
 

1 
 

Anexa 1 la Ordinul nr.2103/2016 

 

Anexa 1:  Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității  

 

A2.1. Criterii de verificare  a conformității administrative 

 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

1. Cererea de 
finanțare 
respectă 
formatul solicitat 
și conține toate 
anexele 
solicitate. 

 Cererea de finanțare respectă 
formatul standard din Ghidul 
Solicitantului și este însoțită de toate 
anexele obligatorii solicitate.  

 Totodată, în situația în care proiectul 
se implementează în parteneriat, se 
verifică existența acordului de 
parteneriat care trebuie să respecte 
formatul indicat prin Ghidul 
Solicitantului și să fie asumat de 
reprezentanții legali ai partenerilor.  

Anexe obligatorii: 

1. Declarație de angajament – în original 

2. Declarație de eligibilitate – în original 

3. Declarația privind evitarea dublei finanţări – în original 

4. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor aferente cheltuielilor 
ce vor fi efectuate în cadrul operațiunii propuse spre finanţare din FESI 2014-2020 
– în original 

5. Acordul de parteneriat – în original 

6. Procedura selecție parteneri – în original 

7. Nota justificativă privind valoarea adăugată a structurii parteneriale – în original 

8. Documente care demonstrează desfășurarea, în perioada cuprinsă între 

1.01.2012 şi data lansării acestui apel, de activități de formare antreprenorială 

sau consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice IMM: copii 

după contractele de finanţare, acordurile de parteneriat şi extrasele din anexele 

relevante la contractele de finanţare (de ex., cererea de finanţare, rapoartele 

finale etc.) și/sau copii după contractele de prestări de servicii privind activităţile 

menţionate și/sau alte documente similare, din care să rezulte explicit 

experienţa solicitată – copie ”conform cu originalul” 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

9. CV-urile în format Europass și documentele justificative din care să reiasă 
experiența profesională și calificările managerului de proiect și ale experților 
cheie (expert formare antreprenorială, coordonator activitate de mentorat) 

2. Cererea de 
finanțare este 
semnată de către 
reprezentantul 
legal sau 
împuternicitul 
solicitantului? 

 Se verifică dacă persoana care a 
semnat cererea de finanțare este 
aceeași cu reprezentantul legal sau 
împuternicitul solicitantului. 
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A2.2. Criterii de verificare  a eligibilității  

 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

A. Eligibilitatea solicitantului şi a partenerilor 

A1 

Solicitantul face parte 
din categoria de 
beneficiari eligibili și 
îndeplinește condițiile 
stabilite în Ghidul 
Solicitantului? 

 Solicitantul și partenerii trebuie să facă 
parte din categoriile de beneficiari 
eligibili menționate în prezentul Ghid. 

 Solicitantul a implementat cel puțin 1 
proiect cu finanțare nerambursabilă și 
fiecare partener are experiență în 
implementarea a cel puțin 1 proiect cu 
finanțare nerambursabilă si/sau are 
experiență de cel puțin 6 luni în domeniul  
activităților proiectului. 

 Parteneriatul are capacitate financiară: 
valoarea finanțării nerambursabile care 
poate fi accesată de fiecare organizație 
(în funcție de tipul acesteia) din cadrul 
parteneriatului nu depășește valoarea 
maximă (conform algoritmului prezentat 
în Orientări privind accesarea finanțărilor  
în cadrul Programului Operațional Capital 
Uman 2014-2020. 

 

Tipuri de solicitanți/parteneri eligibili  

 Solicitanții și, dacă e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii 
schemei de antreprenoriat, respectiv: 

 furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi; 

 organizaţii sindicale şi patronate; 

 membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu 

personalitate juridică; 

 autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-

teritoriale); 

 asociaţii profesionale; 

 camere de comerţ şi industrie; 

 ONG-uri;  

 universități; 

 Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri 

şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de 

acesta; 

 parteneriate între categoriile mai sus menționate. 

 Selecția partenerului/ partenerilor s-a realizat cu respectarea 
legislației europene şi naționale.  

 Administratorul schemei de antreprenoriat  demonstrează 
capacitatea operațională necesară, prin existența resurselor, în 
structura şi volumul necesare. 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

 Este prezentată motivarea selectării și rolul concret al fiecărui partener 
/ fiecărui tip de parteneri. 

