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ANEXA 1 

GRILĂ DE EVALUARE  ADMINISTRATIVĂ ȘI DE ELIGIBILITATE 

 

Nume și prenume aplicant:_____________________________________ 
 
Titlul planului de afaceri:_______________________________________ 
 

Număr de înregistrare plan de afaceri:____________________________ 

 

Nr 
CRT. 

CRITERII DE VERIFICARE DA NU NU 
ESTE 

CAZUL 

OBSERVAȚII EVALUATOR 

I. CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ 

1.  Aplicantul a depus Scrisoarea de înaintare plan de afaceri (Anexa A)? 
Scrisoarea de înaintare respectă formatul standard, este  semnată și 
datată, și este depusă în format PDF?  
Se verifică existența Scrisorii de înaintare Anexa A la dosar. Dacă nu este 
atașată la dosar Scrisoarea de înaintare Anexa A se va solicita completarea 
dosarului. Dacă anexa nu este transmisă în completare la dosar, acesta va fi 
respins. Dacă Scrisoarea de înaintare Anexa A este atașată la Dosar, se 
verifică conformitatea acesteia. Dacă nu respectă formatul standard, sau nu 
este semnată și datată, se va solicita retransmiterea acesteia cu respectarea 
condițiilor de formă și completată corect. Dacă Scrisoarea de inaintare nu 
este transmisă în forma solicitată dosarul aplicantului  va fi respins. 

 

    

2.  Aplicantul a depus Planul de afaceri (Anexa B)? Planul de afaceri 
respecta formatul standard, este  semnat si datat, și este depus în 
format PDF?  
Se verifică existența Anexa B_Plan de afaceri la dosar. Dacă nu este atașată 
la dosar Anexa B_Plan de afaceri dosarul aplicantului  va fi respins fără a se 
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mai solicita completarea dosarului prin solicitare de informatii suplimentare. 
Dacă Anexa B_Plan de afaceri este atașată la Dosar, se verifică 
conformitatea acesteia. Dacă nu respectă formatul standard, nu sunt 
completate toate secțiunile, sau anumite secțiuni au fost eliminate  dosarul 
aplicantului  va fi respins fără a se mai solicita completarea dosarului prin 
solicitare de informatii suplimentare . Dacă Anexa B_Plan de afaceri este 
atașată la Dosar , respectă cerințele de formă dar nu este semnată și datată, 
se va solicita retransmiterea acesteia semnată și datată. Dacă Anexa B_Plan 
de afaceri nu este transmisă semnată și datată sau aplicantul modifică forma 
și conținutul transmis inițial dosarul aplicantului  va fi respins. 

 

3.  Aplicantul a depus Bugetul planului de afaceri (Anexa C._Bugetul 
planului de afaceri respecta formatul standard, și are completate 
ambele secțiuni C1_Bugetul detaliat si C2_Macheta Financiară? 
Bugetul Planului de afaceri este depus în format excell? Se verifică 
existența Anexa C_Bugetul Planului de afaceri la dosar. Dacă nu este atașată 
la dosar Anexa C_Bugetul Planului de afaceri dosarul aplicantului  va fi 
respins fără a se mai solicita completarea dosarului prin solicitare de 
informatii suplimentare. Dacă Anexa C_Bugetul Planului de afaceri este 
atașată la Dosar, se verifică conformitatea acesteia. Dacă nu respectă 
formatul standard, nu sunt completate ambele secțiuni Anexa C1_Bugetul 
detaliat si Anexa C2_Macheta Financiară, dosarul aplicantului  va fi respins 
fără a se mai solicita completarea dosarului prin solicitare de informatii 
suplimentare . Dacă Anexa C_Bugetul Planului de afaceri este atașată la 
Dosar , dar nu respectă cerințele de formă , nu este in format excell,, se va 
solicita retransmiterea acesteia în format excell. Dacă Anexa C_Bugetul 
Planului de afaceri nu este transmisă în format excell  sau aplicantul modifică 
conținutul transmis inițial dosarul aplicantului  va fi respins. 

 

    

4.  Aplicantul a depus Declarația de eligibilitate (Anexa D)? Declarația de 
eligibilitate respecta formatul standard, este  semnată si datată, și este 
depusă în format PDF? 
Se verifică existența Declarației Anexa D la dosar. Dacă nu este atașată la 
dosar declarația Anexa D se va solicita completarea dosarului. Dacă 
declarația nu este transmisă în completare la dosar, acesta va fi respins. 
Dacă declarația este atașată la Dosar, se verifică conformitatea acesteia. 
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Dacă nu respectă formatul standard, sau nu este semnată și datată, se va 
solicita retransmiterea acesteia cu respectarea condițiilor de formă și 
completată corect. Daca declarația nu este transmisă în forma solicitată 
dosarul aplicantului  va fi respins. 

