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PILONUL III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE 

ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, 
PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE 

COMPONENTA C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE 

INVESTIȚIA I3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT 

MĂSURA 1. SCHEMĂ DE MINIMIS ȘI SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ÎN CONTEXTUL 

DIGITALIZĂRII IMM-URILOR 
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Schemă de ajutor de minimis Digitalizare IMM 
 

 

 

 

 

 

PUNCTAJ  

Departajarea la punctaje egale se realizează după rentabilitatea activității operaționale la 
nivelul anului 2021. 

 

I-Criterii referitoare la rentabilitatea activității: aceste criterii sunt utilizate pentru a evita 
alocarea fondurilor externe nerambursabile în activități care nu sunt rentabile iar în acest context 
decizia de finanțare pentru digitalizare nu este sustenabilă: 

a) Rentabilitatea activității operaționale: este indicator de măsurare a activității 
operaționale (curente) a solicitantului determinat pe baza ultimelor situații financiare depuse la 
Ministerul Finanțelor și se determină cu formula de calcul: 

𝑅𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021

𝐶𝐴𝑛𝑒𝑡ă
× 100 [%] 
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Unde: 

𝑅𝑜𝑝 - Rentabilitatea activității operaționale, în anul precedent depunerii cererii de 

finanțare; 

𝜋𝑜𝑝2021 – Profitul operațional înregistrat în anul 2021, pe baza situațiilor financiare 

depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021; 

𝐶𝐴𝑛𝑒𝑡ă 2021 – Cifra de afaceri obținută în anul 2021, pe baza situațiilor financiare 
depuse la Ministerul Finanțelor, pentru anul 2021; 

Notă: Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝑜𝑝 nu iau în calcul la determinarea ratei 

de rentabilitate 𝑅𝑜𝑝 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte; 

 Punctajul acordat: 15 puncte; 

 Modalitatea de acordare a punctajului: 

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 ∈ [0% − 20%] se acordă un punctaj 

proporțional cu valoarea rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 determinate pe baza situațiilor financiare, 

respectiv un punct procentual 1% = 0,75 𝑝 potrivit formulei de calcul: 

𝑃𝑅𝑜𝑝 = 𝑉𝑅𝑜𝑝[%] × 0,75𝑝  

Unde: 

𝑃𝑅𝑜𝑝 – punctajul aferent valorii rentabilității operaționale; 

𝑉𝑅𝑜𝑝[%] -  valoarea rentabilității activității operaționale obținute pe baza 

situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021; 

- Pentru valori ale rentabilității operaționale 𝑅𝑜𝑝 ≥ 20% se acordă un punctaj maxim egal 

cu 15 puncte pentru anul 2021; 

b) Evoluția profitului operațional: este indicatorul care măsoară tendința pe care o 
înregistrează profitul operațional de-a lungul unei perioade de timp, ca indicator de rentabilitatea 
pentru activitate curentă. Dacă evoluția profitului operațional este negativă (descrescătoare) 
atunci activitatea operațională a companiei poate fi nerentabilă. Dacă evoluția profitului 
operațional este pozitivă atunci activitatea companiei este în general rentabilă și perspectiva de 
dezvoltare pe termen lung este una sustenabilă. 

Se determină cu următoarea formulă de calcul: 

∆𝜋𝑜𝑝 =
𝜋𝑜𝑝2021 − 𝜋𝑜𝑝2020

𝜋𝑜𝑝2020

[%] 

Unde: 

∆𝜋𝑜𝑝 – evoluția profitului operațional în anul 2021 față de anul 2020 pentru a 

caracteriza rentabilitatea activității operaționale a solicitanților; 

𝜋𝑜𝑝2021 – profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare 

depuse de solicitant în anul 2021 la Ministerul Finanțelor; 

𝜋𝑜𝑝2020 - profitul activității operațional determinat pe baza situațiilor financiare 

depuse de solicitant în anul 2020 la Ministerul Finanțelor; 

Punctajul acordat: 15 puncte; 

Modalitatea de acordare a punctajului:  

- Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆𝜋𝑜𝑝 ∈ [0% − 15%] se acordă punctaj 

proporțional cu valoarea determinată pentru ∆𝜋𝑜𝑝 pe baza situațiilor financiare depuse la Ministerul 
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Finanțelor. Un punct procentul este egal 1% = 1 𝑝. Numărul de puncte obținute pentru evoluția 
profitului operațional se va obține cu formula de calcul: 

𝑃∆𝜋𝑜𝑝 = 𝑉∆𝜋𝑜𝑝 × 1p 

Unde: 

 𝑃∆𝜋𝑜𝑝 – numărul de puncte obținute pentru indicatorul evoluția profitului operațional; 

 𝑉∆𝜋𝑜𝑝 – valoarea indicatorului evoluția profitului operațional determinată în anul 2021 față 

de anul 2020; 

- Pentru valori ale evoluției profitului operațional ∆𝜋𝑜𝑝 ≥ 15% se acordă un punctaj maxim 

pentru acest criteriu de 15 puncte; 

Valorile negative ale profitului operațional 𝜋𝑜𝑝 nu iau în calcul la determinarea evoluției 

profitului operațional ∆𝜋𝑜𝑝 iar punctajul acordat pentru acest criteriu este 0 puncte; 

 II – Criterii referitoare la alocarea de fonduri pentru digitalizare și inovare la proiectul 
depuse pentru finanțare:  

a) Rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie: este indicatorul care 
urmărește alocarea de fonduri de către solicitanți pentru achiziția de active destinate digitalizării 
și inovării iar din perspectiva apelului de proiecte urmărește să faciliteze accesul la fonduri externe 
nerambursabile pentru acele categorii de solicitanți pentru care gradul de digitalizare și inovare 
este destul de scăzut. 

