
















































 

  

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei 
de munca 
Prioritatea de investitii 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (FSE), in special a celor care nu au un loc de 
munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile 
marginalizate, inclusive prin punerea in aplicare a “garantiei pentru tineret” 
Obiectivul specific 2.1 – Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile 
Obiectivul specific 2.2 – Imbunatarirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor 
dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile 
PROIECT: Energie vie pentru tineri NEETs; ID: 150591 
 
 

ANEXA 1 
 
 
 
 

Cerere de înscriere la Concursul de planuri de afaceri 
 

 
Subsemnatul/a ……......……..…..............……….........................., CNP …..……………………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .............................., eliberată la data de ..............................., 
de către .............................................., solicit înscrierea mea la Concursul de planuri de afaceri în 
cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri NEETs”, POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 
2.1, 2.2, Cod proiect: 150591, Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov în cadrul schemei de 
ajutor de minimis „Viitor pentru tinerii NEETs II”.  
Planul de afaceri doresc să îl implementez în localitatea ……………………………., Regiunea mai 
dezvoltată București – Ilfov. 
 
Data solicitării: .......................  
 
 
 

Aplicant,  
Nume si Prenume:  
Semnătură: 
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ANEXA 2 
 
 

Declarație de eligibilitate 
pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri 

 
Subsemnatul/a ……......……..…………........................, CNP …..……………………….., posesor/posesoare 
CI serie ......, număr ..............., eliberată la data de ..............................., de către .............................................., 
în scopul participării mele la Concursul de planuri de afaceri în cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri 
NEETs”, POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2, Cod proiect: 150591, Regiunea mai dezvoltată 
București – Ilfov în cadrul schemei de ajutor de minimis „Viitor pentru tinerii NEETs II”, cunoscând că 
falsul în declarații este pedepsit de legea penală, conform prevederilor din Codul Penal, declar pe propria 
răspundere că:  
 Am fost informat/ă și am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate și criteriile de acordare a 

ajutorului de minimis în cadrul cadrul schemei de ajutor de minimis „Viitor pentru tinerii NEETs 
II”, prezentate în Metodologia de selecție grup țintă, Metodologia de evaluare și selecție planuri 
de afaceri și Metodologia de monitorizare a implementării planurilor de afaceri;  

 Voi avea calitatea de asociat unic sau asociat majoritar și administrator în cadrul întreprinderii 
care se va înființa cu ajutorul de minimis acordat prin proiectul „Viitor pentru tinerii NEETs II””;  

 În cazul în care societatea se va înființa în asociere, asociatul minoritar va îndeplini toate 
condițiile menționate în Metodologiile de selecție grup țintă și evaluare și selecție planuri de 
afaceri;  

 Mă angajez ca la data semnării contractului de subvenție nu voi avea calitatea de asociat 
majoritar în structura altor societăți comerciale înființate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 Nu am/voi avea calitatea de asociat în cadrul altei întreprinderi care se va înființa cu ajutorul de 
minimis acordat prin proiectul „Viitor pentru tinerii NEETs II”;  

 Depun un singur plan de afaceri în cadrul Concursului de planuri de afaceri;  
 Întreprinderea care se va înființa în cadrul proiectului „Viitor pentru tinerii NEETs II” va fi legal 

constituită și își va desfășura activitatea pe teritoriul României;  
 Ca viitor reprezentant legal al întreprinderii ce se va înfiintata dacă planul de afaceri va fi 

selectat în cadrul concursului, declar:  
- nu am fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă și irevocabilă, din motive profesionale sau etic-profesionale;  
- nu am fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru 

fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;  
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- nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a 
Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a facut obiectul unei 
astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată, inclusiv 
dobânda de recuperare aferentă;  

 Nu am furnizat si nu voi furniza informaţii false;  
 Sunt direct responsabil/ă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionez ca 

intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;  
 Mă oblig să respect condițiile prevăzute în Ghidul solicitantului – Condiții specifice „Viitor pentru 

tinerii NEETs II”, respectiv:  
- angajarea a minimum 1 persoana în cadrul afacerii finanțate prin schema de minimis cel 

târziu în termen de 6 luni de la înființarea întreprinderii;  
- asigurarea funcționării întreprinderii sprijinite prin schema de minimis, pe o perioadă de 12 

luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare;  
- asigurarea perioadei de sustenabilitate de 6 luni, în care să asigur continuarea funcționării 

afacerii, inclusiv cu obligația menținerii locurilor de muncă;  
- respectarea obiectivelor asumate prin planul de afaceri aprobat în cadrul proiectului.  

