
                                                                                            
   

Anexa nr.3 

GRILA DE ACORDARE A PUNCTAJELOR 

FAZA A II-A 

1. DATE GENERALE 13,00  

1.1. 
Domeniul de activitate in care se doreste 

sa se finanteze activitatea 
10,00 

3,00 p – Comert  

6,00 p – Prestari servicii si turism  

8,00 p – Productie 

10,00 – Tehnologia informatiilor 
si comunicatiilor, industrie 
creativa 

 

1.2. Minim 1 loc de munca creat in plus fata 

de cel  obligatoriu. 3,00 
0,00 p – Nu 

3,00 p – Da 

2. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE 

IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI 

14,00  

2.1. Prezentați viziunea asupra afacerii. 2,00 

0,00 p – Nu a fost prezentată 

viziunea afacerii 

1,00 p – A fost prezentată 

viziunea afacerii sumar si/sau 

neargumentat 

2,00 p - A fost prezentata 

viziunea afacerii complet si 

argumentat 



                                                                                            
   

2.2. Descrieti afacerea. 3,00 

0 p – Nu este descrisa afacerea 

1,5 p – Afacerea este descrisa 

sumar 

3,00 p – Afacerea este descrisa 

si sunt abordate corect si 

complet toate subpunctele 

solicitate  

2.3. 
Definiti  obiectivele  pentru  urmatorii  3 

ani. 
3,00 

0 p – Nu au fost definite 

obiective 

1,5 p – Obiectivele definite nu 

sunt SMART sau acestea nu 

sunt corelate cu bugetul si/sau 

informatiile prezentate in 

planul de afaceri 

3,00 p – Au fost definite 

obiective SMART corelate si in 

stransa legatura cu planul de 

afaceri 

2.4. 
Prezentati        activitatile        necesare 

implementarii proiectului. 
3,00 

0 p – Nu sunt prezentate 

activitatile necesare 

implementarii proiectului 

1,5 p – Activitatile necesare 

implementarii proiectului sunt 

prezentate sumar si/sau 

incomplet si/sau într-un mod 

neorganizat 

3,00 p – Activitatile necesare 

implementarii proiectului sunt 

prezentate complet detaliat si 

intr-un mod organizat 



                                                                                            
   

2.5. Prezentati riscurile afacerii. 3,00 

0 p – Nu sunt identificate și 

prezentate riscurile afacerii 

1,5 p – Riscurile afacerii sunt 

identitificate si prezentate 

sumar si/sau neargumentat 

3,00 p – Riscurile afacerii sunt 

identificate si prezentate 

detaliat și argumentat 

 
 

3. ANALIZA SWOT A AFACERII 4,00  

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza SWOT a afacerii 4,00 

0,00 p – Nu este realizata analiza 

SWOT a afacerii 

 2,00 p – Analiza SWOT este    

incompleta s i/sau elementele 

acesteia sunt confundate/ incorecte 

 4,00 p – Analiza SWOT este 

corecta si completa 

4. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE 

RESURSE UMANE 

7,00  

4.1. 
Prezentati  structura  organizatorica   a 

viitoarei afaceri 
3,00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informatii 

1,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete si/sau fara 

argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate 

informatii complete si oferite 

argumente 



                                                                                            
   

4.2. 

Calificarile/studiile/specializarile 

personalului cheie sunt relevante 

pentru domeniul de activitate al firmei 

1,00 

0,00 p - Nu 

1,00 p – Da 

4.3. 
Descrieti si explicati politica de resurse 

umane 
3,00 

0,00  p  –  Nu  sunt  prezentate 

informații  

1,50 p – Sunt prezentate  

informatii incomplete si/sau fara 

argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate 

informatii complete si oferite 

argumente 

 

 5. DESCRIEREA PRODUSELOR / SERVICIILOR / 

LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL PRINCIPAL AL 

AFACERII 

6,00  

5.1 Descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor  

care fac obiectul principal al afacerii 

3,00 

0,00 p – Produsele/ serviciile/ 

lucrarile nu sunt descrise 

1,50 p - Produsele/ serviciile/ 

lucrarile sunt descrise 

neclar/incomplet 

3,00 p - Produsele/ serviciile/ 

lucrarile sunt descrise clar și detaliat 



                                                                                            
   

5.2 Prezentarea fluxului activitatii pentru 

care se solicita finantare şi principalele 

utilaje si echipamente utilizate 

3,00 

0,00 p – Nu este prezentat fluxul 

activitatii 

1,50 p – Fluxul activitatii este 

prezentat incomplet si/sau haotic 

3,00 p – Fluxul activitatii este 

prezentat complet în ordine 

cronologica si logica 

6. ANALIZA PIEȚEI DE DESFACERE ȘI A 

CONCURENȚEI 
7,0

0 

 

6.1. Definiti piata afacerii 3.00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații 

2,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete si/sau fara argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate informații 

complete si oferite argumente 

 

 

 

6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrierea concurentei 4.00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informatii 

