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Anexa 4 

 

Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii 

 

Nr. 

crt. 

Documente verificate DA NU Justificarea 
evaluatorului 

VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE 

1. Aplicatia (Cererea de finantare si Planul de 
afaceri) este depusa in termenul prevazut in 
Ghidul solicitantului, este semnata 

   

2. Aplicatia (Cererea de finantare si Planul de 
afaceri) a fost depusa atat pe suport de hartie 
cat si pe CD/DVD 

   

3. Documentele stocate pe CD/DVD pot fi 
vizualizate 

   

VERIFICAREA ELIGIBILITATII 

1.  Solicitantul este eligibil (a absolvit cursul 
organizat in proiect, sau, daca nu a urmat 
cursurile in cadrul proiectului a depus 
documentele de inscriere in grupul tinta 
solicitate)  

   

2.  Este evitat conflictul de interese – Solicitantul 
a depus declaratia privind conflictul de 
interese 

   

3.  Planul de afaceri propune infiintarea unei 
intreprinderi cu sediul social si, dupa caz, 
punctul/punctele de lucru in mediul urban din 
regiunea de dezvoltare in care se 
implementeaza proiectul (Sud-Est) 

   

4.  Planul de afaceri NU este identic sau NU are 
un grad foarte mare de asemanare cu unul 
sau mai multe planuri de afaceri, in ceea ce 
priveste descrierea segmentului de piata, 
planului de management si marketing si 
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bugetul detaliat 

5.  Planul de afaceri propune infiintarea unei 
intreprinderi ce NU se adreseaza activitatilor 
economice enumerate la art. 5 din Schema de 
ajutor de minimis „Romania Start Up Plus” 

   

6.  In cadrul intreprinderii nou infiintate se vor 
crea, la cel tarziu 6 luni de la semnarea 
contractului de ajutor de minimis, cel putin 2 
locuri de munca, iar acestea vor fi mentinute 
cel putin 6 luni dupa incetarea sprijinului 

   

7.  Intreprinderea nou infiintata va functiona 
minim 18 luni de la data infiintarii 

   

8.  Valoarea ajutorului de minimis solicitat este de 
maxim 178.340 lei 

   

 REZULTAT ADMIS RESPINS  

 

 

 

Nume prenume evaluator 

 

Semnătura 

 


