Exemplarele vor fi marcate clar, pe 

copertă, în partea superioară dreaptă, cu „ORIGINAL”, respectiv „COPIE”, împreună 

cu documentele originale (pentru care a ataşat copii). Solicitantul trebuie să se asigure 

că rămâne în posesia unui exemplar complet al Dosarului Cererii de Finanţare, în afara 

celor 3 exemplare pe care le depune. 

Pentru acele documente originale care rămân în posesia solicitantului (ex: act de 

proprietate, bilanţ contabil vizat de administraţia financiară), copiile se vor confrunta 

cu originalul de către expertul care realizează conformitatea, va face menţiunea 

„Conform cu originalul”, datează şi semnează. 

9.3 Conformitatea și eligibilitatea efectuată de GAL 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe bază de criterii coerente și 

relevante, în cadrul unui proces public de selecție.  

Verificarea conformităţii Cererii de Finanţare şi a anexelor acesteia se realizează pe 

baza „Fişei de verificare”. Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de 

Finanţare:  

 dacă este corect completată; 

 dacă este prezentată atât în format tipărit, cât şi în format electronic; 

 dacă anexele tehnice şi administrative cerute sunt prezente în trei exemplare: 

un original şi două copii, precum şi valabilitatea acestora (dacă este cazul). 

În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, proiectul nu este 

considerat neconform. Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în 

completarea Cererii de Finanţare care sunt descoperite de experţii verificatori, dar 

care, cu ocazia verificării conformităţii, pot fi corectate de către aceştia din urmă pe 

baza unor dovezi/ informaţii prezentate explicit în documentele anexate Cererii de 

Finanţare. 

Necompletarea unui câmp din Cererea de Finanţare nu este considerată eroare de 

formă. 
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Solicitantul este invitat să revină la sediul GAL după evaluarea conformităţii pentru a 

fi înştiinţat dacă Cererea de Finanţare este conformă sau, în caz contrar, i se explică 

cauzele neconformităţii. 

Solicitantul are obligaţia de a lua la cunoştinţă prin semnatură fişa de verificare a 

conformităţii. 

În cazul în care solicitantul nu acceptă să depună şi documentele originale, acestea 

vor fi verificate de expert la finalizarea verificării conformităţii, în prezenţa 

solicitantului. 

Aceeaşi Cerere de Finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori 

pentru aceeaşi licitaţie de proiecte. 

După verificare pot exista două variante: 

 Cererea de finanţare este declarată neconformă; 

 Cererea de finanţare este declarată conformă. 

Dacă Cererea de Finanţare este declarată conformă, se trece la următoarea etapă de 

verificare. 

Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o Cerere de finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere a proiectelor de 

investiţii. 

Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectuează de către GAL imediat după 

finalizarea conformității. 

Verificarea eligibilităţii tehnice şi financiare constă în: 

 verificarea eligibilităţii solicitantului; 

 verificarea criteriilor de eligibilitate şi de selecţie; 

 verificarea bugetului indicativ al proiectului; 

 verificarea studiului de fezabilitate şi a tuturor documentelor anexate. 

Verificarea este făcută pe baza documentelor provenite de la solicitant. 
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Experții GAL pot solicita documente sau informații suplimentare dacă pe parcursul 

verificărilor proiectului apar neclarități. 

 

9.4 Selecția efectuată de GAL 

Selecția proiectelor se efectuează de către GAL și parcurge, în mod obligatoriu, toate 

etapele prevăzute în Strategia de Dezvoltare Locală aprobată de către DGDR AM PNDR, 

inclusiv etapa de soluționare a contestațiilor. 

Comitetul de selecție al GAL se va asigura de faptul că proiectul ce urmează a primi 

finanțare se regăsește în obiectivele propuse în SDL și se încadrează în planul financiar 

al GAL și, de asemenea, de faptul că implementarea proiectului reprezintă o prioritate 

în vederea implementării strategiei. Proiectele care nu corespund obiectivelor și 

priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate în 

vederea depunerii la AFIR. 

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul final de selecție.  

În urma Raportului de selecție a GAL solicitantul va fi notificat cu privire la punctajul 

obținut. În condițiile în care se consideră nemulțumit de rezultatul evaluării poate 

depune contestație. 

  



Versiunea 2.0 

 

.  GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 
AGRICOLE” 

B39 

 

CAP 10 CONTRACTAREA FONDURILOR 

După încheierea etapelor de verificare a Cererii de finanțare, inclusiv a verificării pe 

teren dacă este cazul, experții CE SLIN/SAFPD/SIBA CRFIR vor transmite către 

beneficiar formularul de Notificare a beneficiarului privind semnarea Contractului/ 

Deciziei de finanțare. 

Toate Contractele de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 

de către beneficiar cu respectarea prevederilor și a termenelor prevăzute de 

procedurile AFIR.  

Expertul CE SLIN/ SAFPD/SIBA CRFIR poate solicita informații suplimentare 

beneficiarului în vederea încheierii Contractului/ Deciziei de finanțare.  

În cazul proiectelor pentru care nu s-au încheiat Contracte de finanțare, precum şi în 

cazul Contractelor de finanţare încetate, beneficiarii pot solicita restituirea cererii de 

finanțare, exemplar original. Pe tot parcusul derulării Contractelor/Deciziilor de 

finanțare, AFIR poate dispune reverificarea proiectului dacă este semnalată o neregulă 

asupra aplicării procedurii de evaluare, contractare și implementare ce ridică 

suspiciuni de fraudă. În cazul în care se constată că s-a produs o neregulă în aceste 

etape de evaluare și derulare a Contractului/Deciziei de finanțare, AFIR poate dispune 

încetarea valabilității angajamentului legal printr-o notificare scrisă din partea AFIR, 

adresată beneficiarului, fără nicio altă formalitate și fără intervenția instanței 

judecătorești. 

Atenție!  În termen de maxim 3 luni/6 luni după caz, de la primirea Notificării 

privind selectarea cererii de finantare, solicitantul va depune la 

sediul OJFIR (cazul proiectelor fără C+M) /CRFIR (cazul proiectelor cu 

C+M) următoarele documente, cu caracter obligatoriu: 

1. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare privată a 

investiţiei prin extras de cont (în original) și/sau contract de credit (în copie) acordat 

în vederea implementării proiectului. 
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În cazul în care dovada co-finanţării se prezintă prin extras de cont, acesta va fi vizat 

şi datat de instituția financiară cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de data depunerii 

la CRFIR și va fi însoțit de Angajamentul solicitantului (model afișat pe site 

www.afir.info) că minimum 50% din disponibilul de cofinanțarea privată va fi destinat 

plăților aferente implementării proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în extrasul de 

cont depus la dosarul aferent primei tranșe de plată. 

2. Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia și ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea şi adresa băncii/trezoreriei şi, codul 

IBAN al contului de operațiuni cu AFIR) 

3. Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi locale, valabile la data 

încheierii contractului, emise de Direcţia Generală a Finanţelor Publice și de primăriile 

pe raza cărora îşi au sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care solicitantul 

este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 

datoriilor către bugetul consolidat. 

4. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA

publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

5. Document emis de DSP județeană conform protocolului de colaborare privind 

constatarea conformităţii proiectului cu condiţiile de igienă şi sănătate publică (pentru 

unităţile supuse avizării sanitare, conform legislaţiei în vigoare, sau Notificare privind 

conformitatea proiectului cu condiţiile de igienă și sănătate publică, sau Notificare că 

investiţia nu face obiectul evaluării condiţiilor de igienă. 

6. Document emis de Agenția Națională pentru Protecția Mediului (conform protocol

colaborare AFIR ANPM-GM) : Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare ca 

document final/ Acord de mediu/ Aviz Natura 2000 

7. Nota de constatare privind condiţiile de mediu 

Termenul de prezentare a documentului care atestă evaluarea impactului preconizat 

asupra mediului este de maximum 3 luni de la primirea de către solicitant a notificarii 

privind selectarea Cererii de Finanţare. 
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În cazul proiectelor care se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra 

mediului și de evaluare adecvată sau doar de evaluare adecvată, Acordul de 

mediu/Avizul Natura 2000 se depune în termen de maximum 6 luni de la primirea de 

către solicitant a notificării privind selecţia proiectului și înainte de semnarea 

contractului de finanţare cu AFIR. După expirarea termenului prevăzut pentru 

prezentarea documentului de mediu, contractul de finanțare nu mai poate fi semnat. 

8. Proiectul tehnic, dacă este cazul, semnat și ștampilat de un verificator 

autorizat ,însoțit de graficul fizic și financiar de realizare a investiției, se va depune 

la CRFIR, în vederea avizării. 

În cazul existenței unor diferențe față de Studiul de Fezabilitate, în vederea avizării 

Proiectului Tehnic, Beneficiarul trebuie să atașeze, un tabel centralizator cu 

diferentele fizice/valorice între SF-PTh și bugetul proiectului/devizul 

general/devizele pe obiecte în lei și euro, cu valorile actualizate semnate de 

reprezentantul legal și avizate de proiectant/verificator autorizat ( precum și 

prognozele economice în cazul modificarii valorii totale a investiției. 

9. Cazierul judiciar în original (fără înscrieri cu privire la sancţiuni economico-

financiare) al responsabilului legal, valabil la data încheierii contractului. 

10. Cazier fiscal al solictantului (în original)

Dacă sunt îndeplinite integral condițiile, în urma primirii și verificării conformității 

documentelor obligatorii și avizarea Proiectului Tehnic, Autoritatea Contractantă va 

proceda la încheierea contractului de finanțare. 

Atenţie! În urma depunerii la AFIR a Cererii de Finantare și a documentelor 

anexe solicitate pe suport de hartie, în vederea contractării, un 

proiect selectat poate fi declarat neeligibil, dacă în urma verificării 

acestora nu sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate. 

Durata maximă de depunere a documentelor obligatorii de catre beneficiar este de 

3 luni/6 luni pentru situațiile determinate de emiterea documentelor de la mediu. 
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În caz de neprezentare a documentelor de către Beneficiar, în termenul precizat în 

Notificarea de selecție sau în cazul în care acesta se regăseşte înregistrat în evidenţele 

AFIR cu debite, , Agenţia îşi rezervă dreptul de a nu încheia Contractul de finanţare. 

Contractul urmează a fi încheiat după prezentarea și verificarea documentelor 

necesare contractării, dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data prezentării 

documentelor de către solicitant. 

Pentru stabilirea valorii în lei la încheierea contractului de finanțare se va utiliza 

cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană, publicat pe pagina web: 

http://www.ecb.int/index.html , valabil la data de 01 ianuarie a anului în care se 

încheie contractul de finanţare. 