2,00 p – Sunt prezentate informatii 

incomplete si/sau fara argumentare 

4,00 p – Sunt prezentate informatii 

complete si oferite argumente 

7. STRATEGIA DE MARKETING         8,00  



                                                                                            
   

7.1. Prezentati politica produsului 2.00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informatii 

1,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete si/sau fara argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate informații 

complete si oferite argumente 

7.2. Prezentati politica de preturi 2.00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informatii 

1,00 p – Sunt prezentate informații 

incomplete si/sau fara argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate informatii 

complete si oferite argumente 

7.3.  Prezentati modalitatile de vanzare 2,00 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informatii 

1,00 p – Sunt prezentate informatii 

incomplete si/sau fara argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate informatii 

complete si oferite argumente 



                                                                                            
   

 

 

 

 

 

7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prezentati  activitatile  de  promovare  

a vanzarilor. 
2,00 

 

 

 

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații 

1,00 p – Sunt prezentate informatii 

incomplete si/sau fara argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate informatii 

complete si oferite argumente 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA 20,00  



                                                                                            
   

8.1  

Cheltuielile au fost corect încadrate în 

categoria celor eligibile sau neeligibile, 

iar pragurile pentru anumite cheltuieli au 

fost respectate conform ordinului 

privind cheltuielile eligibile şi a 

prevederilor schemei de ajutor de 

minimis aplicabile. 

3,00 

0,00 p – Cheltuielile nu au fost 

corect încadrate în categoria celor 

eligibile sau neeligibile, iar pragurile 

pentru anumite cheltuieli nu au fost 

respectate conform ordinului privind 

cheltuielile eligibile şi a prevederilor 

schemei de ajutor de minimis 

aplicabile 

1,00 p – Au fost respectate în 

proportie redusa (sub 50%) pragurile 

pentru anumite cheltuieli conform 

ordinului privind cheltuielile eligibile 

si a prevederilor schemei de ajutor 

de minimis aplicabile, precum și 

incadrarea corecta a cheltuielilor in 

categoria celor eligibile sau 

neeligibile 

3,00 p - au fost respectate în 

proportie majoritara atat pragurile 

pentru anumite cheltuieli conform 

ordinului privind cheltuielile eligibile 

si a prevederilor schemei de ajutor 

de minimis aplicabile, precum și 

incadrarea corecta a cheltuielilor in 

categoria celor eligibile sau 

neeligibile 

     



                                                                                            
   

8.2 

Costurile din bugetul proiectului sunt 

realiste (corect estimate) și respectă 

principiul eficienței utilizării fondurilor 

publice 

3,00 

0,00 p – Costurile nu sunt realiste 

(corect estimate) și nu respectă 

principiul eficientei utilizarii 

fondurilor publice 

1,00 p – Costurile sunt estimate 

realist în proporție redusa, din 

punct de vedere al corectitudinii si 

respectă principiul eficientei 

utilizarii fondurilor publice 

2,00 p – Majoritatea costurilor sunt 

realiste (corect estimate) si respecta 

principiul eficientei utilizarii 

fondurilor publice 

3,00 p – Costurile sunt realiste 

(corect estimate) si respecta 

principiul eficientei utilizarii 

fondurilor publice 

8.3 
Costurile din bugetul proiectului sunt 

detaliate si necesare pentru 

implementarea proiectului 
3,00 

0,00 p – Costurile din bugetul 

proiectului nu sunt justificate 

1,00 p – Costurile din bugetul 

proiectului sunt descrise sumar, fara 

a fi justificate 

2,00 p – Majoritatea costurilor sunt 

detaliate si necesare pentru 

implementarea proiectului 
3,00 p – Toate costurile din bugetul 

proiectului sunt detaliate și necesare 

pentru implementarea proiectului 



                                                                                            
   

8.4 

Proiectul prevede realizarea de venituri din 

activitatea curenta in termen de maxim 12 

luni de implementare astfel: 

5,00 

 

Minim 30% - 1p din valoarea  
bugetului planului de afaeri 

Intre 30%-60% - 3p din valoarea  
bugetului planului de afaceri 

Peste 60% - 5p din valoarea  
bugetului planului de afaceri 

8.5. 
Realizați o previzionare a cheltuielilor și a 

veniturilor (cash-flow) pentru primii 2 ani  
6,00 

0,00 p – Valorile cuprinse in fluxul 

de numerar nu sunt sustinute de o 

justificare corecta 

3,00 p – Valorile cuprinse în fluxul de 

numerar sunt sustinute concret de o 

justificare corecta doar pentru 

anumite tipuri de venituri/cheltuieli 

6,00 p – Toate valorile cuprinse în 

fluxul de numerar sunt sustinute 

concret de o justificare corecta 

9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 6,00 
 



                                                                                            
   

9. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 6,00 

0,00 - nu sunt prezentate informatii 

3,00 - au fost prezentate informatii 

incomplete sau fara sa fie 

argumentate 

6,00 - au fost prezentate informatii 

complete si argumentate 

 
PUNCTAJ TOTAL 

Maximu

m 85,00 

puncte 

 

 


