Anexa nr. 11b
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Locuri de munca pentru toti
Cod apel: POCU/82/3/7/Cresterea ocuparii prin susþinerea întreprinderilor cu profil
non-agricol din zona urbana
Titlul proiectului: “SIA VEST – Suport pentru Initiative Antreprenoriale”
Contract nr. POCU/82/3/7/105255

Anexa - Grila de evaluare tehnică și financiară SC GAPA SRL – conform Act aditional 7
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Indicatori financiari
Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale)
>=1
<1
Rata rentabilităţii economice (ROE) ((Profit brut/Active totale) x
100)
>=5%
<5%
Perioada in luni in care se atinge pragul de eligibilitate pentru a
doua transa de subventie
<=6
>6
Pondere cheltuieli alocate investițiilor din subventia de minimis
peste 75% din valoarea subventiei de minimis
intre 50% și 75% din valoarea subventiei de minimis
sub 50% din valoarea subventiei de minimis
Ponderea contribuției proprii in totalul proiectului de investitii
peste 20 % din valoarea proiectului de investitii reprezinta
contributie proprie
intre 10 și 15% din valoarea proiectului de investitii reprezinta
contributie proprie
Sub 10% din valoarea proiectului de investitii reprezinta contributie
proprie
fara contributie proprie
Prezentare si strategie de dezvoltare
Sunt descrise produsele/serviciile ce face obiectul afacerii
Produsele si serviciile sunt descrise clar și argumentat, intr-o
manieră individuală, sunt prezentate caracteristicile, utilitatea si
nevoile care corespund produselor/serviciilor ce fac obiectul
afacerii
Produsele/serviciile sunt descrise fara a individualiza unitare
fiecare produs/serviciu vizate de afacere, intr - o maniera succinta,
fara a prezenta nevoile și utilitatea acestora
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Produsele/serviciile sunt descrise succint,cu individualizarea
fiecarui produs/serviciu vizat de afacere, fara a prezenta
caracteristile acestora sau utilitatile si nevoile vizate de afacere
Este prezentat fluxul de productie/prestare a serviciilor vizate de
afacere
Fluxul de producție/prestare a serviciilor este prezentat detaliat, cu
precizarea argumentata a etapelor fluxurilor de productie/prestare
a serviciilor
Fluxul de producție/prestare a serviciilor este prezentat succint, cu
argumente sumare în ceea ce privește etapele fluxurilor de
productie/prestare a serviciilor
Fluxul de producție/prestare a serviciilor este prezentat fara a
prezenta etapele procesului de productie/prestare a serviciilor și
fara prezentarea de argumente specifice
Este prezentata analiza SWOT a afacerii

0
2

2

1

0
2

Analiza SWOT este corect realizata, fiecare capitol beneficiind de
minim 3 elemente, bine și corect argumentate, respectiv încadrate

2

Analiza SWOT este corect realizata, fiecare capitol beneficiind de
mai putin de 3 elemente, putin argumentate, respectiv încadrate
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Analiza SWOT este succinta, putin argumentata iar elementele
acesteia sunt incorect încadrate
Este prezentata structura organizatorica a afacerii
Structura organizatorica este completa, corect realizata si adaptata
la specificitatea afacerii
Structura organizatorica este succinta, fara a fi adaptata la
specificitatea afacerii
Structura organizatorica nu contine informatii relevante și este
incompleta
Este prezentata modalitatea de monitorizare si control a
personalului
Sunt prezentate măsuri concrete, bien argumentate și adaptate la
specificitatea afacerii pentru asigurarea monitorizarii si controlul
personalului
Sunt prezentate masuri putin argumentate și putin adaptate la
specificitatea afacerii pentru asigurarea monitorizarii si controlul
personalului
Nu sunt prezentate masuri pentru asigurarea monitorizarii si
controlul personalului
Calificarile/studiile/specializarile menționate sunt relevante pentru
domeniul de activitate al afacerii
Sunt prezentate corect și argumentate calficarile/specializarile
aferente fiecărui post vizat de afacere, acestea fiind adaptate la
specificitatile postului
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Sunt prezentate succint, putin argumentate, fara a fi defalcate pe
posturi calificarile/specializarile specifice fiecarui post vizat de
afacere
Nu sunt prezentate calificarile/specializarile aferente fiecarui post
vizat de afacere
Este prezentata politica salarială practicată în cadrul afacerii
Politica salarială este bine dezvoltata si include masuri concrete
adaptate la specificitatea afacerii
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Politica salariala este putin dezvoltata, succinta și nu identifica
masuri concrete adaptate la specificitatea afacerii
Politica salariala nu este descrisă în planul de afaceri
Calitatea, maturitatea si sustenabilitatea proiectului
Numărul de locuri de munca create, ca urmare a realizării
investiției:
mai mult de 4 angajați cu normă intreaga
4 angajați din care minim 3 cu norma intreaga
3 angajați din care minim 2 cu norma intreaga
2 angajați cu normă intreaga
Este pastrata legatura si corelarea sectiunilor planului de afaceri
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Secțiunile planului de afaceri sunt perfect corelate, sunt coerente și
nu conțin informații contradictorii
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Secțiunile planului de afaceri sunt coerente insa se regasesc
informatii contradictorii sau necorelari

1

Secțiunile planului de afaceri sunt putin coerente, necorelate și
contin informatii contradictorii
Cheltuielile regasite in planul de afaceri pot fi atribuite direct
activitatii afacerii
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Cheltuielile regasite in planul de afaceri sunt necesare, și corelate
cu specificitatea afacerii
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Cheltuielile regasite in planul de afaceri au un grad redus de
corelare cu specificitatea afacerii
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Cheltuielile regasite in planul de afaceri nu sunt corelate cu
specificitatea afacerii si nu pot fi atribuite direct afacerii
Cheltuielile respectă principiul eficientei cheltuirii resurselor
financiare europene

0

Cheltuielile regasite in planul de afaceri respectă principiul
eficientei cheltuirii resurselor financiare europene
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Cheltuielile regasite in planul de afaceri nu respectă principiul
eficientei cheltuirii resurselor financiare europene
Caracteristicile tehnice și preturile echipamentelor achizitionate
sunt adaptate la specificul afacerii
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Caracteristicile tehnice sunt perfect corelate cu prețurile
echipamentelor și cu specificul afacerii
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Caracteristicile tehnice sunt partial corelate cu prețurile
echipamentelor și cu specificul afacerii
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Caracteristicile tehnice nu sunt corelate cu prețurile
echipamentelor și cu specificul afacerii
Proiectia de cash flow a afacerii este realista si adaptata la specificul
afacerii

0

Valorile curpinse in buget sunt corect justificate, realiste și adaptate
la specificul afacerii

5

Valorile curpinse in buget sunt partial justificate, realiste și adaptate
la specificul afacerii
Valorile curpinse in buget nu sunt justificate, realiste sau adaptate
la specificul afacerii
4. Strategia de marketing
Este definită și clar identificata piața afacerii
Piata este coerent definita, clar identificata si corect argumentata
Piata este partial definita, neclar identificata si putin argumentata
Piata nu este definita
Este prezentata politica produsului
Politica produsului prevede masuri concrete, clar determinate și
argumentate
Politica produsului prevede masuri concrete, partial determinate și
argumentate
Politica produsului prevede masuri generale, deloc argumentate
Este prezentata politica de preturi
Politica de pret prevede masuri concrete, clar determinate și
argumentate
Politica de pret prevede masuri concrete, partial determinate și
argumentate
Politica de pret prevede masuri generale, deloc argumentate
Este prezentata politica de distributie/vanzare
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Politica de distributie/vanzare prevede masuri concrete, clar
determinate și argumentate
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Politica de distributie/vanzare prevede masuri concrete, partial
determinate și argumentate
Politica de distributie/vanzare prevede masuri generale, deloc
argumentate
Este prezentata politica de promovare a vânzarilor
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Politica de promovare a vanzarilor prevede masuri concrete, clar
determinate și argumentate
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Politica de promovare a vanzarilor prevede masuri concrete, partial
determinate și argumentate
Politica de promovare a vanzarilor prevede masuri generale, deloc
argumentate
Principii orizontale si teme secundare
Afacerea integrează concret masuri ce vizează dezvoltarea
durabilă?
Da
Nu
Afacerea integrează concret măsuri ce vizeaza sprijinirea tranziției
către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă
din punctul de vedere al utilizării resurselor?
Da
Nu
Afacerea integrează masuri concrete ce vizează inovarea socială?
Da
Nu
Afacerea integrează masuri concrete care vizează cercetarea,
dezvoltarea tehnologică și/sau inovarea?
Da
Nu
Discurs
Potentialul afaceri/potentialul pietei
Modalitatea de prezentare este clară, coerenta, argumentata si
conformă cu prevederile planului de afaceri
Modalitatea de prezentare este putin argumentata, cu anumite
informatii contradictorii cu planul de afaceri
Modalitatea de prezentare este succintă, incoerenta si putin
organizata
Potentialul locurilor de munca si impactul social
Modalitatea de prezentare a potentialului locurilor de munca este
coerenta, bine argumentata, cu punerea in valoare a impactului
social
Modalitatea de prezentare a potentialului locurilor de munca este
putin coerenta, putin argumentata și cu punerea succinta in
valoare a impactului social
Modalitatea de prezentare a potentialului locurilor de munca este
succinta, fara a pune in valoarea a impactului social
Echipa de management
Echipa de management este coerent prezentata, cu argumente
clare, concise și conforme cu prevederile planului de afaceri
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Echipa de management este succint prezentata, cu argumente
putin clare, concise și conforme cu prevederile planului de afaceri
Echipa de management este incoerent prezentata, fara a justifica
relatia cu specificitatea afacerii, cu informatii contradictorii
Identificarea riscurilor
Ricurile sunt corect identificate, clar prezentate si argumentate
Ricurile sunt partial identificate, putin clar prezentate si
argumentate
Ricurile nu sunt identificate, prezentate sau argumentate
Total
In situatia in care ecista egalitate de punctaj, departajarea se va
realiza in functie de punctajul obtinut la urmatoarele criterii, in
ordinea regasita mai jos
Numărul de locuri de munca create, ca urmare a realizării
investiției:
Ponderea contribuției proprii in totalul proiectului de investitii
Pondere cheltuieli alocate investițiilor din subventia de minimis
Perioada in luni in care se atinge pragul de eligibilitate pentru a
doua transa de subventie
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