
 
 

 

 

 

ANEXA 2: Grila de evaluare Faza B – Criterii de evaluare tehnico-financiara 

Proiect: “InnoHub - Student inovator, Antreprenor de succes”, cod SMIS 140381 

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 

 

Grila de evaluare Faza B – Criterii de evaluare tehnico-financiara 

 

Nume si prenume candidat: ......................................................... 

Numar inregistrare dosar de candidatura: ................................... 

 

Nr.crt. Criteriu Punctaj 
mxim 

acordat 

Punctaj 
obtinut 

Modalitatea de acordare a punctelor 

1. DATE GENERALE  
1.1. Numarul de locuri de munca nou 

infiintate 
4 pct  ≥ 2 locuri de munca create  - 1 pct. 

≥ 3 locuri de munca create – 2 pct. 
≥ 4 locuri de munca create – 3 pct. 
≥ 5 locuri de munca create – 4 pct. 

2. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE AFACERI  
2.1. Descrierea afacerii  6 pct  0 pct. – Nu este descrisa afacerea  

2 pct. – Afacerea este descrisa sumar  
4 pct. – Afacerea este descrisa, dar nu 
sunt abordate corect si complet toate 
subpunctele solicitate  
6 pct. – Afacerea este descrisa si sunt 
abordate corect si complet toate 
subpunctele solicitate  

2.2. Definirea obiectivelor pentru 
urmatorii 3 ani  

3 pct  0 pct. – Nu au fost definite obiective 
Se acorda cate 1 punct pentru fiecare 
obiectiv SMART corect descris si corelat cu 
planul de afaceri  
3 pct. – Au fost definite obiective SMART 
corelate si in stransa legatura cu planul de 
afaceri  



 
 

 

 

2.3. Prezentarea activitatilor necesare 
implementarea proiectului  

4 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate activitatile 
necesare implementarii proiectului   
1 pct. – Sunt enumerate activitatile, fara a 
fi detaliate 
2 pct. – Activitatile necesare 
implementarii proiectului sunt 
prezentate sumar/incomplet/intr-un 
mod neorganizat si irelevante 
4 pct. – Activitatile necesare 
implementarii proiectului sunt 
prezentate complet, detaliat si intr-un 
mod organizat si relevante 

2.4. Prezentarea riscurilor afacerii  3 pct  0 pct. – Nu sunt identificate si prezentate 
riscurile afacerii 
1 pct. – Riscurile afacerii sunt 
identitificate partial si prezentate sumar 
si/sau neargumentat 
3 pct. - Riscurile afacerii sunt identificate 
si prezentate detaliat si argumentat 

2.5.  Prezentarea temelor orizontale si 
secundare  

4 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate teme 
orizontale si secundare  
1 pct. – Sunt propuse si descrise masuri ce 
conduc la sprijinirea temelor orizontale si 
secundare, fara a fi detaliate 
2 pct. – Masurile decsrise sunt prezentate 
sumar/incomplet/intr-un mod 
neorganizat si irelevante 
4 pct. – Masurile descrise  sunt prezentate 
complet, detaliat si intr-un mod organizat 
si relevante 

3. ANALIZA SWOT A AFACERII 
3.1. Analiza SWOT a afacerii  4 pct  0 pct. – Nu este realizata analiza SWOT a 

afacerii  
2 pct. – Analiza SWOT este prezentata 
sumar/incomplet/intr-un mod 
neorganizat si irelevanta 
4 pct. – Analiza SWOT este corecta, 
completa si relevanta  

4. DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR CARE FAC OBIECTUL ACTIVITATII 
INTREPRINDERII 



 
 

 

 

4.1. Descrierea produselor/ serviciilor/ 
lucrarilor care fac obiectul principal 
al afacerii 

4 pct  0 pct. – Produsele/ serviciile/ lucrarile nu 
sunt descrise 
2 pct. - Produsele/ serviciile/ lucrarile sunt 
descrise neclar/incomplet 
4 pct. - Produsele/ serviciile/ lucrarile sunt 
descrise relevant, clar si detaliat 

