
ANEXA D.2.

NR. 

CRT
CRITERIU / SUBCRITERIU DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

PUNCTAJ 

MAXIM 

PUNTAJ 

PRIMIT
OBSERVAȚII

1. VIABILITATEA ECONOMICĂ (maxim 20 pct / minim 10 pct) 20
1.1. Planul de afaceri are prevăzută analiza poziției concurențiale a afacerii. 3

1.2.
Planul de afaceri are detaliat clar și concret potențialul intern (material/uman/financiar).

3

1.3.
Planul de afaceri: A.5. – PROIECȚII FINANCIARE - este identificată o rentabilitatea favorabilă.

2

1.4.
Prezentarea produsului / serviciului ce face obiectul Planului de afaceri este descris clar și

conduce la plus valoare pentru clienți.
2

1.5. Analiza SWOT prezintă coerent și detaliat viziunea de ansamblu a firmei. 10

2. BUGETUL PLANULUI DE AFACERI (maxim 30 pct / minim 15 pct) 30

2.1.
Valorile cuprinse în Planul de afaceri sunt susținute concret de o justificare clară și corectă cu

privire la cantitate / unitățile de măsură.
10

2.2.
Costurile prevăzute în buget sunt încadrate corespunzător pe fiecare categorie de cheltuială

eligibilă.
8

2.3.
Costurile prevăzute în buget sunt corelate cu acțiunile Planului de afaceri, cu complexitatea

acestora și resurselor prevăute.
6

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 FINANCIARĂ 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:

2.4. Planul de afaceri prevede cofinanțare pentru susținerea întreprinderii. 2

2.5. Exista un raport rezonabil între rezultatele urmărite și costurile bugetate. 4

3 OBIECTIVUL FINANȚĂRII 10 Punctajul nu este cumulativ

3.1. Dosarul pentru a II a tranșă va fi depusă in termen de 45 zile. 10

3.2. Dosarul pentru a II a tranșă va fi depusă in termen de 55 zile. 5

60

DATA:

SEMNĂTURA:

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

Punctajul final reprezintă suma punctajelor obținute la toate cele 3 criterii.

Se pot acorda și punctaje intermediare pe subcriteriu stabilite doar la punctele 1 și 2 , atât timp cât acestea sunt exprimate ca numere întregi (fără zecimale).

Planul de afaceri va fi putea fi selectat pentru finanţare numai dacă în urma evaluării financiare va avea un punctaj minim de 30 de puncte și va respecta punctajul 

minim pe fiecare dintre cele 2 criterii.

EXPERT EVALUARE/SELECȚIE/MONITORIZARE MICROGRANTURI:


