Anexa nr. 10

FAZA B - GRILA DE VERIFICARE TEHNICO-ECONOMICĂ A PLANULUI DE
AFACERI

NUME ȘI PRENUME SOLICITANT: ....................
NUMĂR DOSAR DE ÎNSCRIERE: ......................

Nr.crt.

Criteriu/subcriteriu de verificare tehnico-economică

Punctaj
maxim

Contribuţia planului de afaceri la realizarea obiectivelor proiectului
50
Start Smart
1.1. Crearea de noi locuri de muncă permanente
10
a. Proiectul conduce la crearea de 2 noi locuri de muncă permanente în
10
cadrul microîntreprinderii, fiecare dintre acestea avand norma
intreaga
b. Proiectul conduce la crearea de 2 noi locuri de muncă permanente în
6
cadrul microîntreprinderii, dintre care unul cu norma intreaga si
unul cu norma fractionata
c. Proiectul conduce la crearea de 2 noi locuri de muncă permanente în
2
cadrul microîntreprinderii, fiecare dintre acestea avand norma
fractionata
1.2. Promovarea egalităţii de şanse şi a nediscriminării
10
a. Solicitantul implementează, în mod curent, o politică privind
>6<=10
nediscriminarea şi, în contextul acestui proiect, identifică potenţiale
aspecte legate de discriminare şi prevede mecanisme de asigurare a
egalităţii de şanse, inclusiv în cadrul contractelor de achiziţii.
Proiectul prevedere crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii/
echipamentelor pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi.
b. Solicitantul respectă cerinţele legale minime în domeniu.
>3<=6
1.

c. Solicitantul nu respectă cerinţele legale minime în domeniu.
1.3. Beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că poate realiza din
activitatea curentă, în termenul de 12 luni aferent perioadei de
implementare, venituri reprezentând:
a. Peste 40% din valoarea tranșei inițiale de subvenție
b. Între 30% si 40% din valoarea tranșei inițiale de subvenție
c. 30% din valoarea tranșei inițiale de subvenție

0
10

>6<=10
>3<=6
0

1.4. Utilizarea noilor tehnologii şi promovarea societăţii informaţionale
10
a. Investiţia propune minim 2 măsuri care conduc la creşterea gradului >6<=10
de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor
informatice în procesul de producţie/ prestare servicii. Proiectul are
potenţial inovativ.
b. Investiţia propune minim 1 măsură care conduc la creşterea gradului >3<=6
de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor

informatice în procesul de producţie/ prestare servicii. Proiectul are
potenţial inovativ
c. Investiţia nu propune nici o măsură care sa conducă la creşterea
gradului de utilizare a tehnologiilor noi, moderne şi/sau a soluţiilor
informatice în procesul de producţie/ prestare servicii. Proiectul are
potenţial inovativ
1.5. Valoarea finanțării nerambursabile solicitată
a. Până în 100.000 lei
b. Între 100.001 și 130.000 lei
c. Peste 130.001 lei

0

10
>6<=10
>3<=6
0

2. Calitatea, maturitatea şi sustenabilitatea planului de afaceri
90
2.1. Capacitatea solicitantului de a realiza investiția propusă
10
a. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi >6<=10
sunt adecvate pentru implementarea planului de afaceri.
Solicitantul are experienţă în domeniul de activitate ce face obiectul
planului de afaceri propus.
b. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt suficiente.
>3<=6
Atribuţiile membrilor echipei de proiect nu acoperă în totalitate
activităţile prevăzute pentru managementul şi implementarea
planului de afaceri.
Solicitantul are studii relevante pentru domeniul de activitate ce face
obiectul planului de afaceri propus.
c. Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt insuficiente.
>0<=3
Solicitantul nu are experienţă în domeniul de activitate ce face
obiectul planului de afaceri propus (nu a mai desfăşurat activitatea
economică ce face obiectul planului de afaceri) si nici studii de
specialitate.
2.2. Metodologia de implementare
a. Obiectivele planului de afaceri sunt clare şi pot fi atinse în
perspectiva realizării planului de afaceri. Activităţile planului de
afaceri sunt clar identificate şi detaliate şi strâns corelate, în cadrul
calendarului de realizare, cu planificarea achiziţiilor. Rezultatele
planului de afaceri şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu
activităţile şi ţintele stabilite sunt fezabile;
b. Obiectivele planului de afaceri nu sunt clar definite. Activităţile
planului de afaceri sunt identificate şi detaliate şi numai parţial
corelate, în cadrul calendarului de realizare, cu planificarea

10
>6<=10

>3<=6

achiziţiilor. Rezultatele planului de afaceri şi indicatorii de realizare
sunt parţial corelaţi cu activităţile, deşi ţintele stabilite sunt fezabile;
c. Obiectivele planului de afaceri nu sunt realiste în perspectiva
>0<=3
realizării planului de afaceri. Activităţile planului de afaceri sunt
identificate dar nu sunt detaliate şi nu sunt corelate, în cadrul
calendarului de realizare, cu planificarea achiziţiilor. Rezultatele
planului de afaceri şi indicatorii de realizare sunt slab corelaţi cu
activităţile iar ţintele stabilite nu sunt fezabile.
2.3. Bugetul planului de afaceri
10
a.









b.

