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Anexa 6 

 
Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

 
competiția de planuri de afaceri - „Antreprenor in satul meu” 

 
REF:  
 

Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității  
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Prioritatea de investiție 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea 
comunității 
Beneficiar: Fundaţia Corona 
Titlul proiectului: „Solidaritate în teritoriul Gal Ștefan Cel Mare” 
Contract de finanțare nr. POCU/827/5/2/139382 

 
 

☐  Evaluator 1 

☐  Evaluator 2 
 

Date solicitant 
 

Nume si prenume: 

Titlul proiectului:  

Sesiunea de depunere: Apel 1 

Număr și data înregistrării proiectului: 

 
 

 Criterii Subcriterii procesate de evaluatori DA NU 

1. 

Planul de afaceri împreună cu 
anexele solicitate sunt depuse 
în termenul prevăzut în 
Ghidul solicitantului? 

Se verifică dacă planul de afaceri are ca dată de 
depunere maximă 16.07.2021 (inclusiv).  

  

2. 
Planul de afaceri respectă 
formatul solicitat și conține 
toate anexele solicitate? 

Anexele obligatorii exista în dosarul depus: 
- Anexa 0. OPIS - model standard 
- Anexa 1. Scrisoare de înaintare a planului de afaceri 
prin care se solicită finanțare 

  

Versiunea  02 

Data versiunii: Iunie 2021 
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 Criterii Subcriterii procesate de evaluatori DA NU 

- Anexa 2. Plan de afaceri – model standard 
- Anexa 3. Buget si Previziuni Financiare  

       - Anexa 4. Declarația eligibilitate 
       -Anexa 5 Declaraţie pe propria răspundere privind 
conflictul de interese 
 

3. 
Planul de afaceri este 
asumat? 

Se verifică dacă documentele depuse sunt însușite prin 
semnătura titularului. 

  

4. 

Solicitantul face parte din 
categoria de beneficiari 
eligibili și îndeplinește 
condițiile stabilite în Ghidul 
Solicitantului? 

Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili  

 Fac parte din grupul țintă al proiectului conform 
listei puse la dispoziţie de Fundaţia Corona 

  

5. 

Contribuția financiară 
solicitată se încadrează în 
limitele stabilite în Ghidul 
solicitantului ? 

Valoarea finanțării nerambursabile este de maxim 80.000,00 
lei. 

 

  

6. Durata proiectului 
Durata de implementare a investiției este de maximum 12 
luni de la data de începere a proiectului si o perioada de 
sustenabilitate de 6 luni. 

  

7. 
Afacerea propusa se 
încadrează in codurile CAEN 
eligibile?  

Schema de minimis nu poate avea ca obiect următoarele 
categorii de ajutoare: 
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara 
activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, 
reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 
2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul 
produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1184/2006 si (CE) nr. 1224/2009 ale 
Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
104/2000 al Consiliului;  
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară 
activitatea în domeniul producţiei primare de produse 
agricole, astfel cum sunt enumerate in Anexa 1 a Tratatului 
CE;  
c) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier 
de mărfuri. 
 
Intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul 
prelucrării și comercializarii produselor agricole pot 
beneficia de ajutor de minimis cu respectarea cumulativă a 
următoarelor conditii:   
• valoarea ajutorului să nu fie stabilită pe baza pretului sau a 

  



 

 

 
 

“Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 
 POCU/827/5/2/139382 

3 
 

 Criterii Subcriterii procesate de evaluatori DA NU 

cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii 
primari sau introduse pe piata de intreprinderile in cauza;  
• ajutoroarele să nu fie condiţionate de transferarea lor 
parţiala sau integrală către producători primari.  

8. 

Codurile CAEN vizate de 
investiție au fost selectate 
corespunzător si se potrivesc 
cu activitatea propusa  

Se verifica daca activitățile/produsele/serviciile propuse prin 
planul de afaceri, se încadrează in codurile CAEN selectate 
de solicitant (1 cod CAEN principal și maxim 5 coduri caen 
complementare). 
Obs! Dacă activitatea se încadrează în cel putin un cod caen 
eligibil, criteriul se consideră îndeplinit.  

  

9. 

Sediul social al firmei propuse 
a se infiinta prin proiect este 
în teritoriul acoperit de GAL 
Stefan cel Mare. 
 

Se verifică Anexa 2. Plan de afaceri – model standard 
Sediul social al firmei noi înfiinţate este obligatoriu sa fie pe 
teritoriul acoperit de GAL Stefan cel Mare, respectiv : 
-din jud. Iași UAT-urile: Aroneanu, Ciortești, Comarna, 
Costuleni, Dobrovăț, Golăiești, Prisăcani, Țuțora, Ungheni 
-din jud. Vaslui UAT-urile: Codăești, Dănești, Negrești, 
Rebricea, Tăcuta 

  

10. 
Solicitantul își propune 
crearea a minim 1 locuri de 
munca? 

Se vor verifica planul de afaceri si declarația de eligibilitate   

11. 

Cheltuielile prevăzute în 
bugetul proiectului se 
încadrează în categorii 
eligibile din ghidul 
solicitantului? 

Se verifica cheltuielile prevăzute a fi efectuate din finanţarea 
nerambursabilă solicitată conform Anexa 3  Buget si 
Previziuni.  

  

 
În această etapă de evaluare a planului de afaceri se poate solicita o singură clarificare de către comisia 
de evaluare.  
Planul de afaceri și anexele poate fi revizuit ca urmare a solicitării de clarificări.  
 
Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU (după etapa de clarificări), planul 
de afaceri va fi respins. 
 

Nume Prenume Evaluator  

Semnătura  

 

 