 Nu beneficiez de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi tip de cheltuieli eligibile;  
 Am luat la cunoștiință că prezenta schemă de minimis nu se aplică:  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului 
şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 
decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi 
de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L nr. 17/21.01.2000;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției 
primare de produse agricole;  

- ajutoarelor acordate întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul prelucrării şi 
comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:  

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii 
produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de 
întreprinderile în cauză;  

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către 
producătorii primari;  

- jutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, 
respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi 
funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de 
activitatea de export;  

- ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 
importate;  

- ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
 Dețin capacitatea financiară de a asigura implementarea proiectului prin înființarea 

întreprinderii în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, așa cum sunt definite 
în cadrul proiectului;  

 Îmi rezerv dreptul de a implementa proiectul, în cazul unor întârzieri, în condițiile rambursării 
ulterioare a cheltuielilor eligibile.  

 
Data solicitării: .......................  
 

Aplicant,  
Nume si Prenume:  
Semnătură: 

 
 
 



 

  

 
 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020 

3PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritara 2 – Imbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca si sprijinirea mobilitatii fortei 
de munca 
Prioritatea de investitii 8.ii: Integrare durabila pe piata muncii a tinerilor (FSE), in special a celor care nu au un loc de 
munca, educatie sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune sociala si a tinerilor din comunitatile 
marginalizate, inclusive prin punerea in aplicare a “garantiei pentru tineret” 
Obiectivul specific 2.1 – Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile 
Obiectivul specific 2.2 – Imbunatarirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor 
dobandite in sistem non-formal si informal al tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul 
Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile 
PROIECT: Energie vie pentru tineri NEETs; ID: 150591 
 
 

ANEXA 3 
 
 

STRUCTURA PLANULUI DE AFACERI 
 

Cuprins: 
 

I.   DATE GENERALE 
II.  DESCRIEREA TEHNICA A PLANULUI DE AFACERI 

1.1 Descrierea afacerii 
1.1.1  Obiective 
1.1.2  Activitati 
1.1.3  Rezultate 
1.1.4  Indicatori 

1.2 Produsul/serviciul si planul operational 
1.2.1. Descrierea produselor şi serviciilor 
1.2.2. Planul operațional 
1.2.3. Utilitatea produselor și serviciilor pe piață 
1.2.4. Marja de profit pentru produse și servicii 

1.3 Analiza SWOT 
1.3.1. Puncte tari (Strengths) 
1.3.2. Puncte slabe (Weaknesses) 
1.3.3. Oportunităţi (Opportunities) 
1.3.4. Ameninţări (Threats) 

1.4 Managementul resurselor umane 
1.4.1. Politica de resurse umane, atribuţii și responsabilităţi 
1.4.2. Calificările, expertiza personalului angajat în activitatea firmei 
1.4.3. Rolurile angajaților în cadrul firmei 
1.4.4. Organizarea afacerii din punct de vedere juridic: SRL, PFA sau alte forme  
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1.5 Piața – Analiza pieței de desfacere și concurența 
1.5.1 Aria geografică de acoperire a produsului/serviciului  
1.5.2. Analiza stadiului actual al pieței – nevoi și tendințe 
1.5.3. Clienți potențiali 
1.5.4. Strategia de piață - Instrumente și tehnici de analiză a pieței 
1.5.5. Principalele canale de distribuție a produsele/serviciile pe piață 
1.5.6. Previzionarea creșterii pieței și prognoza cererii 
1.5.7. Concurența: principalii concurenți și ponderea lor pe piață  
1.5.8. Analiza pieţei de desfacere și a concurenţei 

1.6. Strategia de marketing 
1.6.1. Poziționarea pe piață a produsului/serviciului 
1.6.2. Strategia de vânzări - căi de abordare a clienților, modalități de comunicare etc. 
1.6.3. Politica de preț - legătura dintre politica de preț și caracteristicile 
produsului/serviciului 
1.6.4. Strategia de marketing pentru promovarea produselor și serviciilor 
1.6.5. Strategia de marketing pentru distribuția produsului/serviciului 

II. PLANUL FINANCIAR 

2.1 Finanţarea proiectului 
2.2 Contul de profit si pierdere 

2.3 Fluxul de numerar 
 

III. PROMOVAREA TEMELOR ORIZONTALE SI TEMELOR SECUNDARE DIN 
POCU2014-2020 

 
IV. CONCLUZII. JUSTIFICAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 
V. ANEXE SI ALTE DOCUMENTE 
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ANEXA 4 
 

