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ANEXA 7 GRILA DE EVALUARE FAZA 1 
 
(Evaluare administrativă și de eligibilitate) 
 
Nume și prenume aplicant: 
Titlul planului de afaceri: 
Număr de înregistrare plan de afaceri: 
 

Nr. 
crt. Criteriu 

Îndeplinire 
criteriu Observații 

DA NU 

1. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ    

1.1. Anexa 1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și 
respect formatul standard? Este semnată în original? 

   

1.2. Anexa 2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este 
conformă, este semnată și datată? Este semnată în original? 

   

1.3. Anexa 3_Planul de afaceri este depus, este conform, este 
semnat și datat. Este semnat în original? 

   

1.3.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat 
și atașat la planul de afaceri? Este semnat în original? 

   

1.3.2. Au fost atașate note de estimare a valorii pentru achizițiile 
care vor fi realizate, adică capitolul 3-6 din Anexa 4_Bugetul 
Planului de Afaceri, sheet 1_Buget detaliat subvenție.  

   

1.4. Anexa 4_Bugetul Planului de Afaceri este depus, este 
conform, include 6 sheet-uri și are completată secțiunea – 
Identificare beneficiar?  

   

1.5. Aplicația a fost transmisă în perioada de depunere stabilită?    

2. ELIGIBILITATE    

2.1. Aplicantul este absolvent al unui curs certificat ANC în 
Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032), derulat 
în cadrul proiectului ”ȚINEM APROAPE ȘI SUSȚINEM 
ÎNTREPRINDERILE SOCIALE!” - POCU/449/4/16/128497”? 

   

2.2. Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi sociale 
care se va constitui în regiunile mai puțin dezvoltate: Centru, 
Nord-Vest? 

   

2.3. Planul de afaceri propus vizează înființarea unei întreprinderi 
sociale care se va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind 
economia socială? 

   

2.4. Planul de afaceri nu se adresează activităților economice 
enumerate la art.5, alin.(2) din Schema de ajutor de minimis – 
Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale aprobată 
prin Ordinul nr. 772/03.08.2018, aferentă Programului 
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operațional Capital uman 2014-2020? (capitolul 6 din 
”Metodologia competiției de planuri de afaceri”). 

2.5. Planul de afaceri nu este identic/nu are un grad foarte mare 
de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de 
piață, planului de management și marketing și bugetul 
detaliat cu un alt plan de afaceri depus de o altă 
persoană/alte persoane în cadrul proiectului?! 

   

2.6. Planul de afaceri reflectă realitatea segmentului de piață vizat 
și este fundamentat tehnic și economic, pornind de la 
informații verificabile în zona geografică de implementare a 
proiectului?! 

   

2.7. Planul de afaceri vizează un cuantum al ajutorului de minimis 
solicitat corelat cu numărului minim de locuri de muncă. 

   

2.8. Aplicantul nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări 
pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și 
irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale. 

   

2.9. Aplicantul nu a fost niciodată condamnat printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, 
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități 
ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunității 
Europene. 

   

2.10. Aplicantul nu este angajat al liderului de proiect sau ai 
partenerilor și nici nu e în relație de soț/soție, afin sau rudă, 
până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect 
sau al partenerilor. 

   

2.11. Aplicantul își asumă responsabilitatea implementării planului 
de afaceri depus, în calitate de viitor reprezentant legal al 
întreprinderii ce va fi înființate, și nu acționează ca 
intermediar pentru planul de afaceri propus spre finanțare. 

   

2.12. Aplicantul nu a mai depus acest plan de afaceri în competiție 
la un alt administrator de grant. 

   

 
Data evaluare: 
 
Expert evaluare planuri de afaceri 
 
Semnătură: 


