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GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ȘI FINANCIARĂ  

MECANISMUL DE SELECTIE 
A PROIECTELOR DEPUSE ÎN 

CADRUL MĂSURII DE 
DIGITALIZARE  AVANSATĂ 

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online prin aplicația din 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 
Se vor finanța propunerile de proiecte care au obținut un punctaj total ≥ 60 
de puncte, în limita bugetului alocat. 

Cererile de finanțare se vor selecta în funcție de ordinea punctajului 
descrescător obținut pe baza criteriilor de punctare prezentate mai jos. La 
punctaje egale, departajarea se va face în funcție de rentabilitatea activității 
operaționale în exercițiul financiar 2022 (calculată cu 4 zecimale) 

 
A. Criterii de punctare privind capacitatea economică a liderului de proiect Punctaj 

I. Criterii referitoare la rentabilitatea activității 
a. Rentabilitatea activității operaționale (din exploatare) în 2022 ≥ 20%  10 puncte 

≥ 0%  < 20  0 - 10 puncte 

𝑅!" =
𝜋!"#$##

𝐶𝐴%&'(	#$##
× 100	[%] 

R*+ - rentabilitatea activității operaționale în anul 2022  
π*+#$## –profitul operațional înregistrat în anul 2022 
CA,-.ă	#$## – cifra de afaceri obținută în anul 2022 
 

Valorile negative ale profitului operațional 𝜋!" nu se iau în calcul la determinarea ratei de rentabilitate 𝑅!" 
iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte. 

b. Evoluția profitului operațional (din exploatare) 
 

 ≥  15%  10 puncte 
≥ 0%  <  15%  0 - 10 puncte 

∆𝜋!" =
𝜋!"#$## − 𝜋!"#$#0

𝜋!"#$#0
× 100	[%]	

∆π*+ – evoluția profitului operațional în anul 2022 față de anul 2021 
π*+#$#0 – profitul activității operațional în anul 2022 
π*+#$#$ - profitul activității operațional în anul 2021 

 
Valorile negative ale profitului operațional, inclusiv 𝜋!" = 0  nu se iau în calcul la determinarea evoluției 
profitului operațional ∆𝜋!" iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte. 
 
II. Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul depus pentru finanțare 

a. Rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de 
companie 

≥ 0% ≤ 5%  10 puncte 
> 5% < 10%  0 - 10 puncte 

≥ 10%  0 puncte 

𝑅123 =
𝐴45
𝐴'

× 100[%]	

R678 – rata activelor necorporale (digitalizare și inovare) deținute de companie  
A9:  – soldul activelor de digitalizare și inovare potrivit situațiilor financiare pentru anul 2022 (conform 
formular F10 01- Imobilizări necorporale) 
A.  – soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor financiare pentru anul 2022 (Active 
imobilizate + Active circulante + Cheltuieli în avans) 
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b. Impactul proiectului de digitalizare asupra activității 
operaționale a companiei  

≥ 20%  10 puncte 
≥ 0% < 20%  0 - 10 puncte  

∆𝑊;2 =
𝑊;2%<= −𝑊#$##

𝑊#$##
× 100[%]	

∆W>7 – creșterea productivității muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare; 
W>7,<=  – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare (productivitatea 
muncii în anul 5 de durabilitate) determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) 
prognozată pentru anul 5 de durabilitate și numărul mediu de angajați prevăzuți pentru anul 5 de durabilitate.  
W#$##  – productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor 
pentru anul 2022, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 2022 și numărul mediu de angajați 
raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2022. 
 

Numărul de angajați in anul 5 de durabilitate va fi cel puțin egal cu cel din 2022. Întreprinderile fără angajați 
în 2022, vor considera 1 angajat.  
c. Impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității 
activității companiei 

 
≥ 10%  10 puncte 

≥ 0% < 10%  0 - 10 puncte 

𝑅;2 =
𝑉𝑁𝐴;2
𝐶𝐼

× 100	
𝑅;2 – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării proiectului de digitalizare;  
𝑉𝑁𝐴;2  – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor operaționale (valoarea 
fluxului de numerar din activitatea de exploatare- FN) prognozate pentru o perioadă de cinci ani după 
implementarea proiectului; 
𝐶𝐼 – costul investiției care cuprinde totalitatea costurilor incluse în proiectul de digitalizare reprezentând: 
valoarea grantului, cheltuieli eligibile, neeligibile precum și cofinanțarea 

d. Apartenența la soldul balanței comerciale 
 

Sold negativ 5 puncte 
Sold pozitiv 0 puncte 

 

B. Criterii de punctare privind calitatea proiectului Punctaj 
maxim 

a.  Calitatea proiectului propus 
a1. Identificarea nevoilor de informatizare și de utilizare a tehnologiei informației la nivelul 
activităților tehnologice de producție și servicii   5 puncte 

a2. Soluția tehnică propusă în cadrul proiectului. Nivelul de actualitate a soluției tehnice 
propuse cu tehnologiile informatice actuale. Conținutul soluției: soluții soft și hard (inclusiv 
soluții de automatizare/ robotizare/ tehnologia informației). Adaptabilitate. Utilitatea soluției 
tehnologice pentru nevoile liderului 

20 puncte 

a3. Compatibilitatea soluției tehnice cu fluxurile tehnologice existente la nivelul liderului 5 puncte 
a4. Impactul soluției tehnologice propuse în cadrul proiectului asupra performanței 
financiare a liderului 2 puncte 

a5. Soluții privind securitatea cibernetică propuse în cadrul proiectului 3 puncte 
b.  Impactul proiectului asupra activităților de inovare la nivelul Liderului 
b1. Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de produs. Identificarea activităților 
de inovare de produs și impactul asupra performanței economice a liderului 7 puncte 

b2. Măsura în care proiectul contribuie la inovarea de proces. Identificarea activităților 
de inovare de proces și impactul asupra performanței economice a liderului 3 puncte 

 