 

5.  Aplicantul a depus Declarația pe proprie răspundere (Anexa E)? 
Declarația pe proprie răspundere respecta formatul standard, sunt 
bifate toate punctele din declarație, este  semnată și datată, și este 
depusă în format PDF? 
Se verifică existența Declarației Anexa E la dosar. Dacă nu este atașată la 
dosar declarația Anexa E se va solicita completarea dosarului. Dacă 
declarația nu este transmisă în completare la dosar, acesta va fi respins. 
Dacă declarația este atașată la Dosar, se verifică conformitatea acesteia. 
Dacă nu respectă formatul standard, nu sunt bifate toate punctele din 
declarație sau nu este semnată și datată, se va solicita retransmiterea 
acesteia cu respectarea condițiilor de formă și completată corect. Daca 
declarația nu este transmisă în forma solicitată dosarul aplicantului  va fi 
respins. 
 

    

6.  Aplicantul a prezentat cerificat de absolvire a unui program de formare 
profesională pentru una din ocupațiile:  
Antreprenor în economia socială Cod COR 112032  
Manager de întreprindere socială Cod COR 112036 
Acest document este obligatoriu doar pentru aplicanții care nu au participat 
la cursurile de formare antreprenorială organizate de Administratorul schemei 
pentru entități sociale; 
Dacă nu s-a atașat la dosar cerificatul de absolvire a unui program de formare 
profesională pentru una din cele două ocupații, se va solicita completarea 
dosarului. 

Daca cerificatul nu este prezentat în completare la dosar, acesta va fi respins. 
 

    

7.  Aplicația a fost transmisă în perioada de depunere stabilită în 
Metodologia privind selectarea planurilor de afaceri 
Se verifică dacă este respectat termenul de  30 de zile de la data transmiterii 
Notificării privind începerea depunerii de planuri de afaceri  și data primirii 
aplicației 
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II. ELIGIBILITATE 

1.  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. 
Se va verifica  în Declarația de eligibilitate (Anexa D) existența punctului 1 din 
formatul standard 

 

    

2. Aplicantul nu a fost niciodată condamnat printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, 
implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 
Se va verifica  în Declarația de eligibilitate (Anexa D) existența punctului 2 din 
formatul standard 

 

    

3. 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. 
Se va verifica  în Declarația de eligibilitate (Anexa D) existența punctului 3 din 
formatul standard 

 

    

4. Aplicantul își asumă responsabilitatea implementării planului de 
afaceri depus, în calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce 
va fi înființate, şi nu acţionează ca intermediar pentru planul de afaceri 
propus spre finanțare. 
Se va verifica  în Declarația de eligibilitate (Anexa D) existența punctului 4 din 
formatul standard 

 

    

5. Aplicantul nu a mai depus acest plan de afaceri în competiție la un alt 
administrator de grant. 
Se va verifica  în Declarația de eligibilitate (Anexa D) existența punctului 1 din 
formatul standard 

 

    

6. Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi sociale în 
Regiunea Nord-Vest?  
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
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-Locul de implementare al planului de afaceri- Cap. I 

 

7. Planul de afaceri propus vizează înființarea unei întreprinderi sociale 
care se va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind economia 
socială? 
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
-Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale- Cap. V 

 

    

8. Planul de afaceri prevede crearea a minim 2 noi locuri de muncă ?  
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
-Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale- Cap. V 

 

    

9. Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi sociale care va 
desfășura activitate în domeniu/domenii de activitate eligibile în cadrul 
prezentei scheme ? 
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
-Domeniul/domeniile de activitate- Cap. I – Se verifică ca domeniul de 
activitate al intreprinderii să nu se încadreze în categoria de activități conform 
Nomenclatorului de coduri CAEN exceptate de la finanțare, așa cum sunt ele 
precizate 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 și 
la Cap.VII.2 alin 6 din Metodologia de selecție planuri de afaceri 

 

    

10. Ajutorul de minimis solicitat prin Planul de afaceri, se încadrează în 
plafonul maxim acordat prin prezenta schemă de minimis, respectiv 
254.309 Lei 
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
-Finanțare nerambursabilă solicitată - Anexa C1_Bugetul detaliat al 
proiectului 

 

    

11. Planul de afaceri prevede informații privind respectarea cerințelor 
obligatorii a fi îndeplinite de întreprinderile sociale nou înființate prin 
prezenta schemă conform cerintelor din Metodologia de selectie 
planuri de afaceri 
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
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-Modelul de organizare și funcționare a întreprinderii sociale- Cap. V 

- Planul de management- Cap.XV 
- Anexa C2_Macheta Financiară 

 

12.  

Planul de afaceri este unicat, nu are un grad ridicat de asemănare cu 
alt plan/alte planuri de afaceri depuse în cadrul acestei sesiuni de 
depunere, de către un alt aplicant. 
Se vor verifica in planul de afaceri următoarele secțiuni: 
- Segmentul de piață căruia se adresează întreprinderea – Cap. IV 
- Planul de management- Cap.XV 
- Strategia de marketing- Cap. VIII 
- Bugetul detaliat - Anexa C1_Bugetul detaliat 
Daca cel puțin una din aceste secțiuni sunt identice sau au un grad mare de 
asemănare proiectele vor fi respinse. 

    

 

Nume și prenume membru comisie evaluare: 
 
Data evaluării: 
 
Semnătura: 

 

 


