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Anexa nr. 1 

 

I- CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE DE EFICINȚĂ ENERGETICĂ 

 

Criteriul C1): Reducerea consumului de energie (𝑹𝑪𝑬) − 𝟒𝟎𝒑: 

Modalitatea de calcul: 

𝑅𝐶𝐸 =
𝑇𝑒𝑝𝑟 − 𝑇𝑒𝑝1

𝑇𝑒𝑝𝑟
[%] 

Unde:  

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

investiții, pe baza analizei energetice; 

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

implementarea proiectului; 

 − 𝑇𝑒𝑝1 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după 

realizarea proiectului; 

Punctaj acordat: 

- 𝑅𝐶𝐸 ≤ 30% − 10𝑝; 

- 30% < 𝑅𝐶𝐸 ≤ 40% − 20𝑝; 

- 40% < 𝑅𝐶𝐸 ≤ 50% − 25𝑝; 
- 50% < 𝑅𝐶𝐸 ≤ 60% − 30𝑝; 
- 𝑅𝐶𝐸 > 60% − 40𝑝; 

 

 

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

Modalitatea de calcul: 

𝑅𝐺𝐸𝑆 =
𝐺𝐸𝑆𝑟 − 𝐺𝐸𝑆1

𝐺𝐸𝑆𝑟
[%][𝑡𝐶𝑂2] 

Unde: 

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

proiectului de investiții, pe baza analizei energetice; 

 − 𝐺𝐸𝑆𝑟 – emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [𝑡𝐶𝑂2] pentru anul de referință 

(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% − 20𝑝; 

40% < 𝑅𝐺𝐸𝑆 ≤ 50% − 30𝑝; 
𝑅𝐶𝐸 > 50% − 40 𝑝; 

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: 

∆𝜋𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021 − 𝜋𝑜𝑝2020

𝜋𝑜𝑝2021

[%] 

Unde: 

- ∆𝜋𝑜𝑝 – reprezintă variația profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020; 
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- 𝜋𝑜𝑝2021 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021; 

- 𝜋𝑜𝑝2020 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020; 

 

 Punctaj acordat: 

- ≤ 25% - 2,5 puncte; 

− (25% ÷ 35%]- 5 puncte; 

− (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte; 

           - >50% - 10 puncte; 

 

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

Se determină cu relația de calcul: 

𝑅𝑜𝑝2021 =
𝜋𝑜𝑝2021

𝐶𝐴2021

[%] 

Unde: 

- 𝑅𝑜𝑝2021 – reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021; 

- 𝜋𝑜𝑝2021 – reprezintă profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor 

financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; 

- 𝐶𝐴2021 – 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; 

− (25% ÷ 35%]- 5 puncte; 

- (35% ÷ 50%]- 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. 

 

 

II-CRITERII DE SELECȚIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA 

SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 

 

 

Criteriul C1): Valoarea contribuției din fonduri nerambursabile raportat la 

capacitatea de producție din surse regenerabile de energie pentru consum propriu 

(VSER) −𝟒𝟎𝒑: 

 

Modalitatea de calcul: 

𝑉𝑆𝐸𝑅 =
𝑉𝐴𝑆

𝑃𝑖
[𝐸𝑢𝑟𝑜/𝑘𝑊 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡] 

Unde:  

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

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

energetice; 

- 𝑉𝐴𝑆 – cuantumul/valoarea contribuției din fonduri nerambursabile solicitată pentru 

proiect; 
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 − 𝑃𝑖 – 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 − 10𝑝; 

- 130% ∗ 𝑋 ≥ 𝑉𝑆𝐸𝑅 > 120% ∗ 𝑋 − 20𝑝; 
- 120% ∗ 𝑋 ≥ 𝑉𝑆𝐸𝑅 > 110% ∗ 𝑋 − 25𝑝; 
- 110% ∗ 𝑋 ≥ 𝑉𝑆𝐸𝑅 > 100% ∗ 𝑋 − 30𝑝; 
- 𝑉𝑆𝐸𝑅 = 𝑋 − 40𝑝 
-  

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

Modalitatea de calcul: 

𝑅𝐺𝐸𝑆 =
𝐺𝐸𝑆𝑟 − 𝐺𝐸𝑆1

𝐺𝐸𝑆𝑟
[%][𝑡𝐶𝑂2] 

Unde: 

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

proiectului de investiții, pe baza analizei energetice; 

 − 𝐺𝐸𝑆𝑟 – emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [𝑡𝐶𝑂2] pentru anul de referință 

(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% − 20𝑝; 

40% < 𝑅𝐺𝐸𝑆 ≤ 50% − 30𝑝; 
𝑅𝐶𝐸 > 50% − 40 𝑝; 

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: 

∆𝜋𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021 − 𝜋𝑜𝑝2020

𝜋𝑜𝑝2021

[%] 

Unde: 

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

- 𝜋𝑜𝑝2021 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2021; 

- 𝜋𝑜𝑝2020 – profitul operațional realizat potrivit situațiilor financiare depuse la unitățile 

teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în anul 2020; 

 

 Punctaj acordat: 

- ≤ 25% - 2,5 puncte; 

− (25% ÷ 35%]- 5 puncte; 

− (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte; 

           - >50% - 10 puncte; 

Criteriul C4 *) Rata rentabilității activității operaționale în anul 2021 – 10 p; 
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Se determină cu relația de calcul: 

𝑅𝑜𝑝2021 =
𝜋𝑜𝑝2021

𝐶𝐴2021

[%] 

Unde: 

- 𝑅𝑜𝑝2021 – reprezintă rentabilitatea activității operaționale realizată în anul 2021; 

- 𝜋𝑜𝑝2021 – reprezintă profitul operațional pentru anul 2021 realizat potrivit situațiilor 

financiare depuse la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor; 

- 𝐶𝐴2021 – 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; 

− (25% ÷ 35%]- 5 puncte; 

- (35% ÷ 50%]- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


