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INTRODUCERE 

 
Prezentul ghid include informaŃii referitoare la condiŃiile de finanŃare  şi prezintă 
regulile pentru pregătirea, întocmirea şi depunerea cererilor de finanŃare, descrie 
modalitatea de selecŃie, aprobare a acestora şi reglementarea unor aspecte privind 
implementarea proiectelor în cadrul operaŃiunii privind “Sprijinirea investiŃiilor în 
instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la 
economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice” din cadrul Axei 
Prioritare 4 a Programului OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii 
Economice. 

 
Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanŃare (CRF) să vă 
asiguraŃi că aŃi citit toate informaŃiile prezentate în acest Ghid (inclusiv notele de 
subsol) şi că aŃi înŃeles toate aspectele legate de modalitatea de cofinanŃare a 
proiectelor de investiŃii în cadrul operaŃiunii de mai sus. 
Precizăm că acest document nu exonerează solicitanŃii de respectarea legislaŃiei 
naŃionale şi comunitare din domeniu. 

 
 

InformaŃii suplimentare privind lansarea cererii de propuneri de proiecte sunt 
disponibile pe web site-ul OIE http: oie.minind.ro sau la  

Tel: 021/20.25.385, fax: 021/20.25.392,  
e-mail: asistenta-oie@minind.ro 

 
 

Alte informaŃii despre fonduri structurale puteŃi găsi accesând: 
– web site-ul AutorităŃii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale din 

cadrul Ministerului FinanŃelor Publice 
 www.fonduri-ue.ro; 

– web site-ul AutorităŃii de Management pentru POS CCE –               
http://amposcce.minind.ro/ 
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ABREVIERI 
 

 
AA 

 
Autoritatea de Audit 

ACB   Analiza cost-beneficiu 
ACP Autoritatea de Certificare şi Plată 
AGA Adunarea generală a acŃionarilor 
AM Autoritate de Management 
AM POS CCE Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional 

Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice 
ANRE Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul Energiei 
ANRMAP Autoritatea NaŃională pentru Reglementarea şi Monitorizarea 

AchiziŃiilor Publice 
AP 4 Axa Prioritară 4 „Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii 

furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din 
POS CCE 

CA Consiliul de administraŃie 
CE Comisia Europeană 
CF     Contract de FinanŃare 
CRF Cerere de FinanŃare 
CM Comitet de Monitorizare 
CPT Consum propriu tehnologic 
CR Cerere de rambursare 
CTE Comitet tehnico-economic 
DLAF   Departamentul pentru Lupta Antifraudă 
DMI Domeniu Major de IntervenŃie 
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 
FS Fonduri Structurale 
HG   Hotârârea Guvernului 
L Lege 
ME Ministerul Economiei 
MECMA  Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri  
MEF Ministerul Economiei şi FinanŃelor 
MFP Ministerul FinanŃelor Publice 
MO Monitorul Oficial 
OIE Organismul Intermediar pentru Energie 
OLAF Oficiul European de Luptă Anti-Fraudă 
OME  Ordin al Ministrului Economiei 
OMEF Ordin al ministrului economiei şi finanŃelor 
OMECMA Ordin al Ministrului Economiei, ComerŃului şi Mediului de 

Afaceri 
OUG   OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului 
PND Planul NaŃional de Dezvoltare 
POS CCE Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii 

Economice 
RIRF Rata internă de rentabilitate financiară 
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RP Raportul de progres 
SEN Sistemul Electroenergetic NaŃional 
SF  Studiu de fezabilitate 
SMIS Single Management Information System  - Sistem Unic de 

Management al InformaŃiei 
TVA Taxa pe Valoare Adăugată 
UCVAP Unitatea pentru Coordonarea şi Verificarea AchiziŃiilor Publice 
VAN Valoarea Actuală Netă 
VANE Valoarea Actuală Netă Economică 
VANF Valoarea Actuală Netă Financiară 
UE Uniunea Europeană 
UP 
 

Unitatea de Plată 
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SECłIUNEA A.  INFORMAłII GENERALE PRIVIND FONDURILE STRUCTURALE 
AXA PRIORITARĂ 4 - CREŞTEREA EFICIENłEI ENERGETICE ŞI A SECURITĂłII 

FURNIZĂRII, ÎN CONTEXTUL COMBATERII SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 
 
Programul OperaŃional Sectorial Creşterea CompetitivităŃii Economice  (POS CCE) a fost aprobat 
în data de 12 iulie 2007 de către Comisia Europeană. În cadrul acestui program pot fi cofinanŃate 
din fonduri publice (FEDR şi buget de stat) proiecte de investiŃii din sectorul energetic pe perioada 
2007-2013. Programul menŃionat poate fi consultat pe site-ul: www.minind.ro/oie.html 
 
Prin POS CCE, se pot cofinanŃa din fonduri publice proiectele care răspund obiectivelor 
programului şi care sunt în conformitate cu prevederile legislaŃiei europene şi legislaŃiei naŃionale 
în vigoare. 
 
Responsabilitatea gestionării POS CCE revine AutorităŃii de Management pentru  POS CCE (AM 
POS CCE) din cadrul MECMA. Implementarea AP 4 „Creşterea eficienŃei energetice şi a 
securităŃii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul POS CCE 
revine Organismului Intermediar pentru Energie din cadrul DirecŃiei Generale Energie a MECMA 
în baza Ordinului nr. 273/2008,  al ministrului economiei şi finanŃelor. 
 
În cadrul strategiei pentru creşterea competitivităŃii economice a POS CCE, au fost identificate 
cinci axe prioritare (AP) : 

AP 1 – Un sistem de producŃie  inovativ şi eco-eficient; 
AP 2 – Cercetare-dezvoltare şi inovare pentru competitivitate; 
AP 3 – Tehnologia informaŃiilor şi comunicaŃiilor pentru sectoarele privat şi public; 
AP 4 – Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în contextul combaterii 
schimbărilor climatice;  
AP 5 – AsistenŃă Tehnică. 

        
AP 4 din POS CCE conŃine 3 Domenii Majore de IntervenŃie (DMI): 

DMI 1 - „Energie eficientă şi durabilă (îmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi dezvoltarea 
durabilă a sistemului energetic din punct de vedere al mediului)”  
DMI 2 -  “Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei  verzi”  
DMI 3 - “Diversificarea reŃelelor de interconectare în vederea creşterii securităŃii furnizării 
energiei”  

 
Prezentul ghid se referă la condiŃiile de finanŃare a proiectelor în cadrul AP 4, DMI 1, 
OperaŃiunea  a). „Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi 
din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei 
energetice”. 
 
FinanŃarea proiectelor în cadrul operaŃiunii este de tip nerambursabil şi constă în decontarea  în 
baza unei scheme de ajutor de stat aprobată prin  H.G. nr. 718/2008, până la nivelul stabilit prin 
Contractul de FinanŃare, a cheltuielilor eligibile făcute pentru realizarea proiectului. 
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SECłIUNEA B.   INFORMAłII PRIVIND OPERAłIUNEA 4.1.A) „SPRIJINIREA 
INVESTIłIILOR ÎN INSTALAłII ŞI ECHIPAMENTE PENTRU ÎNTREPRINDERI 

DIN INDUSTRIE, CARE SĂ CONDUCĂ LA ECONOMII DE ENERGIE, ÎN SCOPUL 
ÎMBUNĂTĂłIRII EFICIENłEI ENERGETICE” 

 
CAPITOLUL I. INFORMAłII GENERALE SPECIFICE OPERAłIUNII 4.1.a) 
 
OperaŃiunea are ca obiectiv creşterea eficienŃei energetice şi implicit obŃinerea unei 
economii de energie; 

 
Definirea EficienŃei Energetice finale şi a Proiectelor de EficienŃă Energetică la 
consumatorul final: EficienŃa energetică este un raport între o ieşire, sub forma unei 
performanŃe, serviciu, bunuri sau energie şi o intrare de energie.  
 
În general, eficienŃa energetică se urmăreşte, se tratează şi se obŃine prin aplicarea unor măsuri 
de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice sau chiar a unor programe de îmbunătăŃire a eficienŃei 
energetice, care desfăşoară în timp una sau mai multe măsuri de îmbunătăŃire a eficienŃei 
energetice. 
 
