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GRILA DE EVALUARE PLAN DE AFACERI 
 
Programul Naţional Multianual de Mediu Rural 2016 

Firma evaluată: __________________________________ 

Persoană de contact: _____________________________ 

Data: ___/___/______ 

 

CRITERII DE EVALUARE PLAN AFACERI  PUNCTAJ   
PUNCTAJ 
OBȚINUT 

     

Activitatea pe care acceseaza 20  

Productie(industrie prelucratoare), programare IT 20  

Cercetare-dezvoltare, Invatamant, sanatate 15  

Turism si facilitati de cazare, activitati profesionale si de servicii 10  

Constructii, Comert 5  

Resurse umane, activitate curentă 10  

Societatea are cel putin 1 angajat la momentul deschiderii aplicaţiei 
electronice 

5  

Societatea NU are angajaţi la momentul deschiderii aplicaţiei electronice 0  

Societatea/Asociatul/Actionarul NU a mai beneficiat de alocaţie financiară 
nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 

5  

Societatea/Asociatul/Actionarul A mai beneficiat de alocaţie financiară 
nerambursabilă in cadrul programelor nationale pentru sprijinirea IMM-urilor 

0  

Număr de locuri de muncă create la momentul decontului 25  

locuri de muncă create ≥ 3 15  

locuri de muncă create ≥ 2 10  

locuri de muncă create = 1 5  

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus creat 
pentru 1 absolvent/somer începând cu anul 2014. 

5  

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de mai sus 
create pentru 2 absolventi/someri începând cu anul 2014. 

10  

Valoarea proiectului de investiţii 10  

Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 300000 lei fără TVA 10  

Valoarea proiectului de investiţii este mai mare de 200000 lei fără TVA 5  
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Ponderea investitiilor 10  

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 reprezinta 
mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile  

10  

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 reprezinta 
mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 

5  

Ponderea investitiilor in echipamentele prevazute la pct 2.1 si 2.2 reprezinta 
mai putin de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 

0  

Ponderea investitiilor in mijloace fixe conform HG 276/2013 10  

Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 60% din 
valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 

10  

Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai mult de 40% din 
valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 

5  

Ponderea investitiilor in mijloace fixe reprezinta mai putin de 40% din 
valoarea cheltuielilor eligibile inscrise in planul de afaceri 

0  

Valoarea procentului aferent profitului reinvestit 10  

Societatea va reinvesti anual cel puţin 40% din valoarea profitului pe o 
perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 

10  

Societatea va reinvesti anual cel puţin 30% din valoarea profitului pe o 
perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 

5  

Societatea va reinvesti anual mai puţin de 30% din valoarea profitului pe o 
perioadă de 3 ani începând cu anul următor acordării AFN 

0  

Asociatul/Actionarul/Administratorul nu a mai avut/nu are calitatea de 
asociat/actionar/administrator in alta societate înfiinţată în baza 
legislaţiei menţionate la pct. 3.2 (1) lit. a) şi b) din procedura 
programului 

5  

Asociatul/Actionarul/Administratorul NU a mai avut/NU are calitatea de 
asociat/actionar/administrator in alta societate  

5  

Asociatul/Actionarul/Administratorul A mai avut/ ARE calitatea de 
asociat/actionar/administrator in alta societate  

0  

TOTAL 100  

 

Observații: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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