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2.1 Eligibilitatea solicitantului S-a introdus lit. i) Nu și-a modificat acționariatul în integralitate începând cu 
data de 10.09.2021. 

2.1 Eligibilitatea solicitantului 

ATENȚIE!  

În cazul în care proiectul cuprinde lucrări de investiții privind imobile, 
solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate, concesiune, 
superficie sau chirie/comodat cu privire la imobilul unde se face investiția. 
În situația imobilelor clădiri se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat 
deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. 
etaj, parte dintr-o hală etc). 

 În cazul concesiunii, prin contractul de concesiune/superficie 
trebuie sã se  dovedeasca dreptul de a face investiții asupra 
clãdirilor aflate în concesiune. Valabilitatea contractului de 
concesiune/superficie trebuie să acopere o perioadă de minimum 
5 ani de la data depunerii cererii de finanțare; 

 În cazul unui contract de închiriere/ comodat, să aibă o valabilitate 
de minimum 5 ani  de la data depunerii cererii de finanțare.  Prin 
contractul de închiriere trebuie să se facă dovada dreptului de a 
face investiții asupra clădirilor închiriate. 

În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în care se 
face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și interdicţii și să nu 
facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești și 
nici al unor revendicări potrivit unor legi speciale în materie sau a dreptului 
comun. Se probează prin extras de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile 
inaintea depunerii. 

 

ATENȚIE!  

Solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate / concesiune / 
superficie / chirie / comodat cu privire la imobilul unde se face investiția. 
În situația imobilelor clădiri, se are în vedere inclusiv spațiul juridic delimitat 
deținut într-una din formele menționate de solicitantul de finanțare (de ex. 
etaj, parte dintr-o hală etc). 

 În cazul concesiunii/superficiei/închirierii/comodatului, 
valabilitatea contractului de 
concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie să acopere o 
perioadă de minimum 5 ani de la data depunerii cererii de 
finanțare. Prin contractul de 
concesiune/superficie/închiriere/comodat trebuie sã se 
dovedească dreptul de a face investiții asupra respectivelor imobile. 

 În cazul în care solicitantul deține cu titlu de proprietate imobilul în 
care se face investiția, acesta trebuie să fie liber de orice sarcini și 
interdicţii și să nu facă obiectul unor litigii în curs de soluționare la 
instanțele judecătorești și nici al unor revendicări potrivit unor legi 
speciale în materie sau a dreptului comun. Se probează prin extras 
de carte funciară emis cu cel mult 30 de zile inaintea depunerii. 

 

2.3 Încadrarea cheltuielilor:  
1. Cheltuieli pentru modernizarea spațiilor de producție/servicii 

s-a pus în acord formularea din schema cu cele din ghid, respectiv:  

1. Cheltuieli pentru renovarea clădirilor (modernizarea spațiilor de 

producție/servicii) 



2. Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” (din clasa 2.3.6 
elevatoarele și încărcătoarele vor fi electrice sau hibride) 

2. Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” (nu fac 
parte din clasa 2.3.2, astfel că nu trebuia să fie electrice sau 
hibride) 

4.3 Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect 
Atenție!!! Proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre 
evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma 
IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de 
evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare 
pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv cel privind scăderea cifrei de 
afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 precum și citeriului de departajare 
privind ordinea transmiterii proiectului. 

Atenție!!! Proiectele ce au parcurs fluxul automat vor fi transmise spre 
evaluare în funcție de ierarhizarea realizată de către platforma 
IMMRECOVER prin aplicarea criteriilor de la punctele a, c, e din grila de 
evaluare precum și ulterior aplicării criteriilor de departajare suplimentare 
pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv:  
1. Productivitatea muncii în anul 2019 - cifra de afaceri împărțită la 
numărul mediu de angajați (productivitate mai mare);  
2. Procentul de utilaje tehnologice din valoarea totală a grantului (procent 
mai mare); 
3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate (număr mai 
mare al locurilor de muncă):  
4. Data și ora depunerii proiectului.  
 

4.3 Etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect 

Clarificări cu privire la îndeplinirea criteriului b) din grilă: 

În ceea ce privește încadrarea cheltuielilor conform punctului 2.3 din 

prezentul ghid, respectiv valoarea asumată aferentă investiției verzi ce 

urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, acestea vor trebui să 

cuprindă la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor, 

îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor 

criterii care să ateste caracterul verde. 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor expune la fiecare 

cheltuială previziontă aferentă investiției verzi, îndeplinirea de către 

aceasta a unuia sau mai multor criterii de achiziții verzi. În mod 

orientativ, pentru stabilirea acestora, se vor avea în vedere informațiile 

publicate pe pagina oficială a Comisie Europene accesibilă la următoarea 

adresă: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.    

 

Clarificări cu privire la îndeplinirea criteriului b) din grilă: 

În ceea ce privește încadrarea cheltuielilor conform punctului 2.3 din 

prezentul ghid, respectiv valoarea asumată aferentă investiției verzi ce 

urmează a fi realizată în cadrul proiectelor, acestea vor trebui să 

cuprindă la momentul implementării, respectiv în derularea achizițiilor, 

îndeplinirea de către serviciile, bunurile sau lucrările în cauză a unor 

criterii care să ateste caracterul verde. 