BUGET PLAN DE AFACERI 
model orientativ 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi 
subcapitolelor 

Contribuție 
proprie 

Cheltuieli 
eligibile, 

fără TVA 

TVA 
nedeductibilă

  

TVA 
deductibilă 

TOTAL 
ELIGIBIL

  

TOTAL 

0. Taxe pentru înființarea de 
întreprinderi       

1. Cheltuieli cu salariile 
personalului nou-angajat       

1.1. Salarii       

1.2. 
Onorarii/ venituri asimilate 
salariilor pentru experți 
proprii/ cooptați 

      

1.3. 

Contribuţii sociale aferente 
cheltuielilor salariale si 
cheltuielilor asimilate 
acestora (contribuţii angajaţi 
si angajatori) 

      

2. 

Cheltuieli cu deplasarea 
personalului 
întreprinderilor nou-
înfiinţate 

      

2.1. Cheltuieli pentru cazare       

2.2. Cheltuieli cu diurna 
personalului propriu       

2.3. Cheltuieli pentru transportul 
persoanelor        

2.4. 
Taxe şi asigurări de 
călătorie și asigurări 
medicale aferente deplasării 
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3. 

Cheltuieli aferente 
diverselor achiziţii de 
servicii specializate, 
pentru care Beneficiarul 
ajutorului de minimis nu 
are expertiza necesară 

      

4. 

Cheltuieli cu achiziția de 
active fixe corporale 
(altele decât terenuri și 
imobile), obiecte de 
inventar, materii prime și 
materiale, inclusiv 
materiale consumabile, 
alte cheltuieli pentru 
investiţii necesare 
funcţionării 
întreprinderilor 

      

5. 

Cheltuieli cu închirierea 
de sedii (inclusiv depozite), 
spații pentru desfășurarea 
diverselor activițăți ale 
întreprinderii, 
echipamente, vehicule, 
diverse bunuri 

      

6. 

Cheltuieli de leasing fără 
achiziție (leasing 
operațional) aferente 
funcţionării 
întreprinderilor (rate de 
leasing operațional plătite 
de întreprindere pentru: 
echipamente, vehicule, 
diverse bunuri mobile și 
imobile) 

      

7. 
Utilităţi aferente 
funcţionării 
întreprinderilor 

      

8. 

Servicii de administrare a 
clădirilor aferente 
funcţionării 
întreprinderilor 

      

9. 

Servicii de întreţinere şi 
reparare de echipamente 
şi mijloace de transport 
aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      

10. 
Arhivare de documente 
aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      

11. 
Amortizare de active 
aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      

12. 

Cheltuieli financiare şi 
juridice (notariale) 
aferente funcţionării 
întreprinderilor 

      

13. 

Conectare la reţele 
informatice aferente 
funcţionării 
întreprinderilor 
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14. 

Cheltuieli de informare şi 
publicitate aferente 
funcţionării 
întreprinderilor 

      

15. 
Alte cheltuieli aferente 
funcţionării 
întreprinderilor 

      

15.1. Prelucrare de date       

15.2. 
Întreţinere, actualizare si 
dezvoltare aplicaţii 
informatice 

      

15.3. 

Achiziţionare de publicaţii, 
cărţi, reviste de specialitate 
relevante pentru operaţiune, 
în format tipărit şi/sau 
electronic 

      

15.4. 
Concesiuni, brevete, licenţe, 
software, mărci comerciale, 
drepturi si active similare 
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ANEXA 5 
 

PROIECȚII FINANCIARE 
 

Fluxul de numerar (cash-flow) 

Nr. crt.  An 1 An 2 An 3 

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)    

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)       

1 Din vânzări       

2 Din credite primite       

3 Alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)       

4 Alocaţie Financiară nerambursabilă       

  Total disponibil (I+A)       

B Utilizari numerar din exploatare       

1 Cheltuieli cu materii prime şi materiale 
consumabile aferente activităţii desfaşurate       

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)       

3 Chirii       

4 Utilităţi       

5 Costuri funcţionare birou, Cheltuieli marketing, 
Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere       

6 Asigurări       

7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate       

8 Alte cheltuieli       
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C Cheltuieli pentru investiţii (Valoarea totală a 
proiectului)       

D Credite        

  Rambursări rate de credit scadente       

  Dobânzi şi comisioane       

E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)       

