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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 PLANURILOR DE AFACERI 

IN ETAPA TEHNICO-FINANCIARA 

Nr. 
crt 

Criterii 
Punctaj 
maxim 
acordat 

Punctaj 
obținut 

Modalitate de acordare a 
punctelor 

Observațiile evaluatorului 

Total punctaj 
     

100.00      
            -           

1. Date generale 
                

10.00  
                      
-    

    

1.1. 

Minim 1 loc de muncă 
creat în plus față de 
cele obligatorii conform 
finanțării solicitate 

                   
1.00  

  
0,00 p - Nu 
1,00 p - Da 

  

1.2. 

Angajarea de persoane 
vulnerabile (3 variante 
posibile: 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3) 

 Max. 
9.00  

      

1.2.1 
Angajarea a 1-2 
persoane vulnerabile 

                   
3.00  

  
0,00 p - Nu 
3,00 p - Da 

  

1.2.2 
Angajarea a 3-5 
persoane vulnerabile 

                   
6.00  

  
0,00 p - Nu 
6,00 p - Da 

  

1.2.3 
Angajarea a 6 sau mai 
multe persoane 
vulnerabile 

                   
9.00  

  
0,00 p - Nu 
9,00 p - Da 

  

2. Descrierea afacerii și a 
strategiei de implementare a 
planului de afaceri 

                
15.00  

                      
-    

    

2.1. 
Definirea misiunii 
sociale si a direcțiilor 
strategice ale afacerii 

                   
3.00  

  

0,00 p – Nu au fost prezentate 

direcțiile strategice și misiunea 
socială a afacerii. 
1,50 p – Misiunea socială și 

direcțiile strategice au fost 
prezentate sumar și/sau 
neargumentat 
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3,00 p - Misiunea socială și 

direcțiile strategice au fost 
prezentate complet și argumentat 

2.2. 

Definirea problemei 
sociale a cărei rezolvare 
constituie misiunea 
socială a organizației 

                   
3.00  

  

0,00 p – Nu au fost prezentată 

problema socială a cărei rezolvare 
constituie misiunea socială a 
organizației. 
1,50 p – Misiunea socială și 

direcțiile strategice au fost 
prezentate sumar și/sau 
neargumentat 

3,00 p - Misiunea socială și 

direcțiile strategice au fost 
prezentate complet și argumentat 

  

2.3. 
Prezentarea viziunii 
asupra afacerii 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu a fost prezentată 

viziunea afacerii. 

1,00 p – A fost prezentată 

viziunea afacerii sumar și/sau 
neargumentat 

2,00 p - A fost prezentată 

viziunea afacerii complet și 
argumentat 

  

2.4. 
Definirea obiectivelor 
afacerii pentru primul 
an 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu au fost definite 

obiective. 

1,00 p – Obiectivele definite nu 

sunt SMART sau acestea nu sunt 
corelate cu bugetul și/sau 
informatiile prezentate in planul 
de afaceri 

2,00 p – Au fost definite obiective 

SMART corelate și în strânsă 
legatura cu planul de afaceri 

  

2.5. 
Prezentarea activităților 
necesare implementării 
proiectului 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

activitățile necesare implementării 
proiectului. 

1,00 p – Activitățile necesare 

implementării proiectului sunt 
prezentate sumar și/sau incomplet 
și/sau într-un mod neorganizat 

2,00 p – Activitățile necesare 

implementării proiectului sunt 
prezentate complet detaliat și într-
un mod organizat 

  

2.6. 
Prezentarea riscurilor 
cu implementarea 
planului de afaceri. 

                   
3.00  

  

1,00 p – Nu sunt identificate și 

prezentate riscurile afacerii. 

1,50 p – Riscurile afacerii sunt 

identitificate și prezentate sumar 
și/sau neargumentat 

3,00 p – Riscurile afacerii sunt 

identificate și prezentate detaliat 
și argumentat 

  

3. Analiza SWOT 
                   

4.00  
                      
-    
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3.1. Analiza SWOT a afacerii 
                   

4.00  
  

0,00 p – Nu este realizată analiza 

SWOT a afacerii. 

