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FORMULAR ELIGIBILITATE 

 

A.SOLICITANT 
 
1. Date de identificare ale persoanei de contact: 

 

Numele şi prenumele persoanei de contact:  

E-mail:  

Telefon Mobil:  
 

 

 
2. Date de identificare ale companiei solicitante de fonduri europene 
 

Denumirea   
Anul de înfiinţare al companiei:  
Adresa sediului social: 
(minim judeţ şi localitate)   

 

CUI societate  

 

B. PROIECT 
 
3. Pentru ce activitate ( CAEN ) se doreste finantare ? 
 

CAEN:  

Descriere activitate (pe scurt):  

 
4. Care este locatia de implementare a proiectului ? 
 

Judeţ:  

Localitate:  

Mediul:  
  Urban; 

  Rural.  

Drept de utilizare a 
locatiei de catre 
compania solicitanta: 

  Proprietate privată; 

  Drept de concesiune;  

  Închiriere; 

 _____________________________. 

Imobilul (teren și/sau 
clădiri) de la adresa:  

 Sunt disponibile pentru investiții; 

 Sunt libere de sarcini în sensul în care nu există sau nu va exista niciun act sau 
fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parţial, exercitarea unuia sau 
mai multor atribute ale dreptului de proprietate, astfel încât proprietarul să 
poată realiza activitățile proiectului;  

 Nu fac obiectul unor litigii în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti cu 
privire la situaţia juridică; 
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 Nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului 
comun. 

 
5. Care este valoarea estimate a proiectului ? 
 

Valoarea totală a proiectului (în EURO) ?  
(valoarea sistemului fotovoltaic ales de pe site) 

 

Denumirea sistemului fotovoltaice ales  

 
6. Ati mai realizat alte proiecte cu finantare nerambursabila pentru compania solicitata? 
Eligibilitate proiect? 
 

 

Nr. 
crt. 

Informaţii necesare DA NU 

1. Societatea a mai beneficiat pentru aceeasi activitate CAEN (cod de patru cifre), sau 
alte activitati, de finanţare nersambursabilă?  

  

2. Societatea mai are în prezent depuse documentaţii de finanţare din fonduri 
nerambursabile, pentru aceeaşi activitate CAEN (cod de patru cifre), sau pentru alte 
activitati, pentru care încă nu aţi semnat un contract/acord de finanţare? 

  

3. Societatea a mai beneficiat de vreun ajutor de minimis, în ultimii 3 ani (2019 – 2020 – 
2021) sub orice formă (finanţare nerambursabilă, scutiri la plata unor taxe, garanţii 
bancare, facilităţi la credite, dobânzi subvenţionate etc.)?  
 

  

4. Societatea deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice și a gazelor 
naturale, obligatoriu,  sau a energiei termice după caz, în vigoare pentru punctul de 
consum unde solicită finanțarea; 

  

5.  Societatea deţine o ANALIZA ENERGETICA, realizată de către un expert 
independent/autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și 
previzionați ? 

  

 
C. CONDITII GENERALE DE ELIGIBILITATE  
 
7. Va rugam confirmati , prin bifarea casutei corespunzatoare , conditiile general de mai 
jos: 

 Solicitantul NU este în incapacitate de plată/ în stare de insolvență. 
 

 Solicitantul NU  nu este întreprindere în dificultate.  
 

 Solicitantul NU se află în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar 
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este 
într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 
pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar 
sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii; 
 

 Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului NU a suferit condamnări definitive datorate unei 
conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are 
forţă de res judicata; 
 

 Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului NU a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata 
pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul 
intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 
 

 Solicitantul NU face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a 
Consiliului Concurenței sau a Comisiei, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu 
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_____________ 
 

Prezentul chestionar serveşte la stabilirea preliminară a eligibilităţii unei companii solicitante pentru accesarea unei 
finanţări nerambursabile. Orice informaţie furnizată eronat în prezentul chestionar, absolvă societatea noastră de orice 
eroare în stabilirea aspectelor mai sus menţionate. 
 
 

După completarea formularului , vă rugăm să o trimiteţi pe adresa de mail : solarenergy@allview.ro 
În cel mai scurt timp veţi fi contactaţi de consultantul nostru ! 

piața internă; 
 

 Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 
sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare în România; 
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