Important!  Bugetul indicativ din cererea de finanţare aprobat în urma evaluării 

cererii de finanțare / bugetul aprobat în urma avizării Proiectului 

Tehnic (după caz) devine anexa la contractul de finanțare. 

Atenţie!  Durata de execuţie a contractului de finanţare este de maxim 3 ani 

(36 de luni) pentru proiectele care prevăd investiţii cu construcţii 

montaj şi/sau adaptarea la standarde. 

Durata de execuţie a contractului este de maxim 2 ani (24 luni), pentru 

proiectele de investiţii care includ achiziţii simple fără leasing 

financiar de utilaje, instalaţii, echipamente și dotări noi stabilite prin 

fişa măsurii. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus pot fi prelungite cu maximum 6 luni, cu 

acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităților specifice beneficiarilor privați, 

prevăzute în contractul de finanțare, la valoarea eligibilă nerambursabilă rămasă de 

platit, cu excepția investițiilor care prevăd adaptarea la standardele europene, caz în 

care această prelungire nu poate depăşi termenul de grație legal impus pentru 

adaptarea la standarde. 

Duratele de execuție prevăzute mai sus, se pot suspenda la cererea beneficiarului, 

în situații temeinic justificate, pe bază de documente justificative, în cazul în care, 



Versiunea 2.0 

 

.  GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 
AGRICOLE” 

B43 

 

pe parcursul implementării proiectului, se impune obținerea, din motive neimputabile 

beneficiarului, de avize/ acorduri/ autorizații, după caz, pentru perioada de timp 

necesară obținerii acestora. 

Precizări referitoare la modificarea Contractului de finanţare 

 Beneficiarul poate solicita modificarea Contractului de Finantare numai în cursul 

duratei de execuţie a acestuia stabilită prin contract şi nu poate avea efect 

retroactiv. 

 Orice modificare la contract se va face cu acordul ambelor părţi contractante, 

cu excepţia situaţiilor în care intervin modificări ale legislaţiei aplicabile 

finanţării nerambursabile, când Autoritatea Contractantă va notifica în scris 

Beneficiarul cu privire la aceste modificări, iar Beneficiarul se obligă a le 

respecta întocmai. 

 Beneficiarul poate efectua modificări financiare, în sensul realocărilor între 

liniile bugetare, dacă acestea nu schimbă scopul principal al proiectului, și nu 

afectează funcționalitatea investiției, criteriile de eligibilitate și selecție pentru 

care proiectul a fost selectat și contractat, iar modificarea financiară se 

limitează la transferul de maxim 10% din suma înscrisă iniţial în cadrul bugetului 

între capitole bugetare de cheltuieli eligibile și fără diminuarea valorii totale 

eligibile a proiectului, cu notificarea prealabilă a Autorității Contractante, fără 

a fi însă necesară amendarea Contractului de Finanţare prin act adiţional. 

În perioada de execuție a contractului de finanțare, Autoritatea Contractantă 

poate aproba la solicitarea beneficiarului, maxim două amendamente la contractul de 

finanțare, pentru prelungirea duratei de execuție a contractului. 

Important! Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună din proprie inițiativă toate 

eforturile pentru a lua cunoştintă de toate informațiile publice 

referitoare la măsura/sub-măsura din PNDR 2014-2020/ schema de 

ajutor pentru care depune proiectul în cadrul PNDR 2014 – 2020 în 

vederea selectării pentru finanțare, să cunoască toate drepturile şi 
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obligațiile prevăzute în contractul de finanțare înainte de semnarea 

acestuia. 

Dacă pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului se constată că 

obiectivele/componentele investiţiei pentru care s-a acordat sprijinul financiar 

nerambursabil au fost înstrăinate (prin orice tip de act juridic care produce efectul 

transmiterii proprietăţii sau a oricăruia dintre atributele acesteia ), contravaloarea 

ajutorului financiar public nerambursabil va fi recuperată integral. 

În cazul constatării unei nereguli cu privire la încheierea ori executarea Contractului, 

sau în cazul în care beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plată sau a 

fost declanşată procedura insolvenţei/falimentului, precum şi în situaţia în care 

Autoritatea Contractantă constată că cele declarate pe proprie răspundere de 

beneficiar, prin reprezentanţii săi, nu corespund realităţii sau în cazul nerespectării de 

către beneficiar a obligațiilor asumate prin contractul de finanțare sau 

documentele/autorizaţiile/avizele depuse în vederea obţinerii finanţării 

nerambursabile sunt constatate ca fiind neadevarate/ false/ incomplete/ expirate/ 

inexate/ nu corespund realităţii, Autoritatea Contractantă va proceda la încetarea 

valabilitatea Contractului, de plin drept, printr-o notificare scrisă adresată 

beneficiarului, fără punere în întârziere, fără nicio altă formalitate şi fără intervenţia 

instanţei judecătoreşti. 

În aceste cazuri, beneficiarul va restitui integral sumele primite ca finanţare 

nerambursabilă, împreună cu dobânzi şi penalităţi în procentul stabilit conform 

dispoziţiilor legale în vigoare, şi în conformitate cu dispoziţiile contractuale. 

Prin excepție, în situația în care neîndeplinirea obligațiilor contractuale nu este de 

natură a afecta condiţiile de eligibilitate şi selecţie a proiectului, recuperarea 

sprijinului financiar se va realiza proporțional cu gradul de neîndeplinire. 

Anterior încetării Contractului de Finantare, Autoritatea Contractantă poate suspenda 

contractul şi/sau plăţile ca o măsură de precauţie, fără o avertizare prealabilă. 
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CAP 11 AVANSURILE 

Beneficiarul poate solicita avans de până la maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă, la data depunerii Cererii de finanţare sau până la data depunerii 

primului dosar al cererii de plată la Autoritatea Contractantă. 

Avansul se rambursează la solicitarea beneficiarului după semnarea contractului de 

finanțare, conform prevederilor art.45 alin.(4) și art.63 ale Regulamentului Consiliului 

1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală  şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 

al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei naţionale în 

vigoare. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea de către AFIR, în cazul 

proiectelor cu Construcţii montaj, cel puţin a procedurii de achiziții de lucrări, sau, în 

cazul proiectelor fără construcţii montaj, după avizarea a cel puţin a unei achiziţii de 

bunuri, şi numai după semnarea contractului de finanţare . 

Pentru a beneficia de rambursarea avansului, beneficiarul este obligat să depună o 

garanţie financiară, care să acopere suma solicitată în avans în procent de 100%, 

eliberată de o instituţie financiar bancară sau nebancară înscrisă în Registrul Special 

al Băncii Naţionale a României conform legislației în vigoare, sau poliţă de asigurare 

eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislației în vigoare. Garanţia 

financiară se depune odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului. 

Garanția financiară aferentă avansului trebuie constituită la dispoziția AFIR pe 

întreaga durată de execuție a contractului și va fi eliberată în cazul în care AFIR 

constată că suma cheltuielilor autorizate la plată, care corespund contribuţiei 

financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, 

depăşeşte valoarea avansului. Beneficiarul trebuie să justifice avansul primit de la 

Autoritatea Contractantă pe baza documentelor justificative solicitate de AFIR 

conform Instrucţiunilor de plată, Anexa V la Contractul de Finanţare, până la expirarea 

duratei de implementare a proiectului respectiv la ultima tranșă de plată. În cazul 
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nejustificării avansului la termenul prevăzut anterior, recuperarea sumelor se va face 

de către AFIR prin executarea scrisorii de garanţie sau a poliţei de asigurare, după caz, 

cu perceperea de dobânzi şi penalităţi calculate şi datorate pentru perioada cuprinsă 

între data acordării avansului şi data recuperării integrale a acestuia. 

Beneficiarul care a încasat avans de la Autoritatea Contractantă şi solicită 

prelungirea perioadei maxime de execuţie a contractului de finanţare, este obligat să 

depună la Autoritatea Contractantă și documentul prin care dovedește prelungirea 

valabilității Scrisorii de Garanție Bancară/Nebancară, sau a poliţei de asigurare care 

să acopere noul termen de execuţie solicitat. 
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CAP 12 ACHIZIȚIILE 

Derularea procedurii de achiziții pentru bunuri și execuție lucrări se poate face începând cu 

data primirii Notificării de selecție a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziții) 

pe proprie răspundere, cu mențiunea că derularea contractului de achiziții pentru bunuri, 

servicii (managementul proiectului) și execuție lucrări va începe după semnarea contractu-

lui de finanțare și după avizul favorabil din partea AFIR. 

Avizarea dosarelor de achiziții se va realiza ulterior semnării Contractului de Finanțare cu

A.F.I.R. Întreaga procedură de achiziții servicii, bunuri cu sau fără montaj și de execuție 

lucrări (construcții, modernizări) in cadrul proiectelor finantate prin PNDR se va derula on -

line pe siteul www.afir.info, conform prevederilor Manualului de achiziții și instrucțiunilor 

de publicare disponibile pe site-ul Agentiei (tutoriale), valabile atat pentru beneficiari cât 

și pentru ofertanți, condiția cerută fiind autentificarea beneficiarului/solicitantului pe site-

ul www.afir.info.

Procedurile de achizitii pentru serviciile de consultanta, proiectare, studii teren, întocmirea 

Studiilor de Fezabilitate/documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție necesare în-

tocmirii cererii de finanțare se vor derula, după cum urmează : 

Contractele < =15.000 EURO, fara TVA, se pot adjudeca prin atribuire directă. 

Contractele > 15.000 EURO, fara TVA, pentru servicii de consultantață și servicii pentru intocmirea 

studiilor de fezabilitate derulate anterior încheierii contractului de finanțare cu AFIR, procedura de 

achiziții se va derula cu respectarea prevederilor Manualului de achiziții pentru beneficiarii privati 

ai PNDR postat pe site-ul AFIR. 
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În cazul investiţiilor care presupun achizitii simple Beneficiarul este obligat să finalizeze 

procedura de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi 

PNDR 2014-2020 și să încarce dosarele de achiziţii în maxim 3 luni, urmând să depună o 

transa de plata în maxim de 6 luni de la data semnării Contractului de Finanţare. 

Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde construcţii montaj este obligat să finalizeze procedu-

ra de achiziții conform Manualului operaţional de achiziţii pentru beneficiarii privaţi PNDR 

2014-2020, să încarce dosarele de achiziții în termen de maxim 6 luni și să depună o tranșă 

de plată în termen de maxim 12 luni de la data semnării contractului de finanțare. Precizăm 

că termenele specificate mai sus sunt IMPERATIVE, neîncadrarea în aceste termene poate 

conduce la încetarea contractului de finanţare. Beneficiarul a cărui investiţie cuprinde con-

strucţii montaj, nu poate demara execuţia lucrărilor fără avizul favorabil privind verificarea 

proiectului tehnic ce se va realiza inaintea incheierii contractului de finanțare. 

Achiziție simplă - reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, 

respectiv de selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință, publicată pe site-ul 

AFIR, de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, 

mașini, utilaje și instalații tehnologice fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, 

dacă este cazul, prin atribuirea unui contract de achiziție. 

Achiziție complexă care prevede construcții montaj - reprezintă dobândirea, în urma 

aplicării unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul 

fi-nanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ 

sau lucrări de construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție. 

În contextul derulării achiziţiilor private, conflictul de interese se defineşte prin: 

A. Conflictul de interese între beneficiar/ comisiile de evaluare și ofertanţi: 

Acţionariatul beneficiarului (până la proprietarii finali), reprezentanţii legali ai acestuia, 

membrii în structurile de conducere ale beneficiarului (administratori, membri în consilii de 

administrație etc) și membrii comisiilor de evaluare: 

a. dețin acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți sau subcontractanți; 

b. fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, membrii ai 

consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unuia dintre ofertanţi sau subcon-

tractanţi; 

c. sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de mai 

sus. 
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B. Conflictul de interese între ofertanţi: 

Acționariatului ofertanților (până la proprietarii finali), reprezentanții legali, membrii în 

structurile de conducere ale beneficiarului (consilii de administrație etc): 

a. Dețin pachetul majoritar de acțiuni la celelalte firme participante pentru aceeași 

achiziție (OUG 66/2011); 

b. Fac parte din structurile de conducere (reprezentanți legali, administratori, mem-bri ai 

consiliilor de administraţie etc.) sau de supervizare ale unui alt ofertant sau subcontrac-

tant; 

c. Sunt în relație de rudenie până la gradul IV sau afin cu persoane aflate în situațiile de 

mai sus. Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiz-iţiile 

private - anexă la contractul de finanţare atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente 

achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, 

la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii: 

d. Nediscriminarea; 
e. Tratamentul egal; 
f. Recunoaşterea reciprocă; 
g. Transparenţa; 
h. Proporţionalitatea; 
i. Eficienţa utilizării fondurilor; 
j. Asumarea răspunderii. 

Beneficiarul va depune la OJFIR/ CRFIR, Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor 
Cererilor de Plată în maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie 
(exceptând dosarele de servicii). 
În cazul în care beneficiază de avans, beneficiarul poate de asemenea să depună la 
OJFIR/CRFIR/GAL Declaraţia de eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plată în 
maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de achiziţie (inclusiv dosarele de 
servicii). În cazul proiectelor pentru care se decontează TVA-ul de la bugetul de stat 
conform prevederilor legale în vigoare, beneficiarii trebuie să depună şi Declaraţia de 
eşalonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plata distinctă pentru TVA. În cazul în care 
beneficiarul nu depune Declaraţia de eşalonare în termenul prevazut, aceasta se va 
depune cel târziu o dată cu prima tranşă a Dosarului cererii de plată.

Atenţie! 

Solicitanţii privati care vor derula procedura de achiziţii servicii, cu o valoare mai mare 
de 15.000 euro înainte de semnarea Contractului de finanţare cu AFIR, vor respecta 
prevederile procedurii de achiziţii servicii din Manualul de achiziţii po-stat pe pagina 
de web AFIR. 
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CAP 13 TERMENELE LIMITĂ ȘI CONDIȚIILE PENTRU DEPUNEREA 

CERERILOR DE PLATĂ A AVANSULUI ȘI A CELOR AFERENTE TRANȘELOR DE 

PLATĂ 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la 

GAL pentru efectuarea conformității, iar ulterior, la dosarul cererii de plată, se va 

atașa și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. De asemenea solicitanții au 

obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare conform prevederilor 

Contractului de finanțare. 

Beneficiarii au obligatia de a depune Declarațiile de eșalonare conform prevederilor 

Contractului/Deciziei de finanțare cu modificarile și completarile ulterioare și anexele 

la acesta. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 

226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii 

Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune în trei exemplare, pe suport de hârtie, la care se 

ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar, la GAL. Dosarul 

Cererii de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în 

Instrucţiunile de plată (anexă la Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina 

de internet a AFIR www.afir.info. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, 

Identificarea financiară, Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe 

propria răspundere a beneficiarului) sunt disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR 

(www.afir.info). 

Decontarea TVA de la Bugetul de stat se poate solicita dacă beneficiarul se încadrează 

în prevederile OUG nr. 49/2015 și a solicitat modificarea corespunzătoare a 

Contractului de finanțare, conform dispozițiilor Manualului de procedură și a Ghidului 

de implementare. 
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După obținerea conformității de la GAL, solicitantul depune documentația însoțită de 

Fișa de verificare a conformității cererii DCP emisă de GAL la OJFIR/CRFIR funcție de 

tipul de proiect. 
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CAP 14 MONITORIZAREA PROIECTULUI 

Durata de valabilitate a contractului de finanţare cuprinde durata de execuţie a 

contractului, la care se adaugă 5 ani de monitorizare de la data ultimei plăţi

efectuată de Autoritatea Contractantă. 

În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, 

contribuţia publică se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea 

plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în 

afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, 

pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor 

finanţate potrivit măsurilor/submăsurilor PNDR 2014-2020, trebuie să fie incluse 

în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea 

care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăţi. 

Contribuţia publică se recuperează dacă în termen de cinci ani, de la efectuarea 

plăţii finale către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din 

implementarea proiectelor cofinanțate din FEADR fac obiectul uneia din următoarele 

situaţii: 

a) încetarea sau delocalizarea unei activităţi productive în afara zonei vizate de 

PNDR 2014 - 2020, sau nerespectarea criteriilor în baza cărora proiectul a fost 

declarat eligibil si selectat; 

b) o modificare a proprietăţii asupra unui element de infrastructură care dă un 

avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 

c) o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de 

realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia; 

d) realizarea unei activități neeligibile în cadrul investiției finanțată din fonduri 

nerambursabile. 
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Atenţie!  Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ şi să modifice 

substanțial investiţia realizată prin proiect pe perioada de valabilitate 

a Contractului de Finanţare. 
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CAP 15 INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

CAP 15 INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR 

NERAMBURSABILE 

15.1 DOCUMENTELE ÎN BAZA CĂRORA SE VA EVALUA CEREREA DE FINANŢARE 

Documentele în baza cărora se va evalua Cererea de finanţare: 

 1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj, 

cât și pentru proiectele fără construcții-montaj. 

Atenţie! În situaţia în care se regăsesc în Studiul de Fezabilitate informaţii 

identice din alte proiecte similare, care nu sunt specifice proiectului 

analizat se poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - 

Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea dacă nu se dovedeşte 

o particularizare la specificul proiectului. 

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie construcţiile în care va amplasa 

utilajele achiziţionate prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea construcţiei vor 

fi trecute în coloana „neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism

şi va întocmi Studiul de Fezabilitate. 

Important! În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor regăsi obligatoriu următoarele 

elemente: 

- cheltuielile privind consultanţa; acestea sunt eligibile numai în cazul în care 

este menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultanţă 

menţionate în Studiul de Fezabilitate;; 

- devizul general şi devizele pe obiect care trebuie să fie semnate de persoana 

care le-a întocmit şi să poarte ștampila elaboratorului documentaţiei:: 

- „foaia de capăt”, care conţine semnăturile colectivului format din specialişti 

condus de un şef de proiect care a participat la elaborarea documentaţiei şi 

ştampila elaboratorului. 
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- detalierea capitolului 3 pct. 3.3 – Cheltuieli pentru proiectare şi inginerie în 

ceea ce priveşte numărul de ore şi tarifele aferente din care rezultă valoarea 

totală per sub-capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achiziţii şi 

autorizare plăţi; 

- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de amplasare în zonă, planul 

general, relevee, secţiuni etc.), care trebuie să fie semnate, ştampilate de către 

elaborator în cartuşul indicator; 

- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat 

să evidenţieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 

indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul este inclus în oferta/ factura 

utilajului sau se realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia în coloana 

„cheltuieli neeligibile”) 

- devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 

ora), pentru proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situaţiile în care 

valorile sunt peste limitele prevazute în baza de date a Agenţiei, sau sunt 

nejustificate prin numărul de experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin 

natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea 

solicitantului. 

- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau modernizari, 

se va prezenta calcul pentru investiţia specifică în care suma tuturor 

cheltuielilor cu construcţii şi instalaţii se raportează la mp de construcţie. 

În cazul proiectelor care prevăd modernizarea / finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei 

existente, la Studiul de Fezabilitate se ataşează: 

1b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente 

şi 

1c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor, 
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2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi -

formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului 

înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operaţional (rezultatul de 

exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0) 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare. 

Excepţie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finanţare.  

sau 

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii 

proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoțită de 

Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu 

cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) 

şi/sau 

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de 

finanţare; 

Sau 

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 

solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune 

situațiile financiare. 

b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființării, 

nu se analizează rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul 

brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ. 

c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii 

proiectului şi au depus la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate (conform 
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legii) în anul anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finanţare 

solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară. 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii 

proiectului înregistrată la Administrația Financiară 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor : 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau 

achiziția de utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să 

certifice, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată 

b) Dreptul de concesiune 

c) Dreptul de superficie. 

De ex: contract de vânzare-cumpărare, contract de donație, contract de superficie, 

contract de schimb, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească rămasă 

definitivă, act emis de autoritățile administrative – în cazurile în care legea 

prevede aceasta; 

Documentele trebuie să fie încheiate în formă autentică de către un notar public, cu 

excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială. 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje 

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

intervenții asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, 

ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată, 

b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 
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e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 

f) împrumutul de folosință (comodat) 

g) dreptul de închiriere/locațiune. 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de 

locațiune/închiriere, contract de comodat. 

Documentele trebuie să fie incheiate în formă autentică de către un notar public, cu 

excepția contractului de concesiune pentru care nu se solicită încheiere notarială. 

Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul 

acestui criteriu trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data 

lansării prezentului ghid. 

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru cladiri, contractul de 

concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru 

clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 

În cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru terenuri, contractul de 

concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: 

- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 

privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa 

supusă acestui proces; 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare 

a investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată 

a redevenţei şi alte clauze. 

3.3 Extras de carte funciară sau document care să certifice că nu au fost finalizate 

lucrările de cadastru, pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind 

construcţiile noi și/sau modernizarea construcțiilor existente. 

Atenţie! În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber 

de sarcini (gajat pentru un credit) se va depune acordul creditorului 

privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 



Versiunea 2.0 

 

.  GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 6 – „DEZVOLTAREA AFACERILOR NON 
AGRICOLE” 

B59 

 

Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de 

finanţare în cazul PFA,II, IF, care deţin în coproprietate soţ/soţie, terenul aferent 

investiţiei, în calitate de persoane fizice până la autorizarea conform OUG 44/2008: 

“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau 

Intreprinderi Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în 

calitate de persoane fizice împreună cu soţul/soţia, este necesar să prezinte la 

depunerea Cererii de Finanţare, documentul prin care a fost dobândit terenul de 

persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia 

soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea 

proiectului de către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu 

AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în formă autentică. 

Aceste documente vor fi adăugate la Cererea de Finanţare în câmpul ‘’Alte 

documente” 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform 

cu originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole- pentru 

fermieri care isi diversifică activitatea 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ 

asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF). 

6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

6.1 Hotarăre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

11. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici 

şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) Aceasta trebuie să fie semnată de 

persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. 

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului) 
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15. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de 

construire pentru proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul 

de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie 

a adresei de înştiinţare. 

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în 

categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte 

întreprinderea, conform legii. 

Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor 

individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

19. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin M 02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului) 

Doc.22. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii 

Cererii de Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din 

activitățile agricole reprezentând cel puțin 50% din acestea. 

24.Alte documente (după caz). 

Atenție!  La categoria ”Alte documente justificative” se vor atașa obligatoriu 

următoarele documente:  

 Declarație pe proprie răspundere beneficiar conform modelului de mai jos. - 

Formular GAL1 

 Certificat constatator ONRC nu mai vechi de 6 luni și care să cuprindă ultima 

actualizare a statutului/ actului constitutiv a solicitantului; 

 Certificatul de înregistrare a Solicitantului emis de Registrul Comerțului 

 Pentru proiectele ce include construcții montaj evaluarea proiectantului raportată 

la mp de suprafață construită. 

Documentele trebuie să fie valabile la data depunerii Cererii de Finanţare, termenul 

de valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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FORMULAR GAL1 

Declarație pe propria răspundere beneficiar 

 

Subsemnatul ___________________________________, legitimat cu CI/ BI/ Pașaport 
Seria ______, numărul_______, în calitate de reprezentant legal al 
_________________________, solicitant de finanțare în cadrul sesiunii de proiecte 
_________________________________, pentru proiectul 
_____________________________________________________________, 

declar pe propria mea răspundere următoarele: 

 

 Solicitantul nu se află în nici o situație conflictuală sau de natura 
litigioasă cu AFIR. 

 Solicitantul nu a fost dator/ și-a plătit datoria, inclusiv majorările de 
întârziere față de AFIR.  

 Solicitantul nu a fost dator/ și-a plătit datoria, inclusiv majorările de 
întârziere față de Asociația „GAL Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi. 

 Solicitantul nu se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., 
din cauza nerespectării clauzelor contractuale, din inițiativa AFIR, iar 
rezilierea are o vechime mai mică de doi ani. 

 Solicitantul se află în evidența rezilierilor contractelor F.E.A.D.R., din 
inițiativă proprie, iar rezilierea are o vechime mai mică de un an? 

 Că voi asigura mentenanță investiției pe o perioadă de minimum 5 ani 
de la data ultimei plăți 

 Solicitantul nu este în insolvență sau incapacitate de plată 

Sunt conștient de faptul că dacă cele declarate mai sus se dovedesc a fi false, în orice 
etapă de verificare a proiectului, acesta va fi declarat neeligibil.  

 

Declar pe propria răspundere faptul că mă angajez, ca în cazul în care voi semna 
Contractul de finanțare pentru proiectul depus, să raporteze către GAL toate 
plățile autorizate și rambursate în cadrul proiectului selectat, ce vor fi efectuate 
de AFIR către beneficiar. (Raportarea se va realiza după primirea de la CRFIR a 
Notificării beneficiarului cu privire la confirmarea plății, în maximum 5 zile 
lucrătoare de la data efectuării plății.)  

 

Declar pe propria răspundere faptul că proiectul depus nu crează condiții 
artificiale așa cum sunt ele definite în Ghidul solicitantului și procedurile AFIR. 
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Sunt conștient de faptul că, dacă acestea sunt dovedite într-o etapă ulterioară de 
implementare a proiectului, acesta va fi declarant neeligibil, iar finanțarea 
nerambursabilă va fi recuperate. 

 

Declar pe proprie răspundere că dispun de resursele necesare și voi asigura 
integral valoarea cheltuielilor neeligibile și aportul propriu. 

 

Declar pe propria răspundere faptul că sunt conștient că există posibilitatea ca 
proiectul să fie selectat de către GAL și declarat neeligibil de către AFIR. În această 
situație declar că nu voi avea nici o pretenție de nici un fel față de Asociația „GAL 
Ținutul Bucovinei” Frătăuții Vechi. 

 

Reprezentant legal: ___________________________ 

Semnătura:   ___________________________ 

Data:    ___________________________ 
 

  



  

ANEXA 7 

 
Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare  

în cadrul Măsurii 6 „Dezvoltarea afacerilor non agricole”  
   n.c.a. : neclasificate 

altundeva 
* parte din  

Diviziune  Grupă  Clasă  CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC 
Rev. 4 

11   Băuturi   

 1107 
 

 Producţia de băuturi 
răcoritoare nealcoolice; 
producţia de ape minerale şi 
alte ape îmbuteliate 

1598 
 

1104 
 

13   Fabricarea produselor 
textile  

  

 131  Pregătirea fibrelor şi filarea 
fibrelor textile 

  

  1310 Pregătirea fibrelor şi filarea 
fibrelor textile 
 
Cu excepţia inului, în stare 
brută, topit, 
meliţat,pieptănat sau 
prelucrat în alt mod, dar 
netors; câlţi şi deşeuri de in 
(inclusiv deşeuri de fire şi 
material fibros garnetat)  
si a cânepii, în stare brută, 
topită,meliţată,pieptănată 
sau prelucrată în alt mod, 
dar netoarsă; câlţi şi deşeuri 
de cânepă (inclusiv deşeuri 
de fire şi material fibros 
garnetat 

1711 1712 1713 
1714 1715 1716 
1717 

1311 



  

 

      

 132   Producţia de ţesături    

  1320  Producţia de ţesături  1721 1722 1723 
1724 1725 
1830*  

1312  

 133   Finisarea materialelor 
textile  

  

  1330  Finisarea materialelor textile  1730 5271*  1313  

      

 139   Fabricarea altor articole 
textile  

  

  1391  Fabricarea de metraje prin 
tricotare sau croşetare 

 1760 1830*  1391  

  1392  Fabricarea de articole 
confecţionate din textile (cu 
excepţia îmbrăcămintei şi 
lenjeriei de corp)  

1740*  1392  

  1393  Fabricarea de covoare şi 
mochete  

1751  1393  

  1394  Fabricarea de odgoane, 
frânghii, sfori şi plase  

1752*  1394  

  1395  Fabricarea de textile 
neţesute şi articole din 
acestea, cu excepţia 
confecţiilor de îmbrăcăminte  

1753  1399*  

  1396  Fabricarea de articole 
tehnice şi industriale din 
textile  

1754*  1399*  

  1399  Fabricarea altor articole 
textile n.c.a.  

1754* 3663*  1399*  

      

14    Fabricarea articolelor de   



  

îmbrăcăminte  

      

 141   Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte, cu excepţia 
articolelor din blană 

  

  1411  Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte din piele  

1810*  1410*  

  1412  Fabricarea de articole de 
îmbrăcăminte pentru lucru  

1821  1410*  

  1413  Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte (exclusiv 
lenjeria de corp)  

1822  1410*  

  1414  Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp  

1823  1410*  

  1419  Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii 
n.c.a.  

1771* 1824*  1410*  

      

 142   Fabricarea articolelor din 
blană  

  

  1420  Fabricarea articolelor din 
blană  

1830*  1420  

      

 143   Fabricarea articolelor de 
îmbrăcăminte prin tricotare 
sau croşetare  

  

  1431  Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a ciorapilor şi 
articolelor de galanterie  

1771*  1430*  

  1439  Fabricarea prin tricotare sau 
croşetare a altor articole de 
îmbrăcăminte  

1772  1430*  

      

15    Tăbăcirea şi finisarea 
pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj şi 

  



  

marochinărie, 
harnaşamentelor şi 
încălţămintei; prepararea şi 
vopsirea blănurilor  

      

 151   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 
fabricarea articolelor de 
voiaj şi marochinărie şi a 
articolelor de harnaşament; 
prepararea şi vopsirea 
blănurilor  

  

  1511  Tăbăcirea şi finisarea pieilor; 
prepararea şi vopsirea 
blănurilor  

1910 1830*  1511  

  1512  Fabricarea articolelor de 
voiaj şi marochinărie şi a 
articolelor de harnaşament  

1920* 3663*  1512  

      

 152   Fabricarea încălţămintei    

  1520  Fabricarea încălţămintei  1930*  1520  

      

16    Prelucrarea lemnului, 
fabricarea  produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie şi din 
alte materiale vegetale 
împletite  

  

      

 162   Fabricarea produselor din 
lemn, plută, paie şi din alte 
materiale vegetale  

  

  1621  Fabricarea de  furnire şi a  
panourilor din lemn  

2020  1621  

  1622  Fabricarea parchetului 
asamblat în panouri  

2030*  1622*  



  

  1624  Fabricarea ambalajelor din 
lemn  

2040*  1623  

  1629  Fabricarea altor produse din 
lemn; fabricarea articolelor 
din plută, paie şi din alte 
materiale vegetale împletite 

1930* 2051* 
2052* 
3663*(alte pr. 
Manufacturiere)  

1629  

      

17   Fabricarea hârtiei și a 
produselor din hârtie 

  

 172   Fabricarea articolelor din 
hârtie şi carton  

  

  1721  Fabricarea hârtiei şi 
cartonului ondulat şi a 
ambalajelor din hârtie şi 
carton  

2121  1702  

  1722  Fabricarea produselor de uz 
gospodăresc şi sanitar, din 
hârtie sau carton  

1754* 2122*  1709*  

  1723  Fabricarea articolelor de 
papetărie 

 2123 2222*  1709*  

  1724  Fabricarea tapetului  2124  1709*  

  1729  Fabricarea altor articole din 
hârtie şi carton n.c.a.  

2125* 3663*  1709*  

      

18   Tiparirea si reproducerea pe 
suporturi a inregistrarilor 

  

 181  Tiparire si activitati de 
servicii conexe tiparirii 

  

  1811 Tiparirea ziarelor 2221 1811* 

  1812 Alte activitati de tiparire 
n.c.a. 

2222* 
2122* 
2125* 

1811* 

  1813 Servicii pregatitoare pentru 
pretiparire 

2224 
2225 

1812* 

  1814 Legatorie si servicii conexe 2223 1812* 

20    Fabricarea substanţelor şi a   



  

produselor chimice  

      

