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Anexa 5 

Grila de evaluare Faza 1 
(Evaluare administrativă și de eligibilitate) 

 

Nume și prenume aplicant: ........................ 
Titlul planului de afaceri: .............................................. 

 

Conformitate administrativă 

 
Criteriu 

Îndeplinire criteriu Observații 
jurat 

DA NU 

Planul de afaceri și bugetul au fost depuse, respectă formatele 
standard conform metodologiei publicate şi sunt completate. 

   

Declarația privind eligibilitatea atașată metodologiei a fost depusă și 
este semnată și datată. 

   

Acordul pentru folosirea datelor personale atașat metodologiei a fost 
depus și este semnat și datat. 

   

CV-ul a fost depus și este completat.    

Aplicația a fost transmisă în perioada de depunere stabilită.    

Eligibilitate 

 
Criteriu 

Îndeplinire criteriu Observații 
jurat DA NU 

Aplicantul are vârsta mai mare sau egală cu 18 ani.    

Aplicantul are domiciliul/reședința (viză de flotant) în Regiunea 
Centru, județul Mureș, comuna Albești  

   

Aplicantul intenționează să înființeze o întreprindere în ) în Regiunea 
Centru, județul Mureș, comuna Albești 

   

Aplicantul are minimum studii la nivel învățământ general obligatoriu 
absolvite. 
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Planul de afaceri vizează o activitate economică care nu se încadreaza 
în art. 5, alin. (2) din Ordinul nr. 7136/2017 privind aprobarea schemei 
de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală 
în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau în orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori", cu modificările și completările 
ulterioare. 
(2) Prezenta Schema de minimis nu se aplică pentru: 
a) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în 
sectoarele pescuitului și acvaculturii, reglementate de Regulamentul 
(UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 
decembrie 2013 privind organizarea comună a piețelor în sectorul 
produselor pescărești și de acvacultură, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 și (CE) nr. 1.224/2009 ale 
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al 
Consiliului; 
b) ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în 
domeniul producției primare de produse agricole, astfel cum sunt 
enumerate în anexa 1 la Tratatul CE; 
c) ajutoarele pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. 
(3) În cazul în care o întreprindere, în calitatea sa de beneficiar de ajutor 
de minimis, își desfășoară activitatea atât în sectoarele menționate 
la alin. (2) lit. a) și b), cât și în unul sau mai multe sectoare ale economiei 
sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei și 
Regulamentului nr. 1.407/2013, schema se aplică ajutoarelor acordate 
pentru aceste din urmă sectoare ale economiei sau activități, în 
condițiile în care aceste ultime activități și costurile aferente acestora 
sunt realizate distinct de activitățile desfășurate în sectoarele excluse 
menționate la alin. (1), iar activitățile desfășurate în sectoarele excluse 
menționate la alin. (2) nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate 
în conformitate cu prezenta schemă. 
(4) Întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării 
și comercializării produselor agricole pot beneficia de ajutor de minimis, 
cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:(i) valoarea 
ajutoarelor să nu fie stabilită pe baza prețului sau a cantității produselor 
achiziționate de la producătorii primari sau introduse pe piață de 
întreprinderile respective;(ii) ajutoarele să nu fie condiționate de 
transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari. 
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Planul de afaceri nu este identic/nu are un grad foarte mare de 
asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, 
planului de management și marketing și bugetul detaliat cu un alt 
plan de afaceri depus de o altă persoană/alte persoane în cadrul 
proiectului. Fac excepție planurile de afaceri de tip franciză. 

   

Planul de afaceri reflectă realitatea segmentului de piață vizat și este 
fundamentat tehnic și economic, pornind de la informații verificabile 
în zona geografică de implementare a proiectului. 

   

Planul de afaceri vizează crearea a cel puțin 1 loc de muncă  
 

   

Bugetul solicitat din ajutorul de minimis este de: 
• maximum 120.000 lei  

   

Aplicantul nu a fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări de tip res 
judicata de către nicio instanță de judecată, din motive profesionale 
sau etic-profesionale. 

   

Aplicantul nu a fost niciodată condamnat printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupţie, 
implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în 
detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene. 

   

Aplicantul nu este angajat al Administratorului schemei pentru micro-
granturi și nici în relație de soț/soție, afin sau rudă, până la gradul 2 
inclusiv, cu un angajat al Administratorului schemei pentru micro-
granturi  

   

Aplicantul își anumă responsabilitatea implementării planului de 
afaceri depus, în calitate de viitor asociat majoritar (dacă 
întreprinderea se înființează ca societate reglementată de Legea 
societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare) și reprezentant legal al întreprinderii sociale ce va fi 
înființată, şi nu acţionează ca intermediar pentru planul de afaceri 
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propus spre finanțare    

Aplicantul își asumă respectarea principiului „poluatorul plătește” în 
implementarea planului de afaceri. 

   

Planul de afaceri nu propune investiții cu un impact negativ 
semnificativ asupra mediului sau climatului sau investiții în cadrul 
cărora nu este asigurată egalitatea de șanse și respectarea principiilor 
nediscriminării. 

   

 

Nume și prenume membru Comisie de selecție: .............................................. 
Semnătură membru Comisie de selecție: .............................................. 


