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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“ 

 

OperaŃiunea 4.1. a) „Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care 
să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice“ 

 

Cod cerere: POS CCE/AP 4 /DMI 1/Op. 4.1.a)/02 

Tip cerere: Cerere deschisă de propuneri de proiecte cu depunere continuă 

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 1 : 

„Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi dezvoltarea 
durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”  

OperaŃiunea 4.1.a) „Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru 
întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul 
îmbunătăŃirii eficienŃei energetice“.  

 

Obiectiv: 

 
OperaŃiunea are ca obiectiv creşterea eficienŃei energetice şi implicit obŃinerea unei 
economii de energie. 
 

SolicitanŃi eligibili: 

 
SolicitanŃii eligibili pentru această operaŃiune sunt întreprinderile mari, 
intreprinderile mici şi mijlocii din sectorul industrial, care implementează proiecte al 
căror obiectiv este creşterea eficienŃei energetice şi economia de energie, aşa cum 
sunt acestea definite în OG nr. 22/2008. 
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ActivităŃi eligibile: 

 
ActivităŃile eligibile vizează investiŃii în:  
- InstalaŃii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul 
obŃinerii unei economii specifice de energie, pe baza bilanŃului energetic (de 
exemplu, compresoare de aer, pompe, instalaŃii/echipamente/sisteme de ventilaŃie, 
sisteme de încălzire/răcire, boilere, arzătoare, schimbătoare de caldură, convertoare 
de frecvenŃă, sisteme integrate de management al consumului de energie şi altele); 
- UnităŃi de cogenerare de înaltă eficienŃă ale întreprinderilor din industrie 
(modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea unora noi); 
- ConstrucŃii aferente procesului industrial care face obiectul proiectului de eficienŃă 
energetică. 
 
Alte activităŃi pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul justifică că sunt 
absolut necesare în vederea atingerii obiectivului proiectului şi în conformitate cu 
obiectivele operaŃiunii 4.1.a). 
 

Cheltuielile eligibile 

 
Cheltuielile eligibile sunt prevăzute în Ordinul MEF nr. 2242/22.07.2008 privind 
aprobarea Listei  de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul 
operaŃiunilor “Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi 
din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii 
eficienŃei energetice” şi “InvestiŃii în instalaŃii de desulfurare a gazelor de ardere, 
arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru InstalaŃiile Mari de Ardere din grupuri 
modernizate/retehnologizate” 

 

Durată de implementare a 
proiectului: 

 
ActivităŃile proiectului vor fi programate astfel încît proiectul să fie implementat în 
următoarele intervale de timp, începând cu data semnării CF, dar fără a depăşi data 
de 31 decembrie 2015: 
- maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă, 
- maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienŃă energetică. 
 

Alocarea financiară : 

 
Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri de proiecte este de 
400.000.000 lei. 
 

Valoarea maximă a 
proiectului 

 
Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50 milioane Euro 
echivalent în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF). 

 

Valoarea maximă a finanŃării 
acordate 

 
 

Valoarea maximă a finanŃării acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este 
de 40.000.000 lei, cu excepŃia măsurii de cogenerare de înaltă eficienŃă, unde limita 
maximă este de 80.000.000 lei.  
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Intensitatea măsurii de sprijin 
(rata de finanŃare) 

 
Intensitatea măsurii de sprijin (rata de finanŃare) acordată nu poate depăşi: 

- 70%, cu excepŃia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti- Ilfov unde 
valoarea maximă a finanŃării este de 60% pentru întreprinderi mici şi 
microîntreprinderi;  

- 60%,  cu excepŃia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde 
valoarea maximă a finanŃării este de 50% pentru întreprinderi mijlocii; 

- 50%, cu excepŃia proiectelor localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov unde 
valoarea maximă a finanŃării este de 40% pentru întreprinderi mari. 

 

PrefinanŃarea 

 
Solicitantul poate opta pentru acordarea unei prefinanŃări în cuantum de maximum 
35% din valoarea totală a finanŃării nerambursabile.  
 

Modalitatea, locul şi termenul 
de depunere a cererilor de 
finanŃare 

 
Dosarul cererii de finanŃare va fi transmis prin curier sau depus prin reprezentant al 
solicitantului la registratura Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, 
sector 1, Bucureşti.  

Termenul de depunere începe la 04 ianuarie 2010, ora 10.00 şi se încheie la 
terminarea finanŃării alocate, dar nu mai tarziu de 30 noiembrie 2010, ora 14.00. 

  

Procesul de evaluare şi 
selecŃie 

 
Procesul de evaluare şi selecŃie a proiectelor constă în parcurgerea următoarelor 
etape: 
• etapa de verificare a conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii 
solicitantului şi a proiectului; 
• etapa de evaluare tehnică şi financiară şi selecŃia proiectelor. 

 

Documente utile 

 

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

 

 


