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Grila de evaluare tehnico-financiara  
Nr. 

crt. 

Criterii de evaluare tehnico-financiara Punctaj 

maxim 

Punctaj  

acordat  

Justificare 

punctaj  

Clarificari  

DA/NU 

1. ORIGINALITATEA PLANULUI DE 

AFACERI  

Max 10 

pct 

   

1.1. Planul de afaceri nu este original, are un 

grad ridicat de asemanare cu alt plan de 

afaceri aflat in competitie, in ceea ce 

priveste descrierea segmentului de piata, 

planului de management si marketing si 

bugetul detaliat (cap.1, cap.4, cap.5 si 

cap.6 din planul de afacere) 

0 pct    

1.2 Planul de afaceri este original si nu 

exista  un grad ridicat de asemanare cu 

alt plan de afaceri aflat in competitie, in 

ceea ce priveste descrierea segmentului 

de piata, planului de management si 

marketing si bugetul detaliat (cap.1, 

cap.4, cap.5 si cap.6 din planul de 

afacere) 

10 pct.    

  2. FUNDAMENTAREA PLANULUI DE 

AFACERI,  

din care: 

Max 90 

pct 

   

 2.1 Cap. 1 Descrierea afacerii si a strategiei 

de implementare a planului de afaceri 

(planul de management): afacerea, 

categoria de clienti (segmentarea pietei), 

nevoi, activitati, localizare, obiective 

 

- Incomplet descrise si definite:  - 1 pct. 

 

- Partial si neconvingator descrise si 

definite: - maxim 10 pct. 

 

- Descrise detaliat si clar definite - 

maxim 20 pct. 

Max 20 

pct 
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 2.2 Planul de inventitii (Cap 1) si proiectiile 

financiare (Cap 7): 

- Elemente de investitie fara legatura cu 

informatiile prezentate in capitolele 

precedente din planul de afaceri. 

Incadrari eronate de cheltuieli. Nu este 

prezentata necesitatea fiecarei cheltuieli 

si sustinerea bugetului cu oferte / cotatii 

pret. Bugetul planului de afaceri nu 

acopera in totalitate ajutorul de minimis, 

contributie proprie nesustenabila, 

proiectii financiare nerealiste - 1 pct. 

 

- Elemente de investitie partial realiste si 

partial fara legatura cu informatiile 

prezentate in capitolele precedente din 

planul de afaceri.  

Prezentarea partiala a  necesitatii fiecarei 

cheltuieli si sustinerea partiala a 

bugetului cu oferte / cotatii pret. Bugetul 

planului de afaceri nu acopera in 

totalitate ajutorul de minimis, contributie 

proprie nesustenabila, proiectii financiare 

nerealiste –maxim 10 pct. 

 

- Elemente de investitie realiste, avand 

legatura cu informatiile prezentate in 

capitolele precedente din planul de 

afaceri. Este prezentata necesitatea 

fiecarei cheltuieli si sustinerea bugetului 

cu oferte / cotatii pret. Bugetul planului 

de afaceri acopera in totalitate ajutorul de 

minimis, contributie proprie sustenabila, 

proiectii financiare realiste - maxim 25 

pct. 

 

Max 25 

pct 

   

 2.3 Cap.2 Analiza SWOT a afacerii Max 10 

pct 
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- Incomplet descris mediul intern si 

mediul extern (mai putin de 3 factori 

identificati corect), confuzii intre puncte 

forte si oportunitati, sau intre puncte 

slabe si amenintari:  - 1 pct. 

 

- Partial si neconvingator descris si 

definit mediul intern si mediul extern 

(peste 3 factori identificati corect), exista 

unele confuzii intre puncte forte si 

oportunitati, sau intre puncte slabe si 

amenintari: - maxim 5 pct. 

 

- Descris detaliat si clar definit mediul 

intern si mediul extern (peste 3 factori 

identificati corect) si enuntata si 

argumentata strategia adoptata- maxim 

10  pct. 

2.4 Cap. 3. Schema organizatorica si politica 

de resurse umane   

- Incomplet descrisa resursa umana - 1 

pct. 

 

- Partial si neconvingator descrisa resursa 

umana - maxim 3 pct. 

 

- Descris detaliat si clar definita resursa 

umana cu responsabilitati si atributii 

conforme cu planul de afaceri - maxim 5  

pct. 

Max 5 

pct 

   

 2.5 Cap. 4.  Descrierea produselor/ 

serviciilor/ lucrărilor care fac obiectul 

afacerii  

- Produsele/serviciile/ lucrarile  inclusiv 

caracteristici minime, cantitati 

comercializate, tip, modalitatea de 

vanzare - nu sunt descrise - 1 pct. 

 

Max 10 

pct  
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- Produsele/serviciile/lucrarile inclusiv 

caracteristici minime, cantitati 

comercializate, tip, modalitatea de 

vanzare -sunt partial, incomplet descrise 

- maxim 5 pct. 

 

- Produsele/serviciile/lucrarile inclusiv 

caracteristici minime, cantitati 

comercializate, tip, modalitatea de 

vanzare - sunt descrise detaliat. - maxim 

10 pct. 

 

2.6 Cap. 5 Analiza pieței de desfacere și a 

concurenței - tipul de piata, dimensiunea 

pietei tinta si aria de acoperire, 

identificarea  clienţilor potenţiali,  

volumul vânzărilor, produse/ grupe de 

produse 

 

- Incomplet descrisa si definita  - 1 pct. 

 

- Partial si neconvingator descrisa si 

definita - maxim 5 pct. 

 

- Descrisa detaliat si clar definita - 

maxim 10 pct.  

Max 10 

pct  

   

2.7 Cap. 6 Planul/Strategia de marketing 

- Incomplet descrisa si definita pentru 

fiecare element al mixului de marketing:  

- 1 pct. 

 

- Partial si neconvingator descrisa si 

definita pentru fiecare element al mixului 

de marketing: - maxim 5 pct. 

 

- Descrisa detaliat si clar definita pentru 

fiecare element al mixului de marketing - 

maxim 10  pct. 

 

Max 8 

pct 
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 2.8 Elemente legate de temele orizontale si 

secundare  

 

 -Planul de afaceri nu include elemente 

concrete privind temele  secundare. Sunt 

prezentate generalitati .- 0 pct. 

 

 - Planul de afaceri include o activitate 

concreta privind minim o tema orizontala 

si secundara.  – 1 pct.  

 

 - Planul de afaceri include minim 2 

activitati concrete pentru minim 2 teme 

orizontale si secundare –  2  pct.   

 

Max 2 

pct  

   

 TOTAL PUNCTAJ  100 pct    

 CONCLUZIE  

Punctaj final :……….. 

Proiect ADMIS/RESPINS Mentiuni / 

Clarificari  

 

    

 

Criterii de departajare in cazul unor punctaje finale egale 

In cazul in care punctajul final a doua sau mai multe planuri este egal, departajarea se face dupa cel 

mai mare punctaj de la criteriul 2.1 Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de 

afaceri, urmand 2.3 Analiza SWOT a afacerii, 2.4. Schema organizatorica si politica de resurse 

umane, 2.5.  Descrierea produselor/ serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii, 2.6 Analiza 

pieței de desfacere și a concurenței, 2.7 Planul / Strategia de marketing. 

 

Planul de afaceri va fi însoțit de declarații pe propria răspundere a solicitantului, privind: 

a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal și în ultimii doi ani fiscali 

(fie din surse ale statului sau ale autorităților locale, fie din surse comunitare); 

b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul; 

c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleași costuri eligibile ca cele finanțate 

de prezenta schemă; 

d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise 

de Comisia Europeană, instanțele judecătorești, Consiliul Concurenței sau de un furnizor de ajutor 

de stat / de minimis sau, 
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în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța 

integral recuperată; 

e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanța activități sau domenii exceptate de prezenta 

schemă. 

 

Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranșe, după cum urmează: 

a. tranșă inițială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, așa cum a fost acesta aprobat 

pe baza planului de afaceri și prevăzut în contractul de subvenție încheiat; 

b. tranșă finală reprezentând diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce 

beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin 

planul de afaceri. 

 

Cheltuieli eligible directe care intră sub incidenta ajutorului de minimis  

Taxe pentru înființarea de întreprinderi - Cheltuiala aferentă taxelor pentru înființarea de 

intreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de subvenție, se decontează către beneficiarii 

de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenție. 

1. Cheltuieli cu salariile personalului nou-angajat 

1.1. Cheltuieli salariale 

1.2 Venituri asimilate salariilor pentru experți proprii/ cooptați 

1.3. Contribuții sociale aferente cheltuielilor salariale și cheltuielilor asimilate acestora (contribuții 

angajați și angajatori) 

2. Cheltuieli cu deplasarea personalului întreprinderilor sprijinite: 

2.1 Cheltuieli pentru cazare 

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului propriu 

2.3 Cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv transportul efectuat cu mijloacele de 

transport în comun sau taxi, între gară, autogară sau port și locul delegării ori locul de cazare, 

precum și transportul efectuat pe distanța dintre locul de cazare și locul delegării) 

2.4 Taxe și asigurări de călătorie și asigurări medicale aferente deplasării 

3. Cheltuieli aferente diverselor achiziții de servicii specializate, pentru care beneficiarul ajutorului 

de minimis nu are expertiza necesară 

4. Cheltuieli cu achiziția de active fixe corporale (altele decât terenuri și imobile), obiecte de 

inventar, materii prime și materiale, inclusive materiale consumabile, alte cheltuieli pentru investiții 

necesare funcționării întreprinderilor 

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii (inclusive depozite), spații pentru desfășurarea diverselor 

activități ale întreprinderii, echipamente, vehicule, diverse bunuri 

6. Cheltuieli de leasing fără achiziție (leasing operațional) aferente funcționării întreprinderilor (rate 

de leasing operațional plătite de întreprindere pentru: echipamente, vehicule, diverse bunuri mobile 

și imobile) 

7. Utilități aferente funcționării întreprinderilor 
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8. Servicii de administrare a clădirilor aferente funcționării întreprinderilor 

9. Servicii de întreținere și reparare de echipamente și mijloace de transport aferente funcționării 

întreprinderilor 

10. Arhivare de documente aferente funcționării întreprinderilor 

11. Amortizare de active aferente funcționării întreprinderilor 

12. Cheltuieli financiare și juridice (notariale) aferente funcționării întreprinderilor 

13. Conectare la rețele informatice aferente funcționării întreprinderilor 

14. Cheltuieli de informare și publicitate aferente funcționării întreprinderilor 

15. Alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor 

15.1. Prelucrare de date 

15.2. Întreținere, actualizare și dezvoltare de aplicații informatice 

15.3. Achiziționare de publicații, cărți, reviste de specialitate relevante pentru operațiune, în format 

tipărit și/sau electronic 

15.4. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare 

16. Cheltuielile aferente garanțiilor oferite de bănci sau alte instituții financiare 

 

Schema de ajutor de minimis NU SE APLICĂ ȘI NU SE ACORDĂ:  

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfășoară activitatea în sectoarele pescuitului şi 

acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1379/2013 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. 1184/2006 și (CE) nr. 

1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;  

b) întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole, 

astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a Tratatului CE;  

c) întreprinderilor care-şi desfășoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor 

agricole, prevăzute în Anexa nr. 1 a Tratatului CE, în următoarele cazuri:  

• atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză 

achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;  

• atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integral către producători 

primari.  

d) pentru activităţile legate de export către ţări terţe sau către state membre, respective ajutoarele 

legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţăriişifuncţionării unei reţele de 

distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;  

e) pentru activitățile condiționate de utilizarea preferențială a produselor naţionale față de cele 

importate;  

f) pentru activitățile pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.  

Prin urmare, activitățile nu vor viza domeniile exceptate de la schema de ajutor de minimis 

evidențiate mai sus. 
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NOTA: Intreprinderile nou infiintate vor avea obligatia angajarii numarului de salariati specificati 

in planul de afaceri la maxim 6 luni de la semnarea contractului de subventie (min 6 luni in timpul 

de implementare a proiectului si 6 luni in afara perioadei de implementare a proiectului) 

Persoanele fizice care infiinteaza afaceri nu trebuie sa aiba calitatea de actionari majoritari in 

structura altor societati comerciale infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, la data semnarii contractului de subventie. 

In cazul in care intreprinderea va avea forma juridica a unei societati conform legii 31/1990, persoana 

al carei plan de afaceri a fost declarat castigator si selectat in vederea finantarii va avea calitatea de 

actionar majoritar.  

 

 

Avizat de: 

Doloiu Luminita 

Manager proiect 

 

 