Dacă intrarea este de energie electrică, sau mai simplu dacă ne referim la energia electrică, 
programele Ńintesc reducerea consumului de energie electrică utilizată de dispozitive specifice şi 
de sisteme industriale, fără ca prin aceasta să se afecteze în vreun fel, serviciile produse de acele 
dispozitive sau sisteme. 
 
Economiile de energie sunt obŃinute în general prin investiŃii în echipamente mai avansate 
tehnologic pentru a produce aceleaşi servicii finale – e.g. încălzit, ventilat, răcit, acŃionări 
mecanice – cu mai puŃină energie electrică, precum şi prin investiŃii în  echipamente sau chiar 
tehnologii pentru creşterea productivităŃii sau a eficienŃei economice a unui serviciu. În această 
categorie se pot include sculele, uneltele, dispozitivele industriale şi aparatura electrocasnică, 
instalaŃiile de încălzire eficientă, sistemele de ventilare şi de condiŃionare a aerului (HVAC), 
sistemele de control ale consumului electric, proiectarea clădirilor active energetic, acŃionări 
mecanice cu motoare electrice avansate şi sistemele de recuperare a căldurii. 
 
Dacă intrarea este de gaze naturale, sau dacă referinŃa este de gaze naturale, îmbunătăŃirea 
eficienŃei energetice înseamnă scăderea consumului de gaze naturale pentru producerea aceleaşi 
cantităŃi de căldura sau aceluiaşi lucru mecanic. 
 
Un proiect este considerat  viabil pentru AP 4 din POS CCE ,DMI 1 - „Energie eficientă şi 
durabilă (îmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului energetic din 
punct de vedere al mediului)”  dacă propune, dezvoltă şi aplică o masură de îmbunătăŃire a 
eficienŃei energetice. 
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Capitolul II. SOLICITANłI ELIGIBILI  
 
SolicitanŃii eligibili pentru această operaŃiune sunt întreprinderile mari, intreprinderile mici şi 
mijlocii1 din sectorul industrial, care implementează proiecte al căror obiectiv este creşterea 
eficienŃei energetice şi economia de energie, aşa cum sunt acestea definite în OG 22/2008. 
 
Sucursalele, agenŃiile, reprezentanŃele societăŃilor comerciale sau alte unităŃi fără personalitate 
juridică nu sunt eligibile. 
 
În cadrul acestei operaŃiuni se acordă sprijin financiar pentru proiecte care vizează activităŃi 
economice eligibile din sectoare eligibile, definite conform codificării CAEN Rev. 2 şi prevăzute 
în Anexa 1 – sectoare eligibile - coduri CAEN. 
 
De asemenea, solicitantul trebuie să îndeplinească toate criteriile instituŃionale, legale şi 
financiare, conform criteriilor de eligibilitate a solicitantului prezentate în Anexa nr. 4 a 
ghidului. 
 

 
Notă: Regulamentul CE nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaŃa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat 
(Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) prevede în art. 2 „Numărul de 
angajaŃi şi plafoanele financiare pe baza cărora se stabilesc categoriile de întreprinderi” 
următoarele: 
1. Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii („IMM-uri”) este formată 
din întreprinderi care au sub 250 de angajaŃi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 
50 de milioane EUR şi/sau active totale care nu depăşesc echivalentul a 43 de milioane 
EUR. 
2. În cadrul categoriei IMM-urilor, o întreprindere mică este definită ca fiind o 
întreprindere care are sub 50 de angajaŃi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale 
care nu depăşesc echivalentul a 10 milioane EUR. 
3. În cadrul categoriei IMM-urilor, o microîntreprindere este definită ca fiind o 
întreprindere care are sub 10 angajaŃi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale 
care nu depăşesc echivalentul a 2 milioane EUR. 
De asemenea, Regulamentul CE nr. 800/2008 prevede în art. 4 “Datele folosite pentru 
calcularea numărului de angajaŃi, a sumelor financiare şi perioada de referinŃă” următoarele: 
1. Datele folosite pentru calcularea numărului de angajaŃi şi a plafoanelor financiare sunt 
datele aferente ultimului exerciŃiu financiar aprobat şi se calculează anual. Datele se iau 
în considerare de la data închiderii conturilor. Valoarea cifrei totale de afaceri reŃinută se 
calculează fără a include taxa pe valoarea adăugată (TVA) şi alte taxe şi impozite indirecte. 
2. Dacă, la data închiderii conturilor, o întreprindere constată că, pe o bază anuală, a depăşit 
sau s-a situat sub plafoanele privind numărul de angajaŃi sau pragurile financiare prevăzute 

                                                
1 Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 
Regulamentului CE nr. 800/2008 al Comisiei. 
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la articolul 2, întreprinderea în cauză nu pierde sau dobândeşte statutul de întreprindere mică 
sau mijlocie sau de microîntreprindere, cu excepŃia cazului în care pragurile respective sunt 
depăşite pe parcursul a două exerciŃii financiare consecutive. 
3. În cazul întreprinderilor nou constituite ale căror conturi nu au fost încă aprobate, sunt 
luate în  considerare datele care fac obiectul unei estimări realizate pe proprie răspundere de 
către acestea pe parcursul exerciŃiului financiar. 
 
Ca urmare: 
1. datele privind încadrarea întreprinderilor pe anul în curs (data depunerii CRF) nu vor fi 
luate în calcul; 
2. încadrarea întreprinderii într-o categorie de IMM se pierde sau se dobândeşte numai 
dacă întreprinderea respectivă depăşeşte pragurile legale pe parcursul a 2 exerciŃii 
financiare consecutive. 

 
 

CAPITOLUL III. PROIECTE ELIGIBILE 
 
Proiectul trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prezentate în Anexa nr. 4 – Lista 
de verificare a conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii. 
 
Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să vizeze obiectivele specifice ale Axei prioritare 4 a 
POS CCE, precum şi unul sau mai multe dintre obiectivele operaŃiunii. 
 
Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizează o investiŃie iniŃială (a se vedea definiŃia 
investiŃiei iniŃiale în Glosarul de termeni). 
 
Notă: 

Proiectul de eficienŃă energetică prezentat în CRF, trebuie să conŃină una sau mai 
multe măsuri de eficienŃă energetică (cu excepŃia cogenerării de înaltă eficienŃă) sau o 
singură categorie de cogenerare de înaltă eficienŃă, comensurată într-un singur bilanŃ 
energetic. Codurile CAEN pentru activităŃile eligibile şi neeligibile sunt prevăzute în 
Anexa 1 Sectoare eligibile-Coduri CAEN. 

 
 
 ActivităŃile eligibile vizează investiŃii în:  

 
- InstalaŃii/echipamente specifice pentru întreprinderi din industrie, în scopul obŃinerii unei 

economii 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); 

- UnitaŃi 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 (dar numai cele aferente echipamentelor modificate sau înlocuite). 
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Alte activităŃi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte 
faptul că sunt absolut necesare în vederea realizării măsurii de eficienŃă energetică şi sunt în 
conformitate cu obiectivele operaŃiunii 4.1.a), DMI 1, din AP 4 a POS CCE. 
 

 
 
Notă: Proiectele care vizează investiŃii în unităŃi de cogenerare de înaltă eficienŃă a 
întreprinderilor din industrie (modernizarea centralelor de cogenerare sau construirea 
unora noi) – cu excepŃiile prevăzute la Anexa 1 a ghidului solicitantului, care utilizează fie 
combustibili fosili, fie combustibil din surse regenerabile de energie sau combustibil mixt, 
indiferent de proporŃie, sunt eligibile în cadrul acestei operaŃiuni.  
Energia anuală totală produsă în instalaŃia de cogenerare de înaltă eficienŃă trebuie să fie 
consumată cel puŃin în proporŃie de 60% de către deŃinătorul acesteia. Energia poate fi 
electrică, termică sau orice combinaŃie a acestora. În acest scop instalaŃia de cogenerare de 
înaltă eficienŃă va fi prevazută, încă de la nivel de SF, cu grupuri de măsură pentru 
combustibili şi energie produsă şi livrată indiferent de client. Aparatura utilizată va avea 
numai regim BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) iar schemele de instalare vor 
respecta normativele tehnice specifice. 
 

