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ANEXA 0 — Criterii de selecție Sprijin IMM pt îmbunătățirea 
eficienței energetice a clădirilor 

 
 

Evaluarea tehnico-

economica 

Minim  Maxim   

Măsurile privind utilizarea 

eficiența energetică 

menționate la din cadrul 

secțiunii 1.3.1 la prezentul 

ghid, incluse în cadrul 

proiectelor îndeplinesc 

criteriile de selecție 

prezentate în Anexa nr. 1 a 

schemei de ajutor de stat 

aplicabile 

20 100   

C1: Reducerea consumului 

de energie (𝐑𝐂𝐄) 

10 40 IMM RECOVER 

Utilizator completeaza cu valoarea 

consumul de energie pentru anul 2021, 

fara implementarea proiectului(Tepr)  

- numeric, 0,0001-100000000000,0000  

Tep] 

 

Utilizator completeaza cu valoarea 

consumul de energie pentru primul an 

calendaristic dupa realizarea 

proiectulu(Tep1)  

- numeric, 0,0001-100000000000,0000  

[Tep] 

 

SYSTEMUL completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

RCE = (Tepr -Tep1)/Tepr*100 

[%](numeric, trunchiere la 2 zecimale)  

UNDE:  

-Tepr - consumul de energie, exprimat in 

Tep, pentru anul 2021, fara 

implementarea proiectului  

-Tep1 - consumul de energie, exprimat in 

Tep, pentru primul an calendaristic dupa 

realizarea proiectului 

 

Informatiile trebuie corelate cu cele din 

analiza energetica, analiza financiara 

recomandata, hotararea de aprobare a 

proiectului si indicatorii aferenti acestuia si 

Cererea de finantare MYSMIS. 

Modalitatea de calcul: 

 Unde:  

- RCE – reducerea 

consumului de energie ca 

urmare a implementării 

proiectului de investiții, pe 

baza analizei energetice; 

  

 

IMM RECOVER  

 

 

SYSTEM completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

Informatiile trebuie corelate cu cele din 

analiza energetica, analiza financiara 

recomandata, hotararea de aprobare a 

proiectului si indicatorii aferenti acestuia si 

Cererea de finantare MYSMIS. 
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– consumul de energie, 

exprimat în Tep, pentru anul 

de referință (2021), fără 

implementarea proiectului; 

  - consumul de energie, 

exprimat în Tep, pentru 

primul an calendaristic după 

realizarea proiectului; 

  

 RCE- Reducerea consumului de energie   

  

RCE<10 sau nu se poate calcula 0 puncte  

10<=RCE<=30% -pentru 10 puncte  

30%<RCE<=40% -pentru 20 puncte  

40%<RCE<=50% -pentru 25 puncte  

50%<RCE<=60% -pentru 30 puncte  

60%<RCE -pentru 40 puncte  

  

Se afiseaza si se calculeaza numai daca 

utilizatorul alege la "Tipuri de masuri in 

cadrul proiectului"  optiunea "Doar 

masuri de eficienta energetica" sau 

"Ambele". 

RCE ≤ 30% − 10p     

30% < RCE ≤ 40% − 20p     

40% < RCE

≤ 50% − 25p; 

50% < RCE ≤ 60% − 30p; 

    

RCE > 60% − 40p;     

C2: Reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră  : 

10 40 IMM RECOVER 

Utilizatorul completeaza cu valoarea 

Emisii de gaze cu efect de sera pentru 

anul de referinta(2021), fara 

implementarea proiectului(GESr)  

- numeric, 0,0001-100000000000,0000 

[TCO2] 

 

Utilizatorul completeaza cu valoarea 

Emisii de gaze cu efect de sera pentru 

primul an calendaristic dupa realizarea 

proiectului(GES1)  

- numeric, 0,0001-100000000000,0000  

[TCO2] 

 

SYSTEMUL completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

RGES = (GESr-GES1)/GESr*100 %  

UNDE:  

