
ANEXA D.2.

NR. 

CRT
CRITERIU / SUBCRITERIU DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNTAJ 

PRIMIT
OBSERVAȚII

1. 

RELEVANȚA ȘI OPORTUNITATEA PLANULUI DE AFACERI (măsura prin care Planul de

afaceri contribuie la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante)

(maxim 10 pct / minim 5 pct)

10

1.1.
Planul de afaceri prevede măsuri / acțiuni ce asigură contribuția la temele orizontale ale POCU

2014-2020 / GS - AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2. 
3

1.1.1.

Planul de afaceri prevede asigurarea principiului de dezvoltare durabilă prin măsuri / acțiuni /

activități dedicate protecției mediului, eficienței energetice, atenuării schimbărilor climatice și

adaptării la acestea, biodiversității, rezistenței la dezastre, prevenirii și gestionării riscurilor.

1

1.1.2.
Planul de afaceri prevede asigurarea principiului de Egalitatea de șanse și non-discriminarea.

1

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de 

până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

Titlul proiectului: ”SERVICII INTEGRATE PENTRU INCLUZIUNE SOCIALA PE TERITORIUL GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR” 

Cod proiect: POCU/827/5.2./139791

GRILĂ DE EVALUARE TEHNICĂ A PLANURILOR DE AFACERI

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:



NR. 

CRT
CRITERIU / SUBCRITERIU DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNTAJ 

PRIMIT
OBSERVAȚII

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

1.1.3.

Planul de afaceri prevede Promovarea egalității între femei și bărbați prin măsuri / acțiuni /

activități ce includ intervenții care vizează îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a

femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre

exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților – care vor contribui în mod direct la

promovarea egalității de gen.

1

1.2.
Planul de afaceri prevede măsuri / acțiuni ce contribuie la promovarea temelor secundare ale

POCU 2014-2020 / GS - AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2.
4

1.2.1.

Planul de afaceri prevede măsurilactivități/acțiuni ce promovează concret sprijinirea tranziției

către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al

utilizării resurselor.

1

1.2.2.
Planul de afaceri prevede măsuri/activități/acțiuni ce promovează concret inovarea socială.

1

1.2.3.

Planul de afaceri prevede măsuri/activități/acțiuni ce promovează concret îmbunătățirea

accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor.

1

1.2.4.
Planul de afaceri prevede măsuri/activități/acțiuni ce promovează concret nediscriminarea.

1

1.3.
Ideea de afacere este raportată la nevoile specifice ale SDL - GAL Ținutul Zimbrilor?

3 Punctajul nu este cumulativ

1.3.1.
Descrierea ideii de afacere este detaliată clar și corect în raport cu nevoile specifice ale SDL -

GAL Ținutul Zimbrilor?
3

1.3.2.
Descrierea ideii de afacere este detaliată parțial în raport cu nevoile specifice ale SDL - GAL

Ținutul Zimbrilor?
2

1.3.3.
Descrierea ideii de afacere nu conține informații despre raportarea la nevoile specifice ale SDL -

GAL Ținutul Zimbrilor?
1



NR. 

CRT
CRITERIU / SUBCRITERIU DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNTAJ 

PRIMIT
OBSERVAȚII

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

2.
CALITATEA PLANULUI DE AFACERI (măsura prin care Planul de afaceri contribuie la

atingerea obiectivelor stabilite)

(maxim 10 pct / minim 5 pct)

10

2.1.
Descrierea ideii de afacere este clară, coerentă, realistă și face referire la activitatea propusă și

la termenele de realizare corect estimate.
2

2.2.
Descrierea activității desfășurate este clar formulată în raport cu ideea Planului de afacere,

situația curentă și evoluția preconizată.
2

2.3.
Obiectivele Planului de afaceri și acțiunile/activitățile suport care duc la îndeplinirea acestora

sunt clare, realizabile și ușor verificabile.
2

2.4. Impactul Planului de afaceri este prezentat în conformitate cu necesitatea afacerii. 2

2.5.
Cuatificarea rezultatelor este prezentată în mod clar prin indicatorii stabiliți și a indicatorilor

propuși pentru monitorizarea afacerii.
2

3

CADRUL DE IMPLEMENTARE AL PLANULUI DE AFACERI (măsura în care Planul de

afaceri asigură utilizarea optimă a resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de

calitate, cantitate și timp alocat, în contextul implementării activităților/acțiunilor în vederea

atingerii rezultatelor propuse)

(maxim 10 pct / minim 5 pct)

10

3.1.
Planul de afaceri definește clar o viziune de management pentru a asigura atingerea

obiectivelor propuse. 
2

3.2.
Capacitatea antreprenorului este adecvată în raport cu Planul de afaceri. (Experiența

profesională/ pregătire/cunoștințe/ motivație intemeiată / abilități etc)
4

3.3.
Resursele umane implicate sunt adecvate ca număr în raport cu complexitatea activității

propuse.
2

3.4.
Planificare în timp a acțiunilor / activităților sunt corelate corespunzător pentru atingerea

obiectivelor stabilite.
1



NR. 

CRT
CRITERIU / SUBCRITERIU DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNTAJ 

PRIMIT
OBSERVAȚII

Nr. de înregistrare Dosar / Plan de afaceri:

Titlul Planului de afaceri:

Numele și prenumele Participantului / Solicitantului:

3.5.
Planul de afaceri identifică clar și realist riscuri relevante și sunt prezentate măsurile de

prevenire a apariției riscurilor şi de atenuare a efectelor acestora în cazul apariției
1

4
SUSTENABILITATEA PLANULUI DE AFACERI (măsura în care Planul de afaceri asigură

continuarea efectelor sale şi valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de

finanțare (max. 10 puncte; min. 5 puncte)

10

4.1.

Solicitantul a identificat acțiuni/activități necesare pentru asigurarea implementării Planului de

afaceri și a operării acestuia pe o perioadă de 12 luni în perioada de implementare a proiectului.

4

4.2.

Planul de afaceri prevede dezvoltarea de mecanisme de susținere si promovare a întreprinderii

înființate și finanțate pentru o perioadă de 7 luni de la finalizarea implementării proiectului.

2

4.3.
Planul de afaceri prevede activități de dezvoltare a mediului antreprenorial din teritoriul GAL

Ținutul Zimbrilor.
2

4.4.

Planul de afaceri descrie concret modul în care rezultatele şi/sau experienţa acumulată pe

perioada înființării / demarării afacerii pot fi integrate atât la nivel local / regional cât și pe

teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor.

2

40
Notarea cu 0 a unui subcriteriu NU conduce la respingerea Planului de afaceri, procesul de evaluare continuându-se, în funcţie de punctajul final obţinut de proiect.

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 4 criterii.

DATA:

SEMNĂTURA:

EXPERT EVALUARE/SELECȚIE/MONITORIZARE MICROGRANTURI:

TOTAL

Planul de afaceri va fi putea fi selectat pentru finanţare numai dacă în urma evaluării tehnice va avea un punctaj minim de 20 de puncte și va respecta punctajul minim pe 

fiecare dintre cele 4 criterii.

Se pot acorda și punctaje intermediare pe subcriteriu, atât timp cât acestea sunt exprimate ca numere întregi (fără zecimale).