 
Lista orientativă cu exemple de măsuri eligibile pentru îmbunătăŃirea eficienŃei energetice 
prevede următoarele măsuri prevăzute în Anexa 1 a O.G. nr. 22/2008 privind eficienŃa energetică 
şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie şi în Directiva 
nr. 32/2006 CE: 

„h) procese de fabricaŃie (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a 
condensatului, a întrerupătoarelor şi a valvelor, folosirea unui sistem automat şi integrat, 
regimuri eficiente "în aşteptare"); 
i) motoare şi sisteme de transmisie (de exemplu, creşterea gradului de utilizare a comenzilor 
electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, convertizoare de frecvenŃă, 
motoare electrice cu eficienŃă ridicată); 
j) ventilatoare, variatoare de viteză şi ventilaŃie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, 
utilizarea ventilaŃiei naturale); 
k) gestiunea răspunsului la cerere (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme de control al tăierii 
vârfului de sarcină); 
l) cogenerare de înaltă eficienŃă (de exemplu, aparate de producere combinată a energiei 
electrice şi termice).” 

  
Pentru cogenerarea de înaltă eficienŃă se va utiliza metodologia de stabilire a eficienŃei 
procesului de cogenerare conform Anexei 3 a H.G. nr. 219 / 2007, iar tehnologia de cogenerare 
va fi una dintre cele reglementate de H.G. nr.  219 / 2007.  

 
 

Notă: ActivităŃie 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 
31.07.2015: 
− maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă, 
− maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienŃă energetică. 
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CAPITOLUL IV. CHELTUIELI ELIGIBILE 
 
Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiŃii cu 
caracter general: 

a) să fie efectuată şi efectiv plătită de către beneficiar, între momentul confirmării eligibilităŃii 
proiectului pe schema de ajutor de stat  din partea OIE şi  nu mai târziu de 31.07.2015; 
b) să fie justificată prin facturi, în conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale, sau de alte 
documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile 
să poată fi auditate şi identificate;    
c) să fie în conformitate cu prevederile CF încheiat de către OIE, pentru şi în numele AM POS 
CCE pentru aprobarea proiectului;  
d) să respecte art. 15, alineatul (2) din HG nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor 
de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor”, conform căruia 
o cheltuială cofinanŃată din Fondurile Axei Prioritare 4 nu trebuie să mai fie finanŃată din alte 
fonduri publice sub sancŃiunea rezilierii CF şi a returnării sumelor rambursate; 
e) să respecte art. 60 din Regulamentul (CE) al Consiliului nr. 1083/2006 conform căruia toate 
cheltuielile declarate de Beneficiari pentru operaŃiunile finanŃate din FS au fost suportate 
efectiv, corespund unor livrări de bunuri şi servicii, sunt în conformitate cu normele 
comunitare şi naŃionale, sunt înregistrate în conturi analitice distincte pentru proiectul finanŃat 
din FS şi sunt verificabile menŃinându-se o pistă de audit corespunzătoare;  
f) să fie conformă cu prevederile legislaŃiei naŃionale şi comunitare; 
g) să fie menŃionată în Lista cheltuielilor eligibile aprobată prin Ordinul nr. 
2242/22.07.2008 al ministrului economiei şi finanŃelor.  

 
Atragem atenŃia în special asupra următoarelor categorii de cheltuieli care nu sunt 
eligibile: 

− taxa pe valoare adaugată; 
− achiziŃia şi amenajarea terenului; 
− contribuŃia în natură; 
− cheltuielile aferente achiziŃiei de active corporale sau necorporale sub forma leasingului; 
− asigurarea utilităŃilor necesare obiectivului; 
− proiectare şi asistenŃă tehnică; 
− organizare de şantier; 
− dobânda şi alte comisioane aferente creditelor; 
− cheltuielile colaterale unui contract de leasing financiar; 
− cheltuielile pentru locuinŃe; 
− cheltuielile cu amortizarea; 
− achiziŃia de echipamente second-hand; 
− amenzi, penalităŃi şi cheltuieli de judecată; 
− costurile de operare; 
− provizioane;  
− cheltuieli cu asigurarea pe timpul operării; 
− fondul de rulment; 
− cheltuielile nedeductibile fiscal conform L. nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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Notă: Dacă un proiect este considerat eligibil pentru cofinanŃarea din fondurile POS CCE nu 
înseamnă că toate cheltuielile pe care le include sunt considerate eligibile. Toate cheltuielile 
care nu se regăsesc în lista de cheltuieli eligibile din OMEF nr. 2242/2008, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 562/2008, vor fi suportate integral de către beneficiar. Beneficiarii 
trebuie să asigure finanŃarea cheltuielilor aferente proiectului, atât a cheltuielilor eligibile 
efectuate pe fazele de execuŃie a proiectului, până la rambursare, precum şi a celor neeligibile. 

 
 
Conform Ordinului nr. 2242/22.07.2008 al ministrului economiei şi finanŃelor privind Lista de 
cheltuieli eligibile pentru proiectele finanŃate în cadrul operaŃiunii "Sprijinirea investiŃiilor în 
instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de 
energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice" vor fi eligibile următoarele tipuri de 
cheltuieli: 
 
Cheltuielile pentru investiŃia de bază sunt cheltuielile aferente obiectelor cuprinse în obiectivul 
de investiŃie şi sunt desfăşurate pe obiecte de construcŃie, cu respectarea caracterului de investiŃie 
iniŃială. Delimitarea obiectelor se face de către proiectant, încă de la nivelul studiului de 
fezabilitate. 
. 
 

 a) Cheltuieli pentru construcŃii şi instalaŃii legate de construcŃii, pe obiecte de construcŃie 
(clădiri; construcŃii speciale; instalaŃii aferente construcŃiilor, precum: instalaŃii electrice, 
sanitare, instalaŃii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaŃii de încălzire, ventilare, 
climatizare, P.S.I., telecomunicaŃii şi alte tipuri de instalaŃii impuse de destinaŃia obiectivului 
investiŃiei) 
b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaŃiile 
funcŃionale, inclusiv reŃelele aferente necesare funcŃionării acestora, desfăşurate pe obiecte de 
construcŃie, numai dacă sunt incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate 
în contabilitatea beneficiarului, în conturile de imobilizări 
c) Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcŃionale cu montaj, desfăşurate pe 
obiecte de construcŃie; 
d) Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj, precum şi echipamente de transport 
tehnologic, desfăşurate pe obiecte de construcŃie 
e) Cheltuieli pentru achiziŃia de active necorporale (aplicaŃii informatice, licenŃe, brevete, 
know-how sau alte cunoştinŃe tehnice nebrevetate). 

 
În cazul întreprinderilor mari, aşa cum sunt definite prin Schema de ajutor de stat orizontal 
pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor, cheltuielile pentru achiziŃia de 
active necorporale sunt eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. 
 
Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsă între data confirmării scrise şi data semnării 
contractului de finanŃare sunt eligibile dacă respectă prevederile aplicabile din contractul de 
finanŃare, cu precădere cele referitoare la achiziŃiile publice. 
 
Cheltuielile aferente achiziŃiei sub forma leasingului nu sunt eligibile. 
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Cheltuielile efectuate pentru achiziŃia de active corporale sunt eligibile dacă activele 
achiziŃionate sunt noi şi dacă sunt prevăzute în lista de cheltuieli eligibile. 
 
Cheltuielile efectuate pentru achiziŃia de active necorporale sunt eligibile dacă acestea din urmă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii: 
    a) sunt utilizate în exclusivitate în locaŃia care a beneficiat de ajutor de stat regional; 
    b) sunt considerate active amortizabile; 
    c) au fost achiziŃionate de la un terŃ, în condiŃii de piaŃă; 
    d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei şi rămân în locaŃia care a beneficiat de 

ajutor de stat regional pentru cel puŃin 5 ani pentru întreprinderi mari sau 3 ani pentru IMM. 
     
Cheltuielile legate de construcŃii, echipamente, instalaŃii şi utilaje sunt eligibile numai dacă sunt 
incluse în valoarea activului respectiv şi se regăsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului 
în conturile de imobilizări. 

 
Următoarele categorii de cheltuieli: transport de bunuri, asigurarea bunurilor pe durata 
transportului şi manipulare sunt eligibile numai atunci când pot fi atribuite direct achiziŃiei 
bunului respectiv de natura construcŃiilor, echipamentelor, instalaŃiilor şi utilajelor şi sunt 
cuprinse în costul de achiziŃie al acestor active. 
 
 
CAPITOLUL V. COFINANłAREA DIN FONDURI PUBLICE  

 
FinanŃarea proiectelor cuprinde cofinanŃarea publică (FEDR şi alocări din bugetul de stat) 
şi cofinanŃarea privată (surse proprii ale solicitantului, împrumuturi bancare, etc.). 
 
