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Punctaj
Modalitate de acordare 

punctaj pe subcriterii

16

Criteriul 1 5

1.1. Sediul social si punctul de lucru aferent investitiei se afla pe teritoriul GAL Stefan cel Mare 5

1.2. Sediul social aferent investitiei se afla pe teritoriul GAL Stefan cel Mare 0

Criteriul 2 5

2.1. 5

2.2. Afacerea nou infiintata prevede angajarea unei persoane 1

Criteriul 3
6

3.1 2

3.2 2

3.3 1

3.4 1

70

Criteriul 4 14

4.1 5

4.2 7

4.3 2

Criteriul 5 5

5.1 5

5.2 3

5.3 0

Criteriul 6 7

6.1 7

6.2
0

punctajele sunt disjunctive

punctajele sunt disjunctive

punctajele sunt disjunctive 

Sunt prezentate masuri cu privire la asigurarea egalitatii de sanse si tratament

Solicitantul este cel care prezinta experienta in domeniul pentru care se solicita finantare.

Principii orizontale: Dezvoltare durabila, masuri de utilizare TIC in procesul de productie/furnizare bunuri, prestare 

servicii si/sau executie de lucrari, Integrarea principiilor referitoare egalitate de sanse, inovarea sociala.

punctajele sunt cumulative

se va puncta de la 0 la 

maxim 2 puncte

Integrarea unui obiectiv specific de dezvoltare durabila (de exemplu : protectia mediului, utilizarea eficienta a resurselor, 

atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice)

Investitia propune măsuri ce vor promova concret inovarea sociala

Locatia de implementare si exploatare a investitiei 

Resurse umane

Afacerea nou infiintata prevede angajarea unei persoane din grupul tinta al proiectului

Ponderea investițiilor în active circulante, active corporale si necorporale reprezintă:

minim 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri

mai mult de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri, dar mai puțin de 50%

cel mult 30% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în planul de afaceri

II. CALITATEA PLANULUI DE AFACERI  (maxim 25 puncte)

Sunt incluse masuri de utilizare TIC. Acestea sunt prezentate detaliat, includ specificatii tehnice, rolul in procese, bugete 

alocate, surse de finantare.

Descrierea fluxului tehnologic aferente produselor/serviciilor

punctajele sunt disjunctive

 se va puncta de la 0 la 

maxim 7 puncte 

Solicitantul a descris detaliat in Planul de afaceri fluxul tehnologic aferente produselor/serviciilor (sunt justificate achizitiile 

din punct de vedere al fluxului tehnologic, nu sunt identificate erori/necorelari de bugetare)

Solicitantul nu a descris in Planul de afaceri fluxul tehnologic aferent activitatii propuse spre finantare

Număr și data înregistrării proiectului:

Criterii de selecție

I. CONTRIBUTIA INVESTITIEI PROPUSE LA REALIZAREA SCHEMEI DE MINIMIS

Descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri:

punctajele sunt cumulative

 se va puncta de la 0 la 

maxim 7 puncte in functie 

de criteriu

Sunt descrise misiunea , viziunea si obiectivele afacerii si planificarea acestora in timp.  

Descrierea afacerii este clara, structurata si poate fi pusa in aplicare.  Abordarea este realista bazata pe date concrete si 

corelata cu specificul investitiei.

Sesiunea de depunere:

 

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”

 POCU/827/5/2/139382

Fondul Social European. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Schema de ajutor de minimis "Antreprenor in satul meu”

prevăzută în cadrul  proiectului: „Solidaritate în teritoriul Gal Ștefan Cel Mare”  SMIS 139382

ANEXA 8 - Grila de evaluare tehnica si financiară

COMPETITIA DE PLANURI DE AFACERI  „Antreprenor in satul meu”

Date solicitant
Nume si prenume:
Titlul proiectului: 
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Criteriul 7 7

7.1

7

7.2 0

Criteriul 8 5

8.1 5

8.2 0

Criteriul 9 5

9.1 5

9.2 0

Criteriul 10 20

10.1 5

10.2 5

10.3 5

10.4 5

Criteriul 11 7

11.1 7

11.2 0

9

Criteriul 12 6

12.1 3

12.2 3

Criteriul 13 3

13.1 3
13.2 0

5

Criteriul 14 5
se va puncta de la 0 la 

maxim 5 puncte

100

Observații (se va completa de către comisie):

La punctaj egal ordinea departajarii va fi urmatoarea:

punctajele sunt cumulative

  se va puncta fiecare criteriu  

de la 0 la maxim 3 puncte

Sustenabilitatea investitiei

Strategia de promovare: Este clara si bazata pe aprecieri realiste. Include metode adaptate la specificul si dimensiunea 

afacerii, sunt identificate corect resursele necesare.

