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ERATA NR. 2 DIN 16.03.2020 LA 
METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 

finantate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un 
viitor mai bun!” 

 
 

1. Se modifica METODOLOGIA DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI 
finantate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai 
bun!” POCU/449/4/16/128673, punctul 3 PLANUL OPERATIONAL din Anexa 
8_Grila de evaluare FAZA 2 (evaluare calitativă), după cum urmează: 

Varianta inițială publicată pe 19.02.2020 Varianta modificată pe 16.03.2020 
3. PLANUL 

OPERAȚIONAL 

17  

 
 
 
 

 
3.1. Resurse umane 

 

 
2 

Echipa propusă pentru implementarea planului de 

afaceri este în acord cu nevoile de dezvoltare și 

implementare a afacerii? Sarcinile asociate fiecărui 

post, experiența, pregătirea și competențele 

minimale impuse ocupanților posturilor sunt 

fezabile? Resursele umane planificate sunt corelate 

cu Anexa 4_Bugetul planului de afaceri, sheet 1 și 

sheet 5? 

 

 
6 

Daca a optat pentru angajarea persoane din grupurile 
vulnerabile, sunt prezentate aspecte clare și reale, 
care țin de angajarea persoanelor din grupuri 
vulnerabile: tipul de vulnerabilitate, modul de 
recrutare și serviciile suplimentare de suport și 
inserție socio-profesionale? 

- O persoana 2 puncte 

- Doua persoane 4 puncte 

- Trei persoane 6 puncte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Infrastructură 
necesară 

 
2 

Aplicantul cunoaște pentru industria și piața în care 
va activa ce tip de spațiu / compartimentare / dotare 
minimă îi este necesară pentru funcționare în condiții 
legale? 

 
 

 
2 

Au fost identificate și bugetate echipamente / utilaje 

/ dotări /servicii necesare pentru derularea afacerii? 

Sunt corelate cu Anexa 4_Bugetul Planului de Afaceri, 

sheet 1? Sunt atașate oferte/studii de piata etc. în 

vederea estimarii a valorilor pentru achizițiile care 

vor fi realizate? Acestea sunt la nivelul pieții și 

corespund ca și caracteristici / funcționalități cu 

nevoile de dezvoltare și competitivitate a afacerii? 
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afaceri este în acord cu nevoile de dezvoltare și 

implementare a afacerii? Sarcinile asociate fiecărui 

post, experiența, pregătirea și competențele 

minimale impuse ocupanților posturilor sunt 
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vulnerabile, sunt prezentate aspecte clare și reale, 
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3.2. Infrastructură 
necesară 

 
1 

Aplicantul cunoaște pentru industria și piața în care va 
activa ce tip de spațiu / compartimentare / dotare 
minimă îi este necesară pentru funcționare în condiții 
legale? 

 
 

 
1 

Au fost identificate și bugetate echipamente / utilaje 

/ dotări /servicii necesare pentru derularea afacerii? 

Sunt corelate cu Anexa 4_Bugetul Planului de Afaceri, 

sheet 1? Sunt atașate oferte/studii de piata etc. în 

vederea estimarii a valorilor pentru achizițiile care 

vor fi realizate? Acestea sunt la nivelul pieții și 

corespund ca și caracteristici / funcționalități cu 

nevoile de dezvoltare și competitivitate a afacerii? 
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1 

Aplicantul va pune la dispoziție prin contribuție 

proprie echipamente / utilaje / dotări necesare / în 

funcționarea afacerii? Acestea sunt întradevăr 

necesare? Există documente de suport atașate care 

susțin alocarea (contracte de închiriere / comodat 

ș.a.)? 

 

 
1 

Aplicantul a identificat corect tipurile de autorizații / 

certificări necesare pentru funcționare în industria în 

care va activa? Cunoaște legislația în domeniu în 

ceea ce privește condițiile care trebuie îndeplinite, 

termenele care trebuie luate în considerare pentru 

autorizare? 

 
1 Fluxul de producție / procesul de furnizare servicii 

este clar descris? 