Pentru a stabili contribuŃia proprie şi a determina cuantumul maxim al finanŃării nerambursabile 
pe care îl poate solicita, solicitantul va avea în vedere, la întocmirea bugetului de proiect, 
condiŃiile de eligibilitate a cheltuielilor şi intensitatea ajutorului de stat menŃionat mai jos. 
 
Astfel, 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; 
 

DiferenŃa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către Beneficiar. Acesta trebuie să 
aducă o contribuŃie financiară de cel puŃin 30% din costurile eligibile, fie din surse proprii, fie 
din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public2. Rata de finanŃare se 
aplică asupra cheltuielilor eligibile aşa cum sunt prezentate în SF- deviz general. 
 

                                                
2De exemplu, credite negarantate de stat, aport al acŃionarilor, alŃii decât organisme ale statului sau alŃi acŃionari 
privaŃi, credite contractate în condiŃii de piaŃă, etc. 
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Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate (în ceea ce priveşte 
prefinanŃarea cheltuielilor, a se vedea secŃiunea de mai jos). 
 
Valoarea maximă a finanŃării acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte este de 40 
milioane lei, cu excepŃia măsurii de cogenerare de înaltă eficienŃă, unde limita maximă este 
de 80 milioane lei.  

 
Valoarea maximă a proiectului (inclusiv TVA) nu poate depăşi 50.000.000 Euro3 echivalent 
în lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF). 

 
 

NOTĂ: Solicitantul îşi asumă obligaŃia de a nu primi finanŃări din alte surse publice pentru 
aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancŃiunea rezilierii contractului de finanŃare 
(CF) şi a returnării sumelor rambursate. Astfel, solicitantul va depune o declaraŃie care atestă 
că nu a mai primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus (vezi Anexa 3A - 
DeclaraŃie de eligibilitate) şi o DeclaraŃie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat 
(vezi Anexa 3F). 
 

  
PrefinanŃarea 
  
Conform OUG nr. 64/2009, prefinanŃarea reprezintă sumele transferate din instrumente 
structurale către beneficiari, alŃii decât cei prevăzuŃi la art. 5 alin. (1)-(3), prin plată directă ori 
prin plată indirectă, în stadiul iniŃial pentru susŃinerea începerii derulării proiectelor şi/sau pe 
parcursul implementării acestora, în condiŃiile prevăzute în contractul/decizia/ordinul de 
finanŃare încheiat între un beneficiar şi Autoritatea de management/organismul intermediar 
responsabilă/responsabil, în vederea asigurării derulării corespunzătoare a proiectelor finanŃate în 
cadrul programelor operaŃionale. 
Beneficiarii pot opta pentru facilitatea de prefinanŃare, în baza OUG nr. 64/2009, a Normelor de 
aplicare ale OUG nr. 64/2009 şi a OMFP nr. 2548/2009 privind prefinanŃarea acordată 
beneficiarilor de proiecte finanŃate din instrumente structurale, opŃiune prevăzută în CRF şi 
confirmată la semnarea CF. Beneficiarul poate opta pentru prefinanŃare şi pentru cuantumul 
acesteia, o singură data, la semnarea CF. 
PrefinanŃarea se acordă în procent de maximum 35% din valoarea totală a finanŃării 
nerambursabile. 
  
În vederea obŃinerii prefinanŃării, beneficiarii au obligaŃia de a transmite Organismului 
Intermediar următoarele documente: 

� cererea de prefinanŃare a beneficiarului, conform contractului de finanŃare încheiat între 
Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin contract); 

� un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuŃie de lucrări încheiate între 
beneficiar şi contractor; 

� o scrisoare de garanŃie bancară pentru suma aferentă prefinanŃării solicitate.  
 

                                                
3 Necesitatea respectării încadrării în pragul valoric este permanentă pe parcursul implementării proiectului. 
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Suma aferentă prefinanŃării acordată beneficiarilor proiectelor finanŃate în cadrul POS-CCE 
poate fi utilizată numai pentru efectuarea de cheltuieli aferente proiectelor. 

 
PrefinanŃarea se recuperează progresiv prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei Cereri de 
rambursare intermediare, în funcŃie de valoarea totală a acestora, până la recuperarea sa integrală. 
Recuperarea se efectuează începând cu prima Cerere de rambursare, astfel încât suma aferentă 
prefinanŃării să se recupereze integral înainte de ultima Cerere de rambursare; în consecinŃă, 
prefinanŃarea nu se poate acorda în cazul contractelor care prevăd o singură cerere de 
rambursare. 
PrefinanŃarea acordatã se restituie de cãtre beneficiar, dacã nicio cerere de rambursare nu a fost 
depusã de acesta în termenul stabilit conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de 
finanŃare. 
GaranŃia bancară se eliberează după recuperarea integrală a prefinanŃării acordate. 
 
Beneficiarul poate solicita şi facturi de avans la rambursarea cheltuielilor, cu condiŃia ca acestea sa 
fie însoŃite de scrisori de garanŃie bancară din partea furnizorilor, scrisori care sa acopere 
contravaloarea avansului acordat. Această prevedere nu se aplică pentru ultima cerere de rambursare. 
 
Scrisoarea de confort angajantă 
 
În cadrul documentaŃiei aferente CRF este necesar ca solicitantul să dovedească că are 
capacitatea financiară de implementare a proiectului, conform anexei Anexei 2. Astfel, pentru 
solicitanŃii care apelează la împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuŃiei proprii la proiect 
este obligatorie depunerea unei srisoari de confort angajante. 
 
Scrisoarea de confort este angajantă încă de la depunerea dosarului cererii de finanŃare, urmând 
ca ea să fie reconfirmată/prelungită de solicitanŃii ale căror proiecte sunt selectate în urma 
evaluării OIE. 
 
Facilitatea/ facilităŃile de creditare pot acoperi şi valoarea cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului.Valoarea minimă a facilităŃii/facilităŃilor de creditare pentru care se emite scrisoarea 
de confort este egală cu contribuŃia eligibilă proprie a beneficiarului la proiect. Nu se limitează 
valoarea maximă a facilităŃii/facilităŃilor de creditare pentru care se emite scrisoarea de confort. 
ObligaŃia prezentării unei scrisori de confort este valabilă numai pentru proiectele la care 
contribuŃia eligibilă proprie a beneficiarului este mai mare sau egală cu 420.000 lei.    

 
 
AtenŃie! 
În situaŃia selectării proiectului pentru finanŃare, beneficiarul va asigura prelungirea perioadei de 
valabilitate a scrisorii de confort în cazul în care această perioadă expiră înainte de semnarea 
contractului de finanŃare. 
 

 
CAPITOLUL VI.  CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE 

 
Cererea de propuneri de proiecte va fi de tipul “Cerere de propuneri de proiecte cu depunere 
continuă”. Cererea de propuneri de proiecte va fi lansată de OIE şi va specifica perioada în care 
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pot fi depuse proiectele. După data limită de depunere nu mai pot fi depuse cereri de 
finanŃare/proiecte decât după formularea unei noi cereri de propuneri de proiecte de către OIE. 
 
Depunerea cererii de finanŃare va fi urmată de procedura de evaluare şi selecŃie care implică 
parcurgerea procesului de verificare a conformităŃii administrative, verificare a eligibilităŃii 
solicitantului şi proiectului, evaluarea tehnică şi financiară. 
 
Aceste etape se vor finaliza cu aprobarea proiectelor care au îndeplinit toate criteriile de 
eligibilitate şi au primit cel puŃin punctajul minim necesar (50 de puncte) prevăzut la Capitolul 
VIII – Evaluarea şi selecŃia proiectelor, precum şi cu semnarea CF în limita alocării financiare 
aferente acestei cereri de propuneri de proiecte. 

 
Alocarea financiară pentru această cerere de propuneri de proiecte se va stabili prin 
ordinul de lansare a cererii de propuneri de proiecte. 
 
În cadrul aceastei cereri de propuneri de proiecte, un solicitant poate depune mai multe cereri de 
finanŃare, cu condiŃia ca fiecare cerere să conŃină un singur proiect (fie un proiect care vizează - 
cogenerarea de înaltă eficienŃă, fie un proiect care vizează eficienŃa energetică în industrie).  
 
DocumentaŃia financiară a proiectului din CRF trebuie să cuprindă analiza individuală a fiecărui 
proiect, respectiv trebuie dovedită capacitatea de susŃinere a fiecărui proiect în parte, 
independent de dezvoltarea în paralel a altui proiect şi de asemenea trebuie dovedită capacitatea 
de a susŃine două sau mai multe proiecte în paralel. 

 
 
Notă: Solicitantul poate depune un nou proiect numai după decizia finală privind propunerea 
de proiect anterioară. 
 

 
 

CAPITOLUL VII. CEREREA DE FINANłARE 

VII.1. COMPLETAREA DOSARULUI CERERII DE FINANłARE 
 
Pentru fiecare proiect propus spre cofinanŃare din fonduri publice, în cadrul operaŃiunii,  
solicitantul va întocmi un Dosar al Cererii de FinanŃare (denumit în cele ce urmează Dosar). 
Cererea de finanŃare şi documentele care o însoŃesc se depun într-un exemplar original şi două 
fotocopii. 
 
Dosarul, în original, va cuprinde, în mod obligatoriu, un Opis (conform Anexei 2) şi 
documentele prevăzute în Opis, în original sau copie. 
 
Completarea CRF şi a celorlalte documente prevăzute în Opis (Anexa 2), după caz, se va face 
conform instrucŃiunilor prezentate mai jos şi va urmări Formatul cererii de finanŃare prezentat 
în Anexa 3. De asemenea, formatul CRF este disponibil, pentru descărcare, în format electronic, 
pe pagina web http://oie.minind.ro. 
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CRF va fi însoŃită de toate anexele, prevăzute în prezentul ghid, întocmite/emise  în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie 
în formatul prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora. 
 
Pentru acele documente originale care, conform legii, rămân în posesia solicitantului (ex: bilanŃ 
contabil avizat de administraŃia financiară etc.), copiile trebuie să fie semnate de către 
reprezentantul legal al solicitantului şi ştampilate cu ştampila societăŃii, pe fiecare pagină. 
 
Dosarul va fi completat în limba română, redactat la calculator, utilizând următorul 
format: Times New Roman, 12. 
  
După completare, dosarul în original, cuprinzând opisul şi toate documentele prevăzute în 
acesta: 
- se semnează de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în partea dreaptă, în josul paginii şi 
se ştampilează lizibil pe fiecare pagină, în josul paginii, pe partea dreaptă;  
- se numerotează toate paginile, în ordine, în felul următorul: i/N, unde i reprezintă numărul 
curent al paginii (de la 0 la n, pagina 0 este opisul), iar n reprezintă numărul total al paginilor din 
dosar (inclusiv paginile aferente documentelor anexate). Numărul total de pagini (n) va fi 
menŃionat cu litere bolduite şi pe coperta dosarului sub forma N=... . Numerotarea se va face prin 
scrierea olografă (de mână), în partea de jos a paginii, în poziŃie centrală. Dosarul este numerotat 
astfel încât să nu permită sustragerea unui document/unei pagini; 
- se multiplică în 2 exemplare de către solicitant; 
- se leagă dosarul în original şi cele două copii;  
- se realizează un CD cu forma electronică a CRF (în format word, fără diacritice), cu excepŃia 
anexelor la CRF, identică cu originalul.  
 
Se recomandă solicitantului ca, pe lângă cele 3 dosare (originalul şi două copii) depuse la OIE, 
ca urmare a lansării oficiale a cererii de propuneri de proiecte, să îşi realizeze şi un dosar propriu 
(în copie), ca probă martor, care să poată fi pus la dispoziŃia organelor de control. 
 
Dosarul în original va avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menŃiunea 
„ORIGINAL”, iar dosarele în copie vor avea înscris în partea superioară în dreapta „COPIE 
Nr.1”  şi „COPIE Nr. 2”, cu majuscule. 
 
În cazul în care, în cadrul exemplarului original, există anumite desene, grafice sau vederi în plan 
color, copiile trebuie şi ele să respecte aceeaşi formă.  
 
 

Notă: Se recomandă solicitantului ca, înaintea finalizării dosarului şi depunerii acestuia la 
OIE, să verifice existenŃa tuturor documentelor şi anexelor prevăzute în Opisul dosarului 
(Anexa 2), cu consultarea Listei de verificare a conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii 
solicitantului şi a proiectului (Anexa 4). 
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VII.2. TRANSMITEREA DE CĂTRE SOLICITANT A DOSARULUI CERERII DE 
FINANłARE 
 
Dosarul în original şi cele două copii, precum şi CD-ul, vor fi transmise într-un colet sigilat prin 
curier, sau depuse prin reprezentant al solicitantului la registratura MECMA, Calea Victoriei nr. 
152, sector 1, Bucureşti cu preluarea coletului de la curier/reprezentant al solicitantului de către 
reprezentanŃii OIE. 
  
Dosarele Cererilor de finanŃare care nu sunt depuse în termenul menŃionat în cererea de 
propuneri de proiecte nu vor fi luate în considerare. 
Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să aibă, în mod obligatoriu o etichetă cu următoarele 
informaŃii: 
Cerere de finanŃare pentru POS CCE „2007-2013”, AP 4, DMI 1, OP a) 
 
Destinatar:  Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri 
  DirecŃia Generală Energie –  Organismul Intermediar pentru Energie 
  Adresa: Calea Victoriei nr. 152,  Cod 010096, Bucureşti, Sector 1 
 

  Expeditor (denumirea solicitantului):...................... 
  Adresa expeditorului:...................  
 
Titlul proiectului: ............................. 

 
Număr de înregistrare al proiectului emis de solicitant (zi/luna/an):..................  
 
Nr. pagini din dosarul original (N=......) 
 

Valoarea proiectului ( cu TVA ) ...............................lei 
 
Valoarea proiectului (fără TVA)................................lei 
 
Valoarea asistenŃei financiare nerambursabile solicitate .......................lei  
 
 
Notă: Este necesară completarea de către solicitant a tuturor secŃiunilor din cererea de finanŃare. 
InformaŃiile şi datele din CRF trebuie să fie aceleaşi/corelate cu cele prevăzute în documentele 
anexate acesteia (SF, ACB, etc). 
Nu se vor introduce în formatul CRF, alte informaŃii sau date în afara celor cerute, în capitole 
sau între capitole.  
Atunci când solicitantul intenŃionează să depună Cereri de finanŃare (pentru mai multe proiecte), 
în cadrul aceleiaşi cereri de propuneri de proiecte, fiecare dosar trebuie completat şi transmis 
separat, conform instrucŃiunilor de la Cap. VII.1 şi VII.2. şi în condiŃiile prevăzute la Cap. VI. 
  
În cazul în care coletul sigilat este depus personal de către solicitant sau un reprezentant al 
solicitantului, la sediul OIE, deponentul va primi o confirmare a numărului de înregistrare a 
coletului în registrul OIE şi a orei depunerii acestuia. În cazul transmiterii coletului prin curier, 
data şi ora înregistrării coletului în registrul OIE va fi data şi ora primirii de către OIE a acestuia. 
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Toate informaŃiile colectate de la solicitanŃi cu prilejul procesării documentelor depuse respectă 
prevederile art. 37 din  Regulamentul Comisiei nr. 1828/2006, referitor la protecŃia datelor cu 
caracter personal. Autoritatea de Management pentru POS CCE împreună cu Organismul 
Intermediar pentru Energie garantează confidenŃialitatea datelor cu caracter personal pe care le 
procesează în timpul selecŃiei şi evaluării proiectelor. 
   
Dosarul transmis la OIE va primi un număr de înregistrare al OIE şi un cod de înregistrare 
generat automat de Sistemul Unic de Management al InformaŃiei (SMIS) care vor fi precizate în 
orice corespondenŃă viitoare între OIE şi solicitant. 
 

CAPITOLUL VIII. EVALUAREA ŞI SELECłIA PROIECTELOR 
 
Proiectele depuse vor parcurge un proces de evaluare şi selecŃie, în vederea stabilirii listei de 
proiecte aprobate pentru cofinanŃare. 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. 
 
Rezultatele parcurgerii fiecărei etape a procesului de evaluare şi selecŃie vor fi comunicate 
solicitantului, în scris. 

 
 

Notă: Organismul Intermediar pentru Energie nu va accepta şi nu va lua în considerare nicio 
completare, suplimentare, înlocuire, corecŃie sau retransmitere a oricăror documente de către 
solicitant, în afara celor solicitate de OIE în procesul de evaluare şi în toate procesele şi etapele 
următoare. 

