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GRILA DE PUNCTAJ POC 4.1.1. BIS 

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

Se determină cu formula de calcul: 

 

𝑅𝑝𝑟 𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021 

𝐶𝐴2021
[%] 

- 𝜋𝑜𝑝2021– reprezintă profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare anuale 

aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor  

- 𝐶𝐴2021 – reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare 

anuale aferente anului 2021  

Punctajul se calculează astfel: 

a) Dacă rata profitului operațional este între 0% și 10% (0% ≤ 𝑅𝑝𝑟 𝑜𝑝 ≤ 10%), punctajul 

se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui indicator, 1 

procent = 1 punct. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul 𝑅𝑝𝑟 𝑜𝑝 = Valoarea 𝑅𝑝𝑟 𝑜𝑝 x 

3,00 punct 

b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 10% (Valoarea 𝑅𝑝𝑟 𝑜𝑝 > 10), se 

acordă 30 puncte; 

 

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

Se determină cu formula de calcul: 

𝑅𝐶𝑈 =
𝐶𝑈2021

𝐶𝐴2021
[%] 

- 𝐶𝑈2021 – reprezintă costurile cu utilitățile realizate potrivit situațiilor financiare 

anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor  

- 𝐶𝐴2021 – reprezintă cifra de afaceri netă realizată potrivit situațiilor financiare 

anuale aferente anului 2021  

Punctajul se calculează astfel: 

a) Dacă rata costului cu utilitățile este între 0% și 10% (0% ≤ 𝑅𝐶𝑈  ≤ 10%), punctajul se 

calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent.  În cazul acestui indicator, 1 

procent = 3 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul 𝑅𝐶𝑈  = Valoarea 𝑅𝐶𝑈  x 3 

puncte  

b) Dacă rata costului cu utilitățile este de peste 10% (Valoarea 𝑅𝐶𝑈 > 10%), se acordă 

30 de puncte; 

 

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

Se determină cu formula de calcul: 

 

𝑅𝑓𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 =
𝜋𝑛𝑒𝑡

Capitalul propriu
[%] 

 

𝜋𝑛𝑒𝑡  – reprezintă profitul net realizat potrivit situațiilor financiare anuale aferente anului 

2021 depuse la Ministerul Finanțelor 

Capitalul propriu – totalul capitalurilor proprii la data de 31.12.2021 potrivit situațiilor 

financiare anuale aferente anului 2021 depuse la Ministerul Finanțelor 

Punctajul se calculează astfel: 
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a) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este între 0% și 30% (0% ≤ 𝑅𝑓𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒  ≤ 

30%), punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent.  În cazul 

acestui indicator, 1 procent = 0,50 puncte.  Numărul de puncte obținut pentru indicatorul 

𝑅𝑓𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒  = Valoarea 𝑅𝑓𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒  x 0,50 puncte  

b) Dacă rentabilitatea capitalului propriu este de peste 30% (Valoarea 𝑅𝑓𝑑 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 > 

30%), se acordă 15 puncte 

 

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  

 

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:  

Se determină cu formula de calcul: 

 

ΔW =
𝑊𝑛+3 −  𝑊2021

𝑊2021
 

Unde: 

ΔW – reprezintă variația productivității muncii realizată în anul 3 de implementare a 

proiectului și productivitatea din anul referință al proiectului, respectiv anul 2021; 

 𝑊𝑛+3 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul trei de implementare a 

proiectului determinată ca raport între cifra de afaceri netă realizată în anul 3 de 

implementare a proiectului și numărul de angajați prevăzuți pentru anul 3 de implementare a 

proiectului. Numărul de angajați luați în calcul pentru anul 3 de implementare a proiectului 

nu poate fi mai mic decât cel din anul referință 2021; 

 𝑊2021 - reprezintă productivitatea muncii realizată în anul 2021 și se determină ca 

raport între cifra de afaceri netă din anul 2021 și numărul mediu de angajați deținuți de IMM-

uri în anul 2021 

 Punctajul se calculează astfel: 

a) Dacă creșterea productivității muncii este între 0% și 15% (0% ≤ ΔW ≤ 15%), 

punctajul se calculează acordând un număr de puncte pentru fiecare procent. În cazul acestui 

indicator, 1 procent = 1,333 puncte. Numărul de puncte obținut pentru indicatorul ΔW = 

Valoarea ΔW x 1,333 puncte 

b) Dacă rata profitului operațional se situează peste 15% (Valoarea ΔW > 15), se acordă 

20 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. 
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• În cazul în care, conform Cererii de finanțare, în anul 3 de sustenabilitate numărul 

de angajați este mai mic decât cel din anul 2021, proiectul va fi respins.  

o În cazul întreprinderilor fără angajați în anul 2021, pentru a putea fi 

calculat puctajul aferent productivității muncii, se va introduce în cererea 

de finanţare cifra 1 (la număr de angajaţi), iar numărul de angajați în anul 

3 de sustenabilitate trebuie să fie cel puțin 1. 

 