Bugetul este complet şi perfect corelat cu activitățile prevăzute, cu
resursele materiale implicate în realizarea planului de afaceri si cu
rezultatele anticipate, adică: nu există mențiuni în secțiunile privind
activitățile, resursele și rezultatele anticipate din planul de afaceri
care nu au acoperire într-un subcapitol bugetar / linie bugetară; de
asemenea, nu există subcapitol bugetar / linie bugetară fără
corespondență în secțiunile privind activitățile, resursele și
rezultatele.
Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor
schemei de ajutor de minimis aplicabilă.
Exista corelare perfectă între buget și sursele de finanțare.
Costurile sunt realiste (corect estimate), suficiente şi necesare pentru
implementarea planului de afaceri.
Bugetul respectă modelul standard pentru acest domeniu major de
intervenție, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două
zecimale. Valoarea totală a planului de afaceri se încadrează în
limitele stabilite pentru acest domeniu major de intervenție.

 Bugetul este satisfăcător corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele
materiale implicate in realizarea planului de afaceri si cu rezultatele
anticipate. Nu exista o corespondenta perfecta intre fiecare activitate /
rezultat si o linie bugetara, anumite activități si/sau costuri sunt tratate
global. Costurile sunt necesare și suficiente pentru implementarea
planului de afaceri.
 Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor
schemei de ajutor de minimis aplicabilă.
 Exista corelare perfectă între buget și sursele de finanțare.

>6<=10

>3<=6

 Bugetul respectă modelul standard pentru fiecare domeniu major de
intervenție, este corect calculat, TVA-ul este calculat cu două
zecimale. Valoarea totală a planului de afaceri se încadrează în
limitele stabilite pentru acest domeniu major de intervenție.
c.

 Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau
neeligibile, iar pragurile pentru anumite cheltuieli au fost respectate
conform ordinului privind cheltuielile eligibile şi a prevederilor
schemei de ajutor de minimis aplicabile.
 Bugetul nu este corelat perfect cu activitățile prevăzute, resursele
alocate/estimate.
 Bugetul conține erori de calcul. Valoarea totală a planului de afaceri
se încadrează în limitele stabilite pentru acest domeniu major de
intervenție.

>0<=3

2.4. Calitatea planului de afaceri
40
2.4.1. Analiza pieței
10
a. Datele sunt suficiente, corecte şi justificate. Analiza pieţei
>6<=10
demonstrează existenţa unei pieţe/cereri certe pentru
produsele/serviciile oferite de microîntreprindere. Analiza
concurenţei identifică competitorii, punctele lor tari şi slabe,
avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de
marketing, operaţionali, organizaţionali). Strategia de marketing
este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în
condiţiile resurselor disponibile.
.
b. Datele sunt suficiente şi, în mare măsură justificate. Analiza pieţei
>3<=6
demonstrează existenţa unei pieţe/cereri potenţiale pentru
produsele/serviciile oferite de microîntreprindere. Analiza
concurenţei identifică competitorii însă analiza punctele lor tari şi
slabe, avantajul competitiv al solicitantului (în termeni tehnici, de
marketing, operaţionali, organizaţionali) sunt analizate sumar.
Strategia de marketing este parţial realizabilă (identifică instrumente
parţial adecvate/ cu eficienţă redusă) în condiţiile resurselor
disponibile.
c. Datele sunt insuficiente şi/sau slab justificate. Analiza pieţei nu
>0<=3
demonstrează existenţa unei pieţe/cereri pentru produsele/serviciile
oferite de microîntreprindere. Analiza concurenţei identifică cel
mult competitorii fără a analiza punctele lor tari şi slabe şi/sau
avantajul competitiv al solicitantului. Strategia de marketing nu este
realizabilă (nu identifică instrumente adecvate/ eficiente) în
condiţiile resurselor disponibile.