 201   Fabricarea produselor 
chimice de bază, a 
îngrăşămintelor şi 
produselor azotoase; 
fabricarea materialelor 
plastice şi a cauciucului 
sintetic, în forme primare  

  

  2012 Fabricarea coloranţilor şi a 
pigmenţilor 

2412 2011* 

  2013 Fabricarea altor produse 
chimice anorganice, de bază 

2413 2330* 2011* 

  2015 Fabricarea îngrăşămintelor 
şi produselor azotoase 

2415 2012 

      

 202   Fabricarea pesticidelor şi a 
altor produse agrochimice  

  

  2020  Fabricarea pesticidelor şi a 
altor produse agrochimice   

2420  2021  

      

 203   Fabricarea vopselelor, 
lacurilor, cernelii tipografice 
şi masticurilor  

  

  2030  Fabricarea vopselelor, 
lacurilor, cernelii tipografice 
şi masticurilor  

2430  2022  

      

 204   Fabricarea săpunurilor, 
detergenţilor şi a 
produselor de întreţinere, 
cosmetice şi de parfumerie  

  

  2041  Fabricarea săpunurilor, 
detergenţilor şi a produselor 

2451*  2023*  



  

de întreţinere  

  2042  Fabricarea parfumurilor şi a 
produselor cosmetice (de 
toaletă)  

2452 2451*  2023*  

      

 205   Fabricarea altor produse 
chimice  

  

  2052  Fabricarea cleiurilor  2462*  2029*  

  2053  Fabricarea uleiurilor 
esenţiale  

2463  2029*  

  2059  Fabricarea altor produse 
chimice n.c.a.  
 
Cu excepţia uleiurilor şi 
grăsimilor modificate 
chimic (biodiesel si 
bioetanol) 

2462* 2464 
2466*   

2029*  

      

21    Fabricarea produselor 
farmaceutice de bază şi a 
preparatelor farmaceutice  

  

 212   Fabricarea preparatelor 
farmaceutice  

  

  2120  Fabricarea preparatelor 
farmaceutice  

2442* 2330*  2100*  

      

22    Fabricarea produselor din 
cauciuc şi mase plastice  

  

      

 221   Fabricarea articolelor din 
cauciuc  

  

  2211  Fabricarea anvelopelor şi a 
camerelor de aer; reşaparea 
şi refacerea anvelopelor  

2511 2512  2211  



  

  2219  Fabricarea altor produse din 
cauciuc  

2513* 1930* 
3663*  

2219  

      

 222   Fabricarea articolelor din 
material plastic  

  

  2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, 
tuburilor şi profilelor din 
material plastic  

2521*  2220*  

  2222  Fabricarea articolelor de 
ambalaj din material plastic  

2522  2220*  

  2223  Fabricarea articolelor din 
material plastic pentru 
construcţii 

 2523* 3663*  2220*  

  2229  Fabricarea altor produse din 
material plastic  

2524* 1930* 
3663*  

2220*  

      

23    Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice  

  

      

 231   Fabricarea sticlei şi a 
articolelor din sticlă 

  

  2311  Fabricarea sticlei plate  2611  2310*  

  2312  Prelucrarea şi fasonarea 
sticlei plate  

2612  2310*  

  2313  Fabricarea articolelor din 
sticlă  

2613  2310*  

  2314  Fabricarea fibrelor din sticlă  2614  2310*  

  2319 Fabricarea de sticlărie 
tehnică 

 2615*  2310*  

      

 232   Fabricarea de produse 
refractare  

  

  2320  Fabricarea de produse 
refractare  

2626  2391  

      



  

 233   Fabricarea materialelor de 
construcţii din argilă 

  

  2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor 
din ceramică 

 2630  2392*  

  2332  Fabricarea cărămizilor, 
ţiglelor şi altor produse 
pentru construcţii, din argilă 
arsă 

2640*  2392*  

      

 234   Fabricarea altor articole din 
ceramică şi porţelan   

  

  2341  Fabricarea articolelor 
ceramice pentru uz 
gospodăresc şi ornamental  

2621  2393*  

  2342  Fabricarea de obiecte 
sanitare din ceramică  

2622  2393*  

  2343  Fabricarea izolatorilor şi 
pieselor izolante din 
ceramică 

 2623  2393*  

  2344  Fabricarea altor produse 
tehnice din ceramică  

2624 3162*  2393*  

  2349  Fabricarea altor produse 
ceramice n.c.a.  

2625  2393*  

      

 235   Fabricarea cimentului, 
varului şi ipsosului  

  

  2352  Fabricarea varului şi 
ipsosului  

2652 2653  2394*  

      

 236   Fabricarea articolelor din 
beton, ciment şi ipsos  

  

  2361  Fabricarea produselor din 
beton pentru construcţii 

 2661  2395*  

  2362  Fabricarea produselor din 
ipsos pentru construcţii 

 2662  2395*  

  2365  Fabricarea produselor din 2665  2395*  



  

azbociment  

  2369  Fabricarea altor articole din 
beton, ciment şi ipsos  

2666  2395*  

      

 237   Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei  

  

  2370  Tăierea, fasonarea şi 
finisarea pietrei   

2670  2396  

      

 239   Fabricarea produselor 
abrazive şi a altor produse 
din minerale nemetalice 
n.c.a.  

  

  2391  Fabricarea de produse 
abrazive  

2681*  2399*  

  2399  Fabricarea altor produse din 
minerale nemetalice, n.c.a.  

2682  2399*  

      

24    Industria metalurgică    

      

 243   Fabricarea altor produse 
prin prelucrarea primară a 
oţelului  

  

  2431  Tragere la rece a barelor  2731  2410*  

  2432  Laminare la rece a benzilor 
înguste  

2732  2410*  

  2433 Producţia de profile 
obţinute la rece  

2733 2811*  2410*  

  2434  Trefilarea firelor la rece  2734  2410*  

      

 245   Turnarea metalelor    

  2451  Turnarea fontei  2721 2751  2431*  

  2452  Turnarea oţelului  2752  2431*  

  2453  Turnarea metalelor 
neferoase uşoare  

2753  2432*  



  

  2454  Turnarea altor metale 
neferoase  

2754  2432*  

      

25    Industria construcţiilor 
metalice şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii  

  

      

 251   Fabricarea de construcţii 
metalice  

  

  2511  Fabricarea de construcţii 
metalice şi părţi 
componente ale structurilor 
metalice  

2811*  2511*  

  2512  Fabricarea de uşi şi ferestre 
din metal  

2812*  2511*  

      

 252   Producţia de rezervoare, 
cisterne şi containere 
metalice; producţia de 
radiatoare şi cazane pentru 
încălzire centrală 

  

  2521  Producţia de radiatoare şi 
cazane pentru încălzire 
centrală 

 2822*  2512*  

  2529  Producţia de rezervoare, 
cisterne şi containere 
metalice  

2821*  2512*  

      

 256   Tratarea şi acoperirea 
metalelor; operaţiuni de 
mecanică generală pe bază 
de plată sau contract  

  

  2561  Tratarea şi acoperirea 
metalelor  

2851  2592*  

  2562  Operaţiuni de mecanică 2852  2592*  



  

generală 

      

 257   Producţia de unelte şi 
articole de fierărie  

  

  2571  Fabricarea produselor de 
tăiat 

 2861* 2875*  2593*  

  2572  Fabricarea articolelor de 
feronerie  

2863*  2593*  

  2573 Fabricarea uneltelor  2862* 2956*  2593*  

      

 259   Fabricarea altor produse 
prelucrate din metal  

  

  2591  Fabricarea de recipienţi, 
containere şi alte produse 
similare din oţel  

2871*  2599*  

  2592  Fabricarea ambalajelor 
uşoare din metal   

2872  2599*  

  2593  Fabricarea articolelor din 
fire metalice; fabricarea de 
lanţuri şi arcuri  

2873 2874*  2599*  

  2594  Fabricarea de şuruburi, 
buloane şi alte articole 
filetate; fabricarea de nituri 
şi şaibe  

2874*  2599*  

  2599  Fabricarea altor articole din 
metal n.c.a.  

2875* 3162* 
3663*  

2599*  

      

26    Fabricarea calculatoarelor şi 
a produselor electronice şi 
optice  

  

      

 261   Fabricarea componentelor 
electronice  

  



  

  2611  Fabricarea subansamblurilor 
electronice (module)  

2466* 3110* 
3120* 3130* 
3210* 3230*  

2610*  

  2612  Fabricarea altor 
componente electronice  

3210*  2610*  

      

 262   Fabricarea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice  

  

  2620  Fabricarea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice  

3002* 3230*  2620  

      

 263   Fabricarea echipamentelor 
de comunicaţii  

  

  2630  Fabricarea echipamentelor 
de comunicaţii  

3220* 3230* 
3162*  

2630  

    3320*   

      

 264   Fabricarea produselor 
electronice de larg consum  

  

  2640  Fabricarea produselor 
electronice de larg consum  

3230* 3650*  2640  

      

 265   Fabricarea de echipamente 
de măsură, verificare, 
control şi navigaţie; 
producţia de ceasuri  

  

  2651  Fabricarea de instrumente 
şi dispozitive pentru măsură, 
verificare, control, navigaţie  

3162* 3320*   2651*  

  2652  Producţia de ceasuri  3350*  2652  

      

 266   Fabricarea de echipamente 
pentru radiologie, 

  



  

electrodiagnostic şi 
electroterapie  

  2660  Fabricarea de echipamente 
pentru radiologie, 
electrodiagnostic şi 
electroterapie  

3310*  2660  

      

 267   Fabricarea de instrumente 
optice şi echipamente 
fotografice  

  

  2670  Fabricarea de instrumente 
optice şi echipamente 
fotografice  

3340* 3320* 
3230*  

2670  

      

 268   Fabricarea suporţilor 
magnetici şi optici destinaţi 
înregistrărilor  

  

  2680  Fabricarea suporţilor 
magnetici şi optici destinaţi 
înregistrărilor  

2465  2680  

      

27    Fabricarea echipamentelor 
electrice  

  

      

 271   Fabricarea motoarelor 
electrice, generatoarelor şi 
transformatoarelor 
electrice şi a aparatelor de 
distribuţie şi control a 
electricităţii  

  

  2711  Fabricarea motoarelor, 
generatoarelor şi 
transformatoarelor electrice  

3110* 3162*  2710*  

  2712  Fabricarea aparatelor de 
distribuţie şi control a 
electricităţii 

 3120*  2710*  



  

      

 272   Fabricarea de acumulatori şi 
baterii  

  

  2720  Fabricarea de acumulatori şi 
baterii  

3140  2720  

      

