
ANEXA 3 

EVALUARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE 

 

Nr.crt. Criteriu Da Nu 

1 Locul de implementare a planului de afaceri este 
în mediul urban în regiunea Sud-Vest 

  

2 Planul de afaceri prezentat se încadrează în 
domeniile de activitate eligibile 

  

3 Candidatul și-a asumat prin planul de afaceri 
angajarea a cel puțin 2 persoane cu 
reședința/domiciliul în regiunea Sud-Vest si 
mentinerea acestora pentru cel putin 18 luni de 
la deschiderea afacerii 

  

4 Candidatul și-a asumat mentinerea investitiei pe 
o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea 
investitiei 

  

5 Planul de afaceri respecta formatul solicitat si 
contine toate anexele solicitate  

  

6 Planul de afaceri nu este identic sau nu are un 
grad foarte mare de asemănare în ceea ce 
privește descrierea segmentului de piață, 
planului de management și marketing și bugetul 
detaliat cu alt plan de afacere inscris la concurs. 

  

7 Suma nerambursabila solicitata pentru finantare 
se incadreaza in bugetul proiectului – maxim 
40.000 euro 

  

 

Proiectele care obtin cel putin un ”nu” la grila  EVALUARE CONFORMITATE SI ELIGIBILITATE sunt 

respinse in etapa administrativa. 

 

 

EVALUARE TEHNICO-FINANCIARA 

 

Nr. crt Criteriu Scor 

Sectorul pe care se acceseaza finantarea /domeniul de activitate al intreprinderii nou infiintate 

I 1. Producție și servicii 10 

2. Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și 
motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea 
autovehiculelor 

5 

Numarul de locuri de munca, create in urma finanțării 

II a 1. Numărul de locuri de muncă permanente nou create este  mai 
mare decat 2 

10 



2. Numărul de locuri de muncă permanente nou create este egal  cu 
2 

3 

II b 1. Mentinerea locurilor de munca nou create mai mult de 6 luni , de 
la finalizarea implementării proiectului 

5 

2. Mentinerea locurilor de munca nou create  6 luni, de la finalizarea 
implementării proiectului 

0 

Resurse umane 

III 1. Resursele umane pentru implementarea planului de afacere si 
sustinerea activitații în firma nou înființată sunt adecvate  (număr, 
calificare, exeperiență) pentru  domeniul vizat. 

10 

2. Resursele umane pentru implementarea planului de afacere si 
sustinerea activitații în firma nou înființată sunt suficiente  (număr, 
calificare, exeperiență) pentru  domeniul vizat. 

5 

3. Resursele umane pentru implementarea planului de afacere si 
sustinerea activitații în firma nou înființată sunt minime  (număr, 
calificare, exeperiență) pentru  domeniul vizat 

3 

Calitatea si coerenta Planului de afacere 

IV 1. Datele sunt clare, coerente, realiste şi bine justificate. 
Aplicarea analizei SWOT (identificarea tuturor punctelor 
tari/slabe, oportunitatilor si amenintarilor pentru afacerea vizata). 
Analiza pieţei demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale 
pentru produsele/serviciile oferite de de proiect sau de avantajul 
competitiv al acestuia. Analiza concurenţei identifică principalii 
competitori, punctele lor tari şi slabe, avantajul competitiv. 
Strategia de marketing este clar definita. 

20 

2. Datele sunt partial clare, coerente, realiste şi justificate. 
Analiza SWOT este sumar fundamentata si detaliata. 
Analiza pieţei demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale 
pentru produsele/serviciile oferite de de proiect sau de avantajul 
competitiv al acestuia, insa este sumara. Analiza concurenţei 
identifică principalii competitori, punctele lor tari şi slabe, insa nu 
demonstreaza avantajul competitiv. 

10 

3. Datele nu sunt prezentate clar, coerent, realist şi nu sunt 
justificate. Analiza pieţei nu demonstrează existenţa unei 
pieţe/cereri pentru produsele/serviciile oferite de proiect sau de 
avantajul competitiv 

3 

Descrierea si justificarea investitiilor 

V 1. Se prezinta in detaliu si se justifica achizitiile facute in proiect . Ele 
sunt integrate in fluxul tehnologic si au rol bine definit. 

10 

2 Se prezinta succint achizitiile facute in proiect . Justificarea 
investitiilor nu este clar argumentata. 

3 

Sustenabilitatea, bugetul si previziunile proiectului 

VI a 1 Bugetul este complet şi corelat cu activităţile prevăzute, resursele 
alocate/estimate. Costurile sunt realiste (corect estimate şi 
justificate corespunzător ( exista oferta de pret pentru fiecare 
element de investitie) şi necesare pentru implementarea planului 
de afacere  

10 

2 Bugetul este complet şi parţial corelat cu activităţile prevăzute, 
resursele alocate/estimate. Costurile sunt parţial realiste (există 
linii bugetare sub/supraestimate).  

5 



3 Bugetul este incomplet şi necorelat cu activităţile prevăzute, 
resursele alocate/estimate. Costurile sunt în mare măsură 
nerealiste (nu justifică nivelul costurilor), majoritatea liniilor 
bugetare sub/supraestimate. 

1 

VI b 1. Solicitantul dovedeşte capacitatea de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ întreprinderii, după 
încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile . 
Exista mijloace financiare suplimentare de sustinere a afacerii 
(aport propriu, 
contributie in natura, posibilitatea obtinerii unui credit, ajutor din 
partea membrilor familiei etc.) 

15 

2. Solicitantul dovedeşte capacitate redusa de a asigura menţinerea, 
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ întreprinderii, după 
încheierea proiectului şi încetarea finanţării nerambursabile. 

5 

VI c 1. In conformitate cu planul de afaceri, intreprinderea nou creata, 
devine operationala (face dovada cel putin 2 contracte de munca) 
in termen de maxim 2 luni de la semnarea acordului de finantare 

5 

2. In conformitate cu planul de afaceri, intreprinderea nou creata, 
devine operationala (face dovada cel putin 2 contracte de munca) 
in termen de maxim 6 luni de la semnarea acordului de finantare 

3 

Criterii speciale ale activitatii (la acest criteriu puntajul este cumulativ) 

VII 1. Planul de afaceri propune măsuri 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.  

1 

2. Planul de afaceri propune măsuri ce vor promova concret inovarea 
sociala 

1 

3 Planul de afaceri 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 . 

1 

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

1 

5 Planul de afaceri propune măsuri ce vor promova concret 
dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau 
servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile 
de către întreprinderile finanțate. 

1 

NOTĂ:  Punctajul minim de eligibilitate in cadrul etapei de evaluare a ideilor de afaceri 
pentru acordarea ajutorului de minimis este de 60 de puncte. 
ATENTIE! Obtinerea unui punctaj peste 60 de puncte sau clasarea printre primele 40 de 
aplicatii nu atrage automat dupa sine acordarea ajutorului de minimis. 

 


