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GRILA DE EVALUARE  
MECANISMUL DE SELECTIE 
A PROIECTELOR DEPUSE ÎN 

CADRUL  APELULUI DE 
PROIECTE NR. PRV/1.3.A/1  

- PRODUCȚIE -  

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online prin aplicația 
informatică MySMIS. 

În cadrul prezentului apel de proiecte, prioritizarea proiectelor la finanțare se 
va efectua în conformitate cu următoarele criterii: 

 
Criterii   Punctaj 

a. Rata de profitabilitate (RP), calculată în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii 

5% < RP < 10% 10 puncte 
10% ≤ RP < 20% 15 puncte 

20%  ≤ RP 25 puncte 

𝑅𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡	𝑛𝑒𝑡

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
× 100	 

b. Rata de solvabilitate (RS), calculată în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare 

1 < RS < 12 10 puncte 
2 ≤ RS < 2,5 15 puncte 

2,5  ≤ RS 25 puncte 

𝑅𝑆 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
𝐷𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

	

c. Raportul între finanțarea nerambursabilă solicitată prin 
proiect și valoarea cifrei de afaceri realizată în exercițiul 
financiar anterior depunerii cererii de finanțare  

3 < FN/CA < 4 5 puncte 
2 < FN/CA ≤ 3 10 puncte 

FN/CA ≤ 2 15 puncte 
𝐹𝑁
𝐶𝐴

=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑎𝑟𝑒𝑎	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛ță𝑟𝑖𝑖	𝑛𝑒𝑟𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑠𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒	𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡ă

𝐶𝑖𝑓𝑟𝑎	𝑑𝑒	𝑎𝑓𝑎𝑐𝑒𝑟𝑖
	

d. Solicitantul de finanțare își asumă o contribuție proprie 
(CP) mai mare decât contribuția minimă (Cmin) 

 
≤ 5 % 5 puncte 

≤ 10 % 10 puncte 
> 10 % 15 puncte 

  
e. Prin proiect se propune ca până la încheierea primului 
an de la finalizarea proiectului, să se realizeze: 

 
Extinderea pe piața internă  5 puncte 

Pătrunderea pe piața externă1 10 puncte 
Extinderea pe noi piețe externe 2 20 puncte 

 
 

În baza punctajelor obținute, se vor contracta direct proiectele care îndeplinesc pragul de excelență 
– 75 puncte, restul proiectelor se vor ordona în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute și se 
vor finanța în funcție de încadrarea în alocare.  
La punctaje egale, departajarea se va face în funcție de data și ora depunerii. 

 

 
1 În condițiile în care la depunerea cererii de finanțare solicitantul nu a înregistrat venituri din activități de export, respectiv venituri din 
activități derulate in afara României sau venituri din relații comerciale externe. 
2 În condițiile în care la depunerea cererii de finanțare, solicitantul de finanțare a înregistrat venituri din export, respectiv venituri din 
activități derulate in afara României sau venituri din relații comerciale externe. 


