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Anexa 1. Grila de verificare a eligibilității Planului de Afaceri – Faza A 

La Metodologia de derulare a concursului de planuri de afaceri 

Nr. 
Crt 

Criteriu  Da Nu 
Documente solicitate pentru verificarea 
eligibilității 

A.1  

Planul de afaceri prezinta minimul de 
elemente cerute:  

    Planul de afaceri  

a)      descrierea afacerii și a strategiei de 
implementare a planului de afaceri 
(obiective, activități, rezultate, 
indicatori); 

    Planul de afaceri  

b)      analiza SWOT a afacerii;     Planul de afaceri  

c)      schema organizatorică și politica de 
resurse umane; 

    Planul de afaceri  

d)      descrierea produselor/ serviciilor/ 
lucrărilor care fac obiectul afacerii; 

    Planul de afaceri  

e)      analiza pieței de desfacere și a 
concurenței; 

    Planul de afaceri  

f)       strategia de marketing;     Planul de afaceri  

g)      proiecții financiare privind afacerea.     Planul de afaceri  

A.2 

Planul de afaceri vizeaza dezvoltarea unei 
intreprinderi care activeaza in sectoarele 
competitive identificate prin intermediul 
SNC sau care au in vedere dezvoltarea in 
domeniile si subdomeniile de dezvoltare 
inteligenta si sanatate identificate prin 
SNCDI 

    

se verifica daca CAEN principat  mentionat 
in planul de afaceri se regaseste  in anexa 
10 - Lista codurilor CAEN aferente 
directiilor de politica industriala 
mentionate in SNC sau care vizeaza 
dezvoltarea activitatii in domeniile de 
dezvoltare inteligenta si sanatate 
identificate prin SNCDI (anexa 11 - Lista 
domeniilor si subdomeniilor de 
specializare inteligenta si sanatate) 

A.3 
Solicitantul si-a asumat prin planul de 
afaceri ca va crea minim 3 locuri de munca  

    

In planul de afaceri este prevazuta crearea 
si ocuparea a minimim 3 locuri de munca 
pentru o perioada de minim 21 luni.  
Solicitantul ajutorului de minimis a 
prevazut in planul de afaceri sa angajeze, la 
cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului 
de ajutor de minimis, cel putin 3 persoane. 

A.4 

Planul de afaceri include in mod 
obligatoriu parcurgerea unui program de 
formare profesionala in utilizarea 
tehnologiei informatiilor in vederea 
digitalizarii proprie afaceri - conditie de 
eligibilitate considerata indeplinita daca 
in cadrul planului de afaceri si/sau 
bugetul planului de afaceri este 
prevazuta parcurgerea unui program de 
formare profesionala in utilizarea 
tehnologiei informatiilor. 

    Planul de afaceri  
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A.5 

Solicitantul si-a asumat asigurarea 
funcționării întreprinderii sprijinite prin 
schema de minimis, pe o perioadă de 
minimum 27 luni (cu obligația menținerii 
locurilor de muncă ocupate 21 luni) 

    

In planul de afaceri, este prevazuta crearea 
si ocuparea a minimim 3 locuri de munca 
pentru o perioada de minim 21 luni.  
Solicitantul ajutorului de minimis a 
prevazut in planul de afaceri sa angajeze, la 
cel tarziu 6 luni de la semnarea contractului 
de ajutor de minimis, cel putin 3 persoane. 

A.6 
Solicitantul este cetățean al UE cu 
domiciliul sau reședința legală în România 

    copie dupa buletin 

A.7 

Solicitantul (persoana fizica care 
infiinteaza afacerea) detine certificare 
ANC in domeniul competentelor 
antreprenoriale 

    
copie diploma/ adeverinta de absolvire 
curs 

A.8 

Entitatea urmeaza a fi legal infiintata in 
Romania si va avea sediul social/ punctele 
de lucru in regiunea/regiunile de 
implementare ale proiectului:  

    
In cadru planului de afacere sunt 
mentionate clare locatiile sediului 
social/punctelor de lucru. 

A.9 
Valoarea subventiei solicitate se 
incadreaza in suma maxima de 
290.610,00 lei 

    
se verifica bugetul planului de afaceri 
corelat cu capitolul proiectii financiare din 
planul de afaceri 

A.10 

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

Declaratie pe propria raspundere privind 
antecedente penale 

 

 

 


