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Anexa nr. 9 
LA METODOLOGIA DE EVALUARE SI SELECTIE PLANURI DE AFACERI, 
PROIECT „NESES- ”START-UP social Nord-Est” POCU/449/4/16/ 128520 
 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE A DOCUMENTELOR DEPUSE ȘI A 
ELIGIBILITĂȚII PARTICIPANTULUI LA SELECȚIE 

 
NUME SI PRENUME PARTICIPANT LA COMPETITIA DE PLANURI DE AFACERI / ID PARTICIPANT 
 
..................................................................................................................../ .......................... 
 
NUME SI PRENUME EVALUATOR ..................................................................................... Data: ........................... 
 
SEMNATURA EVALUATOR ................................................................. 
 
EVALUATORUL VA ANALIZA DACĂ SUNT ÎNDEPLINITE CRITERIILE DE EVALUARE MAI JOS PREZENTATE ȘI VA ALEGE UNA DINTRE URMĂTOARELE 
VARIANTE: 
PARTICIPANT ELIGIBIL    _____ 
PARTICIPANT NEELIGIBIL  _____ 

Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

Conformitatea administrativă a documentelor depuse 

1.Dosarul de concurs este complet, semnat, datat și 
conține toate documentele menționate de Metodologia de 
evaluare și selecție planuri de afaceri 

Verificarea existenței în dosarul depus de către 
aplicant a documentelor solicitate de către 
Metodologia de evaluare și selecție planuri de 
afaceri, conform opisului depus la dosar. 
Verificarea semnăturilor aplicantului pe fiecare 
pagină a dosarului de concurs 
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Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

2. Documentele conținute de dosarul de concurs respectă 
formatul standard al anexelor 
solicitate conform Metodologiei de evaluare și selecție 
planuri de afaceri 

Verificarea datării documentelor depuse de către 
participantul la selecție 
Verificarea conformității documentelor depuse cu 
formatul anexelor solicitate de Metodologia de 
evaluare și selecție planuri de afaceri 

   

• Anexa 1_Formularul de înscriere în concurs 
 

Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, datat și 
semnat 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Copie Carte de identitate Verificare existență copie CI, semnată și conform cu 
originalul 
Verificare dacă documentul este transmis și 
transmis și în format electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Documente care atestă studiile generale obligatorii ale 
solicitantului  

Verificare existență copie documente de studii 
semnate, conform cu originalul 
Verificare dacă documentele sunt transmise și în 
format electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Document care atestă obținerea calificării de 
Antreprenor în economia socială 

Verificare existență copie document de calificare, 
semnat, conform cu originalul 
Verificare dacă documentul este transmis și în 
format electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Declarație consimțământ privind acceptul de prelucrare 
a datelor cu caracter personal – Nu se solicită 
participanților care sunt deja înscriși în grupul țintă 

Verificarea existenței formularului- Anexa 12 
Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 
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Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

Verificare dacă formularul este original, datat și 
semnat 
Verificare dacă documentul este transmis și în 
format electronic (scanat, fișier.pdf) 

• Anexa 2_Declarație pe propria răspundere privind 
eligibilitatea 

Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, datat și 
semnat 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Anexa 7_Angajament de respectare a cerințelor 
proiectului 

Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, datat și 
semnat 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Anexa 3_Planul de afaceri Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, daca este 
datat  și dacă este semnat pe fiecare pagină 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf) 

   

• Anexa 4_Bugetul planului de afaceri Verificarea existenței formularului    
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Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, daca este 
datat  și dacă este semnat pe fiecare pagină 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf și format editabil, 
fișier.xls) 

   

• Anexa 6_Cash Flow-ul planului de afaceri Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, daca este 
datat  și dacă este semnat pe fiecare pagină 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf și format editabil, 
fișier.xls) 

   

• Anexa 5_Anexă Grafic activități Verificarea existenței formularului    

Verificare dacă formularul depus respectă formatul 
standard 

   

Verificare dacă formularul este original, daca este 
datat  și dacă este semnat pe fiecare pagină 

   

Verificare dacă formularul este transmis și în format 
electronic (scanat, fișier.pdf și format editabil, 
fișier.xls) 

