
 

 

Anexa 7 - Grila I – Evaluarea administrativă și a eligibilității 
 
NR. 
CRT. 

CRITERIU DE ELIGIBILITATE DA NU 

1.  
Planul de afaceri intocmit de Solicitant respectă formatul standard si 
este însotita de toate anexele obligatorii solicitate 

  

2.  

Solicitantul isi are resedinta sau domiciliul în mediul rural sau în cel 
urban, într-una dintre cele 3 regiuni mai putin dezvoltate ale României, 
respectiv Nord-Vest, Centru sau Sud Muntenia unde se implementează 
proiectul 

  

3.  
Solicitantul îndeplineşte condiţiile generale de eligibilitate, prevăzute în 
Metodologia de desfăşurare a competiției de planuri de afaceri. 

  

4.  

Solicitantul nu se regăseşte în vreuna din situaţiile de neeligibilitate 
prevăzute în Metodologia de desfăşurare a concursului de planuri de 
afaceri respectiv nu sunt considerați eligibili tinerii NEETs (care nu 
urmează nicio formă de învăţământ şi nici nu au un loc de muncă) cu vârsta 
între 16 – 24 ani. 

  

5.  
Solicitantul a absolvit un program de formare antreprenorială 
(Antreprenor in economia sociala Cod COR 112032 sau Manager de 
întreprindere sociala cod COR 112036) 

  

6.  
Întreprinderea socială propusa a fi înfiinţată prin Planul de Afaceri are 
sediul social şi, după caz, sediul secundar în Regiunile Nord-Vest, Sud-
Muntenia și Centru în care se implementează proiectul. 

  

7.  

Nivelul ajutorului de minimis solicitat se află în directă corelaţie cu 
numărul minim de locuri de muncă ce vor fi create la cel târziu 3 luni de 
la semnare contractului de subvenţie, asumate prin planul de afaceri, în 
valorile precizate in Metodologie. 

  

8.  
Solicitantul are calitatea de asociat majoritar, în situaţia în care 
întreprinderea se înfiinţează ca societate reglementată de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, şi are mai mult de un asociat. 

  

9.  Locurile de muncă create se adresează, în mod obligatoriu, persoanelor 
care au domiciliul sau reşedinţa în Regiunile Nord-Vest, Sud-Muntenie și 
Centru, în mediul urban sau rural. 

  

10.  Afacerea propusă a fi înfiinţată prin Planul de Afaceri vizează înfiinţarea 
unei întreprinderi sociale care se va constitui conform Legii nr. 219/2015 
privind economia socială 

  

11.  Planul de afaceri nu se adresează activităţilor economice enumerate la 
art.5, alin.(2) din Schema de ajutor de minimis – Sprijin pentru înfiinţarea 
de întreprinderi sociale aprobată prin Ordinul nr.772/03.08.2018, 
aferentă Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 

  

12.  Solicitantul şi-a asumat prin planul de afaceri angajarea a cel puţin 2 
persoane la cel târziu 3 luni de la semnarea contractului de ajutor de 
minimis, în conformitate cu GSCS  

  

13.  Solicitantul şi-a asumat continuarea funcţionării afacerii şi menţinerea 
locurilor de muncă create pe o perioadă de cel puţin 7 luni după 
implementarea planului de afaceri. 

  

14. Planul de afaceri nu este identic sau nu are un grad foarte mare de 
asemănare în ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planului 
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de management şi marketing şi bugetul detaliat, cu un alt plan de afaceri 
depus in cadrul competitiei. 

 


