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Anexa 8B

Grila de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii
Pentru persoanele care NU au au absolvit cursul de Antreprenor in Economia Sociala cod COR 112032 si Manager de Intreprindere
Sociala cod COR 112036 in cadrul proiectului:

Nume – Prenume participant
Nr. inregistrare:

Nr.

crt.

Documente verificate DA NU Obs.

VERIFICAREA CONFORMITATII ADMINISTRATIVE

1. Anexa 1 – Cererea de finantare a fost depusa si respecta formatul

standard?

2. Anexa 2 Planul de afaceri depus, este conform, este semnat și datat?

3. Anexa 2A_Bugetul Proiectului a fost depusă, este conformă, este

semnată și datată?

4. Anexa 2B_Fluxul de numerar

5. Anexa 2C_ Contul de profit si pierdere prescurtat

6. Au fost atașate note de estimare a valorii pentru achizițiile care vor fi

realizate, adică capitolul 3-6 din Anexa 2A_Bugetul Proiectului

7. Documentele au fost transmise  în perioada de depunere stabilită?



„Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru - SMART SOCIAL BUSINESS”

2

VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII

1.
Aplicantul este absolvent al unui curs certificat ANC fie în
Antreprenor în economia socială (Cod COR 112032) sau Manager
Întreprindere Socială (cod COR 112036)

2.

Planul de afaceri propune infiintarea unei intreprinderi sociale cu
sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru în mediul
rural/urban din regiunea de dezvoltare in care se implementeaza
proiectul

3.
Planul de afaceri propus vizează înființarea unei întreprinderi sociale
care se va constitui conform Legii nr. 219/2015 privind economia
socială?”

4.

Planul de afaceri vizează un cuantum al ajutorului de minimis
solicitat corelat cu numărului minim de locuri de muncă create la cel
târziu 3 luni de la semnare contractului de subvenție.
393.023 – 462.380 lei 5

5. Intreprinderea nou infiintata va functiona minim 24 luni de la data
infiintarii

6.

Anexa 3 - Declaraţie pe proprie raspundere privind conflictul de
interese
Anexa 4 - Declaraţie de eligibilitate
Anexa 5 - Declaratie pe propria raspundere prelucrare date cu
caracter personal
Anexa 6 –Formular Grup Tinta insotit de doci\umentele de mai jos
dupa caz
Daca este angajat: Adeverinta de la locul de munca actual
Daca este angajat pe cont propriu: Copie CUI si adeverinta (daca
este asociat unic dar NU are si statut de angajat in propria firma,
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trebuie copie CUI si declaratie pe propria raspundere cu nu are statut
de angajat in firma ci doar de asociat sau asociat unic)
Daca este somer: copie cupon si copie decizie.
Daca este somer de lunga durata:documente justificative
Daca este persoana inactiva (inclusiv copii, anteprescolari,
prescolari, elevi): declaratie pe propria raspundere care sa ateste
faptul ca nu are statut de angajat, somer etc.
Alta categorie de inactivi: declaratie pe propria raspundere si daca
este cazul documente justificative, spre exemplu, daca este pensionar
va fi nevoie sa ataseze cuponul de pensie si decizia, daca persoana se
afla in concediu crestere copil trebuie sa anexeze la dosar cuponul de
primire a indemnizatiei sau decizia de la locul de munca prin care se
suspenda activitatea/decizie de primire a indemnizatiei.
REZULTAT ADMIS RESPINS

Semnaturi

Presedinte – Petre Gheorghe ______________________________

Secretar – Cirnu Maria ______________________________


