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Inovație*

Afacere inovativă (activitate desfășurată în scopul îmbunătățirii 

sau creării de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care 

corespund necesităților practice sau cerințelor pieții)

Mediul Rural (Sat, Comună) 

Municipiu (Bălți)

Municipiu (Chișinău)

Mediul Urban (Oraș, Municipiul Bender, Cahul, Ceadîr-Lunga, 

Comrat, Edineţ, Hînceşti, Orhei, Soroca, Străşeni, Tiraspol şi 

de la 5 la 10

de la 1 la 5

de la 3 la 10

Criterii

Alte domenii

Amplasarea Afacerii

1

Prioritare:
 - Industria creativă, Agroturism, Meșteșugărit
 - Producere/procesare
 - Tehnologia informației și comunicațiilor

 - Prestarea serviciilor

GRILA DE EVALUARE

a Componentei II ”Suport pentru afaceri nou create” 

al Programului-pilot ”Femei în Afaceri”

Punctaj

Domeniul de activitate de la 1 la 10

* Legea IMM 2016, Crearea de noi produse, tehnologii, procese sau servicii care 

corespund necesităților practice și cerințelor piețe.

Punctajul minim pentru a accesa Programul este de  35 punct. SAU

Afacerile care au acumulat in puntaj mai mic de 35  puncte, vor decădea din Concursul 

PFA.

La punctaje egale va prevala afacerile ce activează în zonele rurare, creează locuri de 

muncă și domeniul de activitatea cu care aplică la Progra.

Produse/servicii orientate spre/cu potențial de export 

și/sau substituirea importurilor

Numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma 

implementării proiectului inovațional

6 locuri de muncă noi create și mai mult

Afacerea este orientată la export /  contribuie la substituirea 

importurilor

1 loc de muncă nou creat

5 locuri de muncă noi create

4 locuri de muncă noi create

2 locuri de muncă noi create

3 locuri de muncă noi create

Riscul de implementare a proiectului investițional (viabilitatea)

Risc redus 

Risc mediu 

Risc înalt 

0 locuri de muncă 

Experienţa administratoarei în domeniu în care planifică 

extinderea afacerii

Cu impact social

Experienţa de 1 an și mai mult

Nu are experienţă

Experienţa de 3 ani și mai mult

Afacerea are un impact social sporit: contribuie la îmbunătăţirea 

nivelului de trai al populaţiei; necesară pentru dezvoltarea 

comunităţii; angajează persoane cu dezabilități fizice; susține 

minoritățile etnice

Crearea și dezvoltare lanțurilor valorice / asigură cu 

produse și/sau servicii companiile mari

Proiectul investiţional contribuie la crearea lanţului valoric (ex. 

logistica operațiunilor interne, externe, exploatarea, marketing și 

vânzări, servicii, aprovizionare, ambalare, MRU, etc.)
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