Analiza pietei, a clientilor, a furnizorilor si a concurentilor este coerenta si realista, adaptata la localizarea businesului. Sunt 

oferite informatii statistice relevante, surse ale informatiilor utilizate, studii independente, sau proprii cu privire la datele 

incluse in analiza

Analiza pietei de desfacere si a concurentei

punctajele sunt disjunctive

se va puncta de la 0 la 

maxim 5 puncte   

Analiza pietei, a clientilor, a furnizorilor si a concurentii nu este coerenta si realista, nu este adaptata la localizarea afacerii.

Solicitantul demonstreaza realizarea de venituri pana la sfarsitul primului an de implementare (informatiile prezentate sunt 

realiste, prevederile sunt justificate, etc)

punctajele sunt cumulative

  se va puncta fiecare criteriu  

de la 0 la maxim 3 puncte

Strategia de vanzare si distributie: Este clara si bazata pe aprecieri realiste. Include metode adaptate la specificul si 

dimensiunea afacerii, sunt identificate corect resursele necesare.

Activitatile sunt prezentate detaliat, logic si coerent. Activitatile sunt corelate cu prevederile contractului de subventie si ale 

schemei de minimis. Se prezinta informatii detaliate cu privire la resursele necesare derularii activitatilor si alocarea acestora 

in timp.

punctajele sunt disjunctive

se va puncta de la 0 la 

maxim 7 puncte  

Nu este clara si nici bine realizata

Strategia de marketing

Strategia de produs : Este clara si bazata pe aprecieri realiste. Include metode adaptate la specificul si dimensiunea afacerii, 

sunt identificate corect resursele necesare.

Strategia de pret: Este clara si bazata pe aprecieri realiste. Include metode adaptate la specificul si dimensiunea afacerii, 

sunt identificate corect resursele necesare.

Punctajele alocate pe capitole sunt cumulative

IV. APRECIERE GENERALA (maxim 5 puncte)

1. Proiectele care au cel mai mare punctaj la Capitolul II Calitatea planului de afaceri
2. La punctaj egal la Capitolul II, proiectele care au cel mai mare punctaj la Capitolul I -Calitatea planului de afaceri
3 La punctaj egal la Capitolul II, proiectele care au cel mai mare punctaj la Capitolul 3 -Sustenabilitate

Precizari
Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 capitole.

In cazul tuturor criteriilor, punctajul este maximal. Pot fi acordate punctaje intermediare, pe criterii. 

Total 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL

Coerenta generala a planului de afaceri 

Fundamentare economico-financiara a costurilor (oferte, cost productie) si a veniturilor. Se va urmari corelarea bugetului 

cu sursele de finantare si cu proiectiile finaciare prezentate

Costurile si veniturile au fost fundamentate realist (exista justificari atat cantitative cat si valorice ale costurilor si veniturilor, 

valorile costurilor si veniturilor sunt comparabile cu cele din piata relevanta, exista corelatii intre strategiile de vanzare 

prevazute la partea de marketing cu cele din cadrul previziunilor, nu sunt costuri ce nu au fost luate in calcul, etc)

Costurile si veniturile nu au fost fundamentate in mod realist

Soldul net de cash-flow, neactualizat, pe perioada de previziune este pozitiv pentru fiecare perioada de analiza (excedent 

anual cash) punctajele sunt disjunctive 
DA
NU

III. SUSTENABILITATE (maxim 25 puncte)

Solicitantul dovedeste ca are capacitatea de  asigura intretinerea, mentinerea si functionarea investitiei dupa incheierea 

proiectului si incetarea finantarii nerambursabile.

Este clara si bazata pe aprecieri realiste. 

Prezentarea activitatilor necesare implementarii planului de afaceri 

punctajele sunt disjunctive

 se va puncta de la 0 la 

maxim 7 puncte  

Nu sunt prezentate activitatile.

Analiza SWOT a afacerii:
punctajele sunt disjunctive 

 se va puncta de la 0 la 

maxim 5 puncte 
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