Rata activelor de digitalizare și inovare se determină cu formula: 

𝑅𝐴𝐷𝐼 =
𝐴𝑑𝑖

𝐴𝑡
× 100[%] 

Unde: 

𝑅𝐴𝐷𝐼 – rata activelor de digitalizare și inovare deținute de companie determinată pe 
baza situațiilor financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor; 

  𝐴𝑑𝑖 – reprezintă soldul activelor de digitalizare și inovare deținute de solicitant 
potrivit situațiilor financiare depuse la Ministerul Finanțelor, în anul 2021, respectiv soldul contului 
208 și 205 cu ajutorul căruia se ține evidența activelor informatice deținute de solicitanți; 

  𝐴𝑡 – reprezintă soldul activelor totale deținute de solicitant pe baza situațiilor 
financiare depuse la Ministerul Finanțelor pe anul 2021; 

 Punctaj acordat: 20 de puncte 

 Modalitatea de acordare a punctajului:  

- Pentru rata activelor de digitalizare și inovare cu valori cuprinse între 𝑅𝐴𝐷 ∈ [0% − 10%] 
punctajul se acordă proporțional cu valoarea ratei activelor de digitalizare. Un punct procentual 
1% = 2 𝑝. Numărul de puncte total se va determina cu relația de calcul: 

 

𝑃𝑅𝐴𝐷𝐼 = 𝑉𝑅𝐴𝐷𝐼[%] × 2𝑝 

Unde: 
𝑃𝑅𝐴𝐷𝐼 – numărul de puncte pentru indicatorul rata activelor de digitalizare și inovare; 
𝑉𝑅𝐴𝐷𝐼 – valoarea ratei activelor de digitalizare și inovare determinată pe baza situațiilor 

financiare depuse de solicitanți la Ministerul Finanțelor pentru anul 2021; 

- Pentru rata activelor de digitalizare și inovare  𝑅𝐴𝐷𝐼 ≤ 10% punctajul maxim acordat este 
de 20 puncte; 
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b) Impactul proiectului de digitalizare asupra activității operaționale a companiei: cu 
ajutorul acestui indicator se măsoară impactul proiectului asupra activității operaționale 
determinat prin creșterea productivității muncii cu ajutorul formulei de calcul: 

∆𝑊𝑃𝐷 =
𝑊𝑃𝐷 − 𝑊2021

𝑊2021
× 100[%] 

 

Unde: 

∆𝑊𝑃𝐷 – reprezintă creșterea productivității muncii ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare; 

𝑊𝑃𝐷 – productivitatea muncii ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 
determinată ca raport între valoarea cifrei de afaceri nete (veniturilor nete) prognozate pe o 
perioadă de 3 ani după implementarea proiectului și numărul mediu de angajați la sfârșitul 
perioadei de 3 ani după implementare a proiectului. Dacă numărul mediu de angajați este mai mic 
decât cel raportat în situațiile financiare pentru anul 2021 atunci se va lua în calcul numărul mediu 
de angajați raportat în situațiile financiare pentru anul 2021. 

𝑊2021 – productivitatea muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse la 
Ministerul Finanțelor pentru anul 2021, respectiv ca raport între cifra de afaceri netă pentru anul 
2021 și numărul mediu de angajați raportat în situațiile financiare depuse la Ministerul Finanțelor 
pentru anul 2021; 

Punctajul acordat: 20 puncte; 

Modalitatea de acordare a punctajului:  

- Pentru valori ale creșterii productivității muncii ∆𝑊𝑃𝐷 ∈ [0% − 20%] se acordă un punctaj 
proporțional cu valoarea creșterii productivității muncii. Un punct procentul 1% = 1𝑝. Formula de 
calcul este următoarea: 

 

𝑃𝑊𝑃𝐷 = 𝑉𝑊𝑃𝐷 × 1𝑝 

Unde: 

𝑃𝑊𝑃𝐷 – punctajul acordat pentru creșterea productivității muncii; 

𝑉𝑊𝑃𝐷 – valoarea productivității muncii determinată pe baza situațiilor financiare depuse 
pentru anul 2021 la Ministerul Finanțelor, potrivit formulei de mai sus; 

- Pentru valori ale creșterii productivității mai mari de ∆𝑊𝑃𝐷 ≥ 20% punctajul maxim 
acordat este de 20 puncte; 