2,00 p – Analiza SWOT este 

incompletă și/sau elementele 
acesteia sunt confundate/ 
incorecte 

4,00 p – Analiza SWOT este 

corectă și completă, inclusiv cu 
justificarea activităților propuse 

  

4. Analiza pieței de desfacere, a 
clienților și a concurenței 

                
10.00  

                      
-    

    

4.1. 
Definirea pieței de 
desfacere 

                   
5.00  

     

4.1.1. 
Dimensionarea pieței 
vizate 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.1.2. 
Amplasarea pieței de 
desfacere 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 
1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.1.3. 
Descrierea 
comportamentului de 
cumpărare 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 
0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.1.4. 
Evaluarea tendințelor 
pieței 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.2. 
Realizarea descrierii 
clienților 

                   
2.00  

     

4.2.1. 
Realizarea segmentării 
clienților 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 
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4.2.2. 

Definirea nevoilor 
clienților și a 
beneficiilor așteptate 
de către aceștia 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.3. Descrierea concurenței 
                   

2.00  
  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

4.4. 
Prezentarea riscurilor 
posibile 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

5. Descrierea și poziționarea în 
piață a produselor/ serviciilor/ 
lucrărilor care fac obiectul 
principal al afacerii 

                
11.00  

                      
-    

    

5.1. 
Descrierea produsului/ 
serviciilor 

                   
2.00  

  

0,00 p – Produsele/ serviciile nu 

sunt descrise. 
1,00 p - Produsele/ serviciile sunt 

descrise neclar/incomplet 
2,00 p - Produsele/ serviciile sunt 

descrise clar și detaliat 

  

5.2. 

Descrierea calitatății 
produselor / serviciilor 
și/sau a cantității 
produse (acolo unde 
cazul) 

                   
2.00  

  

0,00 p – Calitatea/ cantitatea 

(unde este cazul) produselor/ 
serviciilor nu este descrisă. 

1,00 p - Calitatea/ cantitatea 

(unde este cazul) produselor/ 
serviciilor este descrisă 
neclar/incomplet 

2,00 p - Calitatea/ cantitatea 

(unde este cazul) produselor/ 
serviciilor este descrisă clar și 
detaliat 

  

5.3. 
Descrierea strategiei de 
preț 

                   
2.00  

  

0,00 p – Strategia de preț nu sunt 

descrisă. 

1,00 p - Strategia de preț este 

descrisă neclar/incomplet 

2,00 p -  Strategia de preț este 

descrisă clar și detaliat 
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5.4. 
Încadrarea în 
termenele stabilite 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 
0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

5.5. 
Prezentarea furnizorilor 
și/sau partenerilor. 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

5.6. 

Prezentarea 
produselor/serviciilor 
comparativ cu cele ale 
concurenței. 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 
1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

6. Strategia de marketing 
                

10.00  
                      
-    

    

6.1. 
Prezentarea politicii 
produsului 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 
1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

6.2. 
Prezentarea politicii de 
preț 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 
2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

6.3. 
Prezentarea politicii de 
distribuție 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

6.4. 
Prezentarea politicii de 
promovare 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 
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informații complete și sunt oferite 
argumente 

6.5. 
Estimarea  veniturilor 
comerciale 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

7. Schema organizatorică și 
politica de resurse umane 

                   
5.00  

                      
-    

    

7.1. 

Prezentarea structurii 
organizatorice a 
viitoarei afaceri în 
economia socială 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și 
argumentate, inclusiv referitor la 
analiza pieței muncii pentru 
determinarea disponibilității 
forței de muncă în regiunea în 
care se va desfășura activitatea 

  

7.2. 
Prezentarea modalității 
de salarizare a 
personalului 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

7.3. 
Prezentarea metodelor 
de asigurare a 
securității muncii. 

                   
1.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

0,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

8. Proiecțiile financiare privind 
afacerea 

                
16.00  

                      
-    

    

8.1. 

Prezentarea 
capabilităților necesare 
pentru 
operaționalizarea 
afacerii. 