2.4.2. Previziunea veniturilor
a. Veniturile previzionate sunt realiste și corelate cu piața. Este
prezentată analitic maniera de previziune a veniturilor. Nu sunt erori
de calcul.
b. Veniturile previzionate pot fi considerate realiste și corelate cu
piața. Este prezentată succint maniera de previziune a veniturilor.
Pot apărea unele greșeli de calcul.
c. Veniturile previzionate nu sunt realiste și nu sunt corelate cu piața.
Nu sunt prezentate informații din care să se demonstreze
posibilitățile de obținere a veniturilor. Pot exista erori in
fundamentarea veniturilor.
2.4.3. Previziunea cheltuielilor
a. Cheltuielile previzionate sunt realiste și corelate cu volumul
veniturilor posibile de obținut. Este prezentată analitic maniera de
previziune a tuturor cheltuielilor. Nu sunt omise anumite grupe de
cheltuieli. Nu sunt erori de calcul.
b. Cheltuielile previzionate pot fi considerate realiste și corelate cu
volumul veniturilor posibile de obținut. Este prezentată analitic
maniera de previziune a marii majorități a cheltuielilor. Pot fi omise
anumite grupe de cheltuieli. Pot apărea unele erori de calcul.
c. Cheltuielile previzionate nu pot fi considerate realiste și corelate cu
volumul veniturilor posibile de obținut. Nu este prezentată analitic
maniera de previziune a marii majorități a cheltuielilor. Pot fi omise
anumite grupe de cheltuieli. Pot apărea unele erori de calcul.
2.4.4. Previziunea încasărilor și a plăților
a. Încasările și plățile previzionate sunt realiste și corelate cu volumul
veniturilor și al cheltuielilor precum și cu modalitatea de încasare ,
plată a acestora. Sunt calculate corect sumele reprezentând plăți de
TVA, contribuții la salarii și impozitele datorate. Sunt evidențiate
intrările și ieșirile de resurse din finanțarea nerambursabilă, credite
sau împrumuturile de la asociați. Există corelații perfecte între
bugetul proiectului, contul de profit și pierdere previzionat și
proiecția fluxului de numerar.
b. Încasările și plățile previzionate pot fi considerate realiste și corelate
cu volumul veniturilor și al cheltuielilor precum și cu modalitatea de
încasare , plată a acestora. Sunt calculate corect sumele reprezentând
plăți de TVA, contribuții la salarii și impozitele datorate. Sunt
evidențiate intrările și ieșirile de resurse din finanțarea
nerambursabilă, credite sau împrumuturile de la asociați. Pot să nu

10
>6<=10

>3<=6

>0<=3

10
>6<=10

>3<=6

>0<=3

10
>6<=10

>3<=6

existe corelații perfecte între bugetul proiectului, contul de profit și
pierdere previzionat și proiecția fluxului de numerar.
c. Încasările și plățile previzionate nu pot fi considerate realiste și
>0<=3
corelate cu volumul veniturilor și al cheltuielilor precum și cu
modalitatea de încasare, plată a acestora. Pot exista erori la
determinarea sumelor reprezentând plăți de TVA, contribuții la
salarii și impozitele datorate. Pot să existe necorelații la evidențierea
intrările și ieșirile de resurse din finanțarea nerambursabilă, credite
sau împrumuturile de la asociați. Pot să nu existe corelații între
bugetul proiectului, contul de profit și pierdere previzionat și
proiecția fluxului de numerar.
2.5. Ponderea investițiilor
10
a. Ponderea cheltuielilor cu investițiile reprezintă mai mult de 60% în
valoarea ajutorului de minimis solicitat
b. Ponderea cheltuielilor cu investițiile reprezintă mai mult de 40%
în valoarea ajutorului de minimis solicitat
c. Ponderea cheltuielilor cu investițiile reprezintă mai mult de 20%
în valoarea ajutorului de minimis solicitat
2.6. Sustenabilitatea investiției
a. Solicitantul dovedeşte capacitate solidă de a asigura menţinerea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii, după
încheierea planului de afaceri şi încetarea finanţării nerambursabile.
Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de
analiză a investiţiei iar riscul imposibilităţii de a asigura
funcţionarea investiţiei este minim (sau acest risc este inexistent).
Datele utilizate (şi ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate şi
realiste
b. Solicitantul dovedeşte capacitate relativă de a asigura menţinerea,
întreţinerea şi funcţionarea investiţiei/ microîntreprinderii, după
încheierea planului de afaceri şi încetarea finanţării nerambursabile
(solicitantul depinde în mare măsură de surse externe în a menţine
structura funcţională)
Fluxul de numerar net cumulat este pozitiv pe toată durata de
analiză a investiţiei însă există un grad relativ de risc privind
imposibilitatea de a asigura funcţionarea investiţiei. Datele utilizate
(şi ipotezele de lucru) sunt corecte, argumentate şi realiste
c. Fluxul de numerar net cumulat prezintă valori negative pe cel puţin
un an din perioada de analiză a investiţiei
TOTAL
Criterii suplimentare

10
6
3
10
>6<=10

>3<=6

>0<=3
140 pct

Planul de afaceri propune cel puțin o activitate ce va promova concret
sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.
Planul de afaceri propune cel puțin o activitate ce va promova concret
inovarea socială conform prevederilor secțiunii 1.3.2 a Ghidului
solicitantului.

5

Planul de afaceri propune cel puțin o activitate ce va promova concret
utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de
producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări
(de ex., în perioada de instruire, în modelul de plan de afaceri ce va fi folosit
de fiecare administrator de schemă de antreprenoriat, în metodologia de
selecție a planurilor de afaceri etc.).

10

Planul de afaceri propune cel puțin o activitate ce va promova concret
consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin
derularea de activități specifice.

5

5

Planul de afaceri propune cel puțin o activitate ce va promova concret
5
dezvoltarea durabilă prin dezvoltarea unor produse, tehnologii sau servicii
care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către
întreprinderile finanțate
TOTAL PUNCTAJ SUPLIMENTAR
30 pct
TOTAL PUNCTAJ GENERAL
170 pct

Nume și prenume Evaluator 1/2/ ................................................

