
Nr 
crt 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

ASOCIATIA GAL "MICROREGIUNEA HARTIBACIU" 
SIBIU, Comuna Nocrich, sat Hosman nr.234, Birou: str.Avram Iancu, nr. 48, Agnita, 

-,�,,,·"0·•··0"''" cod postai 555100, tel./fax: 0269.510030 (luni-joi: 8:30-17:30; vineri: 8:30-14.30) 

Sesiunea de selectie nr.: 02/21-31.01/2022

Numarul si data avizarii apelului de selectie - CDRJ: SB/9290/17.12.2021

MN1 - "lnfiintarea de activitati nonagricole" 

Suma alocata pe sesiune: 225.000 euro 
Perioada de desfasurare a sesiunii: 29.12.2021 -31.01.2022

Numarul proiectelor depuse: 9 proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor depuse: 405.000 euro 
Numarul proiectelor retrase: O proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor retrase: O euro 
Numarul proiectelor neconforme: 1 proiect 
Valoarea publica totala a proiectelor neconforme: 45.000 euro 

LISTA PROIECTELOR ELIGIBILE SI SELECTATE PENTRU FINANTARE 

RAPORT INTERMEDIAR DE SELECTIE 

Numarul proiectelor conforme: 8 proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor conforme: 360.000 euro 
Numarul proiectelor neeligibile: 4 proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor neeligibile: 180.000 euro 
Numarul proiectelor eligibile: 4 proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor eligibile: 180.000 euro 
Numarul proiectelor selectate pentru finantare: 4 proiecte 
Valoarea publica totala a proiectelor selectate: 180.000 euro 
Sursa de finantare: FEADR si nationala 

Nr inregistrare Solicitant Localizare proiect Pun Criterii de selectie GAL Criterii de Titlu proiect 
CF etaj departajare 

Jude! Localitate CS1 CS2 CS2 CS2 CS2 CS2 CS2 CS3 CS3 CS4 css css css CSG CS6 CS7 Dp.1 Dp.2 
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .1 .2 .1 .2 .3 .1 .2 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Mihaila 
Cornatei/ 

29/31.01 .2022 lnfiintare Pensiune Mircea Sibiu 85 5 o o 25 o o o 10 10 o 25 o o o 5 5 1 0,515 

Agroturistica in satul P.F.A. 
corn. Rosia 

4 

Cornatei 

lnfiintare Servicii de S.C.

32/31.01 .2022 
Agrement Ecvestru Arrubium

Sibiu 
Mohu/com. 

70 o o o o o 25 o o 10 o 25 o o 10 o o 
in Satul Mohu, Proiect Selimbarl 2 0,639 

Comuna Selimbar S.R.L. 4 

lnvestitie in 

34/31.01 .2022 
Producerea prin Vezure Alin 

Sibiu Agnita 65 5 30 o o o o o o 5 25 o o o o o 
Metode Traditionale Mihai I.F. 

o 
o 

a Sapunului Natural 

Frank Autoservice Dealu 
SRL - servicii de Frank 

Frumos 
33/31.01 .2022 calitate in zona Autoservic Sibiu 

/cam. 
60 o o o o 25 o o o o o 25 o o 10 o o 2 0,387 

Hartibaciu e S.R.L. 
Merghindeal 

6 

Nurnar proiecte 4proiecte . 
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Nr.114/21.03.2022 

Valoare Valoare 
Valoare eligibila contributie nerambursabi 

proprie la solicitata 

Totala Totala Totala 

27 28 29 

45.000 o 45.000 

45.000 o 45.000 

45.000 o 45.000 

45.000 o 45.000 

180.0.00 -' 9 . .180.000 
·. 