   

Eligibilitatea solicitantului 

1. Solicitantul are vârsta de minim 18 ani și maxim 65 ani la 
data depunerii documentației în competiția de planuri de 
afaceri și maxim 65 ani 

Verificare CI    
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Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

2. Solicitantul a absolvit programul de formare profesională 
Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032), derulat 
cadrul proiectului "NESES -”Start-up social Nord Est!" – 
antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord-Est"- și 
deține un certificat de absolvire eliberat în urma examenului 
de absolvire. /deține deja un certificat de absolvire ANC  în 
Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032) sau 
Manager Întreprindere Socială (cod COR 112036), obținut 
prin formarea profesională în cadrul altei entități juridice 

Verificare certificat absolvire programul de formare 
profesională Antreprenor în economia socială (Cod COR 
112032) 

   

3. Solicitantul are cel puțin studii medii absolvite cu sau 
fără diplomă de bacalaureat  

Verificare copie diploma de studii 
 

   

4. Solicitantul are domiciliul sau reședința în 
mediul urban sau rural din regiunea Nord Est 
 

Verificarea copiei după CI    

5. Solicitantul are capacitatea legală de a înființa o 
întreprindere de economie socială, conform Legii 219/2015 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
 

   

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

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
 

   

7. Solicitantul să nu fie angajat al liderului de proiect sau al 
partenerilor și nici să nu fie în relație de soț/soție, afin sau 
rudă până la gradul 2 inclusiv, cu un angajat al liderului de 
proiect sau partenerilor. 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
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Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

8. Solicitantul își asumă responsabilitatea implementării 
planului de afaceri depus și  nu acționează ca intermediar 
pentru planul de afaceri propus spre finanțare. 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
 

   

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

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
 

   

10.Solicitantul nu furnizează informații false Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 
 

   

11. Solicitantul nu au fost subiectul unei/unui decizii/ordin 
de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei 
Europene/Consiliului Concurenței ori al unui alt furnizor de 
ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de 
decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral 
recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 

   

12. Solicitantul nu beneficiază de alte proiecte finanțate prin 
POSDRU/POCU 2014-2020 pentru activități similare cu cele 
ale proiectului ”NESES-”start-up social Nord Est!”-
antreprenoriat social sustenabil în regiunea Nord Est” 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 

   

13. Solicitantul nu face parte din categoria tineri NEETs 
(care nu urmează nicio formă de 
învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu 
vârsta între 16 – 24 ani 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 

   

Eligibilitatea activităților     



 

NESSES – START-UP SOCIAL NORD-EST – POCU/449/4/16/128520                                                                                                                                                             
ANEXA 9: GRILA DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

7 

 

Criteriu de evaluare 
 

Documente și aspecte verificate DA NU Observații 

1.Solicitantul intenționează să înființeze o 
Întreprindere socială conform LEGII NR.219/2015 în mediul 
urban/rural în regiunea Nord Est 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 

   

2. Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor sociale 
nou înființate vor avea domiciliul sau reședința în regiunea 
Nord-Est, în mediul urban sau rural 

Verificarea Anexei 2 Declarație pe propria 
răspundere privind eligibilitatea 

   

2.Investiția propusă de solicitant prin Planul de afaceri 
vizează o activitate din codul CAEN 
(Clasificarea Activităților din Economia 
Națională) eligibil, conform Listei CAEN 
eligibile  

Se verifică codul CAEN declarat în Anexa 1 să 
îndeplinească Criteriul de eligibilitate înscris în 
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri, Cap. 
II, Subcap. II.2.1 Eligibilitatea planurilor de afaceri, 
pct.3. 

   

Eligibilitatea cheltuielilor     

Cheltuielile aferente ajutorului de minimis și 
incluse în Planul de afaceri fac parte din 
categoria cheltuielilor eligibile conform 
prevederilor legale în vigoare  

Cheltuielile aferente ajutorului de minimis și incluse 
în Planul de afaceri fac parte din categoria 
cheltuielilor eligibile conform 
prevederilor Cap. II.3 Eligibilitatea cheltuielilor din 
Metodologia de selecție a planurilor de afaceri 

   

 


