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ANEXA 6 

 
Grila de verificare a eligibilităţii Solicitantului şi proiectului 

 

Cerinţe DA NU 
Acceptat 
/ Respins 

Solicitantul este IMM sau întreprindere mare înregistrată la Registrul 
Comerţului (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare) şi definită ca în 
prezentul Ghid 

   

Scopul şi obiectivele propunerii sunt în conformitate cu obiectivele 
specifice ale axei prioritare, domeniului major de intervenţie şi 
operaţiunii. 

  

Proiectul propus se încadrează în tipurile de proiecte menţionate în 
capitolul II.2.1 din Ghidul Solicitantului  

  

Proiectul propus este localizat pe teritoriul României   

Întreprinderea este înregistrată (conform CAEN Rev. 2) să desfăşoare 
activitatea pentru care solicită finanţarea 

  

Durata de implementare a proiectului este de cel mult 11 luni, fără să 
depăşească 31.12.2015 

  

Activităţile proiectului respectă legislaţia naţională şi comunitară în 
domeniul protecţiei mediului, ajutorului de stat, egalităţii de şanse, 
achiziţiilor publice, sau după caz, a normelor interne de achiziţii şi 
informării/publicităţii. 

  

Dimensiunea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în 
limitele menţionate în prezentul Ghid. 

  

Solicitantul nu se află într-una din situaţiile enumerate la Secţiunea 
"Criterii de eligibilitate pentru solicitanti" din Ghidul solicitantului 
privind insolvenţa, obligaţiile de plată a contribuţiilor la asigurările 
sociale, încălcarea gravă a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord 
de finanţare din fonduri publice, dificultate aşa cum este definită 
potrivit regulilor de ajutor de stat, recuperarea unui ajutor de stat 

  

Reprezentantul legal al Solicitantului nu se află într-una din situaţiile 
enumerate la Secţiunea "Criterii de eligibilitate pentru solicitanti" din 
Ghidul solicitantului privind condamnări definitive datorate unei 
conduite profesionale îndreptată împotriva legii, cazuri de fraudă, 
corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, 
în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene.  
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Cheltuielile eligibile pentru care se solicită finanţare, corespunzătoare
unui anumit cod CAEN - rev. 2., nu au mai fost finanţate şi nu sunt
finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din fonduri nerambursabile
comunitare sau din alte surse publice 

  

Solicitantul nu are obligaţii de plată nete la bugetele publice, mai mari 
de 1/12 (respectiv 1/6 la bugetele locale) din obligaţiile de plată pe 
ultimele 12 luni 

  

Activităţile proiectului nu derivă şi nu implică delocalizarea unei 
activităţi similare din alt stat membru. 

  

Întreprinderea a înregistrat profit în ultimul exerciţiu financiar (bilanţ 
sau bilanţ consolidat)  

  

Solicitantul declară că are capacitatea financiară de a implementa 
proiectul  

  

Solicitantul declară că îndeplineşte condiţiile legale privind 
dezvoltarea durabilă 

  

Solicitantul declară că îndeplineşte condiţiile legale privind egalitatea 
de şanse 

  

RIR cuprins intre 9 si 13% si VAN pozitiv   

REZULTAT FINAL 
 


