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POC 4.1.1 - Investiții în activități productive (BIS)

Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei 
alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență



Lansare estimată: 28.09.2022 – conform calendarului – etapa 1 de creare conturi si atasare documente, depunere în
platforma IMM RECOVER – incepere evaluare apel 14.10.2022.

Furnizor: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin AMPOC, Finanțare REACT-EU + BS

Obiectiv: granturile sunt acordate pentru refacerea capacității de reziliență a IMM-urilor afectate de criza economică
generată de efectele pandemiei COVID-19.

1. ASPECTE GENERALE:

Actuală: Supracontractare:

Alocare: 179.070.298 € 290.000.000 € - 145.000.000 – per componenta

Valoare finanțare: 50.000 – 500.000 € (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022).
dar maxim de 5 x CA la 2021

Tip sprijin: Ajutor de stat

Intensitate finanțare:
Intensitate în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale prevăzută de Hotărârea Guvernului nr.
311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional in perioada 2022 – 2027
pentru investiţii iniţiale, care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027.



a) au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul
2021;

b) sunt înființați până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

c) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021;

d) minimum 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la
atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte
componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu – DNSH.

e) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a
solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a
activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard;

2. Cine este eligibil?

Categorii operatori economici:

IMM – uri: microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii



2. Cine este eligibil?

(2) Ajutorul de stat regional se acordă pentru proiectele care vizează realizarea unei
investiţii iniţiale in conformitate cu regulamentul 651/2014:
A) Creare de unitate noua –Crearea unei unități noi se poate realiza prin
dotarea unui spațiu de producție, în scopul demarării activității vizate prin proiect. 
Poate fi considerată investiție inițială legată de crearea unei noi unități inclusiv 
investiția ce constă în reconversia unui imobil existent în scopul demarării unei noi 
activități.
Unitatea nou creată trebuie să fie autonomă, respectiv să nu constituie o extindere
simplă a capacității de producție a unei unități existente
B) Extindere – Ca urmare a investiției, unitatea existentă este pusă într-o situație în 
care poate produce mai mult, din cel puțin unul din produsele deja realizate în 
unitate, fără ca procesul general de producție să fie fundamental schimbat.
Extinderea capacității de producție/prestare servicii presupune menținerea
sortimentației și a proceselor de producție deja existente și creșterea volumului
producției ca urmare a investiției



2. Cine este eligibil?

C) Diversificare–prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior 
în unitate. Diversificarea producției presupune că noile produse/servicii se 
adaugă gamei sortimentale deja fabricate/prestate. În cazul ajutoarelor 
acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie 
să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate 
(tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce 
precede începerea proiectului. 
D)Schimbarea fundamentală în procesul general de producție constă în
achiziţionarea de active a căror valoare contabilă depăşeşte amortizarea, 
calculată în cursul celor trei exerciţii financiare precedente, a activelor similare
legate de activitatea pentru care se solicită finanţare. Simpla
înlocuire a activelor existente nu este considerată schimbare fundamentală în
procesul general de producţie.



2. Cine este eligibil?
- nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care 
urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest 
lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se 
solicită ajutorul;
Relocare – transferul unei activități identice sau similare sau a unei părți a acesteia de la o 
unitate a uneia dintre părțile contractante la Acordul privind SEE, unitatea inițială, către 
unitatea unei alte părți contractante la Acordul privind SEE unde are loc investiția care 
beneficiază de ajutor, unitatea care beneficiază de ajutor. Există un transfer în cazul în care 
produsul sau serviciul de la unitatea inițială și de la unitatea care beneficiază de ajutor au 
cel puțin parțial aceleași scopuri, îndeplinesc cerințele sau necesitățile aceluiași tip de 
clienți și se pierd locuri de muncă în activități identice sau similare la una din unitățile 
inițiale ale beneficiarului din SEE.
- tara unde se inchide o fabrica/activitate trebuie sa fie neaparat tara membra SEE, in caz
contrar nu se aplica definitia relocarii. 
- relocarea nu are absolut nicio legatura cu inchiderea unui punct de lucru (din Romania) 
si deschiderea in locul acestuia a altui punct de lucru (din Romania). 



