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ANEXA 4 - Grila de evaluare administrativă și de eligibilitate 

Nume și prenume aplicant: 

Titlul planului de afaceri: 

Număr de înregistrare plan de afaceri:   

 
Nr 
crt 

   
Criteriu 

Indeplinire 
criteriu 

 
      Observații 

Da Nu 

1. Verificarea criteriilor de transmitere 

1.1. Solicitantul s-a înregistrat corect pe platforma ”ries.ro” 
prin completarea integrală și corectă a formularului 
online. 

   

1.2. Solicitantul a încărcat toate documentele (scanate 
asumate și în format .pdf) necesare participării la 
COMPETIȚIA DE PLANURI DE AFACERI:  
- Anexa 1 Declarație de eligibilitate 
- Anexa 2 Planul de afaceri 
- Anexa 3.a Bugetul de investiții 
- Anexa 3.b Previziuni financiare 
- Anexa 3.c Calcul vânzări 

   

1.3. Documentele au fost încărcate pe platforma ”ries.ro” 
in termenul 05-30 Octombrie 2020, ora 23.59 

   

2. Conformitate administrativă  

2.1. Anexa 1-Declarația de eligibilitate a fost depusă, este 
conformă, este asumată, semnată și datată și este 
transmisă în format PDF. 

   

2.2. Anexa 2- Planul de afaceri este depus, este conform, 
este asumat , semnat și datat, respecta formatul 
recomandat și este transmis în format PDF. 

   

2.3. Anexa 3.a Bugetul de investiții al Planului de Afaceri 
este depus, este asumat , semnat și datat, respecta 
formatul recomandat și este transmis în format PDF. 

   

2.4. Anexa 3.b Previziuni financiare al Planului de Afaceri 
este depus, este asumat , semnat și datat, respecta 
formatul recomandat și este transmis în format PDF. 

   

2.5. Anexa 3.c Calcul vânzări al Planului de Afaceri este 
depus, este asumat , semnat și datat, respecta formatul 
recomandat și este transmis în format PDF. 

   

2.6. Datele din toate documentele încărcate și din 
formularul online coincid. 

   

2.7. Declarația de eligibilitate (Anexa 1), Planul de afaceri 
(Anexa 2), Bugetul de investiții (Anexa 3.a), Previziuni 
financiare (Anexa 3.b), Calcul vânzări (Anexa 3.c) au fost 

   

...... / ..... 
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redactate la calculator, în limba română și sunt în 
conformitate cu formatul tip. 

3. Eligibilitate 

3.1. Solicitantul este eligibil conform condițiilor din Ghidul 
Solicitantului – Condiții specifice ”Sprijin pentru 
înființarea de întreprinderi sociale” 

   

3.2. Candidatul a depus numai un plan de afaceri    

3.3. Planul de afaceri vizează înființarea unei întreprinderi 
sociale care se va constitui în aria de desfășurare a 
proiectului. 

   

3.4. Planul de afaceri propus vizează înființarea unei 
întreprinderi sociale care se va constitui conform Legii 
nr. 219/2015 privind economia socială 

   

3.5. Planul de afaceri nu se adresează activităților 
economice neeligibile din Schema de ajutor de minimis. 

   

3.6. Valoarea finanţării nerambursabile solicitate se 
încadrează în limita maximă de 462,380 lei/proiect. 

   

3.7. Solicitantul nu este în conflict de interese și/sau în 
oricare formă de incompatibilitate stipulate în 
declarația de eligibilitate (Anexa 1) a prezentei 
proceduri de concurs   

   

3.8.  Aplicantul nu a mai depus acest plan de afaceri în 
competiție la un alt administrator de grant. 

   

3.9. Solicitantul este de acord cu privire la utilizarea şi 
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul 
proiectului 

   

 

 

Elemente privind responsabili 

evaluare 

Numele şi 

prenumele 

Funcţia Data Semnătura 

 1 2 3 4 5 

1.1. Întocmit  membru competiție   

1.2. Verificat  secretar   

1.3. Avizat  coordonator competiție   

 

 

 
 
 


