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Anexa 8 

COD IDENTIFICARE:_____________ 
 

Grila de verificare tehnico-financiară 

Nr. 
crt.  

Criterii Punctaj 
maxim 

Punctaj 
obtinut 

Modalitatea de acordare a punctelor 

1. Descrierea afacerii, a strategiei de 
implementare, obiective, activitati 
(Cap.3. din PA) 

20   

 Descrierea afacerii  5  0,00 p - Nu este descrisă afacerea 
2,50 p - Afacerea este descrisă sumar 
5,00 p - Afacerea este descrisă si sunt 
abordate corect si complet toate 
subpunctele solicitate 

Obiectivele afacerii  5  0,00 p - Nu au fost definite obiective 
2,50 p - Obiectivele definite nu sunt 
SMART sau nu sunt corelate cu bugetul 
si/sau informatiile prezentate in planul 
de afaceri 
5,00 p - Au fost definite obiective SMART 
corelate si în strânsă legatura cu planul 
de afaceri 

Resurse materiale implicate  5  0,00 p – Nu sunt prezentate dotarile, 
echipamentele care se vor utiliza pentru 
implementare  
2,00 p- Dotarile si echipamentele sunt 
descrise sumar  
5,00 p – Dotarile si echipamentele sunt 
descrise in mod detaliat si sunt corelate 
cu bugetul proiectului  

Activitatile proiectului  5  0,00 p - Nu sunt prezentate activităţile 
necesare implementării proiectului 
2,00 p - Activităţile necesare 
implementării proiectului sunt  
prezentate sumar si/sau incomplet 
si/sau într-un mod neorganizat 
4,00 p – Activitatile si subactivitatile, sunt 
prezentate detaliat  
5,00 p – Activitatile si subactivitatile, sunt 
prezentate detaliat insotit de planul de 
implementare (diagrama Gantt)  
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2  INTEGRAREA AFACERII IN CONTEXTUL 
ECONOMIC (Cap.4. din PA) 

25   

2.1 Analiza pietei    

 Prezentarea pieţei afacerii 3  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
1,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
3,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

Descrierea concurenţei 2  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
1,00 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
2,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

2.2 Strategia de marketing    

 Strategia de produs 5  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
5,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

Strategia/politica de pret 5  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
5,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

Strategia de vanzari si distributie 5  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
5,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

Strategia de promovare si relatii publice 5  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
5,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

3. ANALIZA SWOT A AFACERII (Cap. 5. din PA) 6   

 Analiza SWOT a afacerii   0,00 p - Nu este realizată analiza SWOT a 
afacerii 
3,00 p - Analiza SWOT este incompletă 
si/sau elementele acesteia sunt 
confundate/ incorecte 
6,00 p - Analiza SWOT este corectă si 
completă 
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4. PLANUL FINANCIAR  4  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,00 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
4,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

5. REZULTATE ECONOMICE  4  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,00 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
4,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

6. RESURSE UMANE (Cap. 8 din PA) 8   

 Prezentarea structurii organizatorice a 
viitoarei afaceri 

3  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
1,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
3,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

Experienta personalului cheie este 
relevanta pentru domeniul de activitate al 
firmei 

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

Includerea unor resurse umane ce include 
alti tineri NEETS) 

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

Descrierea politicii de resurse umane 3  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
1,50 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
3,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 

7. Sunt propuse si descrise masuri ce promoveaza 
concret sprijinirea tranzitiei catre o economie cu 
emisii scazute de carbon si eficienta din punct de 
vedere al utilizarii resurselor? 

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

8. Sunt propuse si descrise masuri ce promoveaza 
concret inovarea sociala? 

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

9. Sunt propuse masuri  ce promoveaza in mod concret 
nediscriminarea? 

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

10. Sunt propuse şi descrise măsuri ce 
promovează concret cercetarea, dezvoltarea 
tehnologică şi/sau inovarea? 

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

11. INDICATORI DE REALIZARE SI DE REZULTAT  4  0,00 p - Nu sunt prezentate informaţii 
2,00 p - Sunt prezentate informaţii 
incomplete si/sau fără argumentare 
4,00 p - Sunt prezentate informaţii 
complete si oferite argumente 
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12. PROIECTII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA 
(Cap. 15  din PA) 

25   

 Cheltuielile au fost corect încadrate în 
categoria celor eligibile sau neeligibile 

5  0,00 p - Cheltuielile nu au fost corect 
încadrate în categoria celor eligibile sau 
neeligibile 
2,00 p – Cea mai mare parte a 
cheltuielilor nu au fost incadrate corect 
(peste 50%) in cheltuieli eligibile sau 
neeligibile 
4,00 p - Cea mai mare parte a 
cheltuielilor au 
fost incadrate corect (peste 50%) in 
cheltuieli 
eligibile sau neeligibile 
5,00 p – Toate cheltuielile au fost corect 
încadrate în categoria celor eligibile sau 
neeligibile 

Costurile din bugetul proiectului sunt 
realiste (corect estimate) şi respectă 
principiul eficienţei utilizării fondurilor 
publice 

5  0,00 p - Costurile nu sunt realiste (corect 
estimate) si nu respectă principiul 
eficienţei 
utilizării fondurilor publice 
2,00 p – Majoritatea costurilor nu sunt 
realiste (corect estimate) si nu respectă 
principiul 
eficienţei utilizării fondurilor publice 
3,00 p - Majoritatea costurilor sunt 
realiste 
(corect estimate) si respectă principiul 
eficienţei utilizării fondurilor publice 
5,00 p – Toate costurile sunt realiste 
(corect 
estimate) si respectă principiul eficienţei 
utilizării fondurilor publice 

Costurile din bugetul proiectului sunt 
detaliate şi necesare pentru 
implementarea proiectului 

5  0,00 p - Costurile din bugetul proiectului 
nu sunt justificate 
2,00 p - Costurile din bugetul proiectului 
sunt 
descrise sumar, fără a fi justificate 
3,00 p - Majoritatea costurilor sunt 
detaliate si necesare pentru 
implementarea proiectului 
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5,00 p - Toate costurile din bugetul 
proiectului sunt detaliate si necesare 
pentru implementarea proiectului 

Previzionarea incasarilor si platilor 
(cashflow) pentru primul an de la 
demararea 
proiectului si urmatorii 3 ani de 
sustenabilitate. 

5  0,00 p - Valorile cuprinse în fluxul de 
numerar nu sunt susţinute de o 
justificare corectă 
2,50 p - Valorile cuprinse în fluxul de 
numerar sunt susţinute concret de o 
justificare corectă doar pentru anumite 
tipuri de incasari / plati 
5,00 p - Toate valorile cuprinse în fluxul 
de numerar sunt susţinute concret de o 
justificare corectă 

Fluxul de lichiditati net la sfarsitul fiecarui 
an de proiectie este pozitiv 

5  0,00 p - Nu 
5,00 p - Da 

PUNCTAJ TOTAL 
 

100   

 

Comisia de selectie 

 

Presedinte comisie, ………………………………….……… 

Expert evaluator reprezentant Patronate ………………………….…………. 

Expert evaluator reprezentant Mediu de afaceri ………………………….. 