 Fiecare dintre parteneri, acolo unde este cazul, este implicat în cel 
puțin o activitate relevantă care contribuie în mod direct la atingerea 
indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezenta cerere de 
propuneri de proiecte 

 Activitățile de subcontractare se realizează numai de către solicitantul 
de finanțare, nu şi de partenerul acestuia. Prin excepție, partenerii pot 
subcontracta activități/subactivități suport (de ex., organizare 
evenimente, pachete complete conţinând transport şi cazare a 
participanţilor şi/sau a personalului propriu, sonorizare, interpretariat, 
tipărituri), dar nu și activități relevante, pentru care au fost selectați ca 
parteneri în baza expertizei în domeniu (conform algoritmului prezentat 
în Orientări privind accesarea finanțărilor  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

 Structura partenerială demonstrează capacitatea financiară necesară: 
dispune de resursele financiare necesare, din surse proprii sau atrase 
stipulate în documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” sunt 
îndeplinite. 

A2 

Solicitantul și Partenerii 
săi (dacă e cazul)  
trebuie să îndeplinească 
condițiile specifice de 
eligibilitate aferente 
prezentului apel de 
proiecte 

 

 Condițiile privind capacitatea tehnică sunt îndeplinite: 

- Administratorul schemei de antreprenoriat are capacitatea, 

conform actelor de înființare și funcționare, să desfășoare acțiuni 

de consiliere și/sau dezvoltare a IMM. 

- Administratorul schemei de antreprenoriat demonstrează 

desfășurarea, în perioada cuprinsă între 1.01.2012 şi data lansării 

acestui apel, de activități de formare antreprenorială sau 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

 consiliere privind implementarea unor planuri de afaceri specifice 

IMM.  

 În cazul în care această condiție este demonstrată printr-un proiect/ 
contract de prestări de servicii, activitățile specifice au fost inițiate și 
finalizate în perioada menționată.   

B. Eligibilitatea proiectului  

B1 

Proiectul propus spre 
finanțare (activitățile 
proiectului, cu aceleaşi 
rezultate, pentru aceiaşi 
membri ai grupului 
țintă) a mai beneficiat 
de sprijin financiar din 
fonduri nerambursabile 
(dublă finanțare)?1 

 Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în 
cererea de finanțare.  

 Proiectul propus spre finanțare (activitățile proiectului, cu aceleaşi 
rezultate, pentru aceiaşi membri ai grupului țintă) nu a mai beneficiat de 
sprijin financiar din fonduri nerambursabile (dublă finanțare). 

B2 

Proiectul propus spre 
finanțare este încheiat 
în mod fizic sau 
implementat integral 
înainte de depunerea 
cererii de finanțare la 
autoritatea de 
management, 
indiferent dacă toate 
plățile aferente au fost 
efectuate de către 
beneficiar (art. 65, alin. 

Se verifică dacă solicitantul a bifat NU în 
cererea de finanţare (în vederea respectării 
dispozițiilor art. 65 alin. (6) din Reg. CE nr. 
1303/2013 privind eligibilitatea 
cheltuielilor). Ulterior, dacă a bifat și 
DEMARAT, se verifică dacă a precizat că a 
respectat legislația relevantă aplicabilă 
proiectului, conform art.125, alin 3, lit. (e) 
din Reg. CE nr. 1303/2013. 

Proiectul propus spre finanțare nu este încheiat în mod fizic sau 
implementat integral înainte de depunerea cererii de finanțare la 
autoritatea de management, indiferent dacă toate plățile aferente au fost 
efectuate de către beneficiar (art. 65, alin (6) din Reg. 1303/2013). 

                                                           
1  Condițiile trebuie îndeplinite cumulativ. Solicitantul/ beneficiarul. trebuie să se asigure că participanţii la operaţiuni nu au reprezentat grup ţintă pentru măsuri similare, cofinanţate din fonduri 
nerambursabile. În cazul în care, în implementare, se constată încălcarea acestui criteriu, contractul de finanţare va fi reziliat, conform prevederilor legale în vigoare 
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

(6) din Reg. 
1303/2013)? 

B3 

Proiectul se încadrează 
în programul 
operațional, conform 
specificului de finanțare 
stabilit în Ghidul 
Solicitantului?  

Se verifică dacă solicitantul a încadrat 
proiectul în axa prioritară, prioritatea de 
investiții, obiectivul specific, indicatorii de 
realizare imediată şi de rezultat și tipurile 
de măsuri, conform POCU şi prezentului 
Ghid. 

Proiectul respectă valorile minime ale indicatorilor specifici de realizare și 
ale celor de rezultat: 

A) Indicatori de realizare: 

 Valorile minime ale indicatorului 4S11  

B) Indicatori de rezultat: 

 Valorile minime ale indicatorului 4S9 

 Valorile minime ale indicatorului 4S10 

 

B4 

Grupul țintă este 
eligibil?  

