
 

Anexa nr. 1 la Schema de ajutor de minimis privind eficiența energetică  la nivelul IMM-

urilor și întreprinderilor mari  

 

CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE DE EFICINȚĂ ENERGETICĂ  

(Pentru proiectele care includ masurile  de la art. 5 din OUG nr.112/2022, limitate prin 

coroborarea cu  categoriile de cheltuieli/intervenții eligibile definite la art. 6, lit. e), respectiv - 

lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura 

pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară 

pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), art. 

8 și art. 9 din același act normativ) 

Criteriul C1): Reducerea consumului de energie : 

Modalitatea de calcul: 

 

Unde:  

- RCE – reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiții, pe 

baza analizei energetice; 

-  – consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referință (2021), fără 

implementarea proiectului; 

 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după realizarea 

proiectului; 

Punctaj acordat: 

- ; 

- ; 

-  

-  

-  

Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră : 

Modalitatea de calcul: 

 



 

Unde: 

 – reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului 

de investiții, pe baza analizei energetice; 

  – emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în  pentru anul de referință (2021), 

fără implementarea proiectului; 

 – emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în , pentru primul an calendaristic 

după realizarea proiectului; 

Punctaj acordat: 

 

; 

 

 

 

Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operațional aferent anului 2021 in raport cu anul 

2020 ținând cont de valorile rezultatului obținut pe baza situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor: - 10 p; 

Se determină cu formula de calcul: 

 

Unde: 

-  – reprezintă variația profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020; 

-  – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021; 

-  – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020; 

Punctaj acordat: 

- ≤ 25% - 2,5 puncte; 

- 5 puncte; 

 - 7,5 puncte; 



 

           - >50% - 10 puncte; 

 

Criteriul C4 *) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p; 

Se determină cu relația de calcul: 

 

Unde: 

-  – reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021; 

-  – reprezintă profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor financiare 

depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; 

-  – reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situațiilor financiare 

depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; 

 

Punctaj acordat: 

- ≤  25% - 2,5 puncte; 

- 5 puncte; 

- - 7,5 puncte; 

- >50% - 10 puncte; 

*) Indicatorii calculați pentru criteriul C3 și criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive 

ale acestora. În situația în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului 

operațional numărul de puncte acordate este egal cu zero. 

 

 

Anexa nr. 2 la Schema de ajutor de minimis privind eficiența energetică  la nivelul IMM-urilor 

și întreprinderilor mari  

CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE 

ENERGIE 

(Pentru proiectele care includ măsurile de la art. 5 din OUG nr.112/2022, limitate prin 

coroborarea cu  categoriile de cheltuieli/intervenții eligibile definite la art 7, lit. c), din același act 

normativ) 



 

 

Criteriul C1): Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de 

producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 40 p: 

    Modalitatea de calcul: 

                 VAS 

    VSER = ----- [Euro/kW instalat] 

                    Pi 

 Unde: 

    - VSER - Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de 

producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei 

energetice; 

- VAS - cuantumul/valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect; 

- Pi - putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiţii; 

    Punctaj acordat: 

    X = Valoarea cea mai mică a contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată raportată la 

capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW 

instalat) 

    - VSER > 130% * X - 10 p; 

    - 130% * X >/= VSER > 120% * X - 20 p; 

    - 120% * X >/= VSER > 110% * X - 25 p; 

    - 110% * X >/= VSER > 100% * X - 30 p; 

    - VSER = X - 40 p 

 

Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p): 

    Modalitatea de calcul: 

               GESr - GES1 

    RGES = ------------- [%] [tCO2] 

                     GESr 

    Unde: 



 

    - RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului 

de investiţii, pe baza analizei energetice; 

- GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] pentru anul de referinţă (2021), fără 

implementarea proiectului; 

- GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2], pentru primul an calendaristic după 

realizarea proiectului; 

 

    Punctaj acordat: 

    RGES </= 30% - 10 p; 

    30% < RGES </= 40% - 20 p; 

    40% < RGES </= 50% - 30 p; 

    RCE > 50% - 40 p; 

Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operaţional aferent anului 2021 în raport cu anul 

2020 ţinând cont de valorile rezultatului obţinut pe baza situaţiilor financiare depuse la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor: - 10 p; 

    Se determină cu formula de calcul: 

           πop2021 - πop2020 

    Δπop = --------------- [%] 

               Δop2021 

    Unde: 

    - Δπop - reprezintă variaţia profitului operaţional în anul 2021 faţă de anul 2020; 

    - πop2021 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2021; 

- πop2020 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile 

teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2020; 

    Punctaj acordat: 

    - </= 25% - 2,5 puncte; 

    - (25% ÷ 35%] - 5 puncte; 

    - (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte; 

    - > 50% - 10 puncte; 



 

 

Criteriul C4*) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în anul 2021 - 10 p; 

    Se determină cu relaţia de calcul: 

                      πop2021 

    Rop2021 = ------- [%] 

                      CA2021 

    Unde: 

    - Rop2021 - reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2021; 

    - πop2021 - reprezintă profitul operaţional pentru anul 2021 realizat potrivit situaţiilor 

financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor; 

    - CA2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situaţiilor financiare 

depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor; 

 

    Punctaj acordat: 

    - </= 25% - 2,5 puncte; 

    - (25% ÷ 35%] - 5 puncte; 

    - (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte; 

    - > 50% - 10 puncte; 

 

*) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive 

ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului 

operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero. 

 

 

LISTA CLASELOR CAEN PENRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ 

10 - Industria alimentară 

101 - Producția, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne 1011 - Prelucrarea si 

conservarea carnii 

1012 - Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 



 

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) 102 - Prelucrarea si 

conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor 1020 - Prelucrarea si conservarea pestelui, 

crustaceelor si molustelor 103 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor 

1031 - Prelucrarea si conservarea cartofilor 1032 - Fabricarea sucurilor de fructe si legume 

1039 - Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a. 104 - Fabricarea uleiurilor si a 

grasimilor vegetale si animale 1041 - Fabricarea uleiurilor si grasimilor 

1042 - Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare 105 - Fabricarea produselor 

lactate 

1051 - Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor 1052 - Fabricarea inghetatei 

106 - Fabricarea produselor de morarit, a amidonului si produselor din amidon 1061 - 

Fabricarea produselor de morarit 

1062 - Fabricarea amidonului si a produselor din amidon 

107 - Fabricarea produselor de brutarie si a produselor fainoase 

1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie 

1072 - Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 

patiserie 

1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare 108 - 

Fabricarea altor produse alimentare 

1081 - Fabricarea zaharului 

1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase 1083 - 

Prelucrarea ceaiului si cafelei 

1084 - Fabricarea condimentelor si ingredientelor 1085 - Fabricarea de mancaruri preparate 

1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice 1089 - 

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 

109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor 

1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma 1092 - Fabricarea 

preparatelor pentru hrana animalelor de companie 11 - Fabricarea băuturilor 

1106 - Fabricarea maltului 

1107 - Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape 

imbuteliate 

 

 


