
 
 

 

 

 

ANEXA 2: Grila de evaluare Faza A – Criterii de evaluare administrativa 

Proiect: “InnoHub - Student inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

 

Grila de evaluare Faza A – Criterii de evaluare administrativa 

 

Nume si prenume candidat: ......................................................... 

Numar inregistrare dosar de candidatura: ................................... 

 

Nr.crt. Criteriu DA NU Observatii 
1. Anexa 5 – Cerere de inscriere, datata si semnata     
2. Anexa 6 – Declaratie de eligibilitate, datata si 

semnata 
   

3. Anexa 7 – Declaratie de angajament privind 
respectarea termenelor si conditiilor concursului 
planurilor de afaceri, datata si semnata 

   

4. Certificatul de competente antreprenoriale/ 
adeverinta privind absolvirea cursului de 
competente antreprenoriale 

   

5. Act de identitate canditat – conform cu originalul     
6. Cazier judiciar sau Declaratie pe proprie 

raspundere – pentru participant si, daca este 
cazul, pentru asociat/ asociati 

   

7. Cazier fiscal sau Declaratie pe proprie 
raspundere - pentru participant si, daca este 
cazul, pentru asociat/ asociati 

   

8. CV in format Europass pentru candidat     
9. Afacerea este infiintata intr-una din regiunile mai 

putin dezvoltate ale Romaniei (respectiv Nord-
Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, 
Vest, Nord-Vest si Centru). 

   



 
 

 

 

10. Planul de afaceri prezentat se incadreaza in 
domeniile de activitate eligibile mentionate in 
Anexa 4, iar domeniul de activitate ales este in 
conformitate cu descrierea activitatii din planul 
de afaceri  

   

11. Candidatul / candidatii si-au asumat prin planul 
de afaceri angajarea numarului de persoane in 
conformitate cu finantarea asumata. 
Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat 
unui beneficiar de ajutor de minimis, in corelatie 
cu numărul de locuri de muncă nou infiintate, 
este de 100.000 euro, reprezentand maximum 
100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum 
urmează: 
a. Ajutor de minimis mai mic sau egal cu 40.000 
euro – minimum 2 locuri de muncă create; 
b. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 
40.000 de euro dar mai mică sau egală cu 60.000 
de euro – minimum 3 locuri de muncă create; 
c. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 
60.000 de euro dar mai mică sau egală cu 80.000 
de euro – minimum 4 locuri de muncă create; 
d. Ajutor de minimis cu o valoare mai mare de 
80.000 de euro dar mai mică sau egală cu 
100.000 de euro – minimum 5 locuri de muncă 
create 

   

12. Bugetul planului de afaceri se incadreaza in 
finantarea solicitata, conform nr. de locuri de 
munca asumate 

   

13. Calendarul activitatilor si rezultatele asteptate 
–planificarea se incadreaza in limitele 
temporale prevazute de Metodologie 

   

14. Planul de afaceri nu este identic si nu are un grad 
foarte mare de asemanare in ceea ce priveste 
descrierea segmentului de piata, planul de 
management si marketing si buget detaliat, cu alt 
plan depus in cadrul concursului de planuri de 
afaceri  

   

15. Planul de afaceri respecta formatul solicitat prin 
Metodologia de evaluare si selectie a planurilor 
de afaceri  

   



 
 

 

 

16. Candidatul care depune planul de afaceri este 
asociat majoritar 

   

17. Candidatul a incarcat fise de post pentru locurile 
de munca create  

   

18.  Prezentarea a min. unei oferte pentru cheltuielile 
din buget, cu exceptia cap. II.1, II.2, II.7, II.8, II.9, 
II.11, II.12, II.13 

   

 

*Nota: Dosarul de candidatura notat cu calificativul “DA” la toate criteriile de evaluare 
anterior mentionate este considerat “ELIGIBIL” din punct de vedere administrativ. Dosarul de 
candidatura notat cu “NU” la cel putin un criteriu de evaluare din cele mai sus mentionate 
este declarant “NEELIGIBIL”.  

 

REZULTAT evaluare etapa administrativa: 

ADMIS pentru etapa de evaluare tehnico financiara 

RESPINS, din urmatoarele considerente:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


