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METODOLOGIA DE EVALUARE A PLANURILOR DE
AFACERI
Metodologia de evaluare a planurilor de afaceri presupune aprecierea
urmatoarelor criterii/grile de evaluare:
A) Criterii de eligibilitate a unui plan de afaceri in procesul de selectie:
GRILA DE EVALUARE – CRITERII DE ELIGIBILITATE
B) Punctajul acordat unui plan de afaceri: GRILA DE EVALUARE –
PUNCTAJ

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ!
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A. GRILA DE EVALUARE – CRITERII DE
ELIGIBILITATE
Nr.
crt.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Criteriu

Membrul grupului tinta care a conceput planul de afaceri va detine cel putin
51% din capitalul social sau actiunile intreprinderii pe care doreste sa o
infiinteze.
Planul de afaceri prevede ca membrul grupului tinta care doreste sa infiinteze
intreprinderea va fi si administratorul acesteia.
In cazul in care membrul grupului tinta poate fi actionar majoritar, dar nu poate
ocupa pozitia de administrator din motive independente de acesta, prevazute
in acte normative in vigoare (ex. avocatii), planul de afaceri specifica acest lucru
si cuprinde informatii despre administratorul propus.
Planul de afaceri contine date de identificare pentru persoanele cu care
membrul grupului tinta intentioneaza sa se asocieze in intreprinderea
beneficiara a schemei de minimis si devin asociati minoritari - daca este cazul.
Intreprinderea pentru care a fost elaborat planul de afaceri va avea sediul social
in comuna Bestepe, judetul Tulcea (localitatile Bestepe, Baltenii de Jos, Baltenii
de Sus). Daca va avea punct de lucru acesta trebuie sa fie tot in comuna
Bestepe, judetul Tulcea (localitatile Bestepe, Baltenii de Jos, Baltenii de Sus).
Planul de afaceri propus spre finantare prevede crearea a minim 1 loc de
munca.
Planul de afaceri propus spre finantare prevede asigurarea functionarii
intreprinderii pe o perioada de minim 18 luni de la infiintare.
Planul de afaceri respecta principiile egalitatii de sanse si al dezvoltarii durabile.
Planul de afaceri NU prevede acordarea ajutorului de minimis pentru:
a) ajutoare acordate întreprinderilor care-si desfășoară activitatea în sectoarele
pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al
Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în
sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L 17/21.01.2000;
b) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în domeniul
producției primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1 a
Tratatului CE;
c) ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul
transformării si comercializării produselor agricole, prevăzute in Anexa nr. 1 a
Tratatului CE, în următoarele cazuri:
- atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii
produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe
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Nr.
crt.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Criteriu
piaţă de întreprinderile în cauză;
- atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală
către producători primari.
d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către
state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate,
ajutoarele destinate înfiinţării si funcţionării unei reţele de distribuţie sau
destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoare subordonate folosirii mărfurilor naţionale în locul celor importate;
f) ajutoare pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.
Planul de afaceri prevede ca investitiile prevazute a fi suportate din ajutorul de
minimis sa fie de maximum 116.537,50 lei.
Planul de afaceri contine descrierea afacerii si a strategiei de implementare
(obiective, activitati, rezultate, indicatori).
Planul de afaceri contine analiza SWOT a afacerii.
Planul de afaceri contine schema organizatorica si descrierea resurselor umane
implicate.
Planul de afaceri contine analiza pietei de desfacere si a concurentei, cel putin
pentru segmentul de piata local.
Planul de afaceri contine strategia de marketing si de promovare a
produselor/serviciilor pe piata.
Planul de afaceri contine descrierea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac
obiectul afacerii.
Planul de afaceri are anexate Proiectiile financiare.
Planul de afaceri are anexata Declaratia de eligibilitate si angajament, asumata
de catre aplicant.
Planul de afaceri are anexata Declaratia de evitare a conflictului de interese si a
incompatibilitatii, asumata de catre aplicant.
Membrul grupului tinta nu are ca asociati persoane juridice.
PLANUL DE AFACERI ESTE ELIGIBIL
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ATENTIE!
1. Planurile de afaceri care nu indeplinesc toate criteriile aceste grile sunt respinse ca
neeligibile. Indeplinirea criteriului presupune bifarea casutei DA de catre evaluator.
2. Planurile de afaceri ce pot supuse evaluarii trebuie sa contina:
a. Planul de afaceri;
b. Anexa 1 – Proiectii financiare;
c. Anexe 2 si 3 – Declaratii.
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B. GRILA DE EVALUARE – PUNCTAJ
Nr.
crt.

Criteriu

Punctaj
maxim

Punctaj
acordat

COERENTA SI MATURITATEA PLANULUI DE AFACERI
Planul de afaceri descrie clar obiectivele, indicatorii si
1.
3
rezultatele asumate.
Planul de afaceri prezinta detaliat si clar caracteristicile
2.
tehnice si calitative ale produselor/serviciilor ce vor fi
3
furnizate de întreprindere.
Planul de afaceri descrie clar profilul clientilor si
3.
caracteristicile pietei specifice produselor/serviciilor
2
furnizate de întreprindere.
Planul de afaceri descrie clar concurentii potentiali si
4.
diferentiatorii fata de produsele/serviciile similare
3
existente pe piata.
Planul de afaceri prezinta furnizorii necesari pentru
5.
crearea/oferirea produselor/serviciilor intreprinderii si
3
prezinta detaliat furnizorii critici.
Planul de afaceri descrie planificarea in timp a activitatilor
6.
intreprinderii, clar si complet, in primele 12 luni de la
4
infiintare.
Planul de afaceri descrie clar necesarul de resurse umane
(numarul de posturi pe perioada nedeterminata, numarul
7.
de contracte pe perioada determinata, tipul contractelor,
4
principalele responsabilitati - modul in care angajatii se vor
implica in desfasurarea fiecarei activitati etc.).
Planul de afaceri prevede angajarea unui numar
suplimentar de persoane, fata de minimul solicitat. Se vor
8.
9
acorda 3 puncte suplimentare pentru fiecare persoana
angajata, pana la un maxim de 9 de puncte.
Activitatile prevazute sunt corelate cu obiectivele,
9.
3
rezultatele si indicatorii.
Strategia de promovare si comercializare descrie clar
10. modul de prezentare a produsului/servicilului catre client,
3
canalele de distributie, metodele de promovare.
Analiza SWOT a afacerii este clara si realista - In planul de
afaceri sunt identificate clar si realist riscurile relevante,
11.
3
tipul de impact si sunt prezentate masurile de raspuns şi de
atenuare a efectelor acestora.
TOTAL - COERENTA SI MATURITATEA PLANULUI DE AFACERI
40

