
 

Evaluare din partea comunității 

Timișoara Creativă, ediția 2019-2020 
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1       0,00 

2       0,00 

3       0,00 

4       0,00 

5       0,00 

6       0,00 

7       0,00 

8       0,00 

9       0,00 

10       0,00 

11       0,00 

12       0,00 

13       0,00 

14       0,00 

15       0,00 

16       0,00 

17       0,00 

18       0,00 

19       0,00 

20       0,00 

21       0,00 

22       0,00 

23       0,00 

24       0,00 

25       0,00 



 

Criteriile de evaluare a planurilor de afaceri avute în vedere de comisie 

Nr.crt. Criteriu de evaluare Punctaj Simbol 

0 Punctaj din oficiu 10 C0 

1 Conceptul de aplicație informatică 15 C1 

2 Proiectarea ciclului de exploatare 15 C2 

3 Fundamentarea bugetului și corectitudinea structurării surselor de finanțare 10 C3 

4 Claritatea identificării pieței țintă 5 C4 

5 Calitatea analizei pieței 10 C5 

6 Coerența strategiei de marketing 15 C6 

7 Fundamentarea planificării financiare 15 C7 

8 Corectitudinea analizei pragului de rentabilitate 5 C8 

- Total 100 - 

 

Aspecte punctate: 

1. Conceptul de aplicație informatică 

- Funcționalitățile principale ale aplicației sunt definite cu claritate; 

- Interfața aplicației este prezentată sintetic; 

- Este explicat modul în care fiecare tip de utilizator folosește aplicația; 

- Sunt stabilite necesitățile în materie de hardware pentru utilizarea aplicației (atât 

pentru întreprindere, cât și pentru clienții acesteia sau eventuale ale categorii de 

utilizatori). 

Surse principale de informații: capitolele 1, 2 și 3 din planul de afaceri. 

2. Proiectarea ciclului de exploatare 

- Fiecare operațiune specifică ciclului de exploatare este identificată și descrisă; 

- Sunt identificate resursele tehnice, materiale și umane necesare derulării fiecărei 

operațiuni, caracteristicile principale ale acestora rezultând cu claritate. 

3. Fundamentarea bugetului și corectitudinea structurării surselor de finanțare 

- În buget au fost incluse toate activele imobilizate necesar a fi achiziționate pentru 

asigurarea condițiilor de derulare a ciclului de exploatare. Astfel, resursele de natura 

terenurilor, clădirilor, utilajelor, aparaturii, mobilierului, calculatoarelor, mijloacelor 

de transport, aplicațiilor informatice necesare derulării ciclului de exploatare proiectat 

în cadrul cap. 2 al planului de afaceri vor fi asigurate.  

- Echipa a configurat echilibrat bugetul investițional, prevăzând în cadrul acestuia 

activele imobilizate care se impun a fi achiziționate, respectiv identificând soluții 

alternative pentru activele imobilizate care nu pot fi achiziționate (închiriere, 

externalizarea unor operațiuni). 

- Caracteristicile tehnice minimale ale resurselor prevăzute în bugetul investițional sunt 

descrise. Acestea sunt în corespondență cu necesitățile ciclului de exploatare 

proiectat. 



- Prețul de achiziție al resurselor prevăzute în buget este estimat corect. 

- Bugetul nu include resurse care nu sunt necesare conform descrierii ciclului de 

exploatare sau resurse cu specificații tehnice superioare necesităților. 

- Mărimea investiției este realistă pentru o întreprindere debutantă (va fi avut în vedere 

ca referință  intervalul 20.000 – 100.000 de euro).  