1 Plăţi TVA       

2 Rambursări TVA       

3 Impozit pe profit/cifră de afaceri       

F Dividende       

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)       

H Flux net de lichidităţi (A-G)       

II Sold final disponibil (I+H)       
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ANEXA 6 

 
CONTESTAȚIE 

EVALUARE TEHNICO-FINANCIARĂ CONCURS PLANURI DE AFACERI 
 

În atenția Comisiei de evaluare,  
Subsemnatul/a ……......……..………….................................., CNP …..………......……………….., 
posesor/posesoare CI serie ........, număr .................., eliberată la data de ..............................., de 
către .............................................., în calitate de participant/ă la concursul de planuri de afaceri în 
cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri NEETs”, doresc să contest rezultatele evaluării tehnico-
financiare care au fost publicate în urma evaluării planului de afacere.  

Am fost informat și am luat la cunoștință de prevederile schemei de ajutor de minimis „Viitor 
pentru tinerii NEETs II”, în cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri NEETs”, 
POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2, Cod proiect: 150591, Regiunea mai dezvoltată 
București – Ilfov.  

Prin prezenta, solicit: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................  
 

Participant concurs planuri de afaceri ..............................................................................  
(Nume si prenume)  

Semnătura: ............................................. 
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ANEXA A 
 
 
 
 
 

LISTA CHELTUIELI ELIGIBILE PENTRU ÎNFIINȚAREA ȘI 
DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERII 

(Listă orientativă) 
 
 
 
0. Taxe pentru înființarea de întreprinderi - această cheltuială poate fi bugetată și se va efectua 
numai după semnarea pre-acordului de finanțare.  
 
1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat  

1.1 Cheltuieli salariale  
1.2 Onorarii/ venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați  
1.3 Contribuţii sociale aferente cheltuielilor salariale şi cheltuielilor asimilate acestora (contribuţii 
angajaţi şi angajatori)  
 
2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor nou-înfiinţate:  

2.1 Cheltuieli pentru cazare  
2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu  
2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 
transport în comun sau taxi, gară, autogară sau port şi locul delegării ori locul de cazare, precum şi 
transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare şi locul delegării)  
2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării  

 
3. Cheltuieli aferente diverselor achiziţii de servicii specializate, pentru care Beneficiarul 
ajutorului de minimis nu are expertiza necesară;  
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4. Cheltuieli cu achiziția și asigurarea activelor fixe corporale (altele decât terenuri, imobile și 
autoturisme) obiecte de inventar, materii prime și materiale, inclusiv materiale consumabile, alte 
cheltuieli pentru investiţii necesare funcţionării întreprinderilor; 
 
5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusiv depozite), spații pentru desfășurarea diverselor 
activițăți ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri;  

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcţionării întreprinderilor 
(rate de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri 
mobile și imobile);  

7. Utilităţi aferente funcţionării întreprinderilor  

8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcţionării întreprinderilor  

9. Servicii de întreţinere şi reparare de echipamente şi mijloace de transport aferente 
funcţionării întreprinderilor  

10. Arhivare de documente aferente funcţionării întreprinderilor  

11. Amortizare de active aferente funcţionării întreprinderilor  

12. Cheltuieli financiare şi juridice (notariale) aferente funcţionării întreprinderilor  

13. Conectare la reţele informatice aferente funcţionării întreprinderilor  

14. Cheltuieli de informare şi publicitate aferente funcţionării întreprinderilor  

15. Alte cheltuieli aferente funcţionării întreprinderilor  

15.1 Prelucrare de date  
15.2 Întreţinere, actualizare şi dezvoltare de aplicaţii informatice  
15.3 Achiziţionare de publicaţii, cărţi, reviste de specialitate relevante pentru operaţiune, în format 
tipărit şi/sau electronic  
15.4 Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similar  
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  
Observație: Un plan de afaceri NU trebuie să conțină în mod obligatoriu toate categoriile de 
cheltuieli eligibile menționate mai sus. Lista cheltuielilor eligibile pentru înființarea și dezvoltarea 
afacerii este orientativă. 
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ANEXA B 
 

DECLARAȚIE EVITARE INCOMPATIBILITATE ȘI ASIGURAREA 
CONFIDENȚIALITĂȚII DATELOR 

 
 