Modalitate
acordare
punctaj

Punctajele
sunt
cumulative
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Modalitate
acordare
punctaj
EFICIENȚA PLANURILOR DE AFACERI – măsura în care se asigură utilizarea optimă a
resurselor (umane, materiale, financiare), în termeni de calitate, cantitate și timp alocat, în
contextul implementării activităților proiectului în vederea atingerii rezultatelor propuse
Costurile incluse in buget (Anexa 1 - Proiectii financiare)
sunt:
- Realiste in raport cu nivelul pietei - fundamentate
12.
printr-o analiza realizata de solicitant – 3 puncte;
6
- Sustinute concret de o justificare clara si corecta
privind necesitatea, cantitatea/numarul de unitati
– 3 puncte.
Pentru bunurile/software-urile/serviciile prevazute in
III.8.2. Achizitii sunt detaliate caracteristicile minimale
13.
5
(pretul si caracteristicile tehnice) si necesitatea lor in cadrul
afacerii.
Salariul bugetat pentru posturile prevazute la III.5. Resurse
14.
5
umane necesare este realist in raport cu nivelul pietei.
Punctajele
Proiectiile financiare (Buget detaliat si Cashflow) prevad
sunt
cheltuielile ce trebuie realizate pentru implementarea
15.
10
cumulative
planului de afaceri, precum si previziuni realiste in ceea ce
priveste veniturile ce urmeaza a fi realizate.
Investitiile propuse a se realiza sunt corelate cu activitatile
16. propuse, planificarea acestora in timp si obiectivele,
5
rezultatele si indicatorii propuse prin proiect.
Se acorda punctaj suplimentar de 5 puncte daca planul de
afaceri prevede realizarea de investitii in echipamente si
17.
5
mijloace fixe in procent de peste 50% din subventia
solicitata.
Resursele (materiale si umane) prevazute in planul de
afaceri sunt descrise clar, necesare si suficiente pentru
18.
5
functionarea intreprinderii (spatii, echipamente, dotari,
mijloace de transport etc.).
TOTAL - EFICIENȚA PLANURILOR DE AFACERI
41
SUSTENABILITATE – măsura în care se asigură continuarea efectelor infiintarii firmei şi
valorificarea rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare.
Fundamentarea pretului produselor/serviciilor/lucrarilor
19. realizate din activitatile intreprinderii este detaliata si tine
5
Punctajele
cont de piata de desfacere.
sunt
Planul de afaceri arata potentialul de dezvoltare al
cumulative
20. intreprinderii, continuarea functionarii in anul II de la
5
infiintarea intreprinderii (lunile 13-18)
TOTAL - SUSTENABILITATE
10
Nr.
crt.

Criteriu

Punctaj
maxim

Punctaj
acordat
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Nr.
crt.

Criteriu

Punctaj
maxim

Punctaj
acordat

Modalitate
acordare
punctaj

RELEVANTA FATA DE OBIECTIVELE PROIECTULUI IN DOMENIUL TEMELOR
SECUNDARE/ORIZONTALE
Planul de afaceri propune activitati ce vor promova concret
sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor, precum si dezvoltarea durabila.
21. Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de
3
afaceri detaliaza concret (cuantificabil) prin ce / in ce mod
va fi sprijinita tranzitia catre o economie cu emisii scazute
de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al
utilizarii resurselor, precum si dezvoltarea durabila.
Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret
inovarea sociala.
Pentru acordarea punctelor se va verifica daca
Punctajele
bunurile/serviciile furnizate de întreprindere sunt inovative
sunt
social (ex: raspund unor nevoi ale societatii/comunitatii
22.
3
cumulative
dezvolta relatii sociale/parteneriale, duc la depasirea unor
bariere de ordin moral etc.). Pot fi considerate masuri
inovative social angajarea de persoane dezavantajate,
actiuni voluntare ale angajatilor intreprinderilor
subventiate, gratuitati.
Planul de afaceri propune masuri ce vor promova concret
principiul egalitatii de sanse si gen, precum si cel al
nediscriminarii.
23. Pentru acordarea punctelor se va verifica daca planul de
3
afaceri detaliaza concret modul de respectare/promovare a
principiilor privind egalitatea de sanse si gen si
nediscriminarea.
TOTAL – RELEVANTA FATA DE OBIECTIVELE PROIECTULUI IN
9
DOMENIUL TEMELOR SECUNDARE/ORIZONTALE
PUNCTAJ TOTAL OBTINUT
100

PARTICIPAREA LA SERVICIILE FURNIZATE ÎN CADRUL ACESTUI PROIECT ESTE GRATUITĂ!
Asociația “Inapoi la Munca” - Operator date cu caracter personal nr. 14457
Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale!