                   
2.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

8.2. 
Justificarea fezabilității 
proiectului de investiții 

                   
3.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

1,50 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

3,00 p – Sunt prezentate 

  



7 
 

informații complete și 
argumentate 

8.3. 
Detalierea fluxului de 
numerar 

                   
3.00  

  

0,00 p – Fluxul de numerar nu 

este realist (corect estimat) 
1,50 p – Fluxul de numerar este 

estimat realist în proporție 
redusă, din punct de vedere al 
corectitudinii 

3,00 p – Fluxul de numerar este 

estimat realist (corect estimat) 

  

8.4. 
Contul de profit și 
pierdere 

                   
3.00  

  

0,00 p – Contul de profit și 

pierdere nu este realist, sau 
societatea nu obține profit la 
finalul celui de al doilea an de 
activitate 

1,50 p – Contul de profit și 

pierdere este estimat realist, din 
punct de vedere al corectitudinii, 
dar societatea nu obține profit la 
finalul celui de al doilea an de 
activitate 

3,00 p – Fluxul de numerar este 

estimat realist (corect estimat) și 
societatea obține profit la finalul 
celui de al doilea an de activitate 

  

8.5 

Exista o pondere de 
peste 50% a valorii 
echipamentelor 
tehnologice din 
valoarea totala a 
cheltuielilor eligibile 

                   
5.00  

  

0,00 p – Echipamentele 

tehnologice au o pondere de sub 
sau 50% din valoarea cheltuielilor 
eligibile 

5,00 p – Echipamentele 

tehnologice au o pondere de 
peste 50% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 

  

9. Rezultate economice si 
sociale 

                   
4.00  

                      
-    

    

9.1. 

A fost definit un set de 
rezultate proprii, 
corespunzătoare 
activităților planificate, 
din care să reiasă 
efectele economice și 
sociale ale afacerii. 

                   
4.00  

  

0,00 p – Nu sunt prezentate 

informații. 

2,00 p – Sunt prezentate 

informații incomplete și/sau fără 
argumentare 

4,00 p – Sunt prezentate 

informații complete și sunt oferite 
argumente 

  

10. Coerența și corelarea 
secțiunilor planului de afaceri 

                   
3.00  

                      
-    

    

10.1. 
Coerența și corelarea 
secțiunilor planului de 
afaceri 

                   
3.00  

  

0,00 p – Informațiile prezentate 

în secțiunile planului de afaceri se 
contrazic și/sau nu sunt corelate 
și/sau nu sunt coerente 
1,50 p – Informațiile prezentate 

în secțiunile planului de afaceri 
sunt coerente, dar există anumite 
lacune/necorelări 

3,00 p – Informațiile prezentate 

în secțiunile planului de afaceri 
sunt coerente și corelate. 
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11. Contributia la realizarea 
temelor secundare 

                
12.00  

                      
-    

    

11.1 

Investiția presupune 
activități ce vor 
promova concret 
sprijinirea tranziției 
către o economie cu 
emisii scăzute de dioxid 
de carbon și eficientă 
din punctul de vedere 
al utilizării resurselor 

                   
3.00  

  

0,00p - Nu sunt prezentate 

informatii in acest sens 
1,50p - Informatiile prezentate 

sunt partial relevante 
3,00p - Informatiile sunt 

prezentate concret si relevante  

  

11.2 

Investiția propune 
măsuri ce vor promova 
concret inovarea 
socială   

                   
3.00  

  

0,00p - Nu sunt prezentate 

informatii in acest sens 
1,50p - Informatiile prezentate 

sunt partial relevante 
3,00p - Informatiile sunt 

prezentate concret si relevante  

  

11.3 

Investiția propune 
măsuri ce vor promova 
concret utilizarea şi 
calitatea TIC prin 
implementarea unor 
soluții TIC în procesul 
de producție/ furnizare 
de bunuri, prestare de 
servicii și/sau execuție 
de lucrări  

                   
3.00  

  

0,00p - Nu sunt prezentate 

informatii in acest sens 
1,50p - Informatiile prezentate 

sunt partial relevante 
3,00p - Informatiile sunt 

prezentate concret si relevante  

  

11.4 

Investiția propune 
măsuri ce vor promova 
concret consolidarea 
cercetării, a dezvoltării 
tehnologice și/sau a 
inovării, prin derularea 
de activități specifice. 

                   
3.00  

  

0,00p - Nu sunt prezentate 

informatii in acest sens 

1,50p - Informatiile prezentate 

sunt partial relevante 

3,00p - Informatiile sunt 

prezentate concret si relevante  

  

 

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

Nume prenume 

Semnătura 

Data 