 273   Fabricarea de fire şi cabluri; 
fabricarea dispozitivelor de 
conexiune pentru acestea  

  

  2731  Fabricarea de cabluri cu 
fibră optică 

 3130* 3340*  2731  

  2732  Fabricarea altor fire şi 
cabluri electrice şi 
electronice  

3130* 2523*   2732  

  2733  Fabricarea dispozitivelor de 
conexiune pentru fire şi 
cabluri electrice şi 
electronice  

3130* 2524* 
3120*   

2733  

      

 274   Fabricarea de echipamente 
electrice de iluminat  

  

  2740  Fabricarea de echipamente 
electrice de iluminat  

3150 3161* 
3162*  

2740  

      

 275   Fabricarea de echipamente 
casnice  

  

  2751  Fabricarea de aparate 
electrocasnice  

2971* 2956*  2750*  

  2752  Fabricarea de echipamente 
casnice neelectrice  

2972*  2750*  

      

 279   Fabricarea altor 
echipamente electrice  

  



  

  2790  Fabricarea altor 
echipamente electrice  

2943* 3162*  
3120* 3130* 
3210* 

2790  

      

28    Fabricarea de maşini, utilaje 
şi echipamente n.c.a.  

  

      

 281   Fabricarea de maşini şi 
utilaje de utilizare generală 

  

  2811  Fabricarea de motoare şi 
turbine  

2911* 3430*  2811  

  2812  Fabricarea de motoare 
hidraulice  

2912* 2913*  2812  

  2813  Fabricarea de pompe şi 
compresoare  

2912*  2813*  

  2814  Fabricarea de articole de 
robinetărie  

2913*  2813*  

  2815  Fabricarea lagărelor, 
angrenajelor, cutiilor de 
vitezăşi a elementelor 
mecanice de transmisie  

2914*  2814  

      

 282   Fabricarea altor maşini şi 
utilaje de utilizare generală 

  

  2821  Fabricarea cuptoarelor, 
furnalelor şi arzătoarelor 

 2921* 2971* 
2972*  

2815  

  2822  Fabricarea echipamentelor 
de ridicat şi manipulat  

2922* 3550*  2816  

  2823  Fabricarea maşinilor şi 
echipamentelor de birou 
(exclusiv fabricarea 
calculatoarelor şi a 
echipamentelor periferice)  

3001 3230* 
3612*  

2817  

  2824  Fabricarea maşinilor-unelte 
portabile acţionate electric  

2941*  2818  



  

  2825  Fabricarea echipamentelor 
de ventilaţie şi frigorifice, 
exclusiv a echipamentelor 
de uz casnic   

2923* 2971*  2819*  

  2829  Fabricarea altor maşini şi 
utilaje de utilizare generală 
n.c.a.  

2924*  2943* 
3320*  

2819*  

      

 283   Fabricarea maşinilor şi 
utilajelor pentru agricultură 
şi exploatări forestiere  

  

  2830  Fabricarea maşinilor şi 
utilajelor pentru agricultură 
şi exploatări forestiere  

2931* 2932* 
2953*  

2821  

      

 284   Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea metalului şi a 
maşinilor-unelte  

  

  2841  Fabricarea utilajelor şi a 
maşinilor-unelte pentru 
prelucrarea metalului  

2862* 2942* 
3162*  

2822*  

  2849  Fabricarea altor maşini-
unelte n.c.a.  

2943* 2862*  2822*  

      

 289   Fabricarea altor maşini şi 
utilaje cu destinaţie 
specifică 

  

  2891  Fabricarea utilajelor pentru 
metalurgie  

2951*  2823  

  2892  Fabricarea utilajelor pentru 
extracţie şi construcţii 

 2952* 2862*  2824  

  2893  Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea produselor 
alimentare, băuturilor şi 
tutunului  

2953*  2825  



  

  2894  Fabricarea utilajelor pentru 
industria textilă, a 
îmbrăcămintei şi a pielăriei  

2954* 2956*  2826  

  2895  Fabricarea utilajelor pentru 
industria hârtiei şi cartonului  

2955*  2829*  

  2896  Fabricarea utilajelor pentru 
prelucrarea maselor plastice 
şi a cauciucului  

2956*  2829*  

  2899  Fabricarea altor maşini şi 
utilaje specifice n.c.a.  

2956* 3162* 
3320* 3340* 
3530* 3650* 
3663*   

2829*  

      

29    Fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier, a 
remorcilor şi 
semiremorcilor  

  

 291  Fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier 

  

  2910 Fabricarea autovehiculelor 
de transport rutier 

3410* 2910 

      

 292  Producţia de caroserii 
pentru autovehicule; 
fabricarea de remorci şi 
semiremorci 

  

  2920 Producţia de caroserii 
pentru autovehicule; 
fabricarea de remorci şi 
semiremorci 

3420* 2920 

      

 293   Producţia de piese şi 
accesorii pentru 
autovehicule şi pentru 

  



  

motoare de autovehicule  

  2931  Fabricarea de echipamente 
electrice şi electronice 
pentru autovehicule şi 
pentru motoare de 
autovehicule  

3161*  2930*  

  2932  Fabricarea altor piese şi 
accesorii pentru 
autovehicule şi pentru 
motoare de autovehicule  

3430* 3611*   2930*  

      

30    Fabricarea altor mijloace de 
transport  

  

      

 301   Construcţia de nave şi bărci    

  3011 Constructia de nave si 
structuri plutitoare 

3511*, 3611* 3011 

  3012  Construcţia de ambarcaţiuni 
sportive şi de agrement  

3512*  3012  

      

 302  Fabricarea materialului 
rulant 

  

  3020 Fabricarea materialului 
rulant 

3162* 3520* 
3611*   

3020 

      

 309    Fabricarea altor 
echipamente de transport 
n.c.a.  

  

  3091  Fabricarea de motociclete  3541  3091  

    3410*   

  3092  Fabricarea de biciclete şi de 
vehicule pentru invalizi  

3542 3543* 
3663*  

3092  

  3099  Fabricarea altor mijloace de 
transport n.c.a.  

3550*  3099  



  

      

31    Fabricarea de mobilă    

      

 310   Fabricarea de mobilă    

  3101  Fabricarea de mobilă pentru 
birouri şi magazine  

3310* 3550* 
3611* 3612*  

3100*  

  3102  Fabricarea de mobilă pentru 
bucătării 

 3611* 3613  3100*  

  3103  Fabricarea de saltele şi 
somiere  

3615  3100*  

  3109  Fabricarea de mobilă n.c.a.  3611* 3614*  3100*  

      

32    Alte activităţi industriale 
n.c.a.  

  

      

 321   Fabricarea bijuteriilor, 
imitaţiilor de bijuterii şi 
articolelor similare  

  

  3212  Fabricarea bijuteriilor şi 
articolelor similare din 
metale şi pietre preţioase  

3622 3350*  3211*  

  3213  Fabricarea imitaţiilor de 
bijuterii şi articole similare  

3661 3350*  3212  

      

 322   Fabricarea instrumentelor 
muzicale  

  

  3220  Fabricarea instrumentelor 
muzicale  

3630*  3220  

      

 323   Fabricarea articolelor 
pentru sport  

  

  3230  Fabricarea articolelor pentru 
sport  

3640*  3230  

      



  

 324   Fabricarea jocurilor şi 
jucăriilor  

  

  3240  Fabricarea jocurilor şi 
jucăriilor  
 
 

3650*  3240  

      

 325   Fabricarea de dispozitive, 
aparate şi instrumente 
medicale şi stomatologice  

  

  3250  Fabricarea de dispozitive, 
aparate şi instrumente 
medicale stomatologice  

2442* 3310* 
3320* 3340* 
1740*  2924*  

3250  

      

 329   Alte activităţi industriale    

  3291  Fabricarea măturilor şi 
periilor  

3662  3290*  

  3299  Fabricarea altor produse 
manufacturiere n.c.a.  

1810* 1824* 
1920* 2052* 
2211* 2524*  

3290*  

      

33    Repararea, întreţinerea şi 
instalarea maşinilor şi 
echipamentelor  

  

      

 331   Repararea articolelor 
fabricate din metal, 
repararea maşinilor şi 
echipamentelor  

  



  

  3311  Repararea articolelor 
fabricate din metal  

2811* 2821* 
2822* 2830* 
2861* 2862* 
2863* 3550*  
2871* 2875* 
2960* 3420*  

3311  

  3312  Repararea maşinilor  2911* 2912* 
2913* 2914* 
2921* 2922* 
2923* 2924* 
2932* 2931* 
2941* 2942* 
2943* 2951* 
2952* 2953* 
2954* 2955* 
2956* 7250*  

3312  

  3313  Repararea echipamentelor 
electronice şi optice  

2924* 3110*  
3162* 3210* 
3230* 3310* 
3320 * 3340* 
3350*   

3313  

  3314  Repararea echipamentelor 
electrice  

2971* 3110* 
3120* 3162* 
3310* 3320*   

3314  

  3315 Repararea şi întreţinerea 3511* 3512*  3315*  



  

navelor şi bărcilor  

      

  3317 
 Repararea şi întreţinerea 
altor echipamentelor de 
transport n.c.a. (numai 
repararea saretelor si a 
carutelor cu tractiune 
animala) 

3520* 3543* 
3550*  

3315*  

  3319  Repararea altor 
echipamente  

1740* 1752* 
2040*  2051* 
2513* 2521* 
2524* 2615* 
2640* 2681* 
3630* 3650*  

3319  

      

   SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI 
FURNIZAREA DE ENERGIE 
ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, 
GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER 
CONDIŢIONAT  

  

35   Energie electrică, gaz, abur 
și aer condiționat 

  

      

 353   Furnizarea de abur şi aer 
condiţionat  

  

  3530  Furnizarea de abur şi aer 
condiţionat  
 
Exclusiv producerea de 
gheata, in scop alimentar 

4030*  3530  



  

sau nealimentar 
 

      

37   Colectarea şi epurarea 
apelor uzate 

  

 370  Colectarea şi epurarea 
apelor uzate 

  

  3700 Colectarea şi epurarea 
apelor uzate (numai pentru 
golirea si curatarea 
haznalelor si foselor septice 
si colectarea şi transportul 
apelor uzate menajere prin 
vidanje montate pe 
autoşasiu) 

  

      

38   Colectarea, tratarea şi 
eliminarea deşeurilor; 
activităţi de recuperare a 
materialelor  reciclabile  

  

      

 381   Colectarea deşeurilor    

  3811 Colectarea deşeurilor 
nepericuloase  

9002* 9003*  3811  

  3812  Colectarea deşeurilor 
periculoase  

4011* 9002* 
2330*  

3812  

      

 382   Tratarea şi eliminarea 
deşeurilor  

  

