
 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi 
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor  
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană  
POCU/82/3/7/105217 Start‐up business – o sansa pentru tine si comunitatea ta! 

Anexa C 

 

GRILĂ DE VERIFICARE 

ELIGIBILITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

Nume Beneficiar .......................................... CNP........................................ 

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

..................................................... 

 
Nr. 
crt. 

Documente/Anexe DA NU 

1. Candidatul a depus Anexa 1 - Cerere de înscriere la concurs planuri 
de afaceri - depusă online  

  

2. Candidatul a depus Anexa 2 - Declaraţie eligibilitate    

3. Candidatul a depus Anexa 3 - Plan afaceri - se verifică structura 
modelului disponibil și completarea tuturor câmpurilor obligatorii 

  

4. Candidatul a depus Anexa 4 - Buget plan de afaceri – se verifică 
completarea tuturor câmpurilor obligatorii 

  

5. Candidatul a depus Proiecţii financiare, prin completarea Anexelor: 
Anexa 5.1 - Prognoza veniturilor  
Anexa 5.2 - Prognoza cheltuieli       
Anexa 5.3 - Contul de profit si pierdere     
Anexa 5.4 - Bilanţ previzionat      
Anexa 5.5 - Fluxul de numerar previzionat An1    
Anexa 5.6 - Fluxul de numerar previzionat An2    
Anexa 5.7 - Fluxul de numerar previzionat An3    
Anexa 5.8 -Flux de numerar recapitulativ An 1 – An3  
Anexa 5.9 -Indicatori financiari An 1 – An 3 

  

6 Candidatul a depus  - Anexa 9 -  Scrisoare de intenţie   

7 Candidatul a depus  Anexa 10 -  Acord privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal 

  

8 Candidatul a depus  Anexa 11 - Declaraţie de evitare a dublei 
finanţări și incompatibilitate 

  

9 Candidatul a depus  Anexa 12  -  Chestionar de motivaţie;   
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10 Candidatul a depus Certificat de absolvire sau Adeverinţă emisă de 
către Furnizorul cursurilor de antreprenoriat în cadrul proiectului  

  

11 Candidatul a depus CV în format Europass semnat și datat pe fiecare 
pagina și documente suport  

  

12 Candidatul a depus un Carte de identitate – copie conform cu 
originalul si semnatura 

  

13 Candidatul a depus Cazier fiscal    

14 Candidatul a depus Cazier judiciar    

15   Candidatul a depus Extras de informaţii eliberat de ONRC din care să 

rezulte că candidatul nu are calitate de asociat majoritar si / sau

administrator într-o altă societate; 

  

16 Locaţia de implementare a planului de afaceri (înfiinţarea afacerii 
de tip start-up) se regăsește în zonele urbane din regiunea Sud-Est 
eligibile pentru implementare planuri de afaceri ? 

  

17 
Planul de afaceri prezentat se încadrează în domeniile de activitate 
eligibile  - se verifică eligibilitatea în Anexa A - Lista coduri CAEN 
aferentă Metodologiei de concurs planuri de afaceri – evaluare și 
selecţia  

  

Obligatoriu pentru persoanele care nu au absolvit cursurile de formare
antreprenorială în cadrul proiectului 

DA NU  

18 
Candidatul a depus  un Certificat emis de ANC în domeniul 
competenţelor antreprenoriale sau o adeverinţă care să dovedească 
faptul că a absolvit anterior un curs acreditat de competenţe 
antreprenoriale. 

  

 
NOTĂ 
 

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 puţin o notare cu ,, Nu’’ sunt declarate ,,Respinse’’. 


