
Anexa 12

Nume prenume aplicant:

Nr 

crt

Criteriu de evaluare Documente verificate DA NU OBSERVATII 

1 Planul de afaceri respectă formatul solicitat și 

conține toate anexele solicitate.

Se verifică conformitatea cu Anexa 8

2 Dosarul de concurs este complet, semnat, datat Cerere de înscriere/participare la concursul de planuri 

de afaceri (Anexa 7) – în original

Planul de afaceri (Anexa 8) însoțit de buget și anexe – 

în original și în format electronic (pdf, iar bugetul în 

format Excel)

Declarație pe proprie răspundere (Anexa 9) – în 

original

Certificat/adeverință curs de formare antreprenorială – 

conform cu originalul

3 Dosarul de concurs este depus în termen Se verifica data depunerii, care trebuie să se încadreze 

în termenul de depunere a dosarelor specificat în 

Anuntul de demarare concurs 

4 Aplicantul se regăseşte in grupul ţintă al 

proiectului 

Se verifică registrul de grup ţintă Anexa 12 - Registru 

grup țintă

5 Aplicantul a parcurs cursul de formare 

antreprenorială ANC organizat în proiect sau 

se încadrează în categoria aplicantilor care au 

parcurs curs de antreprenoriat în afara 

proiectului

Se verifică baza de date cursanti sau se verifica 

certificat curs antreprenoriat în afara proiectului

Grila de verificare a conformităţii şi eligibilităţii planurilor de afaceri 

ELEMENTE DE CONFORMITATE

ELIGIBILITATE APLICANT 



6 Aplicantul nu se regăsește în nicio situație de 

excludere, incompatibilitate, conflict de interese 

în conformitate cu condițiile prezentei 

Metodologii

Declarație pe propria răspundere (Anexa 9) - în 

original

7 Afacerea este non-agricolă Se verifică Planul de afaceri şi Anexa 9 Declaraţie pe 

proprie răspundere8 Afacerea este localizată în mediul urban, în 

oricare din județele regiunii Nord-Vest (atât 

sediul social, cât și punctul/punctele de lucru)

Se verifică Planul de afaceri şi Anexa 9 Declaraţie pe 

proprie răspundere

9 Investiția vizează o activitate din cod CAEN 

eligibil 

Se verifică Planul de afaceri şi corelare cu Anexa 5 - 

Lista coduri CAEN eligibile

ELIGIBILITATE  AFACERE



10 Investiţia nu se încadrează în categoria activităţilor 

exceptate şi enumerate mai jos conform art.5 din 

Schema de minimis România Start Up Plus:

a) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi 

desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 

104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 

privind organizarea comună a pieţelor în sectorul 

produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 

17/21.01.2000;

b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își 

desfășoară activitatea în domeniul producției 

primare de produse agricole, astfel cum sunt 

enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;

c) ajutoarele acordate întreprinderilor care își 

desfășoară activitatea în sectorul transformării şi 

comercializării produselor agricole, prevăzute in 

Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe 

baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

achiziţionate de la producătorii primari sau 

introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

• atunci când ajutorul este condiţionat de 

transferarea lui parţială sau integrală către 

producători primari.

d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export 

către ţări terţe sau către state membre, respectiv 

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, 

ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei 

reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli 

curente legate de activitatea de export;

Se verifică Codul CAEN menţionat în Planul de 

afaceri şi Anexa 9 pentru a ne asigura că domeniul  

afacerii nu se încadreaza în domeniile exceptate 

11 Investiţia prevede crearea a minim 2 locuri de 

muncă în termen de maxim 6 luni de la 

semnarea contractului de subventie

Se verifică planul de afaceri şi Anexa 9 Declaraţia pe 

proprie răspundere

12 Planul de afaceri include activitatea obligatorie 

privind TIC

Se verifică Planul de afaceri capitolul Utilizarea 

instrumentelor IT (TIC)

ELIGIBILITATE CHELTUIELILOR



13 Cheltuielile aferente ajutorului de minimis şi 

incluse în planul de afaceri fac parte din 

categoria de cheltuieli eligibile

Se verifică planul de afaceri şi corelare cu lista 

cheltuielilor eligibile menţionate în Anexa 6 - Lista 

cheltuieli eligibile din metodologia de concurs

Nume prenume membru juriu

Semnatura

Data

DECIZIE 

membru juriu

ADMIS

RESPINS

NOTĂ: Dacă la vreun criteriu se bifează NU Dosarul depus este neeligibil.


































































































































































































































































































































































































































































































































































