
  

 

 

 

 

 

 

 

Grila de punctaj 

  — conform prevederilor ghidului final publicat în 3 august 2022 — 

 Criteriu 
 

Punctaj 
maxim 

1 Scăderea Cifrei de Afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 15 puncte 

 • ≥30%  15 puncte 

 • ≥20 < 30%   10 puncte 

 • ≥10 < 20%   5 puncte 

 • < 10%   0 puncte 

2 Scăderea ratei profitului operațional aferent anului 2020 in raport cu anul 
2019 ținând cont de valorile rezultatului exercițiului financiar ca urmare a 
crizei COVID   

35 puncte 

 • ≤ 30%  35 puncte 

 • >30 ≤40% 25 puncte 

 • >40 ≤ 50%  15 puncte 

 • >50 ≤ 60%  10 puncte 

 • >60 ≤ 70%   5 puncte 

 • >70%  0 puncte 

3 Rata rentabilității activității operaționale în anul 2019 30 puncte 

 >30%  30 puncte 

 ≥20 < 30%   20 puncte 

 • ≥10% < 20%   10 puncte 

 • >5% < 10%   5 puncte 

 • ≤ 5% 0 puncte 

4 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 (INS) / Banca Naţională a 
României (BNR) 1      

5 puncte 

 • Sold negativ  5 puncte 

 • Sold pozitiv 0 puncte 

5 Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate - cifra de afaceri 
împărțită la numărul mediu de angajați - anul de referință este 2019, iar 
numărul de angajați în anul 3 de sustenabilitate* trebuie să fie cel puțin egal 
ca cel din anul 2019)   

10 puncte 

 • ≥15%   10 puncte 
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 • ≥10% < 15%  5 puncte 

 • < 10%   0 puncte 

 


