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Nr.
 

crt.
Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

Punctaj

Domeniul de activitate - în funcție de punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN* (maximum 20 de puncte)

A 1 Producție
2 Serviciile/industriile creative** 

3 Servicii

4 Comerț și alte activități 
Inovare (maximum 10 puncte)

B 1

Se angajează (sub sancțiunea nedecontării AFN) să prezinte, la data depunerii cererii de rambursare, un
contract de furnizare produse către o întreprindere mare sau un document emis de o universitate cu privire
la  efectuarea  unor  studii  de  cercetare/dezvoltare/inovare  efectuate  de  beneficiarul  Programului.  De
asemenea,  solicitantul  folosește  pentru  lansarea  afacerii  un  brevet  de  invenție  (deținut  de  unul  dintre
asociați, achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție
recunoscută pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

10

2
Solicitantul  nu folosește  pentru  lansarea afacerii  un brevet  de invenție  (deținut  de unul  dintre  asociați,
achiziționat sau pentru care a obținut drept de folosință) înregistrat la OSIM sau la altă instituție recunoscută
pentru înregistrarea și protejarea invențiilor.

0

Aportul la capitalul social subscris și vărsat al societății aplicante (maximum 15 puncte) 

C 1 6000 lei 15

2 5000 lei 10

3 4000 lei 5

Criterii aferente investiției (maximum 15 puncte)

D 1
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

15

2
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

10

3
Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu
40% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile

5

Criterii aferente asociaților/acționarilor (maximum 10 puncte)

E 1
Nici unul dintre acționarii/asociații  solicitantului nu a avut calitatea de asociat într-o societate comercială
până la data depunerii planului de afaceri.

10

2
Acționarii/asociații solicitantului au mai avut calitatea de asociat într-o societate comercială până la data
depunerii planului de afaceri.

0

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul întreprinderii 
(maximum 5 puncte)

F 1
Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă permanent (cu normă întreagă) creat în plus față de
cel obligatoriu

5

Densitate IMM (maximum 5 puncte) 

G 1 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori < 4 5

2 Pentru localitățile (rural sau urban) din județele*** în care număr de IMM la nivel județean/100 locuitori ≥ 4 0

Criteriu cu privire la digitalizarea afacerii (maximum 10 puncte)

H 1
Achiziția și găzduirea pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului a unui site
Web de prezentare a firmei/afacerii

2

2
Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului
a unei aplicații software de contabilitate

2

3
Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului 
a unei aplicații de transmitere on-line a comenzilor de către clienți (de exemplu: comenzi on-line B2B, 
magazine on-line, sistem de rezervări on-line, etc).

4

4
Achiziția sau închirierea (hosting) pe o perioadă de cel puțin 2 ani de la finalizarea implementării proiectului
a unei aplicații de facturare electronică

2

Criterii cu privire la achiziționarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum
și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare (maximum 10
puncte)

I 1
Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obținerii unei economii de energie sau sunt
sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat
finanțare, în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

10

2
Echipamentele tehnologice încorporează tehnologie specifică obținerii unei economii de energie sau sunt 
sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat
finanțare, în pondere sub 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

0

Atentie! 
Nu exista in momentul de fata un anunt oficial privind reluarea programului

Va rugam sa ne contactati pentru mai multe informatii

* date preliminare conform ultimului OUG



• Punctajul alocat pentru fiecare cod CAEN este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.
• ** Serviciile/industriile creative sunt cele definite conform Hotărârii Guvernului nr. 859/2014.
• *** Pentru evaluarea criteriului „Număr de IMM/100 locuitori“, municipiul București este asimilat și va fi tratat ca un județ.
• Punctajul maxim care se poate obține este de 100 de puncte.
• Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
• Selectarea și contractarea proiectelor se vor face după următorul algoritm: pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor

se va face în ordine descrescătoare a punctajului obținut.
• La punctaje egale va prevala:
• – punctajul obținut la criteriul A - „Domeniul de activitate“;
• – procentul obținut la criteriul „ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile“ 

(secțiunea D din criteriile de evaluare);
• – numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
• – data și ora înscrierii în program. 

Include urmatoarele servicii:

A) Servicii de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare /a planului de investiții;
B) Serviciil de consultanţă în domeniul managementului execuţiei investiţiei sau administrarea contractului de execuţie (managementul de proiect).
C) Servicii de consultanţă la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziţii
D) Consultanta pentru optimizare financiar-contabilia si fiscala
+ Consultanta privind Facilitatile fiscale si Oportunitatile de finantare nerambursabila in 2021

– 3,5% din Valoarea Finantarii pentru contractele incheiate inainte de data inceperii depunerilor dosarelor sau 5% din Valoarea Finantarii ulterior
– Avans* 1.200 Euro la semnarea contractului + Diferenta dupa castigarea finantarii
(*Pentru rezervarile facute din timp: 
Avans 3.000 RON pentru contractele semnate pana la data de 31.09.2021 )

Puteti Solicita o evaluare GRATUITĂ! privind sansele de succes completand acest formular
http://bit.ly/SolicitareConsultanta
Telefon 0722409556

Oferta Servicii de consultanta

Tarife

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/162073
http://bit.ly/SolicitareConsultanta



