
 
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 1 – Inițiativa locuri de muncă pentru tineri 

Obiectivul specific 1.1 – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în 

regiunile eligibile, 1.2 – Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și 

informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile 

Prioritatea de investiții – 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT) 

Titlu proiect: Integrare durabila a tinerilor NEETs prin cresterea ocuparii si dezvoltarea antreprenoriatului 
Cod smis: POCU/908/1/3/150798 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

                                                                                                         

                                                                                                              
 

ANEXA NR. 9 
Grila de evaluare tehnico-financiară 

 

Nume si prenume candidat_________________________________________ 

 

Nr. 

crt 
Criterii 

Punctaj 
maxim 

Punctaj 
obţinut în 

urma 
evaluării 

1 AFACEREA, STRATEGIA DE IMPLEMENTARE (obiective, activități, rezultate, 
indicatori); (Sunt detaliate in mod corespunzator in cadrul planului de afaceri) 

14 
 

2 ISTORIC, MANAGEMENT, RESURSE UMANE – schema organizatorica si politica 
de resurse umane (Sunt detaliate in mod corespunzator in cadrul planului de 
afaceri) 

12 
 

3 ANALIZA SWOT (Este detaliata in mod corespunzator in cadrul planului de 
afaceri) 

12 
 

4 ACTIVITATEA PROPUSĂ ÎN PROIECT - produsele/ serviciile/ lucrările care fac 
obiectul afacerii (Sunt detaliate in mod corespunzator in cadrul planului de 
afaceri) 

14 
 

5 ANALIZA PIETEI de desfacere si a concurentei (Este detaliata in mod 
corespunzator in cadrul planului de afaceri) 

12 
 

6 STRATEGIA DE MARKETING (Este detaliata in mod corespunzator in cadrul 
planului de afaceri) 

12 
 

7 PROIECȚII FINANCIARE PRIVIND AFACEREA SI BUGETUL 
ORIENTATIV/ESTIMATIV AL PLANULUI DE AFACERI 

(Sunt realizate in mod corespunzator) 
14 

 

8 Numarul de locuri de munca nou create: 
1 loc de munca (max 30 de zile de la semnarea contractului de finantare - 
obligatoriu) – 0 puncte 
1 loc de munca suplimentar cu o perioada minima de 2 luni – 10 puncte  

10 

 

 TOTAL 100  

 


