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            Anexa nr. 1 
     

 

Ministerul Economiei  

DirecŃia Generală Energie, Petrol şi Gaze - Organismul Intermediar pentru Energie 
 

CERERE DE PROPUNERI DE PROIECTE  

PENTRU ASISTENłĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ ACORDATĂ DIN FONDURILE 
PROGRAMULUI OPERAłIONAL SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂłII ECONOMICE“ 

COFINANłAT DIN FONDUL  EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALĂ - Axa prioritară 4: 
„Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice“ 

Domeniul major de intervenŃie 2: „Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie pentru producerea energiei verzi” 

 
OperaŃiunea: “Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacităŃi de producere a 

energiei electrice şi termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a 
biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală 
10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse 

regenerabile de energie” 
 

Cod cerere: POS CCE/AP 4/DMI 2/02 

Tip cerere: Cerere deschisă de propuneri de proiecte cu termen limită. 

Încadrarea în programul 
operaŃional: 

Programul OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice“ 

Axa Prioritară 4 – „Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, 
în contextul combaterii schimbărilor climatice” 
 
Domeniul major de intervenŃie 2: „Valorificarea resurselor regenerabile de 
energie pentru producerea energiei verzi” 
 

OperaŃiunea: “Sprijinirea investiŃiilor în modernizarea şi realizarea de noi 
capacităŃi de producere a energiei electrice şi termice, prin valorificarea 
resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice 
(în unităŃi cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, 
eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale şi a altor resurse 
regenerabile de energie” 
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Obiective: 

 
- reducerea dependenŃei de importurile de resurse de energie primară (în 
principal combustibili fosili) şi îmbunătăŃirea siguranŃei în aprovizionare, 
- protecŃia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea 
schimbărilor climatice, 
- diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor şi 
infrastructurii pentru producŃia de energie electrică/termică, 
- crearea a noi locuri de muncă în diferite zone ale Ńării prin realizarea/ 
modernizarea capacităŃilor de producere a energiei din surse 
neconvenŃionale,  
- crearea posibilităŃii de introducere în circuitul economic a unor zone 
izolate, care va conduce, de asemenea, la creşterea numărului de locuri de 
muncă, 
- implicarea mai activă a mediului de afaceri (companiilor private din Ńară 
şi din străinătate) şi a autorităŃilor publice locale, în procesul de 
valorificare a resurselor regenerabile de energie. 
 

SolicitanŃi eligibili: 

 
SolicitanŃii eligibili pentru operaŃiunea 4.2 sunt: 
- AutorităŃile administraŃiilor publice locale, AsociaŃiile de Dezvoltare 
Intercomunitară (constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu 
modificările si completările ulterioare)- pentru tipurile de proiecte 
menŃionate în Ghidul solicitantului; 
- SocietăŃi comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, 
mijlocii şi mari - cu excepŃia celor care solicită finanŃare pentru proiecte 
din sectoarele neeligible menŃionate în Ghidul solicitantului; 
- SocietăŃi comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor 
înregistrate în localităŃile urbane (al căror sediu social este amplasat în 
localităŃile urbane) - cu excepŃia celor care solicită finanŃare pentru 
proiecte din sectoarele neeligible menŃionate în Ghidul solicitantului. 
 

Proiecte şi activităŃi eligibile: 

 
Proiectele finanŃate în cadrul acestei operaŃiuni pot fi de tipul: proiecte de 
realizare de noi capacităŃi de producere a energiei electrice şi termice, atât 
pentru consumul propriu cât şi pentru furnizarea de energie în reŃeaua de 
transport şi distribuŃie, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie 
şi proiecte de modernizare a capacităŃilor de producere. Următoarele 
activităŃi prevăzute în proiect sunt eligibile : 
− achiziŃionarea şi amenajarea terenului în scopul amplasării 

echipamentelor/instalaŃiilor proiectului; 
− construcŃii şi instalaŃii aferente construcŃiilor necesare implementării 

proiectului; 
− achiziŃia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare 

continuă; 
− organizarea de şantier (numai în cazul proiectelor care nu intră sub 

incidenŃa ajutorului de stat);  
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− racordarea la reŃeaua Sistemului Electroenergetic NaŃional în aval de 
punctul de delimitare („punct de delimitare” definit conform HG nr. 
90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea 
utilizatorilor  la reŃelele electrice de interes public). 