..· . . .· . .. . 
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OBSERVATU: Nu sunt 

LISTA PROIECTELOR ELIGIBILE SI NESELECTATE PENTRU FINANTARE 

OBSERVATU: Nu este cazul 

LISTA PROIECTELOR NEELIGIBILE 

Solicitant 
Localizare 

Criterii de selectie GAL 
proiect Nr Pu 

inregistra Titlu proiect net 
re CF aj 

C C C C C C C C C C C C 
Jud s s s s s s s s s s s s 

et 
Localitate 

1 2. 2. 2. 2. 2. 2. 4 3. 3. 5. 5. 
1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

2 3 4 5 6 7 8 9 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

o 1 2 4 5 6 7 8 9 o 

Dezvoltarea 
S.C. Selimbar/ 

27/31.01 .2 Societalii 
Verdant Sibiu 

022 Verdant Sys 
corn. - - - - - - - - - - - - -

S.R.L. 
Sys S.R.L. Selimbar 

Valoare Valoare 

Valoare contrib nerambursa 
Criterii de OBSERVATU 

departajare 
eligibila utie bila 

proprie solicitata Criterii de eligibilitate neindeplinite 

C C C C Dp Dp.2 
s s s s .1 Totala Totala Totala 
5. 6. 6. 7 
3 1 

2 

2 2 2 2 

1 2 3 4 
25 26 27 28 29 30 

I) Eligibilitatea solicitantului:
EG1 si EG7 neîndeplinite. 
Solicitantul NU aparţine categoriei de solicitanţi eligibili. b)Pentru proiectele care 
se încadrează în art 19.1.a.ii. Potrivit metodologiei de verificare a eligibilitatil, se 
verifica documentele pe care solicitanţii de finanţare trebuie să le prezinte pentru 
terenurile şî clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri (cu 
excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de afaceri). 
Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziţie de maşini şi/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrari de construcţii şi/sau lucrări de 
intervenţii asupra instalaţiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, 
ventilaţie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puţin 
1 O ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz: 
[ ... ] împrumutul de folosinţă (comodat) [ ... ] 
Înscrisurile menţionate la punctul 2 se vor depune respectand una dintre cele 2 
condiţii (situaţii) de mai jos: 
A. vor fi depuse în copie şi însoţite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidenţele
de cadastru şi carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care
să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, precum şi încheierea de carte

- - - - - - o o 45.000 funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)

SAU 

B vor fi incheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de 
o autoritate publica sau dobandite printr-o hotarare judecatoreasca.
Pentru spatiul de depozitare a bicicletelor propuse a fi achizitionate, Vendart Sys
SRL nu a prezenat in cadrul proiectului contractul încheiat i n forma autentica de 
catre un notar public. La pag 81-83 ale proiectului a prezentat un contract de 
comodat cu legalizare de semnatura.
Contractul de comodat prezentat NU este insotit de Documente cadastrale, asa
cum impune metodologia de verificare si ghidul solicitantului aferent Masurii MN1:
,,În situaţia în care solicitantul nu prezintă documentul justificativ pentru
clădire/teren conform celor menţionate anterior, cererea de finanţare este
declarată neeligibilă."
- La punctul 1.4 d) s-a bifat DA.: Solicitantul propune activitati complementare
activitatii desfasurate.
"Prin activitate complementară se înţelege activitatea care se desfăşoară în 
scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii principale sau activitatii de 
bază a solicitantului (pentru care are codurile CAEN autorizate în prezent),
desfăşurată de acesta la momentul depunerii proiectului.")



- Conform informatiilor din Planul de afaceri, prin proiect se întentioneaza 
diversificarea activltatii societatii care detine 50 automate de vanzare cafea,
bauturi reci, gustari si sandvisuri prin intermediul automatelor de cafea si gustari 
(amplasate în Selimbar, Municipiului Sibiu si alte locatil din afara teritoriului GAL 
MH), prin achizitionarea unui numar de 8 biciclete electrice, care urmeaza a fi 
inchiriate. Solicitantul nu a prezentat baza materiala a socielatii si sistemul de
alimentare a automatelor detinute. Bicicletele propuse a fi achizitionate prin
proiect vor putea fi utilizate în procesul de alimentare/aprovizionare a acestora, iar
utilizarea bicicletelor electrice constituie o activitate complementara prin care se
completeaza/ dezvolta/ optimizeaza ativltatea principala desfasurata la acest 
moment.
Solicitantu! este NEELIGIBIL.

