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Anexa 7 – Grila de evaluare a planurilor de afaceri 
 
Planurile de afaceri depuse de concurenţi vor fi evaluate după următoarea grilă de evaluare de mai jos: 
 

Grila de evaluare a planurilor de afaceri 
 
Participant:  _________________________ 
 
Plan:  _______________________________ 
 

 
Nr. Criteriu Punctaj 

maxim  
Punctaj 
acordat 

Detaliere acordare punctaj 

1 Costurile investiției sunt suficient fundamentate, 
spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ 
website-uri, orice alte surse verificabile 

20   

2 Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare 
sunt realiste, suficient justificate, fundamentate 
pe date corecte 

10   

3 Solicitantul a descris corect și coerent modul de 
organizare a activității firmei – 5 pct 
Dotările prevăzute sunt suficiente și necesare 
pentru domeniul de activitate și dimensiunea 
operațiunilor – 5 pct 

30   
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Membru comisie.............................. 
 

4 Analiza pieței demonstrează existenţa cererii 
pentru produsele/ serviciile oferite Este descris 
clar produsul/ serviciul. Analiza pietei identifică 
principalii competitori, prezentand produsele/ 
serviciile similare pe care acestia le ofera, cota 
de piata, avantajele si dezavantajele acestora 

20   

5 Planul de afaceri este elaborat cu respectarea 
cerintelor minime, expres mentionate în modelul 
standard din ghid. 

20   

TOTAL 100   