3. Domenii țintă
IMM-urilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate în conformitate cu ghidul solicitantului și care activează într-unul din
următoarele sectoare economice (Anexa nr. 11 – coduri CAEN eligibile):

Inndustria alimentară Construcții

• panificaţie;
• patiserie şi alte activităţi asimilate acestora inclusiv

procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;
• producții din industria alimentară;
• fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor

din hârtie și carton.

• construcţii;
• materiale de construcţii;
• tehnologii în construcţii;
• fabricarea de utilaje/echipamente;
• depozitări;
• prelucrarea lemnului;
• fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice.



4. Activități eligibile

Tipuri de activități eligibile:
◦ modernizarea/echiparea/racordul la utilități publice/ eficiență

energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente
capacităților de producție/servicii existente, precum și pentru alte
categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de
producție/servicii pentru care nu este necesară obținerea de
autorizații de construire în conformitate cu legislația specifică în
vigoare; Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată
eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii
iniţiale.

◦ dotarea dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier
specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică, necesare
activităţii de producţie, precum şi alte achiziţii de bunuri de
această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie
existente.



5. Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli
cu lucrări, exceptate de la autorizare. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este
aferentă unei investiţii iniţiale.

b) Cheltuieli pentru investiţia de bază:
1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente - care cuprind cheltuielile pentru

achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al
utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea
reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;

2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;

3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care
sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;

4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie.

c) Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale - care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci
comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din
valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului.

d) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă.



6. Cheltuieli neeligibile:

a. servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;

b. achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, precum şi altor
categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;

c. achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru
clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi
destinate investiţiilor imobiliare, precum şi celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară
care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;

c. cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, precum şi alte categorii de natură similară care
sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;

d. investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;

e. orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții.



7. Criterii de selecție:
Un proiect trebuie să obțină un punctaj minim de 50 pentru a fi eligibil.

I) Rata profitului operațional aferent exercițiului financiar 2021 – 30 puncte

◦ >10% - 30 puncte;
◦ 0% ≤ 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑝𝑝 ≤ 10% - punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare

procent, unde 1 procent = 3 puncte.

Ex. Rata profitului operațional în 2021 este de 6%, înseamnă că primește 6*3 = 18 puncte la
acest criteriu.

Formula de calcul:  𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑜𝑜𝑝𝑝 = 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜

%



7. Criterii de selecție:

II) Rata costului cu utilitățile aferent exercițiului financiar 2021 – 30 puncte:

◦ >10% - 30 puncte;
◦ 0% ≤ 𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 ≤ 10% - punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare

procent, unde 1 procent = 3 puncte.

Formula de calcul: 𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑪𝑪𝑪𝑪𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

%



7. Criterii de selecție:

III) Rentabilitatea fondurilor utilizate în exercițiului financiar 2021 – 15
puncte:

◦ >30% - 15 puncte;
◦ 0% ≤ 𝑅𝑅𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 ≤ 30% - punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru

fiecare procent, 1 procent = 0,50 puncte.

Ex. Rata fondurilor utilizate este de 25%: punctajul acordat este 25*0.5 = 12.5 pct.

Formula de calcul: 𝑹𝑹𝒇𝒇𝒇𝒇 𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖𝒖 = 𝝅𝝅𝒏𝒏𝒖𝒖𝒖𝒖
𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂𝐂 𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒖𝒖𝒖𝒖

%



7. Criterii de selecție:

IV) Investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al
balanței comerciale, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile,
potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică / Banca
Naţională a României - 5 puncte:

• Sold negativ - 5 puncte;
• Sold pozitiv - 0 puncte.



