
ANEXA D.1.

NR. 

CRT
CRITERII DE VERIFICARE DA NU OBSERVAȚII

1

Dosarul de concurs a fost depus în conformitate

cu prevederile Regulamentului de acordare a

microgranturilor?

2
Dosarul de concurs a fost transmis / depus în

termenul limită stabilit în Calendarul de

desfășurare al Regulamentului?

3

Dosarul de concurs conține documentele

indicate în Regulament - Sectiunea VIII. ANEXE /

DOCUMENTE DOSAR DE CONCURS?

4

Documentele din dosarul de concurs respectă

cerințele minime specificate în Regulament?

5
Dosarul de concurs este asumat de

participant/solicitant prin semnătură olografă?

6

Documentele din dosarul de concurs sunt

completate corespunzător în secțiunile

obligatorii?

7

Participantul / Solicitantulare vârsta minimă de

18 ani la data depunerii dosarului de concurs?

8
Participantul / Solicitantul face parte din

categoria grupului țintă al proiectului?

CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile 

marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni 

integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” 

Cod proiect: POCU/827/5.2./139791

FIŞĂ DE VERIFICARE ADMINISTRATIVĂ ŞI A ELIGIBILITĂŢII PARTICIPANŢILOR

ELIGIBILITATEA PARTICIPANȚILOR



NR. 

CRT
CRITERII DE VERIFICARE DA NU OBSERVAȚII

CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

9
Participantul / Solicitantul are domiciliul stabil în

comunitatea marginalizată GAL - Ținutul

Zimbrilor?

10

Participantul / Solicitantul intenționează să

înființeze o întreprindere cu respectarea

criteriilor de eligibilitate? 

(Declarația de eligibilitate este semnată?)

11

Participantul / Solicitantul intenționează să

asigure funcționarea întreprinderii cu

respectarea perioadei de 12 luni în cadrul

proiectului și minim 7 luni de sustenabilitate? 

(Declarația de angajament este semnată?) 

12

Participantul / Solicitantul va avea calitatea de

asociat unic sau de asociat majoritar, precum și

cea de reprezentant legal cu puteri depline în

cadrul întreprinderii nou înființate?

13

Participantul / Solicitantul a participat la măsuri

de instruire în cadrul proiectului (participarea la

activitatea de consultanță antreprenorială /

participarea la cursul de Competențe

antreprenoriale?

14
Forma juridică de constituire a întreprinderii nou

înființate se încadrează în prevederile schemei

de ajutor de minimis?

15

Întreprinderea nou-înființată își desfășoară

activitatea (COD CAEN) conform prevederilor

legislative menționate în Schema de ajutor de

minimis & ANEXA A – LISTA CODURILOR CAEN

ELIGIBILE PENTRU FINANŢARE? 

16
Planul de afaceri respectă forma și cuprinde

elementele conform A.3. – MODEL PLAN DE

AFACERI?

17
Sediul social / punctele de lucru (unde este

cazul) se află în aria GAL Ținutul Zimbrilor?

ELIGIBILITATEA PLANURILOR DE AFACERI



NR. 

CRT
CRITERII DE VERIFICARE DA NU OBSERVAȚII

CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

18

Planul de afaceri prevede angajarea a minim 1

persoană cu domiciliul / reședința în

comunitatea marginalizată GAL Ținutul Zimbrilor

în termen de 90 zile de la semnarea Contractului

de subvenție și menținerea acestuia minim 7 luni

de la finalizarea implementării?

19

Planul de afaceri prevede continuarea

funcționării afacerii pe o perioadă de minim 12

luni de la data semnării Contractului de

subvenție și încă 7 luni de sustenabilitate?

20

Încadrarea cheltuielilor din cadrul Planului de

afaceri respectă ANEXA B – LISTA CHELTUIELILOR

ELIGIBILE PENTRU ÎNFIINŢAREA UNEI

ÎNTREPRINDERI

21

Planul de afaceri conține date suficiente, corecte

și justificative în raport cu prevederile

Regulamentului pentru acordare microgranturi?

22

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

solicitat se încadrează în suma de 100.000 lei ? 

DATA:

SEMNĂTURA:

EXPERT EVALUARE/SELECȚIE/MONITORIZARE MICROGRANTURI:

Notă: În cazul în care oricare criteriu de verificare din această Fișă este bifat cu NU, Dosarul de concurs / 

Planul de afaceri este declarat RESPINS.

DOSARUL DE CONCURS ESTE DECLARAT 

CONFORM ȘI ELIGIBIL:


