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MECANISMUL DE 
SELECTIE A 
PROIECTELOR 

Apelul de proiecte se va desfașura în perioada 25 ianuarie 2018 - 25 iunie 2018 
În funcție de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul 
apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendată, însă nu mai devreme de primele 2 luni ale 
apelului, respectiv nu mai devreme de  data de  25.03.2018 
Proiectele care obțin mai puțin de 50 de puncte sunt respinse 

Proiectele depuse în primele două luni vor fi direct contractate dacă au obținut cel 
puțin 80 de puncte (pragul de calitate) și dacă se încadrează în alocarea financiară 
disponibilă  

Dacă alocarea financiară disponibilă nu este acoperită, restul proiectelor care au obținut punctajul 
minim pentru a fi acceptate, respectiv între 50-79 de puncte inclusiv vor fi menținute în 
competiția cu proiectele din lunile următoare. 

 

 

 Criterii selecție 
Punctaj 
maxim 

1. 
CONTRIBUŢIA PROIECTULUI LA REALIZAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE PRIORITĂȚII DE 
INVESTIȚIE 1.1 

35 

1.1. 
Investiția propusă conduce la maximizarea rezultatului exerciţiului financiar pe seama 
creşterii volumului de activitate,  la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, 
după implementarea investiției 

10 

 

a. >=7% 10 

b. >=6% și <7% 5 

c. >=5% și <6% 2 

d. <5% 0 

1.2. 

Investiția prevede creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării investiției și 
menținerea acestei creșteri pe întreaga perioadă de monitorizare a proiectului (3 ani după 
efectuarea plății finale în cadrul proiectului) (termenul de realizare a indicatorului îl 
reprezintă sfârșitul anului fiscal ulterior celui în care s-a finalizat implementarea proiectului), 
cu: 

10 

 

a. >=5 10 

b. >=3 și <5 7 

c. >=1 și <3 3 

1.3. Investiția propusă prin proiect conduce la dezvoltarea firmei pe plan international 15 

 

a. Valorificarea pe plan international a avantajelor sale specifice 5 

b. Realizarea de alianţe şi cooperari (strategii asociate de patrundere pe piata externa) 5 

c. Implantarea în ţările terţe 5 

2. CALITATEA, MATURITATEA SI SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 22 

Pentru criteriul 2 se calculeaza media aritmetica a punctajelor obtinute la subcriteriile 2.1-2.3. Valoarea obtinuta se rotunjeste 
fara zecimale. 

2.1. 
Calitatea proiectului (coerenţa documentaţiei tehnico-economice, metodologia de 
implementare, calitatea şi justificarea bugetului) 

27 

Pentru subcriteriul 2.1 se calculeaza media aritmetica a punctajelor obtinute la subcriteriile 2.1.1-2.1.3. Valoarea obtinută se 
rotunjește fara zecimale. 
2.1.1. Planul de afaceri (punctaj cumulativ maxim 40 de puncte) 40 

 
a. 

Planul de afaceri este structurat in conformitate cu modelul propus in cadrul Ghidului solicitantului 
cuprinzand minim descrierea activității societății,  produsului/serviciului, analiza pieţei, strategia de 
marketing, analiza riscurilor, analiza financiară. 

0-5 

 
b. 

Planul de afaceri este fundamentat pe date și proiecții realiste, respectiv datele statistice incluse in 
cadrul fundamentării sunt verificabile şi nu sunt mai vechi de 2 ani 

0-5 

 
c. 

În descrierea produsului/serviciilor sunt identificate calităţi/avantaje deosebite ale 
produsului/serviciului faţa de cele ale competitorilor 

0-5 

 
d. 

Analiza pietei identifică principalii competitori, prezentand produsele/serviciile similare pe care 
acestia le ofera, cota de piata, avantajele si dezavantajele acestora 

0-5 

 
e. 

Strategia de marketing este realizabilă (identifică instrumente adecvate şi eficiente) în condiţiile 
resurselor disponibile 

0-5 

 
f. Analiza pieţei demonstrează existenţa unei cereri  pentru produsele/serviciile oferite şi 0-5 

POR - Axa prioritară 1: Prioritatea de investiții 1.1  
Operațiunea C- Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al 

cercetării – inovării în parteneriat cu ITT 
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 Criterii selecție 
Punctaj 
maxim 

fundamenteazăpreviziunile de creştere a activităţii. 

 
g. 

Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe 
date corecte, surse verificabile. 

0-5 

 
h. 

Sunt identificate riscurile ce pot interveni in implementarea proiectului şi operarea investitiei, iar 
masurile propuse de contracarare a acestora sunt fezabile 

0-5 

2.1.2.Metodologia de implementare (punctaj cumulativ maxim 20 de puncte) 20 

 
a. 

Activităţile proiectului sunt identificate şi detaliate şi strâns corelate în cadrul calendarului de 
realizare, cu atribuţiile prevazute pentru posturile implicate in managementul proiectului/atribuţiile 
prevazute a fi externalizate, cu planificarea achiziţiilor publice. 

0-5 

 
b. 

Planificarea activităţilor (claritatea şi fezabilitatea planului de acţiune al proiectului) este logică si 
fezabila din perspectiva realizarii acesteia 

0-5 

 
c. 

Rezultatele proiectului şi indicatorii de realizare sunt corelaţi cu activităţile şi ţintele stabilite şi sunt 
fezabile. 

0-5 

 
d. 

Cerintele minime pentru posturile aferente echipei de implementare și operare  a proiectului 
demonstreaza ca persoanele care ocupa/vor ocupa posturile respective dispun de experienta in 
actrivitatea respectivă 

0-5 

2.1.3 Calitatea bugetului (punctaj cumulativ maxim 20 de puncte) 20 

  
Sunt estimate toate costurile aferente tuturor obiectivelor de investitie incluse in cadrul Planului de 
afaceri. 

