
Anexa 11

Grilă de evaluare tehnico- financiară

CES RECEA

AUTORUL PLANULUI DE AFACERI

Adresa, telefon/fax, e-mail Persoana de contact (administrator)

Codul CAEN al activității principale, pentru care se solicită ajutorul de 

minimis

Criterii de evaluare și selecţie

1
MISIUNEA SOCIALA SI OBIECTIVELE ECONOMICE SI SOCIALE

ALE  INTREPRINDERII  SOCIALE 
Maxim 12

Specificații privind capitolul din Planul de afaceri unde se caută 

informațiile care se analizează

Nr. 

Crt

Punctaj 

maxim

Punctajul 

obținut



Descrierea misiunii sociale si a obiectivelor economice si sociale este clara,

coerenta, realista si justificata/fundamentata, Obiectivele SMART, sunt specifice,

masurabile, abordabile, realiste si posibil de atins intr-o perioada specificata

12

2 VIZIUNE SI STARTEGIE Maxim  17

2.1 Descrierea afacerii 9

Datele privind descrierea afacerii,  sunt clare, coerente, realiste si bine justificate. 9

2.2  Planificarea Strategica 2

Datele privind planificarea strategica a planului de afaceri sunt clare, coerente, 

realiste si bine justificate. 
2



2.3 Analiza SWOT 4
Analiza SWOT are specficate minim 3 puncte la fiecare sectiune ,  este explicat 

fiecare punct in parte coerent si realist. 4

2.4 Resursa umana 2

Resursa umana este coerent prezentata si bine justificata 2

3 Descrierea Investitiei Maxim 24

3.1 Locatia de implementare si exploatare a investitiei( punctaje cumulative) 12

Sunt detaliate toate cerintele 2

Locatia de implementare si exploatare a investitiei(atat sediul social cat si punctul

de lucru) este in Comuna Recea
10

3.2 Procesul tehnologic 4

Procesul tehnologic este descris clar si echipamentele care vor fi achiziționate sunt

integrate corect în procesul tehnologic.
4

3.3 Investitiile propuse 6

Echipamentele, utilajele, dotarile si serviciile care vor trebui achizitionate sunt

prezentate in mod clar, coerent si realist, inclusiv valoarea estimata si scopul

utilizarii.

6

3.4 Echipamente - dotari contributie proprie 2

Echipamentele, utilajele, dotarile si serviciile care sunt contributie proprie sunt 

prezentate in mod clar, coerent si  realist, inclusiv valoarea estimata si scopul 

utilizarii.

2

4 STRATEGIA DE MARKETING Maxim  7

4.1 Definiți piața, Localizarea piaței, Promovarea afacerii 3



Piața este descrisă și localizată clar și realist, iar modul de promovare al afacerii

este bine descris.
3

4.2 Produsele si serviviile oferite, pretul produselor 4

Produsele si serviciile oferite si preturile lor sunt descrise clar si coerent 4

5 PLAN DE IMPLEMENTARE Maxim 16

5.1 Planul de implementare 6

Descrierea principalelor activități este clară, modul in care se va finanta planul de

afaceri este detaliat, iar riscurile si potentialele masuri de combatere a riscurilor

sunt realist identificate 

6

5.2 Planul de finanțare a investiției ( punctaje cumulative) 10

Planul de finantare  este evidentiat corect 2

Justificarea necesitatii finantarii 2

Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 8% din

valoarea planului de afaceri
6

Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 6% din

valoarea planului de afaceri
4

Aplicantul va asigura o contribuție proprie cash în cuantum de minim 4% din

valoarea planului de afaceri
2

6 TEME SECUNDARE/ ORIZONTALE Maxim 5

Descrierea privind temele secundare/orizontale

 este clara, coerenta si realista.
5

7 SUSTENABILITATEA Maxim  3

 Perspectivele de dezvolatre in viitor si capacitatea de a se autosustine  sunt 

descrise clar si coerent. 3

8 MASURILE INOVATIVE Maxim 2



Masurile inovative  sunt descrise clar si coerent
2

9 ANALIZA FINANCIARA Maxim 14

9.1 Venituri Prognozate 2

Veniturile prognozate sunt estimate și justificate realist si perfect corelate cu

activităţile prevazute, cu resursele materiale implicate în realizarea Planului de

afaceri.

2

9.2 Cheltuieli Prognozate 2

Cheltuielile firmei sunt corect grupate pe categoriile de cheltuieli, estimate și

justificate realist, iar Situația cheltuielilor prognozate este corect completată.
2

9.3 Contul de profit și pierdere 2

Contul de profit și pierdere este corect întocmit 2

9.4 Bugetul Planului de Afaceri 8

Bugetul este complet si corelat cu activitatile prevazute, resursele alocate.

Costurile sunt realiste (corect estimate si justificate corespunzator; exista oferta de

pret pentru fiecare element de investitie) si necesare pentru implementarea

Planului de Afaceri.

8

100

Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte

Punctajul minim pentru obținerea finanțării pentru planul de afaceri este de 70 puncte

Selectarea si contractarea proiectelor se va face dupa urmatorul algoritm:

Data  evaluarii:

Evaluator                                                                                                                      Semnătura 

Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului obtinut. La punctaje egale se va aplica Grila de departajare. 

Total

Total


