
 

 

 
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Iniţiativă “Locuri de muncă pentru tineri” 
Prioritarea de investiţii 8.ii: Integrare durabilă pe piaţa muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educaţie sau formare, 
inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială şi a tinerilor din comunităţile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanţiei pentru 
tineret” 
Obiectivul Specific 1.1 – Creşterea ocupării tinerilor NEETs şomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa 
în regiunile eligibile 
Obiectivul Specific 1.2 – Îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea şi certificarea competenţelor dobândite în sistem non-formal 
şi informal al tinerilor NEETs şomeri cu vârsta ăntre 16 – 29 ani, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenţa în regiunile eligibile 
Apel de proiecte nr. POCU/908/1/3  
Denumire apel proiecte: VIITOR PENTRU TINERII NEETs I 
Titlul proiectului: „Actions 4 NEETs” 
Contract nr.: POCU/908/1/3/150863 
Beneficiar: SC EURAGRO TOBACCO SRL  
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” 
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ANEXA 9 
Grila de verificare administrativă şi a eligibilităţii 

 

 
 

Criteriu de selecție DA NU Observații 
Candidatul se incadreaza in categoria de grup 
tinta eligibil, cu indeplinirea tuturor 
specificatiilor detaliate in metodologie. 

   

A fost depus Opis la dosarul de candidatura.    

Este depusa Anexa 1 – Cerere de finanțare    

Este depusa Anexa 2 – Declarație privind 

calitatea de asociat a solicitantului, candidatul 

nu este asociat în structura altei întreprinderi 
existente. 

   

Este   depusa   copie   Carte   de   Identitate, 
conform cu originalul. 
 
Domiciliul sau resedinta candidatului este in 
mediul rural sau urban, intr-unul din judetele: 
Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, 
Vrancea, Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, 
Ialomita, Prahova, Teleorman. 

   

Locul de implementare a planului de afaceri 

este în mediul rural sau urban, intr-unul din 

judetele:Braila, Buzau, Constanta, Galati, 
Tulcea, Vrancea, Arges, Calarasi, Dambovita, 
Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman  din 

Regiunile de dezvoltare Sud-Est si Sud 
Muntenia. 
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Candidatul detine un certificat emis de ANC in  

domeniul  competentelor  antreprenoriale sau 
o adeverinta care sa dovedeasca faptul ca a 
absolvit cursul acreditat de competente 

antreprenoriale sustinut de SC EURAGRO 
TOBACCO SRL. 

   

Este depusa Anexa 3 - Declaratie privind 

evitarea dublei finantari prin care se declara 
ca Planul de afaceri nu a mai fost finantat din 
alte surse provenite din Fondul Social 

European. 

   

Este depus Cazierul judiciar valabil la data 

depunerii candidaturii. 
 

Candidatul nu a fost supus in ultimii 3 ani 

unei condamnari pronuntate printr-o hotarare 
judecatoreasca  definitiva  si  irevocabila,  din 
motive profesionale  sau  etic-profesionale  si 

nu a fost condamnat printr-o hotarare 
judecatoreasca definitiva si irevocabila pentru 
frauda, coruptie, implicare in organizatii 

criminale sau in alte activitati ilegale, in 
detrimentul intereselor financiare ale 
Comunitatii Europene, conform Cazierului 

judiciar depus. 
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Este   depusa   Anexa   4 – Declaratie     pe     

propria     raspundere     a solicitantului prin 
care candidatul isi asuma ca va fi 
reprezentantul legal al intreprinderii legal 

constituite in Romania: 

- este    direct  responsabil  de  pregatirea  si 

implementarea planului de afaceri si nu 
actioneaza  ca  intermediar  pentru proiectul 

propus a fi finantat; 

- nu furnizeaza informatii false; 

- nu a fost subiectul unei decizii/ordin de 

recuperare   a   unui   ajutor   de   stat/de 
minimis a Comisiei Europene/al unui alt 
furnizor de ajutor, sau, in cazul in care a 
facut   obiectul   unei   astfel   de   decizii, 
aceasta a fost deja executata si creanta a 
fost integral recuperata, inclusiv dobanda 
de recuperare aferenta. 

- respecta  conditiile  prevazute  in  Ghidul 

solicitantului  –  Conditii  specifice “VIITOR 
PENTRU TINERII NEETs I” 

   

A fost   depusa   si   asumata   Anexa   5   - 

Declaratie privind neincadrarea in situatiile 
prevazute  la  art.10,  art.  11,  art.12,  art.13, 
art.14 si art.15 din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr.66/2011 privind prevenirea, 
constatarea  si  sanctionarea  neregulilor 
aparute  in  obtinerea  si  utilizarea  fondurilor 

europene si/sau a fondurilor publice nationale 
aferente acestora, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

   

A fost   depusa   si   asumata   Anexa   6   – 

Declaratie de eligibilitate (Anexa nr. 1 la 
Instrucțiunea AM POCU nr. 18/12.04.2022). 
 

 

   

A fost   depusa   si   asumata   Anexa   7   – 

Declaratie de eligibilitate pentru participarea 
la concursul de planuri de afaceri 
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A fost   depusa   si   asumata   Anexa   8   – 

Consimtamant pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal 

   

Planul de afaceri este asumat si respecta 

formatul solicitat si conține toate anexele 
solicitate. 

   

Planul de afaceri prezentat se incadreaza in 

domeniile de activitate eligibile. 

 
Nu se regaseste nici unul dintre domeniile 
exceptate de la finanțare, conform cap. V 
Domeniul de aplicare, art. 5, din cadrul schemei 
de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII 
NEETs I, aprobata prin Ordinul MFE nr. 
1200/2020. 

   

Durata de implementare a planului de afaceri 

este de maximum 12 luni de la data de incepere 
a proiectului (perioada de functionare) si 

minimum 6 luni aferenta perioadei de 
sustenabilitate. 

   

Se angajeaza minimum 1 persoana in  cadrul 
afacerii sprijinite. 

   

Planul de afaceri prezentat nu este identic sau 

cu un grad foarte mare de asemanare in ceea 

ce priveste descrierea segmentului de piata, 
planului de management si marketing si bugetul 
detaliat. 

   

Activitatile incluse in planul de afaceri sunt 

in   concordanta   cu   prevederile   cap.   VI 
Condiții de eligibilitate pentru activități, 
art.6, din cadrul schemei de ajutor de minimis 

VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aprobată prin 
Ordinul MFE nr. 1200/2020. 
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Contribuția financiara solicitata se incadreaza 
in limitele stabilite in Metodologia de selecție 
- 25.000 de  euro  (121.877,50  lei) si 
dovedeste ca  afacerea  nou  infiintata  va  fi  
functionala prin utilizarea ajutorului de 
minimis. 

   

Cheltuielile  prevazute  respecta  prevederile 
legale privind eligibilitatea. 

   

 

NOTA: In cazul in care se constata lipsa unui document, acesta va fi prezentat in termen de 
maximum 2 zile lucratoare de la solicitarea acestuia de catre Comisia de evaluare. In cazul in 
care, dupa primirea documentelor/clarificarilor solicitate, oricare dintre criterii/subcriterii va 
fi bifat cu NU, planul de afaceri va fi respins. 
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