 
 

 
3.3. Furnizori / 
parteneri 

 

 
2 

Sunt identificați și descriși principalii furnizori ai 

afacerii pentru materii prime / servicii ca vor fi 

utilizate în procesul de producție / prestare de 

serviciu? Aceștia acoperă nevoile de dezvoltare și 

funcționare a afacerii? Sunt în proximitatea afacerii? 

Sunt identificați în notele de estimare a valorilor 

pentru achizițiile atașate la planul de afaceri? 

2 
Aplicantul descrie / aduce dovezi cu privire la posibili 

parteneri / clienți 

care pot ajuta în prima etapă de dezvoltare a 

afacerii? 

 
3.4. Activitățile și 

rezultatele 

planificate 

 

 
2 

Activitățile prevăzute sunt logice, sunt planificate în 

ordine cronologică, sunt încadrate realist ca durată 

de implementare, sunt corelate cu obiectivele și 

indicatorii stabiliți, atât economici, cât și sociali? Sunt 

descrise rezultatele așteptate, sunt realiste și pot fi 

monitorizate? 

 
3.5. Analiza de risc 

 
2 

Analiza de risc este realistă, corespunde industriei în 

care va fi dezvoltată 

afacerea? Este corelată cu celelalte secțiuni din 

planul de afaceri? Măsurile care vor fi luate pentru a 

preveni / corecta anumite situații, sunt fezabile? 
 

 

 
1 

Aplicantul va pune la dispoziție prin contribuție 

proprie echipamente / utilaje / dotări necesare / în 

funcționarea afacerii? Acestea sunt întradevăr 

necesare? Există documente de suport atașate care 

susțin alocarea (contracte de închiriere / comodat 

ș.a.)? 

 

 
1 

Aplicantul a identificat corect tipurile de autorizații / 

certificări necesare pentru funcționare în industria în 

care va activa? Cunoaște legislația în domeniu în 

ceea ce privește condițiile care trebuie îndeplinite, 

termenele care trebuie luate în considerare pentru 

autorizare? 

 
1 Fluxul de producție / procesul de furnizare servicii 

este clar descris? 

 
 

 
3.3. Furnizori / 
parteneri 

 

 
1 

Sunt identificați și descriși principalii furnizori ai 

afacerii pentru materii prime / servicii ca vor fi 

utilizate în procesul de producție / prestare de 

serviciu? Aceștia acoperă nevoile de dezvoltare și 

funcționare a afacerii? Sunt în proximitatea afacerii? 

Sunt identificați în notele de estimare a valorilor 

pentru achizițiile atașate la planul de afaceri? 

1 
Aplicantul descrie / aduce dovezi cu privire la posibili 

parteneri / clienți 

care pot ajuta în prima etapă de dezvoltare a 

afacerii? 

 
3.4. Activitățile și 

rezultatele 

planificate 

 

 
1 

Activitățile prevăzute sunt logice, sunt planificate în 

ordine cronologică, sunt încadrate realist ca durată 

de implementare, sunt corelate cu obiectivele și 

indicatorii stabiliți, atât economici, cât și sociali? Sunt 

descrise rezultatele așteptate, sunt realiste și pot fi 

monitorizate? 

 
3.5. Analiza de risc 

 
1 

Analiza de risc este realistă, corespunde industriei în 

care va fi dezvoltată 

afacerea? Este corelată cu celelalte secțiuni din 

planul de afaceri? Măsurile care vor fi luate pentru a 

preveni / corecta anumite situații, sunt fezabile? 
 

 
Toate celelalte prevederi ale metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de 
afaceri finanțate în cadrul proiectului „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai 
bun!” POCU/449/4/16/128673 ramân neschimbate. 

2. Modificările operate nu afectează în niciun fel aplicațiile transmise deja până 

la data publicării prezentei erate. 

Anexa 8_Grila de evaluare FAZA 2 (evaluare calitativă) în varianta revizuită poate 

fi accesată pe pagina web: https://www.ircas.ro/finantare/  
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