 

Cheltuielile eligibile 

 
Cheltuielile eligibile sunt prevăzute în Ordinul MEF nr. 2228/22.07.2008 
privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile. 
Listele cheltuielilor eligibile sunt prezentate în Anexa 3A şi Anexa 3B la 
Ghidul solicitantului. 
 

Durata de implementare a 
proiectului: 

 
Durata de implementare a proiectului trebuie să fie de maximum 4 ani de 
la semnarea Contractului de finanŃare şi să nu depăşească data de 
31.07.2015. 
 

Alocarea financiară : 

 
Pentru această Cerere de propuneri de proiecte se vor aloca din fondurile 
POS CCE 420.000.000 lei. 
 

Valoarea minimă şi cea 
maximă a proiectului 

 
Valoarea minimă a proiectului este de 400.000 lei (inclusiv TVA). 
Valoarea maximă a proiectului nu poate depăşi 50.000.000 Euro (inclusiv 
TVA) la cursul Inforeuro din luna depunerii cererii de finanŃare. 
 

Valoarea maximă a 
finanŃării acordate 

 
Valoarea maximă a finanŃării nerambursabile care poate fi acordată pentru 
un proiect este de 80 milioane lei. 
 

Valoarea maximă a 
finanŃării acordate raportată 
la costul total eligibil (%) 

• pentru proiectele care intră sub incidenŃa regulilor ajutorului 
de stat: 

În cazul solicitanŃilor întreprinderi, valoarea asistenŃei nerambursabile 
acordată pentru un proiect, ca procent din cheltuielile eligibile, se 
calculează conform plafoanelor ajutorului de stat, astfel: 
- pentru întreprinderi mici şi microîntreprinderi: 70%, cu excepŃia 
proiectelor localizate în regiunea Bucureşti- Ilfov unde valoarea maximă a 
finanŃării este de 60% ; 
- pentru întreprinderi mijlocii: 60%, cu excepŃia proiectelor localizate în 
regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanŃării este de 50%; 
-pentru întreprinderi mari 50%, cu excepŃia proiectelor localizate în 
regiunea Bucureşti-Ilfov unde valoarea maximă a finanŃării este de 40%. 
• pentru proiectele care nu intră sub incidenŃa regulilor de 

ajutor de stat: 
Pentru un proiect negenerator de venit al beneficiarilor autorităŃi publice 
locale, valoarea maximă a finanŃării acordate (din fondurile Axei 4) 
raportată la costul total investiŃional eligibil este de 98%. Pentru 
proiectele generatoare de venit ale autorităŃilor publice locale, nivelul de  
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cofinanŃare din fondurile Axei 4 va fi stabilit pe baza determinării 
deficitului de finanŃare (funding gap), conform Art. 55 din Regulamentul 
CE nr. 1083/2006.  
 

PrefinanŃarea  

 
Valoarea maximă a prefinanŃării, pentru beneficiari autorităŃi publice 
locale/asociaŃii de dezvoltare intercomunitară, este de 30% din valoarea 
eligibilă a contractului de finanŃare. Valoarea maximă a prefinanŃării, 
pentru beneficiari care intră sub incidenŃa regulilor de ajutor de stat este de 
35% din valoarea totală a finanŃării nerambursabile. 
 

Modalitatea, locul şi 
termenul de depunere a 
cererilor de finanŃare 

 
Dosarul cererii de finanŃare se va depune personal la registratura de la 
sediul ME din Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti sau va fi 
transmis prin curier (cu confirmare de primire) la adresa:  
Ministerul Economiei, DirecŃia Generală Energie, Petrol şi Gaze, 
Organismul Intermediar pentru Energie, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 
Bucureşti.  

Termenul de depunere începe la 4 ianuarie 2010, ora 10.00 şi se încheie la 
30 aprilie 2010, ora 14.00.  

 

Procesul de evaluare şi 
selecŃie  

 
Procesul de evaluare si selecŃie a proiectelor constă în parcurgerea 
următoarelor etape: 
� Verificarea conformităŃii administrative a CRF şi a eligibilităŃii 

solicitantului şi a proiectului 
� Evaluarea tehnică şi financiară şi selecŃia proiectelor. 
 

Documente utile: 

 

Documentele relevante sunt publicate pe pagina web a OIE  
http://oie.minind.ro 

 

 
 


