
 

 

Reguli specifice de selecţie   

Pentru susţinerea obiectivelor Strategiei Dunării se va acorda punctaj suplimentar acelor 

proiecte localizate în cele 12 judeţe riverane Dunării (Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, 

Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa). Astfel pentru 

aceste proiecte se va acorda suplimentar 2 puncte în cadrul criteriului de relevanţă. Relevenţa 

contribuţiei la SUERD se va descrie în secţiunea relevantă din cererea de finanţare, inclusiv 

prin descrierea corelării cu axa prioritară şi pilonul relevant din strategie. 

 

Grilă de evaluare 

 

Evaluarea tehnico-economica Maxim Minim 

Măsurile de eficiență energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie menționate la 

din cadrul secțiunii 1.3.1 la prezentul ghid, incluse în cadrul proiectelor îndeplinesc 

criteriile de selecție prezentate în Anexa nr. 1 a schemei de ajutor de stat aplicabile. 

100 20 

C1. Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la 

capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum 

propriu (VSER)  

40 10 

Modalitatea de calcul: 

 
 Unde:  
- VSER – Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de 

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

energetice; 

-   – cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect; 

   – putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de 

investiții; 

Punctaj acordat: 

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

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

instalat) 

  

VSER>130%*X – 10 puncte   

 
  

 
  

 
 

  

 
 

  

C2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră   40 10 
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 

  



 

 
  

   

 
  

 
  

 
  

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 0 

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; 
 

*Indicatorii calculați 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. 

  

≤ 25% - 2,5 puncte 
 

  

- 5 puncte; 
 

  

 - 7,5 puncte 
 

  

>50% - 10 puncte 
 

  

C4.  Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021  10 0 

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 

*Indicatorii calculați 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. 
 

  

≤  25% - 2,5 puncte   



 

- 5 puncte; 
 

  

- 7,5 puncte;   

>50% - 10 puncte; 
 

  

 

Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 50 de puncte, în limita 

bugetului alocat. 

 

 

 


