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    Anexa 5 

Grila de evaluare tehnico-economica a planurilor de afaceri 

Nr. 
crt 

Criteriul de selecție 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 

Justificarea 
evaluatorului (*) 

1. 

CALITATEA TEHNICA A PLANULUI DE 
AFACERI 

23 
 

 

1.1. Calitatea generală a planului de afaceri 5 
 

 

Descrierea afacerii și a domeniului de activitate 
sunt corecte  

1 
  

Analiza SWOT a afacerii este completa, 
corecta si realista  

1 
  

Factorii de succes și riscurile afacerii sunt 
corect identificate  

1 
  

Obiectivele afacerii sunt corect cuantificate și 
măsurate, clare, realiste şi pot fi atinse în 
perspectiva de previziune. Afacerea are sanse 
sa se mentina si sa se dezvolte pe piata vizata.  

2 

  

1.2. Piața și strategia de marketing  18   

Solicitantul a demonstrat clar cunoașterea 
pieței și mediului competitiv  

6 
  

Produsele/serviciile sunt descrise, detaliate și 
se compară cu cele ale concurenței  

6 
  

Strategia de marketing este realista 6   

2. 

Organizarea procesului de  producție / 
prestări servicii 

15 
 

 

2.1. Activități și rezultate estimate 5   

Solicitantul a descris corect si coerent modul 
de organizare a afacerii, gama de produse si 
servicii, fluxul tehnologic; exista corelatie intre 
activitati si rezultate.  

3 

  

Fluxul tehnologic este logic; activitățile de bază 
sunt corect identificate, corelate și planificate  

2 
  

2.2. Datele tehnice ale investitiei 7   

Soliciantul a descris corect si complet spatiile, 
utilajele, echipamentele si capacitatile tehnice 
de productie, materiile prime si materialele, 

4 
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utilitatile, avizele si acordurile necesare 
functionarii. 

Dotările prevăzute sunt suficiente și necesare 
pentru domeniul de activitate și dimensiunea 
operațiunilor  

3 
  

2.3. Graficul de implementare a investiției  3   

Graficul Gantt conține principalele activități 
necesare pentru pregătirea, realizarea 
investiţiilor şi punerea în funcţiune a acestora, 
până în momentul în care firma va deveni 
operațională  

2 

  

Solicitantul a estimat realist duratele etapelor 
necesare pentru înființarea, dotarea firmei cu 
echipamentele necesare, angajarea 
personalului etc.  

1 

  

3. 

MANAGEMENTUL FIRMEI 15   

3.1. Abilități/Experiență relevante 5   

Solicitantul și echipa de conducere au 
abilitățile /experiența necesare pentru 
aplicarea planului de afaceri (se prezintă 
atribuții, responsabilități pentru fiecare membru 
al echipei de conducere)  

3 

  

Solicitantul descrie locurile de munca nou 
create, prezintă calificările și experiența 
angajaților necesari  

2 
  

3.2. Managementul resurselor umane 3   

Solicitantul dovedește că a cuantificat corect 
necesarul de resurse umane și are o politica 
de resurse umane fezabila.  

3 
  

3.3. Sustenabilitatea locurilor de muncă 4   

Viitoarea firmă va crea minim 2 locuri de 
muncă (cu normă întreagă) – conditie de 
eligiblitate. Locurile de munca nou create sunt 
sustenabile pe perioada de previziune. 
Veniturile estimate pot acoperi costul 
resurselor umane în perioada de implementare 
și cea de sustenabilitate.  

4 

  

3.4. Sustenabilitatea afacerii 3   
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Solicitantul dovedește că are capacitatea 
manageriala și financiara de a asigura 
menținerea și funcționarea afacerii după 
încheierea proiectului și încetarea finanțării 
nerambursabile. 

3 

  

4. 

 

PREVIZIUNI FINANCIARE 20 
 

 

4.1. Veniturile și cheltuielile operaționale 10   

Solicitantul detaliază corect și complet 
elementele de venituri și de cheltuieli aferente 
funcționării firmei.  

6 
  

Estimările privind veniturile și cheltuielile 
operaționale sunt realiste și suficiente pentru 
asigurarea unei funcționări normale a firmei.  

4 
  

4.2. Performanța financiară 10   

Estimările privind veniturile anuale sunt 
corespunzătoare cu obiectivele și țintele de 
sustenabilitate asumate.  

3 
  

Estimările privind fluxul de  numerar sunt 
realiste și fezabile. Fluxul de numerar este 
pozitiv în fiecare an.  

3 
  

Indicatorii calculați sunt realiști și acceptabili 
pentru un start-up.  

2 
  

Veniturile estimate in primele 9 luni reprezinta 
minim 30% din transa 1 a ajutorului de minimis 
solicitat 

2 
  

5. 

RESURSE FINANCIARE ȘI DESTINAȚIA 
FONDURILOR 

15 
 

 

5.1. Investiția 7   

Solicitantul a estimat valoarea totală a 
investiției în active fixe în mod realist și în 
acord cu planul de afaceri. 

2 
  

Investițiile sunt suficiente pentru atingerea 
obiectivelor propuse.  

3 
  

Lista de investiții de tip FEDR corespunde 
obiectului de activitate. 

2 
  

5.2. Cheltuielile operaționale 5   
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Suma necesară pentru acoperirea cheltuielior 
curente în perioada de implementare este 
realistă, corect dimensionata, clar justificată, 
suficientă si corespunde obiectului de 
activitate. 

5 

  

5.3. Necesarul de finanțare 3   

Suma solicitată ca ajutor de minimis este 
realist estimată și poate fi cheltuită în perioada 
de implementare preconizată.  

3 
  

6. 

PROMOVAREA TEMELOR SECUNDARE 
FSE SI A TEMELOR ORIZONTALE  

12 
 

 

6.1. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la utilizarea si 
calitatea TIC prin implementarea unor solutii 
TIC in procesul de productie/furnizare de 
bunuri, prestare de servicii si/sau executie de 
lucrari. 

3 

  

6.2. Planul de afaceri descrie modul in care 
afacerea va promova concret sprijinirea 
tranzitiei catre o economie cu emisii scazute 
de dioxid de carbon si eficienta din punctul de 
vedere al utilizarii resurselor. 

3 

  

6.3. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la inovarea sociala. 

3 
  

6.4. Planul de afaceri descrie concret modul 
in care afacerea contribuie la aplicarea 
pricipiilor dezvoltarii durabile. 

3 
  

TOTAL punctaj maxim: 100 puncte 100   

 

Pentru fiecare criteriu se pot acorda punctaje intermediare, numere intregi. 

In interiorul fiecarui criteriu punctajele sunt cumulative. 

 (*) Evaluatorul va motiva punctajul acordat la fiecare criteriu.  

Condiția pentru selecția unui plan de afaceri în această fază este ca punctajul obtinut să 
fie mai mare sau egal cu 60 puncte. 

 

 

Nume prenume evaluator 

Semnătura 


