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DATIN  nr.  1710/ 04.10.2022  
DIBA nr. 
 
Către:  GAL VALEA MUNTELUI  

  Domnului Vlad-Mihai OCHIROȘ  

 

Subiect:  Solicitare clarificări eligibilitate finanțare activități aferente articolelor 19 și 20 

din RUE 1305/2013 

 

Stimate domnule Vlad-Mihai OCHIROȘ, 

 

 Referitor la adresa nr. 2842 din 23.09.2022 înregistrată de AFIR cu nr. 

13600/26.09.2022 privind eligibilitatea finanțării unor activități aferente articolelor 19 și 20 din 

RUE 1305/2013, vă supunem atenției următoarele:  

 PNDR stabilește condițiile generale aplicabile măsurilor, condițiile specifice fiind 

stabilite prin Ghidurile solicitantului. Astfel, în raport cu mijloacele de transport acceptate la 

finanțare la nivel național pe sM 6.2 și sM 6.4, prin Ghidurile solicitantului sunt acceptate la 

finanțare doar o serie de mijloace de transport specializate care îndeplinesc o serie de condiții 

clare privind tipul acestora, omologarea RAR și utilizarea exclusivă pentru deservirea  

activităților propuse prin proiect.  

 Astfel, în raport cu întrebarea dumneavoastră cu privire la eligibilitatea unei 

autoutilitare frigorifice pentru livrarea produselor alimentare rezultate din activitatea de 

catering, acest mijloc de transport specializat poate fi eligibil dacă acesta este specificat în 

Ghidul solicitantului și daca sunt puse condițiile asiguratorii referitor la utilizarea exclusivă 

pentru activitatea de catering, inclusiv omologarea RAR.  

 În ceea ce privește activitățile aferente codului CAEN 5621 - Servicii de catering pentru 

evenimente, în conformitate cu prevederile CAEN  Revizuit 2, în cadrul acestui cod CAEN sunt 

prevăzute servicii de catering pentru evenimente, respectiv preparare si livrare a alimentelor 

pe baza unor aranjamente contractuale pentru evenimente private la domiciliu sau la o 
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locație/locații specificată/specificate de client. Din acest punct de vedere apreciem faptul că 

simpla “aranjare” pe platouri nu face parte din activitățile aferente acestui cod CAEN. Totodată, 

fiind vorba de activități de catering care implică prepararea și livrarea alimentelor, este 

necesară avizarea/autorizarea  DSVSA și eventual DSP.  

 Referitor la varianta 2 de proiect, respectiv preluarea pe baza de comandă a 

produselor de la producătorii locali si livrarea către clienții finali, în opinia noastră acest tip de 

activitate nu se încadrează în activitățile CAEN 5621 ci sunt activități de curierat/transport.  

 Pentru stabilirea unor condiții clare în Ghidul solicitantului și fișa de verificare, vă 

recomandăm să solicitați punct de vedere de la Institutul National de Statistica, instituție cu 

competențe în domeniul încadrării activităților pe codurile CAEN, prezentând detalii pentru 

activitatea specifică pe care doriți să o finanțați.  

 Totodată, activitățile CAEN 5610 – Restaurante pot fi eligibile în măsura în care Ghidul 

solicitantului și documentele anexe includ acest cod CAEN. În funcție de prevederile Ghidului, 

acest tip de proiect poate include și construcții alături de dotări specifice sau doar dotări.  

 Referitor la eligibilitatea unui post de transformare precizăm faptul că sunt eligibile 

doar investițiile care intră în proprietatea exclusivă a solicitantului de fonduri europene. 

Precizăm faptul că, în cazul proiectelor cu construcții si cele cu utilaje și instalații cu montaj care 

necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente, trebuie 

să vă asigurați că solicitați potențialilor beneficiari documente de proprietate similare cu cele 

solicitate în ghidurile solicitantului aferente sM 6.2 si 6.4 (nivel național). Această condiție este 

asiguratorie pentru ca beneficiarii să poată obține autorizațiile necesare pentru implementarea 

proiectelor (autorizație de construire, etc). 

 În ceea ce privește sistemul fotovoltaic off grid, acesta poate fi o investiție eligibilă dar 

solicitantul trebuie să facă dovada asigurării utilităților necesare investiției astfel încât 

activitatea propusă să poată fi desfășurată în mod continuu, fără întreruperi. Prin natura sa 

acest sistem nu prezintă garanția producerii și furnizării în flux continuu a energiei electrice 

necesare activității finanțate pe parcursul întregului an. În cazul în care decideți să finanțați 
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astfel de proiecte, trebuie să solicitați ca potențialii beneficiari să prezinte un bilanț 

energetic/studiu de specialitate care să demonstreze capacitatea sistemului off-grid de a 

acoperi în mod continuu necesarul de energie pentru consumatorii de electricitate aferenți 

activității propuse. 

Investiția pentru achiziția unui tractor dotat cu accesorii ce țin de deszăpezire, 

încărcător frontal și remorcă utilitară autobasculabilă cu troliu, vidanjă sau remorcă utilitară cu 

macara solicitată de o Unitate Administrativ Teritorială  pentru dotarea Serviciului de Intervenții 

pentru Situații de Urgență, pe o măsură încadrată în Art. 20 din Regulamentul 1305/2013, este 

eligibilă în condițiile în care se face dovada existenței acestui serviciu în cadrul organigramei 

UAT. 

Cu stimă, 

Director general, 
George CHIRIȚĂ  
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