 Grupul țintă al proiectului se încadrează 
în categoriile eligibile menționate în  
prezentul Ghid. 

Persoane fizice care intenționează să înființeze o afacere (ex. șomeri/ 

inactivi/ persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în 

scopul creării de noi locuri de muncă) care îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții:  

a. intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul 

urban;  

b. își au reședința sau domiciliul în mediul rural sau în cel urban, 

într-una dintre cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate ale 

României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 

Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia; 

c. își au reședința sau domiciliul în regiunea în care se 

implementează proiectul.  
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

B5 

Valoarea proiectului și 
contribuția financiară 
solicitată se încadrează 
în limitele stabilite în 
Ghidul Solicitantului?  

 Valoarea proiectului și contribuția 
financiară solicitată  se înscriu în limitele 
stabilite în prezentul Ghid.  

 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 5.000.000 euro. 

 Valoarea maximă eligibilă nu depășește maximul admis conform 
formulei din Ghid. 

 Alocarea financiară gestionată de solicitant este mai mare decât 
alocarea financiară gestionată de oricare alt membru al structurii 
parteneriale. 

B6 Durata proiectului 
 Durata de implementare este de 

maximum 36 luni. 

 Durata de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. 

 Durata de implementare etapei I este de maximum 12 luni de la data 
de începere a proiectului.  

 Durata de implementare a etapei a II-a este de maximum 18 luni de la 
data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul 
Intermediar responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea primei etape 
cadru.  

 Durata de implementare a etapei a III-a este de maximum 6 luni de la 
data transmiterii la Autoritatea de Management, respectiv Organismul 
Intermediar responsabil, a dosarelor ce atestă finalizarea celei de a 
doua etape cadru. 

B7 

Cheltuielile prevăzute 
respectă prevederile 
legale privind 
eligibilitatea 

 Cheltuielile prevăzute la capitolul de 
cheltuieli eligibile trebuie să fie conforme 
cu cele prevăzute în prezentul Ghid.  

 

Valoarea financiară alocată granturilor pentru implementarea planurilor 
de afaceri este de minim 60% din valoarea totală eligibilă aprobată 
pentru proiect. 

B8 
Bugetul proiectului 
respectă rata de 
cofinanțare? 

 Bugetul respectă rata de cofinanțare 
(FSE, buget național și contribuție 
proprie). 

Bugetul respectă rata de cofinanțare.  
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 Criterii 
Subcriterii prelucrate automat de către 
sistemul informatic 

Subcriterii procesate de evaluatori 

B9 
Proiectul cuprinde cel 
puțin activitățile 
obligatorii?  

 Proiectul cuprinde activitățile obligatorii 
prevăzute în  prezentul Ghid. 

 Proiectul include activitățile obligatorii prevăzute în Orientările privind 
accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 
2014-2020. 

 Proiectul cuprinde etapele și activitățile obligatorii prevăzute în  
prezentul Ghid: 

i. Etapa I – Formare antreprenorială 

ii. Etapa a II-a – Implementarea planurilor de 

afaceri finanțate din fonduri FSE 

iii. Etapa a III-a – Program de monitorizare a 

funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate  

B10 

Proiectul cuprinde 
măsurile minime de 
informare și 
publicitate? 

 Proiectul cuprinde, în cadrul activității de 
informare și publicitate, măsurile minime  
prevăzute în Orientări privind accesarea 
finanțărilor  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Proiectul respectă măsurile minime de informare și publicitate conform 
Orientărilor privind accesarea finanțărilor  în cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 

B11 

Proiectul îndeplinește 
criteriile de eligibilitate 
specifice prezentului 
apel de proiecte. 

Proiectul îndeplinește criteriile de 
eligibilitate specifice prezentului apel de 
proiecte. 

 Proiectul vizează exclusiv una dintre regiunile mai puțin dezvoltate 
(Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest 
Oltenia). 

 Valoarea maximă prevăzută pentru planurile de afaceri aprobate este 
de 40.000 euro/ plan de afaceri. 

 Proiectul își propune să creeze minimum 2 locuri de muncă în cadrul 
fiecărei întreprinderi înființate în cadrul acestui apel. 

Notă: În cazul în care oricare dintre criterii/subcriterii nu poate fi prelucrat de sistem, el va fi analizat de către echipa de evaluare. 