  3821  Tratarea şi eliminarea 
deşeurilor nepericuloase  

1450* 2415* 
9002*  

3821  

  3822  Tratarea şi eliminarea 
deşeurilor periculoase  

9002* 2330*  3822  

      

 383   Recuperare  materialelor    



  

  3831  Demontarea 
(dezasamblarea) maşinilor şi 
a echipamentelor scoase din 
uz  pentru recuperarea 
materialelor  

3710*  3830*  

  3832  Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate  

3710* 3720  3830*  

      

39    Activităţi şi servicii de 
decontaminare   

  

      

 390   Activităţi şi servicii de 
decontaminare  

  

  3900  Activităţi şi servicii de 
decontaminare  

9003*  3900  

      

43    Lucrări speciale de 
construcţii  

  

      

 431   Lucrări de demolare şi de 
pregătire a terenului  

  

  4313  Lucrări de foraj şi sondaj 
pentru construcţii  

4512  4312*  

      

 432   Lucrări de instalaţii electrice 
şi tehnico-sanitare şi alte 
lucrări de instalaţii pentru 
construcţii  

  

  4321  Lucrări de instalaţii electrice  4531* 4534*  4321  

  4322  Lucrări de instalaţii sanitare, 
de încălzire şi de aer 
condiţionat 

 4531* 4533  4322  

  4329  Alte lucrări de instalaţii 
pentru construcţii  

2922* 4532 
4534* 4531*  

4329  



  

      

 433   Lucrări de finisare    

  4331  Lucrări de ipsoserie  4541  4330*  

  4332  Lucrări de tâmplărie şi 
dulgherie  

2030* 2523* 
2812* 4542  

4330*  

  4333  Lucrări de pardosire şi 
placare a pereţilor  

4543  4330*  

  4334  Lucrări de vopsitorie, 
zugrăveli şi montări de 
geamuri  

4544  4330*  

  4339  Alte lucrări de finisare  4545*  4330*  

      

   SECŢIUNEA G -COMERŢ CU 
RIDICATA ŞI CU 
AMĂNUNTUL; REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR ŞI 
MOTOCICLETELOR  

  

      

45    Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul, întreţinerea şi 
repararea autovehiculelor şi 
a motocicletelor  

  

      

 452   Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor  

  

  4520  Întreţinerea şi repararea 
autovehiculelor  

5020*  4520  

      

   SECŢIUNEA H -TRANSPORT 
ŞI DEPOZITARE  

  

      

 494   Transporturi rutiere de 
mărfuri şi servicii de mutare  

  

  4941  Transporturi rutiere de 6024*  4923*  



  

mărfuri  

  4942 Servicii de mutare   

      

52    Depozitare şi activităţi 
auxiliare pentru 
transporturi  

  

      

 521   Depozitări    

  5210  Depozitări  
 
Cu excepţia activităţii de 
exploatare a spaţiilor de 
depozitare produse agro-
alimentare, specializate* 
pentru anumite grupe de  
produse listate în Anexa I la 
Tratatul de Instituire al 
Comunităţii Europene 
 si a  
Activităţii de depozitare a 
produselor forestiere 
nelemnoase. 
 
*Această categorie vizează 
silozurile, depozitele 
frigorifice, precum şi cele cu 
atmosferă controlată, etc.  la 
care managementul 
activităţii de depozitare este 
realizat în totalitate de 
beneficiarul sprijinului 
acordat prin AXA I a PNDR. 
Nu sunt finanţate prin  PNDR  
investiţiile pentru depozitele 
cu caracter general în care, 
ocazional se pot depozita şi 

6312  5210  



mărfuri agro-alimentare. 

522  Activităţi anexe pentru 
transporturi  

5222 Activități de servicii anexe 
transportului pe apă 

5224  Manipulări  6311  5224  

5229 Alte activităţi anexe 
transporturilor  

6340*  5229  

53  Activităţi de poştă şi de 
curier  

532  Alte activităţi poştale şi de 
curier  

5320  Alte activităţi poştale şi de 
curier   

6412  5320  



Alte servicii de alimentatie 
n.c.a. 

SECŢIUNEA J -INFORMAŢII 
ŞI COMUNICAŢII 

58  Activităţi de editare  

581  Activităţi de editare a 
cărţilor, ziarelor, revistelor 
şi alte activităţi de editare   

5811 Activităţi de editare a 
cărţilor 

2211* 7240*  5811  

5812 Activităţi de editarea de 
ghiduri, compendii, liste de 
adrese şi similare  

2211* 7240*  5812  

5813 Activităţi de editare a 
ziarelor  

2212 7240*  5813*  

5814 Activităţi de editare a 
revistelor şi periodicelor  

2213 7240*  5813*  



  

  5819  Alte activităţi de editare  2215 2222* 
7240*  

5819  

      

 582   Activităţi de editare a 
produselor software  

  

  5821  Activităţi de editare a 
jocurilor de calculator  

7221* 7240*  5820*  

  5829  Activităţi de editare a altor 
produse software  

7221* 7240*  5820*  

      

 602   Activităţi de difuzare a 
programelor de televiziune  

  

  6020  Activităţi de difuzare a 
programelor de televiziune  

9220*  6420* 
7240*  

6020  

      

62    Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei  

  

      

 620   Activităţi de servicii în 
tehnologia informaţiei  

  

  6201  Activităţi de realizare a soft-
ului la comandă (software 
orientat client)  

7221* 7222* 
7240*  

6201  

  6202  Activităţi de consultanţă în 
tehnologia informaţiei 

 7210 7222*  6202*  

  6203  Activităţi de management 
(gestiune şi exploatare) a 
mijloacelor de calcul  

7230*  6202*  

  6209  Alte activităţi de servicii 
privind tehnologia 
informaţiei  

3002* 7222* 
7260  

6209  

63    Activităţi de servicii 
informatice  

  

 631   Activităţi ale portalurilor   



  

web, prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe  

  6311  Prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web 
şi activităţi conexe  

7230* 7240*  6311  

  6312  Activităţi ale portalurilor 
web  

7240*  6312  

      

 639   Alte activităţi de servicii 
informaţionale  

  

  6391  Activităţi ale agenţiilor de 
ştiri  

9240*  6391  

  6399  Alte activităţi de servicii 
informaţionale n.c.a  

7487*  6399  

      

   SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI  
PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE 
ŞI TEHNICE  

  

      

69    Activităţi juridice şi de 
contabilitate  

  

      

 692   Activităţi de contabilitate şi 
audit financiar; consultanţă 
în domeniul fiscal  

  

  6920  Activităţi de contabilitate şi 
audit financiar; consultanţă 
în domeniul fiscal  

7412  6920  

      

70    Activităţi ale direcţiilor 
(centralelor), birourilor 
administrative centralizate; 
activităţi de management şi 
de consultanţă în 
management  

  



  

      

 702     

  7022  Activităţi de consultanţă 
pentru afaceri şi 
management  

7414* 0501*  7020*  

      

71    Activităţi de arhitectură şi 
inginerie; activităţi de 
testări  şi analiză tehnică 

  

      

 711   Activităţi de arhitectură, 
inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică legate 
de acestea  

  

  7111  Activităţi de arhitectură 7420*  7110*  

  7112  Activităţi de inginerie şi 
consultanţă tehnică legate 
de acestea  

7420*  7110*  

      

 712   Activităţi de testări şi 
analize tehnice  

  

  7120  Activităţi de testări şi analize 
tehnice  

7430  7120  

73   Publicitate și activități de 
studiere a pieței 

  

 731  Publicitate   

  7311 Activitati ale agentiilor de 
publicitate 

  

74    Alte activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice  

  

      

 741   Activităţi de design 
specializat  

  

  7410  Activităţi de design 
specializat  

7487*  7410  



  

      

 742   Activităţi fotografice    

  7420  Activităţi fotografice  7481 9240*  7420  

      

 743   Activităţi de traducere 
scrisă şi orală (interpreţi)  

  

  7430 Activităţi de traducere scrisă 
şi orală (interpreţi)  

7485*  7490*  

      

 749   Alte activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  

  

  7490  Alte activităţi profesionale, 
ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  
 
Cu excepţia:  
 

- activităţilor de 
brokeraj pentru 
întreprinderi , adică 
aranjamente pentru 
cumpărarea şi 
vânzarea de 
întreprinderi mici şi 
mijlocii, inclusiv a 
experienţei 
profesionale, dar 
neincluzând 
activităţile de 
brokeraj pentru 
bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj 
pentru brevete 
(aranjamente 
pentru cumpărarea 
şi vânzarea de 

6340* 7487*  
7414* 7420* 
7460* 
 

7490*  



  

brevete); 
- activităţi de 

evaluare, altele 
decât pentru bunuri 
imobiliare şi 
asigurări(pentru 
antichităţi, bijuterii 
etc.); 

- auditarea facturilor 
şi a rapoartelor 
privind mărfurile.  

      

75    Activităţi veterinare    

      

 750   Activităţi veterinare    

  7500  Activităţi veterinare  8520  7500  

      

77   Activitati de inchiriere si 
leasing 

  

 772  Activitati de inchiriere si 
leasing bunuri personale și 
gospodărești 

  

  7721 Activitati de inchiriere si 
leasing cu bunuri 
recreationale si echipament 
sportiv 

- cu exceptia 
activitatii de leasing 
operational 

  

 
78  

  
Activităţi de servicii privind 
forţa de muncă 

  

      

 781   Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă 

  



  

  7810  Activităţi ale agenţiilor de 
plasare a forţei de muncă 

 7450* 9272*  7810  

      

 
782  

 Activităţi de contractare, pe 
baze temporare, a 
personalului  

  

  7820  Activităţi de contractare, pe 
baze temporare, a 
personalului  

7450*  7820  

      

 
783  

 Servicii de furnizare şi 
management a forţei de 
muncă 

  

  7830  Servicii de furnizare şi 
management a forţei de 
muncă 

7450*  7830  

      

79   Activitati ale agentiilor 
turistice si a tur-
operatorilor, alte servicii de 
rezervare si asistenta 
turistica 

  

 791  Activitati ale agentiilor 
turistice si a tur-
operatorilor 

  

  7911 Activitati ale agentiilor 
turistice  

6330 7911 

  7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330 7912 

      

 799  Alte servicii de rezervare si 
asistenta turistica 

  

  7990 Alte servicii de rezervare si 
asistenta turistica 

6330 
9232 
9234 
9262 
9272 

7920 



  

      

80    Activităţi de investigaţii şi 
protecţie  

  

 802   Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare  

  

  8020 Activităţi de servicii privind 
sistemele de securizare   

4531* 7460*  8020  

      

81    Activităţi de peisagistică şi 
servicii pentru clădiri  

  

 811   Activităţi de servicii suport 
combinate  

  

