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FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6: Educație și competențe 
Componenta 1: Innotech Student 
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la 
activități de învățare la un potențial loc de muncă /cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate 
conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART) 
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103 

 
ANEXA 10 

 
GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI A ELIGIBILITĂȚII  

dosarelor de candidatură din cadrul concursului de planuri de afaceri IUS SMART 
 

☐ Evaluator 1 

☐ Evaluator 2 
 

DATE APLICANT 
Nume si prenume: 

 

Titlul planului de afaceri:  

Număr și data înregistrării planului de afaceri:  

 

Nr. crt. Criterii de evaluare Explicaţii DA NU 

1. 
Aplicantul se incadreaza in categoriile de 
beneficiari eligibili 

Condiţiile  sunt  îndeplinite  dacă  toate  subpunctele 
1.1 – 1.10 sunt bifate de evaluator cu DA 

  

 
1.1 

Aplicantul face parte din grupul ţintă al 
proiectului 

Se verifică dacă aplicantul face parte din grupul ţintă al 
proiectului 

  

 
1.2 

Întreprinderea nou înfiinţată va fi 
constituită  conform  Legii  societăților  nr. 
31/1990 republicată 

Se verifică planul de afaceri 
Se verifică de către evaluator Anexa 4 Declaraţie de 
eligibilitate 
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1.3 

Intreprinderea nou infiinţată va avea sediul    
social    și,    după    caz,    punctul/ punctele de 
lucru în regiunea de dezvoltare în care se 
implementează proiectul,   respectiv   mediul   
rural   şi/sau urban din Regiunea de Nord-Est  

Se verifică planul de afaceri   

 
1.4 

Aplicantul va  deţine  calitatea de asociat 
unic sau majoritar și administrator în 
întreprinderea nou înfiinţată 

Se verifică planul de afaceri   

 
1.5 

Aplicantul va avea calitatea de angajat în 
întreprinderea nou înfiinţată 

Se verifică planul de afaceri 
Se verifică de către evaluator Anexa 4 Declaraţie de 
eligibilitate 

  

 
1.6 

Aplicantul își asumă crearea a cel puţin 2/3/4/5 
(conform transă de finanțare) locuri de muncă în 

întreprinderea nou înfiinţată pȃnă cel tarziu în 
luna a 6-a de implementare 

Se verifică planul de afaceri 
Se verifică de către evaluator Anexa 4 Declaraţie de 
eligibilitate 

  

1.7 
Locurile de muncă nou înfiinţate sunt 
ocupate cel puţin 12 luni consecutiv 

Se verifică Anexa 2 Plan de afaceri și Anexa 3  
Buget si previziuni financiare 

  

1.8 
Planul de afaceri generează venituri pȃnă 
la finalul anului de implementare 

Se verifică Anexa 3 Buget si previziuni financiare   

1.9 Dosarul depus este asumat de aplicant? 
Se verifică dacă documentele depuse sunt însușite 
prin semnătura aplicantului 

  

1.10 
Dosarul depus contine planul de afaceri în 
formatul solicitat și toate anexele conform 
metodologiei? 

Anexele obligatorii mentionate în metodologie exista în 
dosarul depus  

  

 
 
 
 

2. 

Aplicantul a participat la programul de formare 
antreprenoriala organizat de Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau detine un 
certificat de competente antreprenoriale 
echivalent programului de formare organizat în 
cadrul proiectului IUS SMART, obținut la un alt 
furnizor de formare autorizat 

Se verifică documentul prezentat (adeverință/certificat)   
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3. 

Domeniul de activitate vizat se incadreaza in unul 
din domeniile de activitate eligibile cf schemei de 
minimis Innotech Student (Anexa 5 si 5 bis Lista 
domeniilor si subdomeniilor de specializare 
inteligenta si sanatate) 

Se verifica planul de afaceri. 
Acest criteriu se consideră îndeplinit dacă activitatea 
propusă se încadrează în unul din domeniile de activitate 
eligibile din Anexa 5 Lista codurilor   CAEN   aferente   
direcţiilor   de   politică industrială   menţionate   în      
Strategia   Naţională pentru Competitivitate 2014-2020 și să 
răspundă unui domeniu de specializare inteligentă din Anexa 
5 bis Lista domeniilor şi subdomeniilor de 
specializare inteligenta şi sanatate 

  

 
 

4. 

Aplicantul a prevazut in cadrul planului de afacere 
angajarea numărului minim impus de persoane 
conform cu schema de minimis si a prevazut 
mentinerea acestora si in perioada de 
sustenabilitate 

Se verifică Planul de afaceri 
Mentinerea locurilor de munca in parametrii asumati in 
planul de afaceri (norma de lucru, nivel salarial) pentru o 
perioada de minim 12 luni consecutive, din care minim 6 luni 
in perioada de implementare si minim 6 luni in perioada de 
sustenabilitate 

  

 
 

5. 

Aplicantul a prevazut in cadrul planului de afacere 
o perioada de sustenabilitate de cel putin 6 luni 
de la finalizarea perioadei de implementare a 
planului de afacere 

Se verifică Planul de afaceri   

Din punct de vedere al conformității administrative și a eligibilității dosarul de candidatură este: ADMIS/ RESPINS 

 
Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii va fi bifat cu NU (după etapa de clarificări), planul de afaceri va fi respins. 
 
 

Nume Prenume Evaluator  

Semnătura  

 
 
 


