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  Anexa 1  

 

Listă de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii 

 

Aplicant (nume și prenume):  

Nr. Înreg.:  

Data: 

Expert grup ţintă (nume si prenume): 

Nr. 

Crt. 

CRITERIU DE 

ELIGIBILITATE 

DOCUMENT 

JUSTIFICATIV 

DA NU OBS. 

1. Vârsta de minimum 18 ani 

împliniți; 

Copie după CI/BI, conform 

cu originalul, semnată; 

   

2. Au reședința sau domiciliul 

în mediul rural sau în cel 

urban al regiunii Nord-Vest; 

Copie după CI/BI, conform 

cu originalul, semnată; 

   

3. Intenționează să înființeze o 

întreprindere socială 

Regiunea Nord-Vest (Cluj, 

Sălaj, Bihor, Satu-Mare, 

Maramureș și Bistrița 

Năsăud); 

Declarație pe proprie 

răspundere privind 

înregistrarea în grupul țintă al 

proiectului, completată 

integral, semnată (Anexa 4); 

   

4. Nu deține și nu are calitatea 

de acționar/asociat majoritar 

în structura altor 

intreprinderi, la data 

semnarii contractului de 

subventie; 

Declarație pe proprie 

răspundere privind 

înregistrarea în grupul țintă al 

proiectului, completată 

integral, semnată (Anexa 4); 

   

5. Se încadrează în 

următoarele categorii de pe 

piața muncii:  

− angajat/angajat pe 

cont propriu; 

− șomeri; 

− persoane inactive. 

Declarație pe proprie 

răspundere privind statutul pe 

piața muncii, completată 

integral, semnată (Anexa 6) 

și eventuale documente 

justificative, semnate (carnet 

de șomer, adeverință de la 

locul de muncă, adeverință 

pentru tinerii cu vârsta 18-24 

ani că sunt cuprinși într-o 

formă de învățământ sau că 

lucrează, etc), conform cu 

originalul, semnată; 

   

6. Are un nivel de educație 

care să-i permită accesul la 

programul de formare, 

respectiv studii medii; 

Copie după ultima diplomă 

de studii (minim studii medii 

pentru participarea la 

programul de formare), 

conform cu originalul, 

semnată; 

   

7. Nu s-a înscris și nu face Declarație pe proprie    
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parte din grupul țintă al altui 

operator de grant în cadrul 

acestei scheme; 

răspundere privind evitarea 

dublei finanțări, completată 

integral, semnată (Anexa 5); 

8. Nu a mai beneficiat de 

ajutor de Minimis în ultimii 

3 ani consecutivi, ajutor 

care, cumulat cu prezenta 

schemă de Minimis, să 

depășească echivalentul în 

lei a €200.000 (€100.000 în 

cazul întreprinderilor unice 

care efectuează transport de 

mărfuri în contul terților sau 

contra cost) conform 

Regulamentului UE nr. 

1407/2013 din 18.12.2013 

pentru aplicarea art. 107 si 

108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de 

Minimis); 

Declarație pe proprie 

răspundere privind evitarea 

dublei finanțări, completată 

integral, semnată (Anexa 5); 

 

   

9. Să fie de acord cu 

prelucrarea datelor 

personale. 

Declarație pe proprie 

răspundere privind 

înregistrarea în grupul țintă al 

proiectului, completată 

integral, semnată (Anexa 4); 

   

10. Să își exprime 

disponibilitatea pentru 

participarea la activitățile 

proiectului. 

Declarație pe proprie 

răspundere privind 

înregistrarea în grupul țintă al 

proiectului, completată 

integral, semnată (Anexa 4); 

   

11. Să transmită formularul de 

intenție pentru înscrierea în 

baza de date inițială, 

completat, din care rezultă 

interesul pentru dezvoltarea 

unei afaceri sociale. 

Formular 4    

 

Toate criteriile sunt eliminatorii. În cazul în care se răspunde cu NU, persoana aplicanta se 

respinge, fără a se continua cu verificarea următoarelor criterii.  

 

Dosarul este:   

 Acceptat (toate răspunsurile sunt afirmative) 

 Respins (dacă există cel puţin un răspuns negativ identificat în coloana „NU”) 

 