11) Eligibilitatea proiectului:
EG3, EG8 si EG9 neindeplinite. 
� Potrivit metodologiei de verificare a eligibilitatii, se verifica daca implementarea 
P .A. e prevazuta să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării 
Contractului de Finanţare. 
- S-a bifat NU la 1.3 din fisa de eligibilitate avand in vedere ca în P .A nu este
mentionata expres demararea implementarii in termen de cel mult 9 luni de la
data semnării Contractului de Finanţare. Metodologia de verificare prevede:
"ln cazul în care demararea implementarii PA nu e mentionata expres in Planul de
Afaceri, Cererea de Finantare este declarata neeligibila."
ln P .A Vendart Sys SRL nu exista mentionata expres demararea acestuia in
ter men de cel mult 9 luni de la data semnarii Contractului de finantare.
- Planul de afaceri prezentat de solicitant nu demonstreaza viabilitatea proiectului.
Prin Planul de Afaceri solicitantul isi propune sa finanteze prin proiect activitati 
aferente codului CAEN 9329 - Activităţi recreative şi distractive - Servicii
de agrement (excursii/trasee), care include închirierea echipamentului de

agrement, ca parte integrantă a facilităţilor recreative, insa societatea Vendart 
Sys nu ofera nicio facilitate recreativa a carui parte integranta sa poata fi

inchirierea echipamentului.
Nici in cererea de finantare si nici în P .A codul CAEN 7721 nu face obiectul

investi tiei, acesta excluzand activitatile aferente Codului CAEN 9329. Justificarea 
tarifului aplicat serviciilor de închiriere biciclete s-a realizat insa prin raportare la 
cod CAEN 7721 „Activitati de închiriere si leasing de bunuri recreationale si
echipament sportiv". Solicitantul confunda activitatea de agrement aferenta cod
CAEN 9329 cu activitea de inchiriere biciclete, cod CAEN 7721

Nu s-au solicitat informatii suplimentare deoarece solicitantul este neeligibil, 
neindeplinind criterile de eligibilitate ; Punctul 1.4 EG 1 si EG7. Proiectul nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG 3, EG 7, EGB si EG9. 

I) Eligibilitatea solicitantului:
EG 1 si EG 1 O neîndeplinite. 
- Solicitantul este NEELIGIBIL: 
- Proiectul „Service auto si productie elemente de tuning" propune o activitate 
auto specializata, pornind de la o problema generala a masinilor, identificata de
catre solicitant: ,,evacuările vehiculelor rulate reprezintă o problema majora atât
din punct de vedere al emisiilor în mediu cât şi din punct de vedere al zgomotului
şi al performantei vehicululului" si isi propune sa „rezolve aceasta problema" prin
tunning auto, respectiv „adaptarea si personalizarea vehiculelor in functie de
scopul utilîzarii sî de cerintele proprietarului" (pag 1 a CF si pag 19 a P.A). lntregul
proiect este construit în jurul ideii de tunning auto.
Criteriul de eligibilitate EG1 prevede verificarea Bazei de date RECOM,

Service Auto si S.C. 
respectiv daca Certificatul constatator emis de RC precizeaza la Domenii de

An
Selimbar/ activitate codul/codurile CAEN conform activitatii pentru care se solicita finantare

28131.01 .2 
Productie Performanc corelat cu activîtatile descrise in Planul de Afaceri şi cu activităţile prevăzute in

2. Elemente Sibiu corn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o 45.000 
022 e Seivice CAEN Revizuit 2 şi dacă acestea se regăsesc in Anexa 7 Lista codurilor CAEN

Tuning S.R.L.
Selimbar -

eligibile MN1 Dl6A. Analizand raportul de interogare furnizat de ONRC, s-a
constatat ca AN Performance Service SRL, CUI: 26466870, NU are înregistrat
codul CAEN 2932, nici ca activitate principala nici ca activitate secundara. în
situaţia in care codul/codurile CAEN aferenUaferente activităţii propuse prin 
proiect nu se regăseşte între codurile CAEN ale solicitantului, cererea de
finanţare va fi declarata neeligibila.
- Documentul 3.1 Documente pe care solicitanţii de finanţare trebuie să le 
prezinte pentru terenurile şi clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul de
Afaceri (cu excepţia solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren prin Planul de
afaceri)
„Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcţie sau achizitia 
de utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după
caz:
a) Dreptul de proprietate privată [ .. ]
b) Dreptul de concesiune[ ... ] 