La momentul depunerii cererii de finanțare, se vor expune la fiecare 

cheltuială previziontă aferentă investiției verzi, îndeplinirea de către 

aceasta a unuia sau mai multor criterii de achiziții verzi. În mod 

orientativ, pentru stabilirea acestora, se vor avea în vedere informațiile 

publicate pe pagina oficială a Comisie Europene accesibilă la următoarea 

adresă: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm.    

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm


 

 

 

 

Pentru proiectele care vor finanța investiții pentru care nu se regăsesc 

codurile CAEN în anexa nr 1 se vor avea în vedere următoarele: 

- solicitantul va prezenta o analiză/ un studiu/ document 

constatator a ofertelor transmise de furnizor/ importator/ 

producător prin care se va demonstra contribuția la obiectivele 

de mediu, respectiv: 

În vederea demonstrării contribuției respectivei investiții la obiectivele de 

mediu, solicitantul va depune o analiză/ studiu/ document constatator 

(documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor sau expert de mediu 
etc.) în conformitate cu domeniul prezentat în Anexa I al Regulamentului 

delegat (de ex. specificatii tehnice, corelarea acestora cu prevederile regasite 

în Anexa 1);   

Pentru proiectele care vor finanța investiții pentru care nu se regăsesc 

codurile CAEN în anexa nr 1 se vor avea în vedere următoarele: 

- solicitantul va prezenta o analiză/ un studiu/ document 

constatator (documentul poate fi întocmit de solicitant sau furnizor 
sau expert de mediu etc.) a ofertelor transmise de furnizor/ 

importator/ producător prin care se va demonstra contribuția la 

obiectivele de mediu, respectiv: 

4.4 Etapa de selecție a proiectelor 
Proiectele vor fi evaluate și ierarhizate automat în funcție de declarațiile pe 
care le dă solicitantul și a informațiilor financiare pe care platforma IMM 
RECOVER le extrage automat din sistemul informatic al ANAF, până la un 
punctaj de maximum 55 puncte ce nu include punctajul aferent criteriilor b) 
și d) din grila de evaluare, precum și ulterior aplicării criteriilor de 
departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale, respectiv cel 
privind scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019 precum și 
citeriului de departajare privind ordinea transmiterii proiectului.  
 
În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în 
funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din 
punctaj), în funcție de scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 
31.12.2019 și în ordinea transmiterii proiectelor, doar până la atingerea 
limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării 
mecanismului de supracontractare menționat la pct. 1.8 Alocarea stabilitã 

Proiectele vor fi evaluate și ierarhizate automat în funcție de declarațiile pe 
care le dă solicitantul și a informațiilor financiare pe care platforma IMM 
RECOVER le extrage automat din sistemul informatic al ANAF, până la un 
punctaj de maximum 55 puncte ce nu include punctajul aferent criteriilor b) 
și d) din grila de evaluare, precum și ulterior aplicării criteriilor de 
departajare suplimentare pentru proiectele cu punctaje egale până la 
atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu posibilitatea utilizării 
mecanismului de supracontractare menționat la pct. 1.8 Alocarea stabilitã 
pentru apelul de proiecte.  
Criteriile de departajare sunt prezentate mai jos:  
1. productivitatea muncii în anul 2019 - cifra de afaceri împărțită la numărul 
mediu de angajați;  
2. procentul de utilaje tehnologice din valoarea grantului,  
3. Locuri de muncă nou create în anul 3 de sustenabilitate,  
4. data și ora depunerii proiectului. 
 



pentru apelul de proiecte. Numărul minim de puncte pe care un proiect 
trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este de 70. 

ATENȚIE! 

În situația în care, în urma etapei ETF se constată că un număr de proiecte 
au punctaje egale,  departajarea se va face în funcție de scăderea cifrei de 
afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019  . Dacă şi în urma aplicării acestui 
criteriu, punctajele sunt egale, se va aplica criteriul data și ora depunerii 
proiectului. 

În a doua etapă, în ordinea punctajului obținut, dosarele vor fi evaluate în 
funcție de criteriul verde (40% din punctaj) și caracterul inovativ (5% din 
punctaj) până la atingerea limitei maxime de 358 milioane de euro, cu 
posibilitatea utilizării mecanismului de supracontractare menționat la pct. 
1.8 Alocarea stabilitã pentru apelul de proiecte. Numărul minim de puncte 
pe care un proiect trebuie să îl obțină ca să fie eligibil pentru finanțare este 
de 70. 

ATENȚIE! 

- În situația în care, în urma etapei ETF se constată că un număr de 
proiecte au punctaje egale,  departajarea se va face în funcție de 
productivitatea muncii în anul 2019 - cifra de afaceri împărțită la 
numărul mediu de angajați. Dacă şi în urma aplicării acestui criteriu, 
punctajele sunt egale, se vor aplica, pe rând, criteriile procentul de 
utilaje tehnologice din valoarea grantului, locuri de muncă nou 
create în anul 3 de sustenabilitate, data și ora depunerii proiectului.  

 

 


