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Anexa 7 

 

 
7.1. Grila de verificare a criteriilor de transmitere a documentelor, a conformității administrative și a 

eligibilității 

 
Nr. acordat în Registrul de evidență a Planurilor de afaceri    

Nume, prenume, CNP persoana care a depus planul de afaceri     

 

Nr. 

crt. 
Documente solicitate pentru verificare conformitate și eligibilitate DA NU 

Verificarea criteriilor de transmitere 

1 Anexa 11 - Cererea de inscriere la concursul de planuri de afaceri a fost completata 

corect, semnata si datata de catre Solicitant si transmisa pe email in intervalul 

16.08.2021 – ora 10:00 – 18.08.2021 – ora 16:00 

  

 
2 

Dosarul de participare la concurs a ajuns la sediile mentionate in intervalul 

19.08.2021  ora 08:00 – 25.08.2021 ora 16:00  

  

 
 
 
 

3 

Dosarul contine toate documentele necesare participării la CONCURSUL DE 
PLANURI DE AFACERI 

1. PLAN DE AFACERI (Anexa 1) 

2. BUGET (Anexa 2) 
3. PROIECȚIE FINANCIARĂ (Anexa 3) 

4. DECLARAȚIE DE EVITARE CONFLICT DE INTERESE ȘI A INCOMPATIBILITĂȚILOR 
(Anexa 4) 

5. ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (Anexa 5) 

6. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND EVITAREA DUBLEI FINANŢĂRI 
(Anexa 6) 

7. copie Carte de identitate; 
8. CV format europass in original, semnat pe fiecare pagina 
9. Adeverinta/ diploma anteprenor in economia sociala/ manager de intreprindere 

sociala 
10.Certificat ONRC din care sa rezulte faptul ca in momentul depunerii planului de 
afaceri persoana fizica nu este asociat majoritar in cadrul altei intreprinderi. 
 

Pentru persoanele care nu fac parte din grupul tinta al proiectului, dosarul de concurs 
contine in plus: 

2.Adeverinta de studii/ Diploma de studii - copie 
3. FORMULARELE DE ÎNREGISTRARE INDIVIDUALĂ A 
PARTICIPANȚILOR impreuna cu documentele aferente-Anexa 10; 

 

  

Verificarea administrativă și a eligibilității 
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4 

Documentele in baza cărora se face evaluarea, sunt numerotate si asumate de 
către             solicitant cu semnătură olografa pe fiecare pagina  

  

5 Informațiile din toate documentele trimise coincid.   

 
 
 

6 

Planul de afaceri (Anexa 1), Bugetul (Anexa 2), Proiecțiile financiare (Anexa 3), 

Declarația privind evitarea conflictului de interese și a incompatibilităților, Acordul 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, Declaratia de evitare a dublei finantari; 

au fost redactate la calculator, în limba română și sunt în conformitate cu formatul 

tip;  

Anexele se vor transmite obligatoriu tehnoredactate, nu completate 

olograf.  

  

7 Solicitantul este eligibil conform Metodologiei de selectie PA?   

 
8 

Solicitantul dorește să îşi înfiinţeze o întreprindere sociala cu sediul social SI 

Punctul/Punctele de lucru în judetele Alba, Brasov, Covasna, Hargita, Mures, Sibiu, 

Bacau, Botosani,  Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, 

Ialomita, Prahova, Teleorman pentru desfăşurarea unei activităţi cu                 scop social, care 

respectă principiile economiei sociale; 

  

9 Solicitantul are vârsta de minim 18 ani impliniti.   

 
10 

Solicitantul nu este în conflict de interese și/sau în oricare formă de incompatibilitate 

(se verifica completarea conforma a Declaratiei de evitare conflict de interese si a 

incompatibilitatilor) 

  

 
 

11 

Solicitantul este de acord cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 

personal în cadrul proiectului 

(se verifica completarea conforma a Declaratiei de acord prelucrare date cu caracter 

personal) 

  

 
12 

Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se încadrează în limita de maximum 

100.000,00 euro (echivalent în lei), la cursul inforeuro din August 2018 (462.380,00 

LEI) 

  

13 
Planul de afaceri este intocmit pentru o intreprindere sociala care va angaja minim 

2 persoane 

  

14 Valoarea finantarii de minimis este corelata cu numărul de angajati asumati in PA?   

15 
Normele salariale pentru toti angajatii obligatorii conform bugetului de minimis 

solicitat sunt de min 4 ore/zi sau 20/saptămână. 

  

 

ATENȚIE: PENTRU MINIM UN CRITERIU EVALUAT CU ”NU” LA GRILA DE EVALUARE ADMINISTRATIVĂ 

PLANUL DE AFACERI VA FI RESPINS ȘI NU VA MAI FI EVALUAT CONFORM GRILEI DE EVALUARE TEHNICO-

FINANCIARĂ  

 
 
 
 
 
 