Subsemnatul/a .................................................................... în calitate de Evaluator planuri de 
afaceri în cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri NEETs”, POCU/910/2/4/Operațiune 
compozită OS. 2.1, 2.2, Cod proiect: 150591, Regiunea mai dezvoltată București – Ilfov în cadrul 
schemei de ajutor de minimis „Viitor pentru tinerii NEETs II”, declar pe propria răspundere în 
deplina cunoștință de cauza și neconstrâns de nimeni, cunoscând prevederile art. 326 din Codul 
Penal privind sancționarea falsului în declarații, că nu mă aflu în nicio situație de conflict de 
interese sau de incompatibilitate cu persoanele participante la Concursul de idei de afaceri din 
cadrul proiectului „Energie vie pentru tineri NEETs”  
• Nu sunt interesat sub nici o formă și nu am cunoștință ca rudele mele apropiate să fie interesate 

în soluţionarea unei cauze, într-un anumit mod, care m-ar determina, să fiu subiectiv în legătură 
cu responsabilitatea atribuită în calitate de evaluator în cadrul proiectului.  

• Nu sunt implicat financiar în mod direct sau indirect în activitățile persoanelor-potențiali 
beneficiari de ajutor de minimis pentru înființarea unei întreprinderi;  

• Nu am niciun interes personal care să influențeze îndeplinirea atribuțiilor de evaluator cu 
imparțialitate și obiectivitate.  

• Nu desfășor în paralel activităţi care afectează sau sunt susceptibile de a afecta integritatea, 
obiectivitatea exercitării atribuțiilor de evaluator din cadrul proiectului.  

Mă oblig să păstrez, în condiţiile legii, confidenţialitatea deplină a datelor şi informaţiilor pe care le 
deţin sau la care am acces pe perioada desfăşurării activităţii şi să nu le utilizez abuziv sau în folos 
personal, sau să le fac cunoscute unui terţ pe toată perioada de desfășurare a proiectului. 

Data: .......................................... 
 

………………………………………......................  
(Nume si Prenume)  

……………………………………...........................  
(Semnatura) 
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ANEXA C 
 

 
GRILĂ DE VERIFICARE ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ 

 
Nume Beneficiar ..............................................................................  

Nr. înreg plan de afaceri (alocat în momentul depunerii planului) ..................................................... 
 

Nr. Documente / Anexe DA NU 

1 Copie act de identitate   

2 Cazier judiciar   

3 CV în format EuroPass   

4 Certificat de absolvire sau Adeverință emisă de către Furnizorul 
cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului 

  

5 Declarație eligibilitate (Anexa 2)   

6 Plan afaceri depus    

7 Se certifică existența la dosarul personal aferent grupului țintă a 
următoarelor documente:  
• Anexa 1: Formularul de înregistrare individuală a participanților;  
• Anexa 2: Acord prelucrare date personale;  
• Anexa 3: Declarație privind evitarea dublei finanțări;  
• Anexa 4: Declarație situație pe piața forței de muncă;  
• Anexa 5: Declarație evitare incompatibilitate.  

  

8 Locația de implementare a proiectului se regăsește în regiunea 
Bucuresti-Ilfov, eligibila pentru implementarea planurilor de afaceri  
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9 Codul CAEN principal al întreprinderii ce se va înființa – se verifică 
dacă codul CAEN se aplică la prezenta schemă de ajutor de minimis 
(vezi cap. 1.3 din Metodologie) 

  

 
Se consideră ,,Eligibil” proiectul care este notat la toate criteriile cu ,,DA’’. Aceste proiecte pot 
trece la etapa următoare de evaluare, respectiv evaluarea tehnico-financiară.  
Proiectele care au cel puțin o notare cu ,, NU’’ sunt declarate ,,Respinse’’.  

Important! Planul de afaceri, anexele aferente și documentele beneficiarului sunt completate cu 
datele solicitate și respectă modelele din Metodologia de evaluare și selecție planuri de afaceri.  

 
 

Expert consiliere și informare antreprenorială 

Morariu Marius 

 

 
 

 
 
 


	METODOLOGIE SELECTIE PLANURI DE AFACERI
	ANEXA 1 - Cerere de inscriere
	ANEXA 2 - Declaratie de eligibilitate
	ANEXA 3 - Structura plan de afaceri
	ANEXA 4 - Bugetul planului de afaceri
	ANEXA 5 - Proiectii financiare
	ANEXA 6 - Contestatie evaluare plan de afaceri
	ANEXA A - Cheltuieli eligibile
	ANEXA B - Declarație Juriu evitare incompabilitate
	ANEXA C - Verificare eligibilitate administrativa

