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ANEXA 8. GRILĂ DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII

I. Analiza criteriilor
CONFORMITATEA
CRITERIULUI
NR.
CRT
1.

2.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

CRITERIU
DA
Beneficiarul face parte din una din categoriile de grup tintă ale proiectului ?
(explicatii: Se vor verifica formularul de înregistrare grup țintă, documentele
justificative privind apartenența la categoria de grup țintă și buletinul de identitate
ale beneficiarului)
Beneficiarul a incarcat in aplicatia on line/a transmis la sediul organizatorului grila
de evaluare preliminara aferenta planului de afaceri depus in cadrul concursului?
(explicaţii: nu se admit transmiterea grilelor de evaluare preliminara decat prin
incarcarea acestora in platforma online/intr-o forma tehnoredactata)
Documentele conexe sunt semnate de către beneficiar?
(explicaţii: se va verifica dacă persoana care a semnat planul de afaceri este aceeaşi
cu persoana numita la cap. I.1 si aceeaşi cu persoana identificată în copia după
actul de identitate)
Investiţiile prevăzute prin planul de afaceri și obiectivul general al planului de
afaceri este in concordanta cu obiectivul general al proiectului, respectiv
„Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si manageriale in vederea imbunatatirii
performantei si formarii profesionale actuale a persoanelor cu varsta peste 18 ani,
din care cel putin 50% persoane din categoria 18-25 de ani inmatriculate in
invatamantul superior, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial si pentru a genera
un numar crescut de afaceri” și cu obiectivul specific 1 din cadrul proiectului,
respectiv: „Implementarea de programe si servicii inovatoare in sprijinul demararii
activitatilor unei noi afaceri, antreprenoriatul si ocuparea pe cont propriu, prin
infiintarea si dezvoltarea de noi intreprinderi (maxim 40)
Bugetul planului de afaceri este corect intocmit?
(explicatii: Se va verifica sectiunea IV.1. Bugetul Investitiei din Planul de afaceri si
categoriile de cheltuieli enumerate în Regulamentul de concurs)
Durata de implementare este de maxim 4 luni calendaristice?
(explicatii: Se va verifica sectiunea II.3 Descrierea activităţilor proiectului si
calendarul de implementare al activităţilor din Planul de afaceri)
Investiția prevăzută în Planul de afacere propus este localizată în regiunile vizate de
proiect?
(explicatii: se va verifica sectiunea I.2, randul: Localizare proiect, din Planul de
afaceri)
Intreprindere nou infiintata in cadrul concursului de planuri de afacere va asigura
crearea a cel putin 2 locuri de munca?
(explicatii: se va verifica sectiunea IV.1 Organizarea si managementul intreprinderii
din planul de afaceri si introducerea celor doua minim doua locuri in bugetul
planului de afaceri)
Cod-ul CAEN este conform prevederilor regulamentului de concurs?
(explicatii: se va verifica daca participantul la concurs a selectat codul CAEN
principal din lista, parte integranta a regulamentului)
Sunt anexate la planul de afacere toate Anexele din regulamentul concursului

1

NU

Nu este
cazul

Nume beneficiarului al cărui plan de afacere
este evaluat:
Denumire plan de afacere:

Pagina 2

II.Rezultatul evaluării conformității administrative și a eligibilității
Nota metodologică: 1. Daca răspunsul la toate criteriile este DA, planul de afaceri este considerat ADMIS
2. Daca raspunsul la oricare dintre criterii este NU, planul de afaceri este considerat RESPINS
Se va bifa
varianta

Intocmit (Nume/Prenume):

ADMIS.
Intră în evaluarea tehnico-financiară
RESPINS
Nu intră în evaluarea tehnico-financiară
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Semnătură:

Dată:

