
 
 

 

Nr. 
crt. 

 
 

Criteriu 

Îndeplinire Observații 
criteriu  

DA NU 

1.     CONFORMITATE ADMINISTRATIVĂ 

1.1. Anexa 1_Scrisoarea depunere plan de afaceri, a fost depusă și respectă 
formatul standard?  

   

1.2. Anexa 2_Declarația de eligibilitate a fost depusă, este conformă, este 
semnată și datată?  

   

1.3. Anexa 3_Planul de afaceri este depus, este conform, este semnat și datat. 

 

   

1.3.1. CV-ul asociatului majoritar / reprezentant legal, este semnat și atașat la 
planul de afaceri?  

   

1.3.2. Au  fost  atașate  oferte  de  preț,  site-uri  unde  pot  fi  verificate  prețurile 
propuse etc pentru achizițiile care vor fi realizate. 

   

1.4. Anexa 4_Bugetul Planului de Afaceri este depus, este conform si include 
sheet-urile: 1 Identificare beneficiar, 4 Buget detaliat si 5 Buget centralizat 
completate? Este transmis în format Excel pe emailul 
phoenix@crucearosie.ro?Este transmis si in format hartie, semnat și datat? 

   

1.5. Aplicația a fost transmisă în perioada de depunere stabilită?    

2.     ELIGIBILITATE 

2.1. Aplicantul este absolvent al unui curs certificat ANC fie în Antreprenor în 
economia socială (Cod COR 112032) sau Manager Întreprindere Socială 
(cod COR 112036), derulat în cadrul proiectului PHOENIX - 
responsabilitate prin economie  sociala in regiunile Nord-Est, Sud-Est, 
Sud-Muntenia si Sud-Vest Oltenia”? 
Sau aplicantul este absolvent al unuia dintre cele doua cursuri mentionate 
mai sus cu certificat de absolvire obtinut la alta persoana juridica? 

   

2.2. Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi sociale care se va 
constitui   în   regiunile   mai   puțin  dezvoltate:   Nord-Est,   Sud-Est,   Sud 
Muntenia, Sud-Vest Oltenia? 

   

2.3. Planul de afaceri propus vizează înființarea unei întreprinderi sociale care 
se va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială? 
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Nume și prenume aplicant: 
Titlul planului de afaceri: 

Anexa 7_Grila de evaluare FAZA 1 
(Evaluare administrativă și de eligibilitate) 

Număr de înregistrare plan de afaceri: 



 
 

 

Cuantum ajutor de minimis 
solicitat 

Număr minim de locuri de 
muncă create 

393.023 – 462.300 lei 5 

 

 

 
 
 
 
 

2.4. Planul de afaceri nu se adresează activităților economice enumerate la 
art.5, alin.(2) din Schema de ajutor de minimis – Sprijin pentru înființarea 
de întreprinderi sociale aprobată prin Ordinul nr. 772/03.08.2018, 
aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020? 

   

2.5. Planul de afaceri nu este identic/nu are un grad foarte mare de asemănare 
în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de 
management și marketing și bugetul detaliat cu un alt plan de afaceri 
depus de o altă persoană/alte persoane în cadrul proiectului?! 

   

2.6. Durata planului de afaceri este de 18 luni?    

2.7. Planul de afaceri vizează un cuantum al ajutorului de minimis solicitat corelat 
cu numărului minim de locuri de muncă (minim 5 locuri de munca)? 

   

2.8. Aplicantul nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate 
printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive 
profesionale sau etic-profesionale. 

   

2.9. Aplicantul nu a fost niciodată condamnat printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii 
criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare 
nationale sau ale Comunităţii Europene. 

   

2.10. Aplicantul  nu  este  angajat  sau  asociat  al  liderului  de  proiect  sau  ai 
partenerilor și nici nu e în relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 
2 inclusiv, cu un angajat al liderului de proiect sau al partenerilor. 

   

2.11. Aplicantul își asumă responsabilitatea implementării planului de afaceri 
depus, în calitate de viitor reprezentant legal al întreprinderii ce va fi 
înființate, şi nu acţionează ca intermediar pentru planul de afaceri propus 
spre finanțare. 

   

2.12. Aplicantul nu a mai depus acest plan de afaceri în competiție la un alt 
administrator de grant in cadrul POCU AP 4/PI 9.v/OS 4.16. 

   

 
Data evaluare: 

 

 
Semnătură: 