- Sursele de finanțare prevăzute pentru realizarea investiției sunt structurate coerent. Ca 

referință, pot fi avute programe actuale prin care se acordă finanțări nerambursabile 

pentru întreprinderi debutante: România Startup Plus (valoare maximă a subvenției de 

aprox. 36.000 euro), Startup Nation (valoare maximă a subvenției de aprox. 44.000 

euro), submăsura 6.2 din Programul Național de Dezvoltare Rurală (valoare maximă a 

subvenției de aprox. 70.000 euro), apelul ”Sprijin pentru înființarea de întreprinderi 

sociale” din cadrul POCU (valoare maximă a subvenției de aprox. 100.000 euro). 

- Nu se impune prevederea finanțării necesarului de fond de rulment. 

4. Claritatea identificării pieței țintă 

- Piața este definită cu claritate după criteriile relevante, după caz (zonă geografică, 

vârstă, gen, nivel de studii, nivel de venit, etc.). Sunt depunctate afacerile care își 

propun deservirea unei piețe nejustificat de mari și eterogene. 

5. Calitatea analizei pieței 

- Metodele de colectare a datelor privind piața sunt corespunzătoare. Datele colectate 

sunt suficiente.  

- Analiza datelor cu privire la piață este corectă și completă. 

- Sunt identificați și prezentați principalii concurenți. Sunt analizate strategiile de 

marketing ale concurenților. 

6. Coerența strategiei de marketing 

- Sunt configurate caracteristicile produselor / serviciilor, fiind scoasă în evidență 

modalitatea în care se ține cont de așteptările publicului țintă și de politicile de produs 

ale concuenților (așa cum acestea rezultă din analiza pieței). 

- Sunt stabilite prețurile de vânzare, prin raportarea concomitentă la: costurile de 

producție, prețurile concurenților, elasticitatea cererii în raport cu prețul. 

- Politica de promovare este fundamentată pe informațiile rezultate din analiza pieței cu 

privire la modalitatea în care cumpărătorii se informează. În configurarea politicii de 

promovare s-a ținut cont de politicile de promovare ale principalilor concurenți. 

Bugetul de promovare este întocmit corect (măsurile de promovare sunt consecvente 

cu obiectivele în materie de vânzări, iar bugetul alocat este corespunzător). 

- Politica de distribuție a produselor este fundamentată ținându-se cont de locațiile și 

metodele de achiziție preferate de cumpărători, politicile de distribuție practicate de 

concurență, costurile de distribuție asociate diverselor soluții, posibilitățile de 

menținere a contactului cu piața. 

7. Fundamentarea planificării financiare 

- Ipotezele pe care previziunile financiare sunt fundamentate sunt realiste. 

- Veniturile sunt estimate fundamentat, factorii determinanți ai acestora fiind prezentați 

cu claritate și analizați corespunzător. 



- Lista cheltuielilor estimate este completă. Cheltuielile sunt estimate fundamentat, 

factorii determinanți ai acestora fiind prezentați cu claritate și analizați corespunzător. 

8. Corectitudinea analizei pragului de rentabilitate 

- Pragul de rentabilitate este calculat și interpretat corect.  

- Raporturile dintre pragul de rentabilitate, volumul de activitate estimat și capacitatea 

de producție / prestare sunt echilibrate. 

- În configurarea ciclului de exploatare a fost avută în vedere gestionarea cheltuielilor 

fixe, marcante pentru nivelul pragului de rentabilitate. În acest sens, sunt prevăzute 

măsuri pentru evitarea supradimensionării cheltuielilor fixe cu personalul sau chiriile 

(care pot fi surse ale unor blocaje în primele luni de activitate). 

 

 



Grilă de evaluare comisie 

Timișoara Creativă, ediția 2019-2020 

Nume evaluator:   10 15 15 10 5 10 15 15 5 100 

Nr.crt. Titlu proiect Liceu Profesor coordonator C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Total 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

17                          

18                          

19                          

20                          

21                          

22                          

23                          

24                          

25                          



Grilă de evaluare comisie 

Timișoara Creativă, ediția 2019-2020 

Centralizator 
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Punctaj final = 10% x Scor comunitate + 90% x Punctaj comisie 
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