0-5 

  
Costurile investiției sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de preț/ cataloage/ 
website-uri, orice alte surse verificabile (cel puțin 2 surse) 

0-5 

  

Bugetul din cererea de finanţare este complet şi corelat cu activitatile prevazute, cu resursele 
materiale implicate in realizarea proiectului si cu rezultatele anticipate, adica: nu exista mentiuni in 
sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele anticipate din cererea de finantare care nu au 
acoperire intr-un subcapitol bugetar / linie bugetara; de asemenea, nu exista subcapitol bugetar / 
linie bugetara fara corespondenta in sectiunile privind activitatile, resursele si rezultatele. 

0-5 

  
Cheltuielile au fost corect încadrate în categoria celor eligibile sau neeligibile, iar pragurile pentru 
anumite cheltuieli au fost respectate conform Ghidului solicitantului. 

0-5 

2.2. Maturitatea proiectului (punctaj cumulativ maxim 25 de puncte) 25 

 
a. 

În cadrul contractului încheiat între IMM-uri și Entitațile de inovare și transfer tehnologic (ITT) se 
precizeze clar tipul/tipurile de transfer tehnologic 

0/5 

 
b. Este brevetată soluția care se propune a se implementa în cadrul proiectului 0/10 

 
c. Este realizat prototipul pentru solutia inovativa care se dorește a se implementa prin proiect 0/10 

2.3. 
Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale)  ca urmare a implementării 
proiectului, la finalul celui de-al doilea exercițiu financiar complet, după implementarea 
investiției, (punctaj cumulativ maxim 15 de puncte) 

15 

  
>=4 15 

  
>=3 si <4 10 

  
>=2 si <3 5 

  
<2 0 

3 
RESPECTAREA PRINCIPIILOR PRIVIND DEZVOLTAREA DURABILĂ, EGALITATEA DE ŞANSE, 
DE GEN ŞI NEDISCRIMINAREA (Nu vor fi punctate măsurile de conformare cu obligațiile 
legale ale solicitantului în aceste domenii) 

13 

Pentru criteriul 3 se calculeaza media aritmetica a punctajelor obtinute la subcriteriile 3.1-3.2. Valoarea obtinuta se rotunjeste 
fara zecimale. 

3.1. 
Investiția include măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament (punctaj cumulativ 
maxim 10 puncte) 

10 

 
a. 

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor și utilajelor pentru accesul și operarea de către 
persoane cu dizabilităţi 

0/5 

 
b. Angajarea de persoane din categorii defavorizate (vezi detalii mai jos) 0/5 

3.2. 
Investiția include măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a 
eficienței energetice (punctaj maxim cumulativ 15 puncte) 

15 

 
a. Utilizarea surselor regenerabile de energie 0/5 

 
b. 

Retehnologizarea / achizitionarea echipamentelor mai eficiente energetic (inclusiv eficientizarea 
iluminatului în spațiile de producţie). Optimizarea funcţionării instalaţiilor şi a fluxurilor tehnologice 

0/5 

 
c. Minimizarea la sursă a deșeurilor generate. Creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 0/5 

4 CAPACITATEA SOLICITANTULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI 27 
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 Criterii selecție 
Punctaj 
maxim 

Pentru criteriul 4 se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute la subcriteriile 4.1-4.2. Valoarea obtinuta se rotunjeste fara 
zecimale. 
4.1. Capacitatea financiară a solicitantului ( maxim 15 de puncte) 15 

Pentru criteriul 4 .1 se calculeaza media aritmetica a punctajelor obtinute la subcriteriile 4.1.1-4.1.3. Valoarea obtinuta se 
rotunjeste fara zecimale. 
4.1.1. Rata solvabilităţii generale (Active totale/ Datorii totale) 15 

 
a. >=2 15 

 
b. >=1,5 și <2 5 

 
c. >=1 și <1,5 3 

 
d. <1 0 

4.1.2. Rata rentabilităţii financiare - ROE (Rezultat net / Capitaluri proprii) 15 

 
a. >=5% 15 

 
b. >=3% si <5% 5 

 
c. >=1% si <3% 3 

 
d. <1% 0 

4.1.3. Rata de creștere a profitului din exploatare (înregistrat în N faţă de N-1, unde N este anul 

fiscal anterior depunerii cererii de finanţare) 
15 

 
a. >=20% 15 

 
b. >=10% si <20% 5 

 
c. >=0% si 10% 3 

 
d. <0% 0 

4.2. Capacitatea operaţională a solicitantului (punctaj cumulativ, maxim 12 de puncte) 12 

 
a. 

Resursele materiale şi umane (echipa de proiect) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru 
implementarea proiectului. 

0-4 

 
b. 

Echipa de proiect propusă are experienţa, competenţele profesionale şi calificările necesare pentru 
domeniul în care se încadrează proiectul. 

0-4 

 
c. 

Resursele materiale şi umane (echipa operațională) sunt clar definite şi sunt adecvate pentru 
operarea  proiectului. 

0-4 

5 
CRITERII DE CONCENTRARE STRATEGICĂ A INVESTIŢIILOR ŞI CONCORDANŢA CU 
DOCUMENTELE STRATEGICE RELEVANTE (punctaj cumulativ) 

3 

5.1. Concordanţa cu documentele strategice (maxim 3 puncte) 3 

 
a. 

Proiectul se încadrează într-o strategie integrată de dezvoltare urbană (SUD) finanțabilă în cadrul 
axei prioritare 4 POR – dezvoltare urbană 

0/3 

TOTAL (punctajelor rotunjite, fără zecimale pentru criteriile 1,2,3,4,5) 100 
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