Notă: Proiecțiile de venituri operaționale care se vor stabili pe perioada celor trei ani 
ulterior perioadei de implementare a proiectului nu vor depăși o rată anuală de creștere a 
veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai mari de 15% 
solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note justificative în 
acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate de solicitant 
în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse. În situația în care solicitantul nu realizează 
veniturile operaționale prognozate la sfârșitul duratei de prognoză, coordonatorul de 
reformă/investiții va recuperarea sumelor aferente grantului proporțional cu gradul de nerealizare 
a veniturilor operaționale planificate. 

c) impactul proiectului de digitalizare asupra rentabilității activității companiei: 
urmărește ca fondurile alocate pentru digitalizarea activității companiei să aibă impact asupra 
sustenabilității activității operaționale desfășurate de către solicitanți. Se determină cu formula de 
calcul: 
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𝑅𝑃𝐷 =
𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷

𝐶𝐼
× 100 

Unde: 

𝑅𝑃𝐷 – rentabilitatea activității operaționale a companiei ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare;  

𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷 – valoarea netă actualizată determinată pe baza veniturilor și cheltuielilor 
operaționale prognozate pentru o perioadă de trei 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; 

Notă: Proiecțiile de venituri și cheltuieli operaționale care se vor stabili pe perioada celor 
trei ani ulterior perioadei de implementare a proiectului pentru a determina valoarea actualizată 
netă ca urmare a implementării proiectului de digitalizare 𝑉𝑁𝐴𝑃𝐷 nu vor depăși o rată anuală de 
creștere a veniturilor mai mare de 15%. În situația în care creșterile de venituri anuale sunt mai 
mari de 15% solicitantul finanțării este obligat să justifice creșterea prin elaborarea unei note 
justificative în acest sens. Baza proiecțiilor de venituri o constituie veniturile operaționale realizate 
de solicitant în anul 2021, potrivit situațiilor financiare depuse.  

Punctaj acordat: 15 puncte; 

 Modalitatea de acordare a punctajului: 

- Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare 𝑅𝑃𝐷 ∈ [0% − 10%] punctajul se acordă proporțional cu valoarea 
rentabilității operaționale ca urmare a implementării proiectului de digitalizare. Valoarea unui 
punct procentual este 1% = 1,5𝑝. Numărul de puncte obținute se determină cu relația de calcul: 

 

𝑃𝑅𝑃𝐷 = 𝑉𝑅𝑃𝐷 × 1,5𝑝 

Unde: 

𝑃𝑅𝑃𝐷 – puncte obținute prin determinarea ratei rentabilității activității operaționale 
ca urmare a implementării proiectului de digitalizare; 

𝑉𝑅𝑃𝐷 – valoarea ratei rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare; 

- Pentru valori ale rentabilității activității operaționale ca urmare a implementării 
proiectului de digitalizare 𝑅𝑃𝐷 ≥ 10% se va acorda punctajul maxim de 15 puncte; 

d) proiectul de digitalizare se implementează în unul din următoarele domenii de 
activitate considerate prioritare la nivel național: 

- industrie alimentară; 

- industrie prelucrătoare; 

- industrie auto; 

- construcții; 

- transport și distribuție; 

- producție; 

- servicii adresate populației; 

Punctaj acordat: 10 puncte; 



 
Adresă:  Mun. Bacău, str Pictor Aman nr 94C (clădirea SIF Moldova), et. 3, jud. Bacău 
Tel:      0334.101.191  Mobil: 0742.504.708    Web: inov-expert.com    Email secretariat@inov-expert.com 
 

Modalitatea de acordare a punctajului: se verifică apartenența codului de activitate CAEN 
la domeniile de activitate considerate de importanță strategică la nivel național.  

Solicitanții care nu se încadrează în domeniile de activitate economică menționate anterior 
vor avea 0 puncte; 

e) apartenența la soldul balanței comerciale:  

- sold pozitiv – 5 puncte; 

- sold negativ – 0 puncte; 

Total 100 puncte. 

 

 

Notă: la acest moment Ghidul solicitantului este în consultare publică până 
pe 05.11.2022. După această dată, se va publica ghidul final si, ulterior, se 
va anunța data estimată de lansare a programului. 

 

 

 

 De ce să alegi să colaborezi cu un consultant InovExpert: 

• Tarife accesibile (avans și comision de succes) 
• Efort minim din partea antreprenorului 

Stabilește acum o întâlnire! Asigurăm servicii de consultanță pentru firme din Regiunea NE! 

Contact: 
Sediu: Mun. Bacău, Str. Pictor Aman, nr. 94C, et.3, b.10 
Tel: 0742.504.708 
Tel/fax: 0334.101.191 
Email: secretariat@inov-expert.com 

 

Consultanții InovExpert vă stau la dispoziție pentru: 

1. Evaluare eligibilitate preliminară a proiectului – 
GRATUITĂ 

• Evaluarea șanselor de finanțare 
• Evaluarea eligibilității solicitantului 
• Evaluarea eligibilitatii cheltuielilor 
• Evaluarea riscurilor și estimarea soluțiilor pentru 

resursele financiare necesare 
2. Elaborare Cerere de Finanțare 

• Scriere și depunere cerere de finanțare. 
 3. Asistență pentru implementare 

 

 