7. Criterii de selecție:

V) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate a proiectului - cifra de
afaceri netă împărțită la numărul mediu de angajați (anul de referință este 2021, iar
numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din
anul 2021) - 20 puncte:

• > 15% – 20 puncte;
• 0% ≤ ΔW ≤ 15% - punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru
fiecare procent, 1 procent = 1.333 puncte.

Formula de calcul: 𝚫𝚫𝚫𝚫 = 𝑾𝑾𝒏𝒏+𝟑𝟑−𝑾𝑾𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝑾𝑾𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐

%



8. Alte aspecte importante:

◦ Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în Anexa nr. 11,
autorizat la data depunerii cererii de finanţare pe întreprindere, nu pe locație de implementare.

◦ Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

◦ Este necesară semnătură electronică pentru depunere!

◦ Durata de implementare nu va depăși data de 31.12.2023.

◦ În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se face investiția, acesta trebuie să
fie liber de orice sarcini și interdicţii și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele
judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului comun. Se
probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii.



POIM

Programul Operațional Infrastructură Mare

11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile 

pentru consumul propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari 



CUPRINS:

I. Eficiență energetică la clădiri – ajutor de stat

II. Surse regenerabile – ajutor de stat

III. Ajutor de minimis

IV. Eligibilitate

V. Punctaj

VI. Pregătirea proiectelor



3 apeluri distincte

Apel Ce se poate face

Eficiență energetică la clădiri – Ajutor de stat Anvelopare clădiri

Surse regenerabile – Ajutor de stat Producție energie surse regenerabile / Panouri 
fotovoltaice

Ajutor de minimis Înlocuiri echipamente
Sistem de monitorizare
Alte lucrări la clădiri
Cogenerare



I. Ajutor de stat – eficiență energetică la clădiri

• Valoarea finanțării: 50.000 – 500.000 Euro

• Alocare -200.000.000 euro

• Lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor: pereți exteriori, ferestre, tâmplărie, planșeu peste ultimul
nivel, planșeu peste subsol, șarpante și învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirii, excepție făcând
lucrările privind consolidări seismice.

• Clădiri – doar clădiri direct productive, necesare pentru prestarea serviciilor/derularea proceselor industriale;

• Nu sunt eligibile clădirile administratove și sediile în care se desfășoară activități economice situate în blocuri
multifamiliale și/sau unifamiliale.

• Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe nu pot depăși 15% din valoarea totală a proiectului.

• Consolidările seismice nu sunt eligibile.

Tip întreprindere / 
Zonă

Micro și mici Mijlocii Mari

Ilfov – parțial 55% 45% 35%

Restul țării 65% 55% 45%



II. Ajutor de stat – surse regenerabile

• Valoarea finanțării: 50.000 – 500.000 Euro

• Alocare -200.000.000 euro

• Producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu, maxim 400 kWp / punct de consum

• a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinate
consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului (maxim 400 kWp / punct
de consum).

• b) investitii în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, prin adăugarea la instalațiile de
cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

• Surse regenerabile = sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală și energia
oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deșeurilor, denumit și gaz de depozit, și gaz de fermentare a
nămolurilor din instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaz;

• Biomasa nu este eligibilă.

Tip întreprindere / 
Zonă

Micro și mici Mijlocii Mari

Ilfov – parțial 55% 45% 35%

Restul țării 65% 55% 45%



III. Ajutor de minimis
• Valoarea finanțării: maxim 200.000 Euro; Intensitate: 90%, alocare 100.000.000 euro

• Sistem de monitorizare (hardware şi software) - va asigura o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici
asupra consumului, va înregistra si analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date și va eficientiza
consumul de energie în timp real – Obligatoriu de inclus în proiect -

• Achiziția de echipamente, utilaje și aparatură pentru eficiență energetică

• Se stabilesc pe baza analizei energetice: motoare, transformatoare, compresoare de aer, pompe, instalații/echipamente/sisteme de
ventilație, sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de căldură, convertoare de frecvență, baterii de condensatoare,
sisteme integrate de management al consumului de energie și altele;

• Înlocuire echipamente care fac parte din fluxul tehnologic:

• trebuie să asigure reducerea consumului specific de energie față de consumul inițial;

• se pot achiziționa doar dacă se înlocuiesc echipamente/utilaje/dotări specifice cu consum de energie sporit și se obține o reducere a
consumului specific de energie față de consumul inițial.