4.2. Prezentarea fluxului activitatii 
pentru care se solicita finantare si 
principalele utilaje si echipamente 
utilizate 

4 pct  0 pct. – Nu este prezentat fluxul activitatii 
2 pct. – Fluxul activitatii este prezentat 
corect si complet, dar nu sunt evidentiate 
principalele utilaje si echipamente 
utilizate 
4 pct. – Fluxul activitatii este prezentat 
complet in ordine cronologica si logica, cu 
evidentierea principalelor utiliaje si 
echipamente utilizate 

4.3. Realizarea de activitati ce 
promoveaza concret cercetarea, 
dezvoltarea tehnologica si/sau 
inovarea. 

4 pct  0 pct. – Nu sunt propuse activitati ce 
promoveaza concret cercetarea, 
dezvoltarea tehnologica si/sau inovarea. 
2 pct. – Sunt propuse activitati ce 
promoveaza concret cercetarea, 
dezvoltarea tehnologica si/sau inovarea, 
dar nu este argumentat suficient 
4 pct. – Sunt propuse activitati ce 
promoveaza concret cercetarea, 
dezvoltarea tehnologica si/sau inovarea si 
sunt argumentate 

5. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI  
5.1. Definirea pietei afacerii 4 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 

2 pct. – Sunt prezentate informatii 
sumare si/sau fara argumentare despre 
piata afacerii 
4 pct. – Piata afacerii este descrisa 
relevant, corect si complet, fiind abordate 
toate punctele solicitate 

5.2. Prezentarea profilului potentialilor 
clienti  

4 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 
2 pct. – Sunt prezentate informatii 
sumare si/sau fara argumentare despre 
profilul potentialilor clienti 
4 pct. – Profilul potentialilor clienti este 
descris relevant, corect si complet, fiind 
abordate toate punctele solicitate 

5.3. Descrierea concurentei  4 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 



 
 

 

 

2 pct. – Sunt prezentate informatii 
sumare si/sau fara argumentare despre 
concurenta. 
4 pct. – Concureta este descrisa relevant, 
corect si complet, fiind abordate toate 
punctele solicitate 

6. STRATEGIA DE MARKETING  
6.1. Prezentarea modalitatilor de 

vanzare  
3 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 

1 pct. – Sunt prezentate informatii 
incomplete si/sau fara argumentare 
3 pct. – Sunt prezentate informatii 
complete si oferite argumente relevante 

6.2. Prezentarea activitatilor de 
promovare a 
vanzarilor/serviciilor/produselor 

3 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 
1 pct. – Sunt prezentate informatii 
incomplete si/sau fara argumentare 
3 pct. – Sunt prezentate informatii 
complete si oferite argumente relevante 

7. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE 
7.1. Prezentarea structurii 

organizatorice a viitoarei afaceri  
2 pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 

1 pct. – Sunt prezentate informatii 
incomplete despre atributiile si 
responsabilitatile personalului cheie 
2 pct. – Sunt prezentate informatii 
relevante, complete despre atributiile si 
responsabilitatile personalului cheie 

7.2. Descrierea politicii de resurse 
umane 

4  pct  0 pct. – Nu sunt prezentate informatii 
1 pct. – Politica de resurse umane este 
descrisa sumar 
2 pct. – Politica de resurse umane este 
descrisa dar nu sunt abordate corect si 
complet  
4 pct. - Sunt prezentate informatii 
complete si oferite argumente 

8. SUSTENABILITATE 
8.1. Sustenabilitatea si dezvoltarea 

afacerii dupa incheierea sprijinului 
financiar  

4  pct  0 pct. – Nu a fost prezentata 
sustenabilitatea afacerii 
2 pct. – Sustenabilitatea a fost prezentata 
sumar si/sau neargumentat 
4 pct. – Sustenabilitatea afacerii a fost 
prezentata complet, fiind descrise si 
argumentate toate elementele de 
finantare si dezvoltare viitoare 