  8110  Activităţi de servicii suport 
combinate  

7032* 7514*  8110  

      

 812   Activităţi de curăţenie    

  8121  Activităţi generale de 
curăţenie a clădirilor  

7470*  8121  

  8122  Activităţi specializate de 
curăţenie  

7470*  8129*  

  8129  Alte activităţi de curăţenie   9003* 7470*  8129*  

      

      

82    Activităţi de secretariat, 
servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate 
în principal întreprinderilor  

  

      

 821   Activităţi de secretariat şi 
servicii suport   

  

  8211  Activităţi combinate de 
secretariat  

7485*  8211  

  8219  Activităţi de fotocopiere, de 
pregătire a documentelor şi 
alte activităţi specializate de 

7485* 6411*  8219  



  

secretariat  

      

 823   Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

  

  8230  Activităţi de organizare a 
expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

7487*  8230  

      

 829   Activităţi de servicii suport 
pentru întreprinderi n.c.a.  

  

  8292  Activităţi de ambalare  7482  8292  

  8299  Alte activităţi de servicii 
suport pentru întreprinderi 
n.c.a.  

7485* 7487* 
7513*  

8299  

      

   SECŢIUNEA Q - SĂNĂTATE ŞI 
ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

  

      

86    Activităţi referitoare la 
sănătatea umană 

  

      

 862   Activităţi de asistenţă 
medicală ambulatorie şi  

  

   stomatologică    

  8621  Activităţi de asistenţă 
medicală generală 

 8512*  8620*  

  8622  Activităţi de asistenţă 
medicală specializată 

 8512*  8620*  

  8623  Activităţi de asistenţă 
stomatologică 

 8513  8620*  

 869  Alte activități referitoare la 
sănătatea umană 

  

  8690 Alte activități referitoare la   



  

sănătatea umană 
Nu sunt eligibile pentru 
finanțare laboratoarele de 
radiologie si transportul 
pacientilor cu avionul. 

 871  Activitati ale centrelor de 
ingrijire medicală 

  

  8710 Activitati ale centrelor de 
ingrijire medicală 

  

 889  Alte activități de asistență 
socială, fără cazare 

  

  8899 Alte activități de asistență 
socială, fără cazare n.c.a 

  

   SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI 
DE SPECTACOLE, 
CULTURALE ŞI RECREATIVE  

  

      

90    Activităţi de creaţie şi 
interpretare artistică 

  

      

 900   Activităţi de creaţie şi 
interpretare artistică 

  

  9001  Activităţi de interpretare 
artistică (spectacole)  

9231* 9234*  9000*  

  9002  Activităţi suport pentru 
interpretarea artistică 
(spectacole)  

9231* 9232* 
9234*  

9000*  

  9003  Activităţi de creaţie artistică  9231* 9240*  9000*  

  9004  Activităţi de gestionare a 
sălilor de spectacole  

9232*  9000*  

      

   SECŢIUNEA S - ALTE 
ACTIVITĂŢI DE SERVICII  

  

      

95    Reparaţii de calculatoare, 
de articole personale şi de 

  



  

uz gospodăresc  

      

 951   Repararea calculatoarelor şi 
a echipamentelor de 
comunicaţii  

  

  9511  Repararea calculatoarelor şi 
a echipamentelor periferice  

7250*   

  9512  Repararea echipamentelor 
de comunicaţii 

 3220* 5274*   

      

 952   Reparaţii de articole 
personale şi de uz 
gospodăresc  

  

  9521  Repararea aparatelor 
electronice de uz casnic  

5272*  9521  

  9522  Repararea dispozitivelor de 
uz gospodăresc şi a 
echipamentelor pentru casă 
şi grădină 

2932* 5272*   9522  

  9523  Repararea încălţămintei şi a 
articolelor din piele  

5271 5274*  9523  

  9524  Repararea mobilei şi a 
furniturilor casnice  

3611* 3612* 
3614*  

 

  9525  Repararea ceasurilor şi a 
bijuteriilor  

5273   

  9529  Repararea articolelor de uz 
personal şi gospodăresc 
n.c.a.  

1740* 3630* 
3640* 5274*  

 

      

96    Alte activităţi de servicii    

      

 960   Alte activităţi de servicii    

  9601  Spălarea şi curăţarea 
(uscată) articolelor textile şi 

9301  9601  



  

a produselor din blană 

  9602  Coafură şi alte activităţi de 
înfrumuseţare  

9302  9602  

  9603  Activităţi de pompe funebre 
şi similare, cu exceptia 
inchirierii si vanzarii locurilor 
de veci  

9303  9603  

  9604  Activităţi de întreţinere 
corporală 

9304*  9609*  

  9609 Alte activitati de servicii 
n.c.a. 
Sunt eligibile doar serviciile 
pentru animale de 
companie, cum ar fi: 
adăpostire, îngrijire, relaxare 
și dresaj.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA 8 

  
Lista codurilor CAEN pentru care nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia, 

modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai dotarea acestora. 

 

   n.c.a. : neclasificate altundeva  * parte 
din  

 

Diviziune Grupă Clasă CAEN Rev.2 CAEN 

Rev. 1 

ISIC 

Rev. 4 

   SECŢIUNEA J -INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII    

      
58    Activităţi de editare    

      

 581   Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor 
şi alte activităţi de editare   

  

  5811  Activităţi de editare a cărţilor  2211* 
7240*  

5811  

  5812  Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de 
adrese şi similare  

2211* 
7240*  

5812  

  5813  Activităţi de editare a ziarelor  2212 
7240*  

5813*  

  5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor  2213 
7240*  

5813*  

  5819  Alte activităţi de editare  2215 
2222* 
7240*  

5819  

      

 582   Activităţi de editare a produselor software    

  5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator  7221* 
7240*  

5820*  

  5829  Activităţi de editare a altor produse software  7221* 
7240*  

5820*  

 602   Activităţi de difuzare a programelor de 
televiziune  

  

  6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune  9220*  
6420* 
7240*  

6020  

      
55   SECŢIUNEA I - HOTELURI ŞI RESTAURANTE   

 559  Alte servicii de cazare   

 
 

 5590 Alte servicii de cazare   

62    Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei    

      

 620   Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei    

  6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client)  

7221* 
7222* 
7240*  

6201  

  6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  7210 
7222*  

6202*  

  6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a 
mijloacelor de calcul  

7230*  6202*  

  6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia 
informaţiei  

3002* 
7222* 
7260  

6209  



63    Activităţi de servicii informatice    

 631   Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web şi activităţi conexe  

  

  6311  Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi 
activităţi conexe  

7230* 
7240*  

6311  

  6312  Activităţi ale portalurilor web  7240*  6312  

      

 639   Alte activităţi de servicii informaţionale    

  6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri  9240*  6391  

  6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a  7487*  6399  

      

   SECŢIUNEA M -ACTIVITĂŢI  PROFESIONALE, 

ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE  
  

      

 692   Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal  

  

  6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; 
consultanţă în domeniul fiscal  

7412  6920  

      
70    Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor 

administrative centralizate; activităţi de 
management şi de consultanţă în management  

  

 702   Activităţi de consultanţă în management    

      

  7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management  

7414* 
0501*  

7020*  

      
71    Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de 

testări  şi analiză tehnică 
  

      

 711   Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de 
consultanţă tehnică legate de acestea  

  

  7111  Activităţi de arhitectură 7420*  7110*  

  7112  Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
acestea  

7420*  7110*  

      

 712   Activităţi de testări şi analize tehnice    

  7120  Activităţi de testări şi analize tehnice  7430  7120  

      

73 731     

  7311 Activitati ale agentiilor de publicitate   

74    Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice    

      

 741   Activităţi de design specializat    

  7410  Activităţi de design specializat  7487*  7410  

      

 743   Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)    

  7430  Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)  7485*  7490*  

      

 749   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
n.c.a.  

  

  7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.  
 
Cu excepţia:  

6340* 
7487*  
7414* 

7490*  



 
- activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , 

adică aranjamente pentru cumpărarea şi 
vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, 
inclusiv a experienţei profesionale, dar 
neincluzând activităţile de brokeraj pentru 
bunuri imobiliare; 

- activităţi de brokeraj pentru brevete 
(aranjamente pentru cumpărarea şi 
vânzarea de brevete); 

- activităţi de evaluare, altele decât pentru 
bunuri imobiliare şi asigurări(pentru 
antichităţi, bijuterii etc.); 

- auditarea facturilor şi a rapoartelor privind 
mărfurile.  

7420* 
7460* 
 

 
78  

  
Activităţi de servicii privind forţa de muncă 

  

      

 781   Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de 
muncă 

  

  7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă  7450* 
9272*  

7810  

      

 782   Activităţi de contractare, pe baze temporare,a 
personalului  

  

  7820  Activităţi de contractare, pe baze temporare,a 
personalului  

7450*  7820  

      

 783   Servicii de furnizare şi management a forţei de 
muncă 

  

  7830  Servicii de furnizare şi management a forţei de 
muncă 

7450*  7830  

      
80    Activităţi de investigaţii şi protecţie    

 802   Activităţi de servicii privind sistemele de 
securizare  

  

  8020  Activităţi de servicii privind sistemele de securizare   4531* 
7460*  

8020  

      
81    Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri    

 811   Activităţi de servicii suport combinate    
  8110  Activităţi de servicii suport combinate  7032* 

7514*  
8110  

 812   Activităţi de curăţenie    

  8121  Activităţi generale de curăţenie a clădirilor  7470*  8121  

  8122  Activităţi specializate de curăţenie  7470*  8129*  

  8129  Alte activităţi de curăţenie   9003* 
7470*  

8129*  

82    Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte 
activităţi de servicii prestate în principal 
întreprinderilor  

  

      

 821   Activităţi de secretariat şi servicii suport     

  8211  Activităţi combinate de secretariat  7485*  8211  

  8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a 
documentelor şi alte activităţi specializate de 
secretariat  

7485* 
6411*  

8219  



 823   Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

  

  8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi 
congreselor  

7487*  8230  

      

 829   Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi 
n.c.a.  

  

  8292  Activităţi de ambalare  7482  8292  

  8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi 
n.c.a.  

7485* 
7487* 
7513*  

8299  

   SECŢIUNEA R -ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, 

CULTURALE ŞI RECREATIVE  

  

      

90    Activităţi de creaţie şi interpretare artistică   

      

 900   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică   

  9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole)  9231* 
9234*  

9000*  

  9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică 
(spectacole)  

9231* 
9232* 
9234*  

9000*  

  9003  Activităţi de creaţie artistică  9231* 
9240*  

9000*  

  9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole  9232*  9000*  

      

   SECŢIUNEA T – ACTIVITĂŢI ALE 

GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE 
ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; 
ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE 
PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII 
DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU  

  

 