• clasa de eficiență energetică va fi obligatoriu de înaltă eficiență energetică (cel puțin A acolo unde se utilizează sistemul de
certificare/etichetare energetică). Echipamentul înlocuit va fi obligatoriu superior celui existent și să nu fi fost achiziționat prin alte
fonduri externe nerambursabile.



III. Ajutor de minimis

• Măsuri de eficiență energetică la clădiri (fără anvelopare):

• introducerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea, distribuția și utilizarea agentului
termic pentru încălzire și a apei calde menajere, a sistemelor de ventilare și climatizare, a sistemelor de ventilare
mecanică cu recuperarea căldurii, inclusiv sisteme de răcire pasivă, achiziționarea și instalarea echipamentelor
aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată;

• înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică
ridicată și durată mare de viață;

• sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald; înlocuirea/repararea/modernizarea/montarea lifturilor,
înlocuirea circuitelor electrice, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate, lucrări de
reparații la fațade, lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, tubulatura pentru
cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării
ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

• modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente.

• Cogenerare din surse regenerabile pentru consum propriu în limita capacității prosumatorului (400 kWp):
realizare de unități noi, creșterea puterii unităților existente.



IV. Eligibilitate
Criteriu de eligibilitate

Societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM 
sau întreprinderi mari, îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ONRC, 
conform legislației naționale în vigoare

Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția celor excluse:
Investiții imobiliare, consultanță, asistență tehnică, pescuit, acvacultură, producție agricolă primară, industria chimică etc – lista de 
activități excluse

Nu se află în dificultate

A avut minim un angajat la 31 decembrie 2021

Demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului

Și-a îndeplinit obligațiile de plată către bugetul de stat și bugetul local



IV. Eligibilitate
Criteriu de eligibilitate

Locația de implementare – proprietate/concesiune/superficie/chirie/comodat

Deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice a gazelor naturale, sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare 
solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea;

Prezintă o analiză energetică, realizată de către un expert autorizat, care conține indicatorii specifici energetici inițiali și previzionați. În
situația IMM-urilor sau întreprinderilor mari înființate în anul 2021, analiza energetică se va baza pe date previzionate conform 
consumurilor înregistrate ulterior datei de înființare și va stabili indicatorii energetici specifici angajați de către beneficiar;

Prezintă declarația de consum total anual de energie + nota de la autoritatea competentă care atestă că firma și-a îndeplinit obligațiile 
de raportare conform art. 9 din legea 121/2014 privind eficiența energetică



V. Punctaj – eficiență energetică la clădiri – ajutor de stat

C1. Reducerea consumului de energie, minim 10% - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10𝑝𝑝

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 25𝑝𝑝;

 50% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 60% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 60% − 40𝑝𝑝;

C2. Reducerea GES - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10 𝑝𝑝;

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 50% − 40 𝑝𝑝

C3. Modificarea ratei profitului operațional 2021 față de 2020 - 10p

∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2020

𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
%

≤ 25% − 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% − 5 puncte;

](35% ÷ 50% − 7,5 puncte;
>50% − 10 puncte;

Doar valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte

C4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑝𝑝2021 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
𝑅𝑅𝐶𝐶2021

%

≤  25% - 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% - 5 puncte;

](35% ÷ 50% - 7,5 puncte;
>50% - 10 puncte;

Doar valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte



V. Punctaj – surse regenerabile – ajutor de stat
C1. Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportată la 
capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru 
consum propriu (VSER) − 40𝑝𝑝:

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢

X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile 
solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile 
(Euro/kW instalat)

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 130% ∗ 𝑋𝑋 − 10𝑝𝑝;
130% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 120% ∗ 𝑋𝑋 − 20𝑝𝑝;
120% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 110% ∗ 𝑋𝑋 − 25𝑝𝑝;
110% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 100% ∗ 𝑋𝑋 − 30𝑝𝑝;

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑋𝑋 − 40𝑝𝑝

C2. Reducerea GES - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10 𝑝𝑝;

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 50% − 40 𝑝𝑝

C3. Modificarea ratei profitului operațional 2021 față de 2020 - 10p

∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2020

𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
%

≤ 25% − 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% − 5 puncte;

](35% ÷ 50% − 7,5 puncte;
>50% − 10 puncte;

Doar pentru valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte

C4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑝𝑝2021 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
𝑅𝑅𝐶𝐶2021

%

≤  25% - 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% - 5 puncte;

](35% ÷ 50% - 7,5 puncte;
>50% - 10 puncte;

Doar pentru valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte



V. Punctaj – eficiență energetică - minimis

C1. Reducerea consumului de energie, minim 10% - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10𝑝𝑝

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 25𝑝𝑝;

 50% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 60% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 60% − 40𝑝𝑝;

C2. Reducerea GES - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10 𝑝𝑝;

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 50% − 40 𝑝𝑝

C3. Modificarea ratei profitului operațional 2021 față de 2020 - 10p

∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2020

𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
%

≤ 25% − 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% − 5 puncte;

](35% ÷ 50% − 7,5 puncte;
>50% − 10 puncte;

Doar valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte

C4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑝𝑝2021 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
𝑅𝑅𝐶𝐶2021

%

≤  25% - 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% - 5 puncte;

](35% ÷ 50% - 7,5 puncte;
>50% - 10 puncte;

Doar valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte



V. Punctaj – surse regenerabile - minimis 
C1. Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportată la 
capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru 
consum propriu (VSER) − 40𝑝𝑝:

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑃𝑃𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎𝑎𝑎/𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑢𝑢

X = Valoarea cea mai mică a contribuției din fonduri nerambursabile 
solicitată raportată la capacitatea de producție din surse regenerabile 
(Euro/kW instalat)

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 130% ∗ 𝑋𝑋 − 10𝑝𝑝;
130% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 120% ∗ 𝑋𝑋 − 20𝑝𝑝;
120% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 110% ∗ 𝑋𝑋 − 25𝑝𝑝;
110% ∗ 𝑋𝑋 ≥ 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 100% ∗ 𝑋𝑋 − 30𝑝𝑝;

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝑋𝑋 − 40𝑝𝑝

C2. Reducerea GES - 40p

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 30% − 10 𝑝𝑝;

 30% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 40% − 20𝑝𝑝;

 40% < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ≤ 50% − 30𝑝𝑝;

 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 50% − 40 𝑝𝑝

C3. Modificarea ratei profitului operațional 2021 față de 2020 - 10p

∆𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021 − 𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2020

𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
%

≤ 25% − 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% − 5 puncte;

](35% ÷ 50% − 7,5 puncte;
>50% − 10 puncte;

Doar pentru valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte

C4. Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p

𝑅𝑅𝑜𝑜𝑝𝑝2021 =
𝜋𝜋𝑜𝑜𝑝𝑝2021
𝑅𝑅𝐶𝐶2021

%

≤  25% - 2,5 puncte;
](25% ÷ 35% - 5 puncte;

](35% ÷ 50% - 7,5 puncte;
>50% - 10 puncte;

Doar pentru valori pozitive ale profitului operațional, altfel - 0 puncte



Garantia Risk-Free

• Oferim garantia ca vom depune o alta cerere de finantare/un alt

proiect , fara a mai precepe tarif de baza ( avans ) în cazul în care

proiectul depus pe POC 4.1.1 BIS sau POIM nu este selectat la

finantare, indiferent de motiv ( respingere de forma, punctaj

insuficient ) – Garantia a fost oferita si in cazul clientilor POC 4.1.1 –

Noi nu scriem proiecte pentru tarif de baza/avans – scopul nostru este

sa încasăm comisioane după câștigarea proiectelor.



Vă mulțumesc pentru atenție! 
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