
Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare 
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Criterii Punctaj 

Domeniul de activitate 

A 

  

1 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală ≥ 

1% conform situației ONRC5 

20 

2 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală  

≥ 0,1% < 1% conform situației ONRC5 

15 

3 Activități de producție și industrii creative cu o pondere în cifra de afaceri totală < 

0,1 conform situației ONRC1 precum  și activități de Servicii și Comerț5 

10 

Valoarea aportului propriu 
 

B 

  

1 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 15% din valoarea eligibilă a 

proiectului 

20 

2 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului 

15 

3 Valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului 

10 

Criterii aferente investiției 

C 

  

1 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate 

echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 

programului reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile 

înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere;  

20 

2 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate 

echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 

programului reprezintă mai mult de 50% din valoarea cheltuielilor eligibile 

înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

15 

3 Ponderea investițiilor în echipamente tehnologice și cheltuielilor asimilate 

echipamentelor tehnologice specificate la art. 4.3.1, lit. a) din procedura 

programului reprezintă mai mult de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile 

înscrise în cererea de finanțare aferentă formularului de înscriere; 

10 

Criterii aferente componentei de dezvoltare durabilă1 

D 1 Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă1  10 

2 Proiectul NU prezintă o componentă de dezvoltare durabilă 0 

 

Criterii aferente cursurilor de pregătire antreprenorială2 

E 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii sau administratorul societății face dovada 

faptului că a urmat o formă de pregătire antreprenorială, sau declară pe propria 

răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unei forme 

de pregătire antreprenorială până la momentul decontului. 

5 

2 asociații/acționarii societății NU au urmat o formă de pregătire antreprenorială, și NU 

declară pe propria răspundere că prezintă dovada absolvirii unei forme de pregătire 

antreprenorială până la momentul decontului. 

0 

 

 

Criterii aferente cursurilor de competențe digitale3 

F 1 Cel puțin unul dintre asociații/acționarii societății face dovada faptului că a urmat un 

curs de competențe digitale (curs, modul în cadrul unei facultăți, etc), sau declară pe 

propria răspundere sub sancțiunea neacordării AFN că prezintă dovada absolvirii unui 

curs de competențe digitale până la momentul decontului. 

5 

 2 Asociații/acționarii societății NU au urmat un curs de competențe digitale (curs, 

modul în cadrul unei facultăți, etc), și NU declară pe propria răspundere că prezintă 

dovada absolvirii unui curs de competențe digitale până la momentul decontului. 

0 

Criterii aferente debutului în afaceri 



G 1 Asociații/acționarii NU au mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere 

înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, pînă la data publicării 

în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de 

implementare. 

10 

 2 Asociații/acționarii AU mai avut calitatea de asociați/acționari în altă întreprindere 

înființată conform art. 3.2.1 lit. a) din procedura programului, până la data publicării 

în monitorul oficial a ordinului de ministru pentru aprobarea prezentei proceduri de 

implementare. 

0 

H Criterii aferente componentei de inovare a proiectului4 

 1 Investiția este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un 

organism național sau internațional acreditat. 

10 

 2 Investiția NU este bazată / fundamentată pe un brevet de invenție eliberat de către un 

organism național sau internațional acreditat. 

0 

 

Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte. 

Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte. 

Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm: 

Selectarea proiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. La punctaje egale va prevala: 

- punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare); 

- punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare); 

- punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare); 

- punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare); 

- punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare); 

- punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare); 

- punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare); 

- valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente; 

- data şi ora înscrierii în program. 

 

1 

Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 

care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, 

precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în 

cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din valoarea AFN. 

2  

Cursurile de pregătire antreprenorială trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), 

UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de 

Ministerul Educației. 

3 

Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al 

întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente 

electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de 

informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea 

serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale trebuie să fie 

acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / 

adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației. 

4 

Pentru obținerea punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la 

momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și 

dovada dreptului de proprietate exclusivă asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu activitatea 

codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015. La data depunerii documentației de 

decont, beneficiarul va face dovada utilizării brevetului de invenție aflat în proprietate, în activitatea codului 

CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare. 

 


