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 Anexa 14 

Grila de evaluare Etapa 3 
(Evaluarea prezentărilor) 

 
Nume și prenume aplicant: ........................................................................................................... 
Titlul planului de afaceri: ............................................................................................................. 
 
Sistem de evaluare: 
1 – foarte slab 
2 – slab 
3 – satisfăcător 
4 – bine 
5 - foarte bine 
 

   Punctaj maxim 30 de puncte. 
1. Ideea de afacere a fost clar prezentată, activităţile propuse in 
planul de afaceri sunt descrise clar, sintetic, cronologic şi sunt 
corelate în cadrul calendarului de realizare cu schema de personal, 
cu rezultatele, indicatorii de realizare şi ţintele stabilite. 

1 2 3 4 5 

2. Afacerea are potențial de creștere și solicitantul prezintă analiza 
pieței care demonstrează existenţa cererii pentru 
produsele/serviciile oferite. 

1 2 3 4 5 

3. Solicitantul propune în mod realist achiziționarea de dotari, 
utilaje și echipamente tehnologice, inclusv software-uri necesare 
desfasurarii activitatii, iar elementele de cost sunt bine identificate, 
justificate și suficient fundamentate. 

1 2 3 4 5 

4. Solicitantul detaliază în mod convingător un plan prin care va 
menține locurile de muncă nou create, menționând un număr de 
luni după perioada de sustenabilitate asumată prin proiect. 

1 2 3 4 5 

5. Solicitantul detaliază în mod convingător sursele ulterioare de 
finanțare pentru menținerea și dezvoltarea afacerii după perioada 
de sustenabilitate stabilită prin proiect. 

1 2 3 4 5 

6. Solicitantul în numele său sau prin angajații propuși poate 
justifica experiența/studii relevante în domeniul afacerii și/sau 
cunoaște foarte bine domeniul de activitate. 

1 2 3 4 5 

 
Puncte tari ale prezentării:  
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Puncte slabe ale prezentării:  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
Alte observații (dacă e cazul):  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
Nume și prenume evaluator: ..............................................  
 
Semnătură evaluator: ......................................................... 
 
 
Data:……………………………………………………… 
              


