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Anexa 8 

 

GRILA DE VERIFICARE TEHNICO-FINANCIARĂ 
 

CRITERIU DE EVALUARE PUNCTAJ 

MAXIM 

MODALITATEA DE ACORDARE A PUNCTAJULUI 

DESCRIERE MISIUNEA, OBIECTIVE, ACTIVITATI, INDICATORI, REZULTATE 20 puncte  

Misiune 
Obiective 
Activitati 
Indicatori 
Rezultate 

20 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii; 
 

10 p - sunt prezentate informatii, dar sunt  incomplete si 
partial justificate; 
 

20 p - sunt prezentate informatii complete, argumentarea este 
clara/completa. 

ANALIZA SWOT 20 puncte  
Puncte slabe 
Puncte tari 
Oportunitati 
Amenintari 
 

20 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii la mai mult de 2 sectiuni; 

20 p - sunt prezentate informatii complete si articulate.  

*este punctata fiecare categorie cu 5 puncte 
POLITICA DE RESURSE UMANE  SI NUMARUL DE PERSOANE ANGAJATE IN INTREPRIDEREA 
CREATA 

5 puncte  

Politica de resurse umane   5 puncte 0p – schema de personal nu este detaliata, nu are relevanta raportat la 
afacere, postul nou creat nu  corespun de necesitatilor afacerii; 

3 p - politica de personal este detaliata partial, are relevanta partiala 
raportat la afacere, postul nou creat corespunde partial necesitatilor 
afacerii; 

5p - politica de personal este relevanta si detaliata corespunzator, postul 
nou creat corespunde necesitatilor afacerii. 
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ACHIZITII PROPUSE IN CADRUL PLANULUI DE AFACERI 5 puncte  
Dotarile necesare 5 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii despre dotari; 

 
3p - sunt prezentate informatii, dar sunt  incomplete si partial 

justificate; 
 
5p - sunt prezentate informatii complete despre dotari, argumentarea este 
clara/completa. 

DESCRIEREA PRODUSELOR/SERVICIILOR/LUCRARILOR CARE FAC  OBIECTUL AFACERII 5 puncte  
Produsele/serviciile/lucrările care vor face obiectul afacerii 5 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii despre produsele/serviciile/lucrările; 

 
3p - sunt prezentate informatii despre 

produsele/serviciile/lucrările, dar sunt  incomplete si partial 
justificate; 
 

5p - sunt prezentate informatii complete, argumentarea este 

clara/completa. 
ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI 5 puncte  
Descriere piata pe care urmeaza sa activeze intreprinderea prin produsele si serviciile sale 
Concurenţii pe grupa dumneavoastra de produse/servicii eonomice .  
 

5 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii; 
3p - definirea si localizarea pietei sunt partial detaliate si 

fundamentate si sunt identificati partial principalii consumatori; sunt
 identificati partial principalii 
concurenti; 
5p - definirea si localizarea pietei sunt relevante, corecte, 

bine fundamentate, sunt identificati corect si realist 
principalii consumatori; sunt identificati corect si realist  
principalii concurenti. 

STRATEGIA DE MARKETING 5 puncte  
Modul de prezentare a produsului/serviciului catre clienti 5 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii; 

3p - strategia de promovare a produselor/ serviciilor pe piata este 
superficiala, nerelevanta, nefundamentata corespunzator, modalitatile 
prevazute sunt nerelevante, nefezabile; 
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5p - strategia de promovare a produselor/ serviciilor pe piata este relevanta, 
sunt prevazute canale de promovare si comercializare relevante si fezabile; 

TEME SECUNDARE 10 puncte  
Asigurarea nediscriminarii în derularea afacerii dvs 10 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii; 

 
10 p - sunt prezentate informatii, dar sunt  incomplete si 

partial justificate; 
 

20 p - sunt prezentate informatii complete despre asigurarea 

nediscriminarii, argumentarea este clara/completa. 
PLANUL FINANCIAR & PROIECTII FINANCIARE 20 puncte  
Plan de finanțare a investiției: 5 0p - nu sunt prezentate informatii  

3p - sunt prezentate informatii, dar sunt  incomplete si partial justificate; 
 5 p - sunt prezentate informatii complete si articulate. 

Prezentarea bugetului planului de afaceri 15 0p - nu sunt prezentate informatii; 
5p - exista cheltuieli care sunt partial nerealiste, nu sunt suficiente sau nu 

sunt necesare; 

15p - sunt prezentate informatii complete, cheltuielile identificate sunt 
eligibile si tin cont de necesitatile firmei, coincid cu cele previzionate pentru 

obtinerea produselor/ prestarea serviciilor/lucrarilor. 
SUSTENABILITATEA AFACERII 5 puncte  
Modalitatea de continuare a activitatii, pentru inca 6 luni 5 puncte 0p - nu sunt prezentate informatii; 

 
3p - sunt prezentate informatii, dar sunt  incomplete si partial 

justificate; 
 

5 p - sunt prezentate informatii complete despre modalitatea de continuare 

a activitatii, pentru inca 6 luni, argumentarea este clara/completa. 
TOTAL PUNCTAJ 100 puncte  
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