
GRILĂ EVALUARE FORMULAR ÎNSCRIERE  
Comert 2022 

Întreprinderi cu activitate  

    

Profit net la 31.12.2021 5 

Societatea A obţinut profit net la 31.12.2021 5 

Societatea NU a obţinut profit net la 31.12.2021 0 

Obs.: Se regăsesc în bilanţul contabil şi balanţa la 31.12.2021 

Domeniul de activitate 15 

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri 
totală ≥ 1% conform situației ONRC1 

15 

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri 
totală  ≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC1 

10 

Activități de comerț sau servicii cu o pondere în cifra de afaceri 
totală  < 0,1 conform situației ONRC1 

5 

Management, resurse umane 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 3 angajaţi la 
31.12.2021 15 

Întreprinderea are un număr mediu de cel puţin 2 angajaţi la 
31.12.2021 10 

Întreprinderea are un număr mediu de 1 angajat la 31.12.2021 5 

Întreprinderea nu are angajaţi la 31.12.2021 0 

Rezultate aşteptate după finanțare 20 
  

locuri de muncă create prin program ≥ 2 10 

locuri de muncă create prin program = 1 5 

Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de 
mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, 
persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din 
Ucraina  5 

Punctaj suplimentar pentru minim 2 locuri de muncă din cele de 
mai sus creat pentru 1 absolvent incepand cu anul 2019, 
persoană cu dizabilități, persoană defavorizată  sau refugiat din 
Ucraina 10 

Ponderea investitiilor 15 

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai 
mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea 
de finanțare aferentă formularului de înscriere; 15 

Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai 
mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea 
de finanțare aferentă formularului de înscriere; 10 



Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice reprezintă mai 
mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile înscrise în cererea 
de finanțare aferentă formularului de înscriere; 5 

Desfăşoară efectiv activitate autorizată pe codul CAEN rev. 2 
pe care accesează cf art. 15 din 359/2004 10 

Vechime activitate autorizată egală sau mai mare de 24 de luni 
 10 

Vechime activitate autorizată 12-24 luni 
 

5 

Vechime activitate autorizată < 12 luni 
 

0 

Valoarea aportului propriu 15 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din 
valoarea eligibilă a proiectului 

15 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 20% din 
valoarea eligibilă a proiectului 

10 

Valoarea procentului aferent aportului propriu este < 20 % din 
valoarea eligibilă a proiectului 

0 

Componentă de dezvoltare durabilă* 5 

Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă* 5 
0 

Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 

 
 
Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala: 

- punctajul obţinut la criteriul aferent profitului net la 31.12.2021; 

- punctajul obținut la criteriul aferent rezultatelor după fințare: 

- numărul mediu de angajați la 31.12.2021; 
- valoarea exactă a aportului propriu;  

- data şi ora înscrierii în program. 

 

* Se consideră că proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea 

programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 

precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat 

finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


