
 
 

ERATA II 
Clarificări necesare referitoare la accesarea 

Măsurii M4/6A-ÎNFIINȚAREA ACTIVITĂȚILOR NEAGRICOLE 

14.08.2017 

 

 

În vederea clarificării unor erori materiale, specificăm că în cadrul capitolului CHELTUIELI 

ELIGIBILE ŞI NEELIGIBILE din Ghidul Solicitantului, următoarele precizări sunt eliminate, 

nefiind relevante în cazul sprijinului forfetar. 

 

Capitolul Cheltuielile neeligibile generale sunt: 

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

❖ cheltuieli efectuate înainte de semnarea Contractului de Finanțare a proiectului cu 

excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 lit. c) din R (UE) nr. 1305 / 2013 , cu 

modificările și completările ulterioare care pot fi realizate înainte de depunerea Cererii de 

Finanțare; 

❖ cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi 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; 

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

− dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub 

forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele 

de garantare; 

− achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; 

− taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate 

recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor 

specifice pentru instrumente financiare. 

 

Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile se completează cu prevederile Hotărârii de 

Guvern nr. 226/2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

Măsurilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală cofinanţate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat pentru perioada 2014 – 2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Astfel precizăm că în cadrul acestei măsuri Sprijinul se acordă pentru îndeplinirea 
obiectivelor specifice care conduc la realizarea obiectivului general al proiectului și care se 
regăsesc în Planul de afaceri.  



 
 

Toate cheltuielile propuse în Planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, capitalizarea 

întreprinderii şi activităţile relevante pentru implementarea corectă a Planului de afaceri 

aprobat, corespunzatoare activitatilor codurilor CAEN din cererea de finantare, sunt eligibile, 

indiferent de natura acestora, cu excepția achiziţionării de vehicule pentru transportul rutier 

de mărfuri, cu respectarea prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

Totodată precizăm: 
 
Cheltuieli cu achiziţia de terenuri sunt eligibile în următoarele condiții:  

- să nu reprezinte un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.  
În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente M4/6A preponderent pentru 

achiziţionarea de teren construit/neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor cerinţe: 

 

- Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului 
construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat,  

- În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea 
dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;  

- Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de 

afaceri. 