-GESr - emisii de gaze cu efect de sera 

pentru anul de referinta(2021), fara 

implementarea proiectului  

Informatiile trebuie corelate cu cele din 

analiza energetica, analiza financiara 

recomandata, hotararea de aprobare a 

proiectului si indicatorii aferenti acestuia si 

Cererea de finantare MYSMIS. 
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-GES1 - emisii de gaze cu efect de sera 

pentru primul an calendaristic dupa 

realizarea proiectului 

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 

  IMM RECOVER 

SYSTEMUL completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

  

RGES - Procent reducere a emisiilor de 

gaze cu efect de sera  

  

RGES<0 sau nu se poate calcula 0 puncte  

0<=RGES<=30% -pentru 10 puncte  

30%<RGES<=40% -pentru 20 puncte  

40%<RGES<=50% -pentru 30puncte  

50%<RCE -pentru 40 puncte 

Informatiile trebuie corelate cu cele din 

analiza energetica, analiza financiara 

recomandata, hotararea de aprobare a 

proiectului si indicatorii aferenti acestuia si 

Cererea de finantare MYSMIS. 

RGES ≤ 30% − 10 p;     

30% < RGES

≤ 40% − 20p 

    

40% < RGES

≤ 50% − 30p; 

    

RCE > 50% − 40 p;     

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 

0 10 IMM RECOVER 

 

SYSTEMUL completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

  

VPOP =(Profit operational 2021-Profit 

operational 2020)/Profit operational 

2021 *100 [%] 

 

SYSTEMUL importa datele automat din 

BD ANAF : AN 2020 

"profit_din_exploatare" 

 

SYSTEM importa datele automat din BD 

ANAF : AN 2021  

"profit_din_exploatare" 

Informatiile provind din baza de date de la 

ANAF cu ultimele situatii financiare depuse 
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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; 

Indicatorii calculați  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. 

  IMM RECOVER 

 

SYSTEM completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

VPOP<0 sau nu se poate calcula - pentru 

0 puncte  

0=< VPOP<=25% - pentru 2.5puncte  

25% < VPOP< =35% - pentru 5 puncte;  

35% < VPOP< =50% - pentru 7.5 puncte;  

50% <VPOP -pentru 10 puncte;  

VPOP =  valoarea Modificarii ratei 

profitului operational aferent anului 

2021 in raport cu anul 2020 

Informatiile provind din baza de date de la 

ANAF cu ultimele situatii financiare depuse 

   

≤ 25% - 2,5 puncte     

(25% ÷ 35%]- 5 puncte;     

(35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;     

>50% - 10 puncte;     

C4  Rata rentabilității 

activității operaționale în 

anul 2021 

0 10 IMM RECOVER 

 

RRPOP Rata rentabilitatii activitatii 

operationale in anul 2021   

  

RRPOP<0 sau nu se poate calcula 0 

puncte   

0=< RRPOP<=25% -pentru 2.5 puncte   

25% <RRPOP< =35% -pentru 5 puncte;   

35%< RRPOP< =50% -pentru 7.5 puncte;   

50%< RRPOP -pentru 10 puncte; 

Informatiile provind din baza de date de la 

ANAF cu ultimele situatii financiare depuse 
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SYSTEMUL importa datele automat din 

BD ANAF : AN 2021 

"profit_din_exploatare" 

 

SYSTEMUL importa datele automat din 

BD ANAF : AN 2021 "cifra_afaceri" 

 

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; 

Indicatorii calculați 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. 

  IMM RECOVER 

SYSTEMUL completeaza automat cu 

rezultatul in urma calculului dupa 

urmatoarea formula:  

  

RRPOP =Profit operational 2021/Cifra de 

afaceri 2021 *100 [%] 

 

 

Informatiile provind din baza de date de la 

ANAF cu ultimele situatii financiare depuse 

≤  25% - 2,5 puncte     

(25% ÷ 35%]- 5 puncte     

(35% ÷ 50%]- 7,5 puncte     

>50% - 10 puncte     

 

 
 
 
 
 
 
 