 
 

 

 

9. PROIECTII FINANCIARE  
9.1. Cheltuielile au fost corect incadrate 6  pct  0 pct. – Cheltuielile nu au fost corect 

incadrate, conform Metodologiei de 
concurs 
2 pct. – A fost respectata in proportie 
redusa (sub 50%) incadrarea corecta a 
cheltuielilor 
4 pct. - au fost respectate in proportie 
majoritara  
6 pct. – Cheltuielile au fost corect 
incadrate 

9.2. Costurile din bugetul proiectului 
sunt realiste (corect estimate) si 
respecta principiul eficientei 
utilizarii fondurilor publice 

6  pct  0 pct. – Costurile nu sunt realiste (corect 
estimate) si nu respecta principiul 
eficientei utilizarii fondurilor publice 
2 pct. – Costurile sunt estimate realist in 
proportie redusa, din punct de vedere al 
corectitudinii si respecta principiul 
eficientei utilizarii fondurilor publice 
4 pct. – Majoritatea costurilor sunt 
realiste (corect estimate) si respecta 
principiul eficientei utilizarii fondurilor 
publice 
6 pct. – Costurile sunt realiste (corect 
estimate) si respecta principiul eficientei 
utilizarii fondurilor publice 

9.3. Costurile din bugetul proiectului 
sunt detaliate (impartite pe costuri 
unitare) si necesare si justificate 
pentru implementarea proiectului 

6  pct  0 pct. – Costurile din bugetul proiectului 
nu sunt justificate 
2 pct. – Costurile din bugetul proiectului 
sunt descrise sumar, fara a fi justificate 
4 pct. – Majoritatea costurilor sunt 
detaliate si necesare pentru 
implementarea proiectului 
6 pct. – Toate costurile din bugetul 
proiectului sunt detaliate si necesare 
pentru implementarea proiectului 

9.4. Previzionarea cheltuielilor si 
veniturilor (cash-flow)  

6 pct  0 pct. – Cheltuielile si veniturile nu sunt 
estimate corect si fundamentate 
2 pct. – Cheltuielile si veniturile sunt 
partial estimate 
4 pct. – Cheltuielile si veniturile sunt 
corect estimate si bine fundamentate in 
marea lor majoritate 



 
 

 

 

6 pct. – Cheltuielile si veniturile sunt 
corect estimate si sunt bine 
fundamentate  

10. COERENTA SI CORELAREA SECTIUNILOR PLANULUI DE AFACERI  
10.1. Coerenta si corelarea sectiunilor 

planului de afaceri  
4  pct  0 pct. – Informatiile prezentate in 

sectiunile planului de afaceri se contrazic 
si/sau nu sunt corelate si/sau nu sunt 
coerente 
2 pct. – Informatiile prezentate in 
sectiunile planului de afaceri sunt 
coerente, dar exista anumite 
lacune/necorelari 
4 pct. – Informatiile prezentate in 
sectiunile planului de afaceri sunt 
coerente si corelate. 

10.2. Candidatul dovedeste capacitate 
solida de a asigura mentinerea, 
intretinerea si functionarea 
investitiei, dupa incheierea 
proiectului si incetarea finantarii 
nerambursabile 

4  pct  0 pct. – Nu au fost prezentate modalitati 
de mentinere si functionare a investitiei  
2 pct. – Informatiile prezentate sunt 
descrise sumar, fara a fi justificate 
4 pct. – Informatiile prezentate sunt 
corecte, argumentate si realiste  

PUNCTAJ 100 pct   
*Nota: Punctajul maxim care poate fi obtinut de catre un candidat in aceasta etapa a evaluarii 
este de 100 puncte. Puntajul minim necesar pentru ca dosarul sa poata fi considerat admis in 
etapa de evaluare tehnico-financiara este de 50 puncte.   

 

REZULTAT evaluare etapa tehnico-financiara: 

ADMIS, Punctaj: ……………………………….. 

RESPINS, Punctaj: ……………………………. 


