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Programul Operațional Capital Uman 
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Titlu proiect: „O șansă pentru Economia Sociala!” 
Contract nr. POCU/449/4/16/127540 
 

Solicitant: 

Denumire Plan de afaceri: 

Număr de identificare: 

 

 

 

GRILA DE VERIFICARE A SUSTINERII PLANURILOR DE AFACERI 

Nr. 
crt Criterii 

Punctaj 
maxim 
acordat 

Punctaj 
obținut 

Modalitate de acordare a 
punctelor Observațiile evaluatorului 

Total punctaj      
100.00                  -        

   

1 

Valoarea procentului 
aferent aportului 
propriu este ≥10% din 
valoarea totală a 
proiectului.1 

16   

0,00 p – Nu exista aport propriu 
4,00 p – Exista un aport propriu ≤ 3,5 
% din valoarea proiectului 
8,00 p – Exista un aport propriu mai  
˃3,5% si ≤ 6,5% din valoarea 
proiectului  
12,00 p Exista un aport propriu mai  
˃6,5% si <10% din valoarea 
proiectului 
16,00 p - Exista un aport propriu 
≥10% din valoarea totală a proiectului 

  

2 
Definirea obiectivelor 
afacerii pentru anii 2 si 3 
de functionare 

12   

0,00 p – Nu au fost definite 
obiective. 
4,00 p – Obiectivele definite nu sunt 
SMART si nici nu sunt corelate cu 
bugetul și/sau informatiile prezentate 
in planul de afaceri 
8,00 p – Obiectivele definite sunt 
SMART, dar nu sunt corelate integral 
cu bugetul și/sau informatiile 
prezentate in planul de afaceri  
12,00 p – Au fost definite obiective 
SMART corelate și în strânsă legatura 
cu planul de afaceri 

  

 
1 Modalitatile in care va fi evidentiat si verificat aportul propriu va fi discutat la semnarea contractului de subventie. 
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3 
Evoluția numărului de 
angajați in perioada de 
sustenablitate 

16   

0,00 p – In perioada de 
sustenabilitate (7 luni), numarul 
angajatilor contractati in primele 18 
luni va scadea (punctarea cu 0 la 
acest criteriu conduce la considerarea 
propunerii ca fiind neadmisibila si va 
duce la respingerea Planului de 
afaceri in integralitatea sa) 
8,00 p – Numarul angajatilor din 
primele 18 luni de implementare se 
mentine constant si in etapa de 
sustenabilitate (7 luni) 
16,00p - Numarul angajatilor din 
primele 18 luni de implementare 
creste cu cel putin inca o persoana 
pana la finalul perioadei de 
sustenabilitate  

  

4 
Rata orara/salariat se 
mentine si in perioada 
de sustenabilitate  

10  

0,00 p – In perioada sustenabilitate, 
rata orara/salariati contractati in 
primele 18 luni va scadea (punctarea 
cu 0 la acest criteriu conduce la 
considerarea propunerii ca fiind 
neadmisibila si va duce la respingerea 
Planului de afaceri in integralitatea 
sa) 
10,00 p – Rata orara/salariati din 
primele 18 luni de implementare se 
mentine constanta si in etapa de 
sustenabilitate (7 luni) 

 

5 

Proiectiile financiare 
pentru anii 2 si 3 de 
implementare sunt 
realiste si in acord cu 
obiectivele stabilite 

18  

0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații pentru anii 2 si 3 
(punctarea cu 0 la acest criteriu 
conduce la considerarea propunerii ca 
fiind neadmisibila si va duce la 
respingerea Planului de afaceri in 
integralitatea sa) 
6,00 p – Sunt prezentate informatii 
pentru anii 2 si 3, dar acestea sunt 
incomplete si fara argumentare 
12,00 p – Sunt prezentate informații 
complete pentru anii 2 si 3, dar nu 
sunt sustinute de o argumentare 
fundamentata  
18,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și sunt oferite argumente 

 

6 

Prezentarea politicii de 
promovare pe parcursul 
perioadei de 
sustenabilitate 

12  

0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații. 
4,00 p – Sunt prezentate informații 
incomplete și fără argumentare 
8,00 p – Sunt prezentate informații 
complete, dar care nu au o 
argumentare fundamentata  
12,00 p – Sunt prezentate informații 
complete și sunt oferite argumente 
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7 
Rata medie a profitului 
in anii 2 si 3 ai 
proiectului 

10  

0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații sau rata profitului scade in 
anii 2 si 3. 
5,00 p – Rata profitului ramane 
constanta 
10,00 p – Rata profitului creste in 
anii 2 si 3 ai proiectului 

 

8 Rezultatele economice 
si sociale 6  

0,00 p – Nu sunt prezentate 
informații privind rezultatele 
economice si sociale din perioada de 
sustenabilitate. 
6,00 p – Prezentarea rezultatelor 
economice si sociale face referire si la 
perioada de sustenabilitate. 

 

     

PUNCTAJUL MINIM DE CALITATE ESTE DE 70 PCT. 

 

 

Membru juriu din domeniul ......................... 

 

Nume prenume 

 

Semnatura 

 

Data 