c) Dreptul de superflcie [ ... ] 
[ ... ] "Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoţite de documente
cadastrale şi documente prlvlnd înscrierea imobilelor în evidenţele de cadastru şi
carte funciară (extras de carte funciară pentru înformare din care să rezulte
inscrierea dreptului în cartea funciară, precum şi încheierea de carte funciară
emisă de OCPI), în termen de valabîlitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de
zile înaintea depunerii proiectului"
Potrivit P .A solicitantul propune alaturi de alte utilaje si echipamente 
achizitionarea unui elevator de 4,2 tone. Solicitantul nu precizeaza si nu descrie 
tipul de elevator propus a fi achlzitionat si nici nu descrie particularltatile spatiu!ui 
in care unneaza sa functioneze atelierul auto. lnformatiile de specialitate
precizeaza ca utilizarea acestui tip de elevator necesită lucrari de montaj sl 
alimentarea de la o sursă stabilă şi sigură de curent electric, singurele elevatoare
mobile fiind cele care suporta o sarcina de pana !a 3000 de kg. 
Avand in vedere necesitatea realizarii lucrarilor de montaj pentru instalarea
elevatorului, solicitantul ar fi trebuit sa prezinte in cadrul proiectului documentele 
precizate la punctul 3.1. nu Documentul 3.2 - contract de comodat, autentificat,
document care corespunde doar investitlilor care nu necesita montaj. Potrivit
metodologiei de verificare a eliglbilitatii, in situaţia în care solicitantul nu prezintă
documentul justificativ pentru clădire/teren conform cerintelor aferente ghidului si 
metodologiei de verificare a eligibilitatii, cererea de finantare este declarată
neeligibilă.

li) Eligibilitatea proiectului:
EG 3 neindeplinit. 
Planul de afaceri nu dovedeste viabilitatea si fezabilitatea investitiei. 
- Planul de afaceri nu descrie coerent si detaliat etapele si obiectivele pentru
dezvoltarea noilor activitati ale solicitantului, detalii privind actiunile necesare si 
resursele aferente pentru dezvoltarea activitatilor intreprinderii. Obiectivele nu
sunt definite potrivit cerintelor modelului anexa la Ghidul Solicitantului - Plan de
afaceri (descrierea obiectivelor specifice cantine aceleasi informatii cu rubrica
unde sunt descrise Actiunile), iar Actiunile propuse pentru atingerea obiectivelor 
nu contin explicatiile care justifica utilitatea si utilizarea lor nici in cadrul 
obiectivelor specifice si nici in cadrul altui capitol al P .A. 
- Planul de afaceri nu cuprinde costuri cu activitatile relevante pentru
implementarea corecta a acestuia.
- Etapele pentru dezvoltarea activitatii neagricole sunt neclare si confuze:
Motivarea afacerii (pag 26 a P .A) con tine informatii despre service-ul specializat
pe tunning auto, dar si despre o afacere care propune prelucrarea pietrelor
semipretioase; Descrierea Produsului (pag. 27 a P .A) prezinta activitati diferite 
fata de activitatile de tunning auto descrise la pag. 4-5 ale P.A. care nu se 
coreleaza cu obiectivele propuse; Promovarea descrisa la pag. 28 (P .A) nu se
coreleaza cu obiectivul/obiectivele specifice ale P.A, adresandu-se turistilor,
clienti care nu sunt specifici investitiei propuse; Descrierea fluxului afacerii (pag
29 a P .A), cantine descrieri generale, fara referiri relevante specifice investitiei 
propuse. Singurele precizari specifice se refera la un proces tehnologic specific 
unei investitii straina de cea propusa, care ale caror materii si materiale suntsunt 
alimente, iar la pagina 30 a P .A apar referiri la suprafete construite, proiectarea 
de usi si geamuri, investitie care nu are legatura cu cea propusa: Serviciile 
propuse si cuantificate (pag 33-34 a P .A) pentru atingerea obiectivului obligatoriu 
nu sunt descrise in P .A, iar 3 dintre cele 4 tipuri de servicii propuse (mecanica 
generala, mecanica generala cu dificultate mare si schimburile de ulei si filtre) nu 
se coreleaza cu activitatile de tunning auto, propuse prin proiect.
- La Cap. Competente profesionale (pag 18 a P .A) este precizat ca nu exista si nu 
este cazul vreunui certificat de calificare în domeniu. ln P .A nu este propusa 
dezvoltarea de competente ale angajatilor desi unul dintre cele doua locuri de 
munca create prin proiect este pentru un mecanic auto care va fi angajat prin 
proiect. 
La pagina 20 a P .A solicitantul afirma ca „toata electricitatea folosita va proveni
din panouri solare" insa panourile solare nu se afla printre achizitiile tangibile 
propuse. De asemenea, in P.A nu apar informatii despre detinerea sau 
achizitionarea acestora din alte resurse in afara celor solicitate in cadrul 
proiectului
- OS 2 si OS 4 sunt identice. Ambele obiective au in vedere Promovarea afacerii
prin actiuni de promovare (site de prezentare si promovare si campanie de
promovare). Fiecare dintre cele doua obiective reprezinta cate 20% din totalul 
Obiectivelor specifice propuse. În situaţia în care suma ponderilor tuturor 
obiectielor specifice diferă de 100%, Cererea de finantare devine NEELIGIBILA 

Nu s-au solicitat informatii suplimentare deoarece solicitantul este neeligibil, 
fiind neindeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG 10. 



I) Eligibilitatea solicitantului:

- Criteriul EG1 neindeplinit.
Solicitantul nu a prezentat Doc.2.1 Situatii financiare/2,2 Declaraţia de inactivitate 

pentru anul 2021. ln opisul proiectului este mentionata Declaratia de inactivitate, 
in cererea de finantare este bifata, insa documentul atasat nu corespunde
dec!aratiei de inactivitate. ln locul documentului „Dec!arat!e de inactivitate, a fost

atasata Declaratia 100, aferenta lunii iunie 2021.
li) Eligibilitatea proiectului:

- Criteriul EG 3 neindeplinit.
Conform Fisei de verificare a eligibilitatli si Metodologiei de verificare: "în situaţia
în care suma ponderilor tuturor obiectielor spedfice diferă de 100%, cererea de 
finanţare este declarată neel!gibila." ln planul de afaceri, pag. 21, tabelul cu
obiectivele specifice cuprinde 4 obiective de cate 20%, care insumeaza doar

80%.
- Conform precizarilor Modelului Planul de afaceri: ,,Consultanta, obtinerea
avizelor/autorizatiilor sau intocmirea documentatfei obligatorii conform legii {ex:

PT), precum sî achizitia de teren NU pot fi obiective specifice, ci actiuni in cadrul
unui obiectiv specific".
ln Planul de afaceri - Obiectivul Specific Nr. 1, denumit „lnfiintare atelier de tricotat
si broderie" consta in Obtinerea avizelor si autorizatiei de functionare: Servicii de

s.c.
consultanta si contabilitate. Ponderea acestui O.S. este de 20%, pondere care nu
poate fi luata in considerare. Astfel, Obiectivele Specifice ale proiectului

30/31.01.2 
Dotare SC Stefania Buia/corn. - insumeaza in realitate 60% din totalul de 100% obligatoriu.

3. 
022 

Stefania Knit Knit Sibiu Seica - - - - - - - - - - - - - - - - - - o o 45.000 - Proiectul nu demonstreaza fezabilitatea investitiei si nu este coerent: 

ConceptSRL Concept Mare - Obiectivele descrise in cererea de finantare nu se coreleaza cu cele descrise in

S.R.L. P .A. Tabelul obiectivelor specifice nu descrie toate achizitiile tangibile propuse 
prin proiect (la pag 20 P .A propune infiintarea unei unitati de productie care 
utilizeaza energie electrica solara prin intermediul panourilor fotovoltaice, insa
aceasta investitie nu figureaza printre investitiile tangibile propuse in cadrul O.S.)
P .A (pag 26) cantine informatii contradictorii, facand referire la un alt solicitant
care nu are legatura cu proiectul propus: Descrierea politicilor produsului cantine
descrieri incoerente; Politicile privind promovarea sunt generale si nu privesc

concret investitia propusa;
Activitatile propuse pentru îndeplinirea O.S nu se coreleaza cu acestea: ln P .A 
(tabelul cu O.S este propusa angajarea unui muncitor - croitor (pag 22 si 29), iar 
la pagina 30, in cadrul activitatilor propuse pentru indeplinirea obiectivelor este
propusa „angajarea unui organizator de activitati si pregatirea acestuia pentru

managementul activitatii"
Masina speciala, masina de croit si Masina de croit cu disc si casa de marcat sunt

achizitii tangibile propuse a fi achiztionate {tabel O.S pag 21-22), însa aceste
achizitii sunt omise în descrierea actiunilor necesare atingerii O.S (de la pag. 33-
34). Nu sunt detaliate costurile cu activitatile relevante pentru implementarea

corecta a planului de afaceri.
- Declaratia de minimis atasata proiectului nu mentioneaza codul CAEN propus in 
cadrul investitiei.

Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare deoarece solicitantul este neeligibil 
prin neîndeplinirea criteriului EG1. 

I) Eligibilitatea solicitantului:

- La punctul 1.4 b) s�a bifat DA, întrucât solicitantul are autorizat codul CAEN 
2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii {pag 19 P.A), propus 
pentru finanţare şi nu a prezentat declaraţia întocmită şi asumată de către un 

expert contabil din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfăşurat 
niciodată activităţile pentru care se solicită finanţare. ln opisul la CF Doc. 5 -
Declaratie expert contabil NU a fost bifat si NU este atasat proiectului, desi in 
Opisul proiectului este mentionat la pagina 161. ln proiect si in documentul

Dotare 
scanat, la pag. 161 s-a atasat CUI-ul societatii, nu Declaratia expertului contabil. 
- La punctul 1.4 d) s-a bifat DA, întrucât ta verificarea RECOM s-a constatat ca 

31/31.01.2 Constructie Lazar Nocrich/co solicitantul are autorizat SI codul CAEN 2369 - Fabricarea altor articole din beton 
4. 

022 Hala Firma Toader I.I. 
Sibiu -

- - - - - - - - - - - - - - - - - o o 45.000 
ciment si ipsos, complementar cu codu! CAEN 2361 - Fabricarea produselor din m. Nocrich

-

beton pentru constructii (pag 19 P.A), propus pentru finanţare şi NU a prezentatlnstalatii 
declaraţia întocmită şi asumată de către un expert contabil din care să reiasă că 
întreprinderea nu a desfăşurat niciodată actîvităţile pentru care se solicită 
finanţare. ln opisul CF Doc. 5 - Declaratie expert contabil nu este bifat si NU este
atasat proiectului, desi in Opisul proiectului este mentionat la pagina 161. ln
proiect si în documentul scanat, la pag. 161 s-a atasat CUI-ul societatii, nu
Declaratia expertului contabil.
- Potrivit celor declarate in Planul de afaceri si in urma verificarii Certificatului
constatator, solicitantul are autorizate codurile CAEN 2361 Fabricarea produselor

din beton pentru constructii si codul CAEN 2369 Fabricarea altor articole din
beton, ciment si ipsos coduri CAEN complementare, pe o piata adiacenta
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codului CAEN 4329 depus in proiect. 
Criteriul EG1 neindeplinit 

- Solicitantul a prezentat Doc.2.1- Situam financiare - incorect si incomplet pentru

anul 2021. Oeclaratia unica privind veniturile, (pag 42-60) (depusa la ANAF) este 
incompleta si nu evidentiaza carui/caror cod/coduri CAEN corespund veniturile 
realizate. Forma dec1aratiei unice nu corespunde cu formularul validat de ANAF sî 
llpseste declaratia expertului contabfl care dovedeste ca venitul brut din 

agricultura reprezinta cel putin 50% din venitul realizat. 
- Criteriul EG 1 O neindeplinit:

Pentru CODUL CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii -
autorizat (pag 19 P .A), propus prin proiect. solicitantul NU face dovada ca nu a 
desfasurat pana la depunerea cererii de finantare activitatea specifica acestuia. 

