
FIȘA DE EVALUARE  A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI  

(corespondență sM 6.2) 

M19/6A/1 

Diversificarea activităților economice și crearea de locuri de muncă  
 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

......................................................................................  

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 

                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

Verificare 
efectuată 

DA 
NU 

 

Nu 
este 
cazul 

1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în 
cadrul altei măsuri din PNDR)? 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul 

SAPARD/FEADR ?  

 

 

 

 

 

 

1.3 Solicitantul a bifat punctele obligatorii și cele specifice, dupa caz, în 

Declaratia pe propria raspundere F din cuprinsul Cererii de Finanțare și a 

semnat această declarație? 
   

 



1.4 Solicitantul (inclusiv asociatii/ actionarii acestuia aflati in actionariatul 

altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei sub-

măsuri sau pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2 – 

”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”? 

   

1.5 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au in actionariatul lor 
actionari/ asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin in 
cadrul sM 6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole 
obținut prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală”? 

   

1.6 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă 
întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite 
de sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2, inclusiv de același 
tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală”? 

   

1.7 Solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati aferente 
codului/codurilor CAEN autorizat/e la ONRC inainte de depunerea cererii de 
finantare? 

   

1.8 Solicitantul detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara 
activitatea in baza aceluiasi/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/e la ONRC ca 
si cel propus prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri 
CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? 

   

1.9 Asociaţii/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte  societati care isi 
desfasoara activitatea in baza aceluiasi cod CAEN) autorizat la ONRC ca si cel 
propus prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN 
aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC? 

   

1.10 Asociatii/ actionarii solicitantului sunt rude de gradul I sau sot/ sotie cu 
asociati/ actionari in cadrul altor persoane  juridice care au solicitat in cadrul 
acestei sesiuni sau au beneficiat in cadrul unor sesiuni anterioare de sprijin in 
cadrul submasurii 6.2 sau prin submasura 19.2, pentru aceleasi tipuri de 
activitati sau pentru activitati complementare? 

   

1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?    

 

 

 Verificare efectuată 



2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate. 

DA NU 

Solicitare 

informatii 

suplimentare 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 

beneficiarilor eligibili: 
  

 

 Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)    

 Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)     

 Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  
   

 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 

31/1990, cu modificările și completările ulterioare) 
  

 

 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 

31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)   
 

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 

modificarile şi completările ulterioare) 
  

 

 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare)   
 

 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare) 
  

 

 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 

15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare) 
  

 

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu 

modificările şi completările ulterioare  
  

 

 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati 

cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate 

în baza Legii nr. 1/ 2005), care au prevăzute în actul constitutiv 

ca obiectiv infiintarea de activităţi neagricole   

  

 

 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 
2004) de exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a 
efectivelor de animale. 

  
 

Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC    



Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile 

realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratie 

privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Doc 2.4. 

Declaratia de inactivitate 

Doc. 7.   Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului. 

Doc. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 

actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

Doc.1 Plan de afaceri  

Doc.11 Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria 

intreprinderilormici și mijlocii (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului) 

Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 

respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 

din Ghidul solicitantului). 

Doc. 13 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind 

neincadrarea in categoria firmelor in dificultate 

Bazele de date AFIR cu proiectele contractate pe schema de 

minimis (M312, M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, 

sM7.6) 

Declarații Secțiunea F a Cererii de Finanțare 

Doc. 19. Alte documente (Procură notarială) – dacă este cazul 

Fișa măsurii din SDL 

 

EG2 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri; 

 

   

 

 

Doc. 1 Plan de afaceri 

Secțiunea F a Cererii de Finanțare 

   

EG3 - Obiectul de activitate pentru care se solicită finanțare  
trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de 
activități sprijinite prin măsura din SDL, ca de exemplu: 

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; 
fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de 

 

 

 

 

 

 



prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil din 
biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare 
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare 
produse electrice, electronice) în vederea comercializării, 
producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului 
etc.; 

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea 
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.),  

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică); 

• Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, 
unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; 
servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii 
tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul 
rural  etc). 

• Activități și/sau servicii prevăzute în fișa măsurii din cadrul 

SDL privind activități neagricole, cu excepția  activității de 

prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea 

Activităților din Economia Națională, precum și producerea și 

comercializarea produselor din Anexa I din Tratat. 

Doc. 1 Plan de afaceri 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 

Fișa măsurii din SDL 

   

EG4- Sediul social si punctul de lucru în care se va desfășura 
activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie situate în 
teritoriul GAL Țara Oltului; 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 1  Planul de afaceri 

Doc 3  Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le 

prezinte pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor 

prevăzute în Planul de Afaceri 

Baza de date a serviciului online RECOM  a  ONRC 

Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va deschide 

punct/puncte de lucru in teritoriul GAL 

   

EG5 – Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel    



mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului.    

Doc.1 Planul de afaceri 

Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de 
finantare 

   

 

3. Verificarea valorii sprijinului financiar 

Maximum: 

50.000 euro                                                                           

70.000 euro in cazul activităților de producție, servicii 

medicale, sanitar-veterinare și de agroturism                

 

Verificare efectuată 

 

DA 

 

NU  

 

Valoarea sprijinului este stabilită corect 
 

 

 

 

 

 

Observaţii............................................................................................................................ 

..................................................................................................................................... 

4. Verificarea condiţiilor artificiale 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din 

formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în 

vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Verificare efectuată 

DA NU 

1. Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot 
conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale  

2. 1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte?  
3. 2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două 

sau mai multe proiecte?  
4. 3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la 

două sau mai multe proiecte?  
5. 4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 

proiecte?  
6. 5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul 

investitiei propuse sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat 
FEADR ?  

7. 6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și 
persoana fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat 
terenul/clădirea?  

8. 7. Altele 

  



Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 
Baza de date proiecte FEADR 
Declaratii partea F a Cererii de finantare  
Registrul Cererilor de Finantare 
Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare 

  

OBSERVAȚII: 

.......................................................................................................................................... 

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 

astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

DA   sau NU   

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife 

(„√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest 

lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa 

expertului. 

 
 

Observatii:  
Se detaliaza  pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 
neeligibilităţii, dacă este cazul; 
..........................................................................................................................................................
. 

  



probat de: Presedinte/Manager GAL 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura şi ştampila................................     

DATA……….................................................. 

 

Verificat: Expert 2 GAL 

Nume/Prenume ……………………...................  

Semnătura...................................................   

DATA……….................................................... 

 

Întocmit de: Expert 1 GAL 

Nume/Prenume ……………………....................  

Semnătura.....................................................   

DATA………...................................................... 

 


