
   
Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O sansa pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 

 
 
 
 
 

A.I.S.D.D 
Asociatia Pentru Implicare 

Sociala si Dezvoltare Durabila 

    
 
 
 
 

Asociatia Hermes Bucuresti 

   
 
 
 
 

Asociatia My Community 
Asociatia Next Level –  

Integrative Counseling Sollutions 

 

 

Solicitant: 

Denumire Plan de afaceri: 

Număr de identificare: 

 

GRILA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE  
ȘI A ELIGIBILITĂȚII 

 
Nr. 

crt. 

De verificat Constatare OBSERVAȚII 

DA NU 

1.  Propunerea a fost transmisă în format letric 
original si pe suport electronic 

   

2. Propunerea a fost transmisa si înregistrată până 
la ora limită de primire a dosarelor de planuri de 
afaceri 

   

3.  Documentele în copie au mențiunea “conform cu 
originalul” 

   

4.  Dosarul este opisat, numerotat și cu semnătura 
în original pe fiecare foaie a dosarului 

   

5. Dosarul contine Cererea de inscriere la concursul 
de planuri de afaceri (original) 

   

6. Dosarul conține Declarație de consimțământ cu 
privire la utilizarea si prelucrarea datelor cu 
caracter personal (original) 

   

7. Dosarul contine Declaratia de eligibilitate si 
angajament (original) 

   

8. Dosarul conține Declarația privind evitarea 
dublei finanțări (original) 

   

9. Dosarul conține Declaratia privind conflictul de 
interese (original) 

   

10. Dosarul conține Copie act identitate al 
participantului la concurs care va fi 
administratorul afacerii nou înființate (copie 
„conform cu originalul”) 
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11. Dosarul contine CV Europass al participantului la 
concurs care va fi administratorul afacerii nou 
infiintate (copie „conform cu originalul”) 

   

12. Dosarul contine Certificat curs Antreprenor in 
economie sociala COR112032 sau Manager de 
intreprindere soc COR 112036 (copie „conform 
cu originalul”) sau adeverinta absolvire curs 

   

13. Dosarul contine Certificat de cazier fiscal valabil 
la data inregistrarii propunerii 

   

14. Dosarul contine Certificat de atestare fiscala 
valabil la data inregistrarii propunerii 

   

15. Dosarul contine Cazier juridic valabil la data 
inregistrarii propunerii 

   

16. Dosarul conține Planul de Afaceri cu toate 
anexele aferente 

   

17. Planul de afaceri se implementeaza in regiunile 
Sud Muntenia, Centru si Sud-Est 

   

18. Se respectă numărul minim de angajați 
specificați în contractul de finanțare, în funcție 
de suma solicitată. 

   

19. Planul de afaceri respectă structura template-
ului disponibil pe www.sansa-sociala.ro 

   

20. Planul de afaceri respectă cerințele unei 
structuri de economie sociale, fiind completata 
Sectiunea Rezultate Economice si sociale 

   

21. Obiectul de activitate al intreprinderii de 
economie sociala nu se incadreaza in domeniile  
nefinantabile conform Ghidului Solicitantului  

   

 

Semnaturi  
Evaluator administrativ si eligibilitate nr. 1 
 
Evaluator administrativ si eligibilitate nr. 2 
 
Evaluator administrativ si eligibilitate nr. 3      

Data............................... 