11) Eligibilitatea proiectului:
- Criteriul EG 3 neîndeplinit:
Conform precizarilor Modelulului Planul de afaceri: ,,Consultanta, obtinerea
avizelor/autorizatiilor sau intocmirea documentatiei obligatorii conform legii (ex:
PT), precum si achizitia de teren NU pot fi obiective specifice, ci actiuni in cadrul
unui obiectiv specific". ln Planul de afaceri - Obiectivul Specific Nr. 1, denumit
„Autorizare activitate firma instalatii" consta in Autorizarea firmei prin obtinere
avize si autorizatii; Servicii de consultanta si contabilitate. Ponderea acestui O.S.
este de 20%, pondere care nu poate fi considerata. Astfel, Obiectivele Specifice
ale proiectului însumeaza doar 80% din totalul de 100% obligatoriu.
- Proiectul prin P .A nu demonstreaza viabilitatea si fezabilitatea investitiei si nu 
este coerent
Cap. 3 Descrierea activltatiî pct. Descrierea fluxului tehnologic al activitatilor (pag
28 P.A) si detalierea acestora (pag 28-32) contin activitati care nu corespund
codurilor CAEN propuse prin proiect: .,Sisteme de irigatii; lnstalatii de incalzire
conventionala (cu radiatoare) si in pardoseala; Instalam sanitare; Instalam de aer
conditionat; sisteme de ventilatii; instalatii de canalizare; instalatii de retele de
apa; insta!atii panouri solare". Acestea in principal corespund codului CAEN 4322 
- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, neînregistrat în 
documentele statutare ale solicitantului.
La pag. 27, la descrierea Fluxului afacerii s-au prezentat criterii pentru realizarea/
construirea/ amenajarea unui spatiu de depozitare, in locul fluxului afacerii
propriu-zise, propuse prin proiect.
Nu sunt cuprinse costuri cu activitatile relevante ale proiectului.
Evaluarea riscurilor si Modalitatile de combatere (pag. 38-39) NU corespund
activitatilor propuse prin proiect. Riscurile si modalitatile specifice descrise sunt
specifice unei activitati de turism/agroturism, activitate care nu face obiectul
planului de afaceri propus.

Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare deoarece solicitantul este 
neeligibil prin neindeplinirea criteriului EG1 si a punctelor 1.4 b) si 14.d). 

•·•. • . ··•· •··•;f;7i.\.J�; .. 11·",:/.1'I.t.;•· ·�······•·•·•· < • t1f '11•·•····•·•••\. ·:_· '>' ;-):'/ \'-'-'·'--''; :'-' . < ;:--:···•" <i<:>:·<,····,; .. ';. 



USTA PROIECTELOR NECONFORME 

Nr 
Criterii de selectie GAL Solicitant Localizare proiect 

crt 

1 

1. 

Nr înregistrare 

CF 

2 

26/31.01 .2022 

Titlu proiect 

3 

Dezvoltarea 

Societalii Elektro

Sheep Bike Guides 

SRL 

Jude! 

4 5 

S.C.

Elektro-

Sheep Bike Sibiu 

Guides 

S.R.L. 

Localitate 

6 

Selimbar/co 

m. Selimbar

Pun 

etaj 

7 

CS1 CS2 CS2 CS2 CS2 CS2 CS2 

.1 .2 .3 .4 .5 .6 

8 9 10 11 12 14 15 

OBSERVATU: Nu au fost prezentate documente obligatorii la depunerea cererii de finantare, respectiv: 
- 2.4- Declaratia de inactivitate înregistrata la Administratia Financiara( solicitant infiintat în 13.07.2021)

CS3 

.1 

16 

- 5. Declaratie întocmita si asumata prin semnatura de un expert contabil, pentru activitatea propusa prin proiect.

LISTA PROIECTELOR RETRASE 

( OBSERVATU: Nu este cazul 

CS3 CS4 CS5 

.2 .1 

17 18 19 

Valoare 
Valoare 

Valoare 
contributie 

nerarnbursa 
Criterii de eligibila bila 

proprie departajare solicitata 

CS5. CS5 CS6 CS6 CS7 Dp.1 Dp.2 
Totala Totala 

Totala 

2 .3 .1 .2 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

o o 45.000 
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Raport de selectie aprobat de Comitetul de Selectie a proiectelor:

COMITETUL DE SELECTIE GAL Microregiunea Hartibaciu 

Nume si prenume 

SECTORUL PUBLIC 

Florita Marina 

SECTOR PRIVAT 

Cretu Ioan 

Duta Mihai - Florin 

ONG 

Grunca Ioan 

Avizat,

lnstitutia/organizatia 

Scoala G.D.Teutsch 

Cretu Ioan PFA 

Duta V. Mihai - Florin PFA 

Asoc Cultural edilitara 

A.T. Laurian 

./-6coc., C.U.1.,, u ţ .J.. J.,;\-

Yrc:.,c. 

Presedinte GAL Microregiunea Hartibaciu

Barsan llarion

Data: 21.03.202

Functia Sem natura 

director 

reprezentant legal 

reprezentant legal 

presedinte 

Reprezentant CDRJ Sibiu�
Nohai Carmen Manuela �

) .-
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Data: 21.03.2022
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