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Anexa 6 – Grila de verificare a conformităţii administrative a planurilor de afaceri 

 
 
 
Planurile de afaceri depuse de concurenţi vor fi verificate administrativ după următoarea grilă 
de mai jos: 
 

 
Grila de evaluare a conformităţii administrative a planurilor de afaceri 

 
 
Participant:  __________________________________ 
 
Idee de afacere:  _______________________________ 
 

 
CRITERIU DA NU 

Se regasesc in dosar toate documentele solicitate prin anuntul publicat pe site ul 

proiectului 

Anexa 2 - Cerere de inscriere concurs idei de afaceri si Cerere de 
finantare - ORIGINAL 

  

Anexa 3 – Declaratie pentru evitarea dublei finantari si de evitare a 
conflictului interese si incompatibilitatii - ORIGINAL 

  

Anexa 4 – Consimtamint pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal - ORIGINAL 

  

Anexa 5 – Cerere de finantare (plan de afaceri) – format standard- 
ORIGINAL 

  

Anexa 5A – Bugetul proiectului - ORIGINAL   

Anexa 5C – Proiectii financiare - ORIGINAL   

Oferte de fundamentare a preturilor – COPIE CONFORM CU ORIGINALUL   

Orice alte documente sau anexe pe care participantul le considera 
relevante pentru planul de afaceri depus. (ex: scheme flux de 
productie, analize de piata suplimentare celor din capitolele planului 
de afaceri, referinte, recomandari si diplome care atesta 
experienta/capacitatea sau alte calitati ale deponentilor, etc.) - COPIE 
CONFORM CU ORIGINALUL 

  



 

 

Certificatului de participare la una din scolile de antreprenoriat 
organizate in prezentul proiect - COPIE CONFORM CU ORIGINALUL 

  

 

Toate rubricile din planul de afaceri sunt completate cu datele 
solicitate în model 

  

Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se realizează investiția 
- Este eligibil (conform listei domeniilor de activ.eligibile) 
- Este clar identificat în planul de afaceri 

  

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de maximum 25.000 
euro, valoare estimata in lei la momentul scrierii cererii de finantare 
la suma de 113 620 lei/antreprenor 

  

 
 
Membru comisie  ........................ 
 
 


