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Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa 4 
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive 

 

Grila de evaluare tehnică și financiară 
 

 

Se vor finanța propunerile de proiecte care au un punctaj total ≥ 70 de puncte, în limita bugetului 

alocat.  

Criteriile avute în vedere la evaluarea tehnică și financiară și punctajul acordat pe fiecare criteriu în 

parte  sunt următoarele: 

 

a) Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 -  40 puncte 

• ≥30% - 40 puncte; 

• ≥25 < 30% - 35 puncte 

• ≥20 < 25% - 30 puncte; 

• ≥15 < 20% - 25 puncte; 

• ≥10 < 15% - 20 puncte; 

• ≥5 < 10%  - 15 puncte; 

• < 5%  - 0 puncte (proiect respins). 

 

b) Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din 

REGULAMENTUL DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru 

determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la 

atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea 

activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de 

mediu - 40 puncte: 

• ≥90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu – 40 puncte 

• ≥80 < 90% - 35 puncte; 

• ≥70 < 80% - 30 puncte; 

• ≥60 < 70% - 25 puncte; 

• ≥50 < 60% - 20 puncte; 

• ≥40 < 50% - 15 puncte; 

• ≥30 < 40% - 10 puncte; 

• ≥20 < 30% - 5 puncte; 

• < 20% - 0 puncte (proiect respins) 
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c) 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 (INS) - 5 puncte:  

• Sold negativ - 5 puncte; 

• Sold pozitiv - 0 puncte  

 

d) Proiectul propune un produs/proces inovativ - 5 puncte  

• DA - 5 puncte; 

• NU – 0 puncte  

 

e) Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri împărțită la 

numărul mediu de angajați (anul de referință este 2019, iar numărul de angajați în anul 3 de 

sustenabilitate trebuie să fie cel puțin egal ca cel din anul 2019) - 10 puncte: 

• ≥15% – 10 puncte;  

• ≥10% < 15% - 5 puncte; 

• < 10%  0 puncte; 

 

Notă criteriul Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate:  

▪ Anul 3 de sustenabilitate reprezintă anul financiar în care se finalizează perioada de 

sustenabilitate. 

▪ În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul de angajați 

este mai mic decât cel din anul 2019, proiectul va fi respins 

 

 

În situația în care, în urma etapei de evaluare tehnică și financiară, se constată că un număr de proiecte 

au punctaje egale, departajarea se va face în funcție de numărul locurilor de muncă nou create 

(calculate ca procent dintre valoarea de bază din anul 2019 și valorea calculată în anul 3 de 

sustenabilitate) . Dacă şi în urma  aplicării acestui criteriu, punctajele sunt egale, se va aplica criteriul 

data și ora depunerii proiectului. 

 


