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Anexa 4 
 
 

Centralizator grile de verificare a conformității administrative și a eligibilității 

competiția de planuri de afaceri - „Atelierul de Business” 

 
 
 
 

Date solicitant 
Nume si prenume aplicantului: 

 

Titlul proiectului:  
Sesiunea de depunere:  
Număr și data înregistrării proiectului:  

 
 

Nr. 

Crt. 

Criteriu CAE Evaluator  

1 

Evaluator  

2 

Evaluator 

 3 

Evaluator 

4 

Rezultat final 

îndeplinire 

criteriu 

1 Dosarul este complet      

2 Solicitantul se încadrează în categoria de 
beneficiari eligibili 

     

3 Solicitantul de finanțare a 
participat la cursurile de 
formare antreprenorială 
organizate în cadrul proiectului Atelierul de 
Business sau deține un certificat de 
competențe antreprenoriale autorizat ANC  

     

4 Activitatea căreia i se adresează Planul de 
afaceri vizează unul sau mai multe coduri 
CAEN ce se regăsesc  în Anexa 8 – Lista 
codurilor CAEN aferente direcțiilor de 
politică industrială menționate în strategia 
Națională pentru Competitivitatea 2014 – 
2020 

     

5 Activitatea trebuie să aibă corespondență 
și să răspundă activităților din domeniile de 
specializare inteligentă conform SNCDI- 
Anexa 9 Lista domeniilor și subdomeniilor 
de specializare inteligentă și sănătate 

     

6 Grantul solicitat se încadrează între 
valoarea minimă de 193.740 lei și 
valoarea maximă de 290.610 lei 

     

7 Cheltuielile se încadrează în       
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categoriile/subcategoriile de cheltuieli 
eligibile ce intră sub incidența ajutorului de 
minimis, în conformitate cu Ghidul 
solicitantului 

8 Asigură sustenabilitatea întreprinderii 
înființate pentru perioada obligatorie de 12 
luni și minim încă 6 luni ulterioare 

     

9 Asigură angajarea a minim 3 persoane ,cu 
normă întreagă sau parțială ( minim 3 
ore/zi), în primele 6 luni de la semnarea 
contractului de subventie 

     

10 Asigură menținerea persoanelor angajate 
pentru minim 6 luni după perioada 
obligatorie de funcționare de 12 luni 

     

11 Sunt prevăzute venituri la finalizarea 
perioadei obligatorie de funcționare de 12 
luni 

     

 

Planul de afaceri este din punct de vedere al 
conformității administrative și a eligibilității 

ADMIS/ RESPINS 
 
 

 

Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU (după etapa 
de clarificări), planul de afaceri va fi respins. 

 
 

Observații……………………………………………………………
……………………………… 
…………………………………………………………………
……………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

 

Verificat și avizat membru juriu Nume prenume Semnătură  

Manager proiect  
 

 

Coodonator P1  
 

 

Coodonator P1  
 

 

 
 
 
Data: 