 
 
În înŃelesul din prezentul Ghid, termenele legate de procesul de evaluare şi selecŃie curg fără 
luarea în calcul a zilei în care au început, dar cu luarea în calcul a zilei în care se sfârşesc. 
 

VIII.1. VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR DE CONFORMITATE 
ADMINISTRATIVĂ ŞI DE ELIGIBILITATE  
 
Această etapă constă în verificarea îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă 
a dosarului CRF şi eligibilitatea solicitantului şi a proiectului, în conformitate cu Lista de 
verificare a conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii beneficiarului şi a proiectului - Anexa 
4. Fiecare criteriu din anexă va fi evaluat prin DA sau NU.  
 
Procesul de verificare are loc numai după verificarea celor 3 criterii de transmitere eliminatorii 
(de conformitate administrativă). În cazul în care dosarul nu primeşte calificativul „DA” la toate 
criteriile eliminatorii de conformitate administrativă, proiectul va fi respins în mod automat. 
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În etapa de verificare a îndeplinirii criteriilor privind conformitatea administrativă a dosarului 
CRF se controleaza numai existenŃa şi valabilitatea din punct de vedere al termenului de 
expirare al fiecarui document din dosarul CRF (nu şi conŃinutul acestora). 
 
În cazul în care dosarul a îndeplinit criteriile de transmitere eliminatorii (de conformitate 
administrativă), OIE trece la etapa de verificare a criteriilor de conformitate administrativă şi de 
eligibilitate (conform Anexei 4).  
 
În cazul în care în cadrul acestei etape se constată lipsa unui document sau apare necesitatea 
corectării/completării unor informaŃii iniŃiale din dosarul CRF, precum şi dacă se apreciază că 
sunt necesare unele clarificări/informaŃii suplimentare privind informaŃiile cuprinse în dosarul 
CRF, OIE le poate solicita, în scris, solicitantului, care este obligat să transmită 
informaŃia/documentul lipsă şi/sau clarificarea în condiŃiile şi termenul limită specificate în 
notificarea privind solicitarea de clarificări.  
 
 

Notă: În cazul netransmiterii clarificărilor/informaŃiilor/documentelor suplimentare în termen 
şi în forma prevăzută de lege sau dacă nu se transmit toate datele solicitate, verificarea 
administrativă şi a eligibilităŃii cererii de finanŃare va fi realizată conform informaŃiilor 
existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi exclus de la finanŃare. 

 
 
Numai cererile de finanŃare care îndeplinesc toate criteriile din lista prevăzută în Anexa 4 sunt 
admise în următoarea etapă a procesului de evaluare, respectiv evaluarea tehnică şi financiară a 
proiectului, numai dacă proiectul nu este exclus, în conformitate cu prevederile din prezentul 
Ghid. 
La finalizarea procesului de verificarea administrativă şi a eligibilităŃii, solicitantul va fi informat 
în scris privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de conformitate administrativă şi de 
eligibilitate. După primirea scrisorii privind indeplinirea conditiilor de conformitate 
administrativă şi a eligibilităŃii solicitantul poate demara lucrările de construcŃii sau comanda 
echipamentele pentru proiect (a se vedea informatiile de mai jos). 

 
 

AtenŃie! În conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat, trebuie respectat principiul 
„începerea lucrărilor (start of work)”. Astfel, solicitantul nu poate demara lucrările de 
construcŃii sau realiza primul angajament care crează obligaŃii juridice de comandă a 
echipamentelor, decât după primirea adresei de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate. 
Transmiterea acestei adrese nu echivalează cu acceptarea automată a proiectului pentru 
cofinanŃare din fondurile aferente AP 4 a POS CCE. Din momentul primirii adresei de 
îndeplinire a criteriilor de eligibilitate, solicitantul poate începe activităŃile mai sus menŃionate. 
Dacă nu se respectă principiul „start of work”, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru 
finanŃare. 
 
Nu sunt considerate activăŃi „de începere a lucrărilor” lucrările sau orice angajamente juridice 
necesare pentru realizarea studiilor de fezabilitate (studii geo, topo, privind interferenŃa 
electromagnetică, de mediu, bilanŃ energetic, SF, etc), pe care solicitantul le poate executa şi 
înainte de primirea adresei OIE de îndeplinire a criteriilor de eligibilitate. 
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VIII.2. EVALUAREA TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI 
InstrucŃiuni privind întocmirea documentaŃiei aferente cererii de  finanŃare 
 
Grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectului este prezentată în Anexa 5 la prezentul Ghid 
şi este destinată aprecierii gradului în care proiectul contribuie la obiectivele AP 4-DMI1, 
calităŃii şi coerenŃei propunerii, maturităŃii şi sustenabilităŃii proiectului, capacităŃii instituŃionale 
şi financiare a solicitantului pe baza unei grile care utilizează criteriile de selecŃie aprobate de 
către Comitetul de Monitorizare. 
 
Evaluarea tehnică si financiară a proiectului are în vedere evaluarea documentaŃiei anexate la 
CRF, documentaŃie prezentată şi în Anexa 2 - Opis al dosarului cererii de finanŃare pe baza grilei 
de evaluare tehnică şi financiară a proiectului care utilizează criteriile de selecŃie aprobate de 
către Comitetul de Monitorizare (CM) a POS CCE. 
 
Criteriile de selecŃie vizează următoarele aspecte: 
 
1. RelevanŃa proiectului 
Pentru ca proiectul depus să fie acceptat, este necesar să se aibă în vedere următoarele:  

− Să se definească cu claritate şi cu amănunte domeniul în care vor avea loc activităŃile de 
bază ale proiectului. Trebuie apoi descris în detaliu proiectul propus spre finanŃare, 
începând cu obiectivele şi locaŃia, continuând cu fundalul tehnologic şi echipamentele 
cuprinse în conturul de bilanŃ energetic, variantele analizate, performanŃele tehnice 
obŃinute şi costurile legate de aceste performanŃe şi încheind cu impactul energetic şi 
economic în interiorul aceluiaşi contur de bilanŃ energetic. Se va avea grijă ca 
performanŃele tehnice ale proiectului să fie cele ale variantei recomandate de studiul de 
fezabilitate şi să fie coerente cu indicatorii de monitorizare declaraŃi. Se vor lua toate 
rezervele necesare, încă de la acest stadiu, pentru ca activităŃile de monitorizare şi 
recepŃie finală în condiŃiile legii să verifice şi să certifice performanŃele tehnice ale 
proiectului fără nici o excepŃie. 

− Să se demostreze clar, documentat şi verificabil cum s-a obŃinut reducerea consumului de 
energie în interiorul conturului de bilanŃ energetic. Se va pleca de la bilanŃul real 
executat pe conturul declarat şi definit anterior şi se va continua cu bilanŃul estimat 
a fi obŃinut după aplicarea variantei tehnologice recomandate de studiul de 
fezabilitate. Ambele bilanŃuri vor fi întocmite în conformitate cu legea şi Ghidul de 
elaborare şi analiză a bilanŃurilor energetice, publicat în Monitorul Oficial partea I nr. 
792 bis din 11 Noiembrie 2003, emitent ARCE. 

− Să se demonstreze clar, documentat şi verificabil valoarea costului energiei în costul 
produsului sau serviciului generat în interiorul conturului de bilanŃ înainte şi după 
implementarea proiectului. Reducerea costului energiei trebuie calculată Ńinând cont de 
aceleaşi restricŃii ca şi bilanŃul energetic. Se va avea grijă ca termenii demonstraŃiei să fie 
aceiaşi iar dacă firma şi-a renegociat sau schimbat furnizarea, respectiv furnizorul de 
energie, să se facă ajustările de rigoare. 

− Să se demonstreze clar, documentat şi verificabil că odată cu implementarea proiectului 
şi scăderea consumului de energie de un anumit tip nu se produce creşterea consumului 
de energie de alt tip sau creşterea consumului de alte resurse chiar dacă se respectă 
cerinŃele expuse mai sus. 
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2. Calitatea şi CoerenŃa proiectului  
Prin proiect trebuie: 

− Să se demonstreze că toate activităŃile dar mai ales lucrările, aşa cum sunt ordonate în 
graficul de execuŃie al proiectului, sunt corelate cu resursele alocate şi costurile acestora 
pentru a rezulta performanŃa tehnică şi financiară declarată şi exprimată sintetic prin 
indicatorii de proiect. Costurile proiectului trebuie să exprime totalitatea activităŃilor 
proiectului şi să se constitue în deviz general, în devize pe obiect şi în liste de 
echipamente şi lucrări. Listele de echipamente şi lucrări trebuie să descrie complet şi 
neambiguu varianta recomandată de studiul de fezabilitate şi performanŃele tehnice 
declarate.   

− Să dovedească realism şi echilibru începând cu alegerea tehnologiei şi terminând cu 
dimensiunea valorică a proiectului. Aceasta înseamnă că trebuie redat cu atenŃie fundalul 
tehnologic şi operaŃional al proiectului şi demonstrat realismul variantei tehnice şi 
financiare faŃă de cerinŃele considerate şi restricŃiile reale din teren. DemonstraŃia trebuie 
să fie făcută în termeni concreŃi şi în cât mai mare măsură, cuantificabili pentru mărirea 
gradului de obiectivitate. Datele şi instrumentele folosite în demonstraŃie trebuie să fie 
legal în proprietatea beneficiarului finanŃării sau al entităŃii care a întocmit documentaŃia. 

− Să se dovedească cu argumente tehnice potrivite că varianta tehnologică folosită în cadrul 
proiectului este din categoria celor avansate şi deci mai performantă şi mai puŃin 
vulnerabilă la schimbare pe perioada de analiză a proiectului. Se va avea grijă însă ca 
aceasta sau echipamentele aferente să nu fie prototipuri sau care au acumulat puŃine ore 
de funcŃionare, mai ales din motive de costuri de operare şi reparaŃii. Orice argumentaŃie 
în sprijinul bunei corelaŃii între categoria tehnologiei şi ciclul de viaŃă al echipamentelor 
din interiorul bilanŃului energetic constituie un avantaj. 

− Să se dovedească, folosind comparaŃia, că indicatorii financiari previzionaŃi sunt coerenŃi 
cu indicatori financiari obŃinuŃi în proiecte similare sau apropiate ca dimensiune şi 
caracteristici tehnologice. ComparaŃiile pot fi şi parŃiale şi relativ seci în exprimare dar 
trebuiesc să fie făcute, întodeauna, cu date din surse declarate. 
 

3. Maturitatea proiectului 
La acest criteriu este necesar: 

− Să se demonstreze clar, documentat şi verificabil disponibilitatea şi siguranŃa factorilor 
materiali şi de conjunctură necesari pentru realizarea proiectului - documentaŃie, avize şi 
autorizaŃii, racorduri şi legături la infrastructura şi reŃele utilitare şi tehnologice; factori de 
conjunctură - opriri pentru reparaŃii sau mentenanŃă, sau numai pentru racordare, vreme 
prielnică, oportunităŃi de preŃ sau de situaŃie, legi speciale, norme tehnice noi sau hotărâri 
ale comunităŃilor locale etc. Se va avea grijă ca avizele şi autorizaŃiile să aibă configuraŃia 
tehnică şi durata de valabilitate în concordanŃă perfectă şi totală cu prevederile studiului 
de fezabilitate. Graficul de execuŃie şi graficul de plăŃi al proiectului trebuie să fie 
întocmite Ńinînd seama de toŃi factorii menŃionaŃi mai sus. 

− Să se demonstreze documentat că s-a analizat riscul tehnologic. Documentele trebuie să 
dovedească că riscul potenŃial a fost evaluat, au fost stabilite măsurile de management 
corespunzătoare şi s-a făcut sau este pe cale să se facă comunicarea riscului şi a măsurilor 
de combatere. Sunt suficiente simple declaraŃii şi liste de măsuri cu condiŃia ca ele să fi 
fost întocmite de entitatea care a propus tehnologia de bază a proiectului şi declaraŃia 
beneficiarului de finanŃare, că înŃelege şi va aplica măsurile stabilite. Dacă măsurile 
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implică costuri, acestea vor trebui regăsite în devizul general, devizul pe obiect şi în 
listele de lucrări şi echipamente. 
 

4. Sustenabilitatea proiectului 
În cadrul proiectului trebuie:  

− Să se demonstreze clar, documentat şi verificabil, corectitudinea şi exactitatea estimării 
eficienŃei energetice. Pentru aceasta se va folosi numai perechea bilanŃ real, simplu, 
măsurat – bilanŃ energetic estimat, simplu, în condiŃiile şi cu restricŃiile descrise anterior. 
Documentele care redau aceste bilanŃuri trebuie să fie valide în conformitate cu legea şi 
certificate de beneficiarul de finanŃare pentru locaŃie şi perioadă de măsurare. Trebuie 
avută în vedere posibilitatea auditării lor ulterioare deci trebuie menŃinută calea de audit. 

− Să se efectueze analiza cost beneficiu, în conformitate cu cele prevăzute în Anexa 3 J şi 
să se comenteze rezultatele, în special rata internă de rentabilitate şi perioada de 
recuperare a costurilor investiŃionale. O atenŃie deosebită trebuie să se dea preŃului de 
achiziŃie al energiei şi condiŃiilor din contractul de furnizare de energie. Orice schimbare 
petrecută sau pe cale să se petreacă în relaŃia dintre beneficiarul de finanŃare, furnizorul 
său de energie sau clientul produsului sau serviciului generat în interiorul conturului de 
bilanŃ energetic, trebuie descrisă pentru a demonstra validitatea valorilor de calcul pentru 
costuri şi venituri şi în cele din urmă pentru a demonstra sustenabilitatea proiectului. 

 
5. Capacitatea instituŃională a solicitantului 
Prin proiect trebuie: 

− Să se demonstreze că raportul dintre suma valorii activelor deŃinute de beneficiarul de 
finanŃare şi valoarea proiectului cerut la finanŃare este echilibrat. Se va avea grijă ca 
valoarea activelor să fie legal documentată. 

− Să se demonstreze că beneficiarul de finanŃare are o concepŃie clară şi adecvată, în raport 
cu tipul, durata şi valoarea proiectului, despre scopul, obiectivele şi efectele activităŃii de 
management de proiect. ExistenŃa unui personal propiu cu experienŃă în activitatea 
considerată poate fi un avantaj. O sumă sau o listă de CV-uri, chiar dacă reflectă persoane 
valoroase, trebuie însoŃită de un document de concepŃie. 

 
Criteriile de evaluare, precum şi subcriteriile sunt prezentate în Grilele de evaluare 
diferenŃiat pe tipurile de proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă şi respectiv 
proiecte care vizează eficienŃa energetică în industrie.    
 
Evaluarea tehnică şi financiară a proiectelor se va realiza de către evaluatori externi. Evaluatorii 
pot solicita, în scris, clarificări privind documentele evaluate în această etapă, dar nu vor fi 
admise informaŃii/documente care să modifice semnificativ cererea de finanŃare. 
 
În cazul netransmiterii clarificărilor/informaŃiilor/documentelor suplimentare în termen sau dacă 
nu se transmit toate datele/documentele solicitate, evaluarea va fi realizată conform informaŃiilor 
existente la data depunerii acesteia sau proiectul va fi respins/exclus de la finanŃare. 
  
În urma evaluării tehnice şi financiare, proiectul primeşte un punctaj (conform Anexei 5 - 
Grila de evaluare tehnică şi financiară), cuprins între 0 şi 100 de puncte. Fiecare criteriu 
cuprinde o serie de subcriterii. În cazul în care un criteriu/subcriteriu primeşte 0 puncte, 
proiectul se respinge automat. 
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Punctajul minim necesar finanŃării, obŃinut în urma evaluării tehnice şi financiare este de 
50 puncte. 

 
 
Notă: În urma evaluării tehnico-economice, bugetul proiectului poate suferi modificări în 
sensul redimensionării valorii cheltuielilor eligibile şi a cofinanŃării nerambursabile din cauza:  
- încadrarii greşite de către solicitant a unor cheltuieli neeligibile la categoria de cheltuieli 

eligibile,  
- unor cheltuieli care deşi în principiu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile nu au 

legătură directă cu activităŃile propuse în cadrul proiectului,  
- unor cheltuieli care deşi pot fi eligibile sunt supradimensionate, 
- utilizării unui procent de cofinanŃare din fonduri publice incorect sau a apariŃiei unor erori 

de calcul. 
  
 Evaluatorii pot propune anumite condiŃii pentru încheierea CF, care dacă sunt aprobate 
de Comitetul de selecŃie (CS) devin obligatorii pentru încheierea contractului.  

 
AtenŃie! Proiectul va fi exclus din procesul de evaluare şi selecŃie pentru acordarea finanŃării, 
în cazul în care:  
A. solicitantul: 

- furnizează informaŃii false; 
- nu transmite toate datele cerute;  
- a încercat să obŃină informaŃii confidenŃiale sau să influenŃeze evaluatorii proiectului sau 

OIE în timpul procesului; 
- nu respecta orice alte cerinŃe obligatorii prevăzute în prezentul Ghid. 
  B. nu se poate verifica în mod corespunzător îndeplinirea unui criteriu de conformitate 
administrativă sau de eligibilitate ori nu se poate realiza punctarea în mod corect a unui criteriu 
de evaluare, din informaŃiile disponibile la data depunerii cererii de finanŃare sau ca urmare a 
datelor primite ulterior, ca urmare a solicitărilor de clarificare/completare a dosarului cererii de 
finanŃare. 

VIII.3. COMITETUL DE SELECłIE 
Comitetul de SelecŃie organizat de către OIE, are responsabilitatea aprobării proiectelor care vor 
fi cofinanŃate din fondurile POS CCE AP 4. 
 
Comitetul de SelecŃie poate lua, pe baza rapoartelor de evaluare primite, una din următoarele 
decizii: 

− aprobă finanŃarea proiectului cu conŃinutul tehnic şi condiŃiile de finanŃare neschimbate, 
definite în cererea de finanŃare;  

− aprobă finanŃarea proiectului în condiŃii de reducere a costurilor totale eligibile. Astfel, 
unele proiecte pot fi aprobate cu conŃinutul tehnic original, dar cu diminuarea valorii 
finanŃării nerambursabile conform exemplelor menŃionate mai sus. Solicitantul va fi 
informat, în scris, asupra noilor condiŃii de finanŃare a proiectului şi a termenului de 
răspuns. Acesta va trebui să răspundă, în scris dacă are capacitatea financiară să acopere 
diferenŃa de finanŃare; de asemenea, se pot aproba anumite condiŃii pentru încheierea CF, 
care au fost propuse de evaluatori. 
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− respinge finanŃarea proiectului dacă proiectul nu îndeplineşte punctajul minim necesar în 
conformitate cu grila de evaluare sau din alte motive legate de conŃinutul proiectului sau 
dacă pentru respectiva cerere de propuneri de proiecte au fost epuizate fondurile alocate. 
 

În cazul în care Comitetul de SelecŃie nu are suficiente informaŃii asupra proiectului pentru 
luarea unei decizii, acesta are dreptul să ceară, în scris, solicitantului, informaŃii suplimentare 
asupra unor documente existente. Solicitantul va trebui să transmită informaŃiile, în condiŃiile şi 
termenul limită specificate în solicitarea de clarificări. Prin scrisoare se solicită numai 
clarificarea unei informaŃii deja existente şi care să nu aducă modificări semnificative 
proiectului. După primirea informaŃiei suplimentare proiectul poate fi propus următoarei 
întâlniri a Comitetului de SelecŃie. 
  
Dacă informaŃiile oferite nu sunt suficiente pentru luarea deciziei, Comitetul de SelecŃie poate 
hotărî efectuarea unei vizite la faŃa locului.  
 
După aprobarea listei de proiecte de către Comitetul de SelecŃie, aceasta se transmite spre 
aprobare către AM. Lista proiectelor va fi definitivă după aprobarea ei de către AM. 
        
Solicitantul este informat, în scris, că proiectul transmis a fost aprobat prin intermediul unei 
notificări care conŃine principalele condiŃii necesare finanŃării, inclusiv lista documentelor 
cerute la contractare şi termenele pentru depunerea lor. Solicitantul trebuie să transmită la 
OIE o scrisoare de acceptare a  finanŃării în condiŃiile comunicate (vezi cap. IX.1.). 
 
În cazul respingerii proiectului, solicitantul este informat, în scris, asupra motivelor care au dus 
la această decizie şi i se prezintă următoarea oportunitate de a depune proiecte noi. 

 
VIII.4. CONTESTAłII 
 
În cazul în care, pe parcursul procesului de evaluare şi selecŃie, solicitantul care se consideră 
vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim are dreptul să depună contestaŃie după 
ambele faze ale procesului de evaluare şi selecŃie – conformitatea administrativă şi eligibilitate, 
respectiv evaluare tehnico-financiară), în termen de 10 zile lucrătoare, de la primirea scrisorii 
de decizie privind respingerea CRF. ContestaŃia va fi formulată în scris şi depusă la sediul OIE, 
la adresa menŃionată la pct. VII.2.  
 
ContestaŃia scrisă trebuie să conŃină următoarele elemente obligatorii: 
- denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numele persoanelor care reprezintă 

contestatarul şi calitatea lor; 
- titlul proiectului depus; 
- numărul de înregistrare al proiectului la OIE;  
- obiectul contestaŃiei şi motivarea acesteia; 
- elementele probatorii de susŃinere a contestaŃiei; 
- semnătura reprezentantului solicitantului şi ştamplila societăŃii. 

 
Lipsa acestor elemente, precum şi nerespectarea termenului de depunere atrage respingerea 
contestaŃiei. 
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Analiza contestaŃiei se va efectua de către o Comisie de soluŃionare a contestaŃiilor.  Perioada de 
soluŃionare a contestaŃiei este de maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. 
Decizia asupra contestaŃiei va fi comunicată în scris contestatarului. În cazul acceptării 
contestaŃiei, cererea de finanŃare, care a format obiectul acesteia, va parcurge etapa următoare din 
procesul de selecŃie, în conformitate cu dispoziŃiile prezentului Ghid. 
  

CAPITOLUL IX. CONTRACTUL DE FINANłARE 
 
Contractul de finanŃare (CF) reprezintă actul juridic care stipulează toate obligaŃiile, 
responsabilităŃile şi drepturile tuturor părŃilor implicate în timpul ciclului de viaŃă al proiectului 
de la aprobarea acestuia până la sfârşitul perioadei în care rezultatul proiectului trebuie păstrat, 
conform prevederilor legale. 
 
 
AtenŃie : 
Pentru asigurarea finanŃãrii cheltuielilor necesare implementãrii proiectului finanŃat din 
instrumente structurale, beneficiarul poate constitui garanŃii în favoarea unei instituŃii de credit, 
sub forma gajãrii sau ipotecãrii asupra activelor fixe care fac obiectul contractului în condiŃiile 
legii şi cu respectarea prevederilor contractului în cauzã.    
                                   
Beneficiarul este obligat sã transmitã autoritãŃii de management/organismului intermediar cu 
care a încheiat contractul o copie a contractului de credit şi gaj/ ipotecã încheiat conform 
prevederilor de mai sus, în termen de maximum 10 zile lucrãtoare de la semnarea acestuia. 
 
Prin contractele de finanŃare sau prin acte adiŃionale la acestea în cazul proiectelor aflate în 
implementare se stabilesc termenii şi condiŃiile specifice conform cãrora beneficiarii de proiecte 
finanŃate din instrumente structurale pot beneficia de prevederile de mai sus.  
  

IX.1. CONDIłII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE FINANłARE 
 
În vederea demarării procedurii de contractare, solicitantul este obligat să prezinte o scrisoare de 
acceptare a finanŃării în condiŃiile comunicate, împreună cu opŃiunea în ce priveşte prefinanŃarea 
şi cu documentele solicitate în Opisul din Anexa 6, în termen de maximum 20 zile lucrătoare de 
la data notificării de aprobare a cererii de finanŃare. 
 
În cazul în care solicitantul cere prelungirea termenului pentru obŃinerea autorizaŃiei de 
construire sau a altor documente/autorizaŃii solicitate, termenul se prelungeşte cu maximum 50 
de zile lucrătoare. 
 
Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise (original) să fie în formatul prevăzut de 
lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar neputându-se încheia contractul. 
 
Numai după ce se constată îndeplinirea tuturor condiŃiilor solicitate descrise mai sus şi 
menŃinerea criteriilor de eligibilitate, poate fi demarată procedura de încheiere a Contractului de 
finanŃare. Solicitantului îi vor fi transmise cele 3 exemplare ale CF în vederea semnării de către 
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acesta. Transmiterea către solicitant se va face cu asigurarea unui mijloc de probă a primirii 
contractului. 
 
În cazul în solicitantul amână nejustificat încheierea contractului pe o perioadă mai lungă de 45 
zile lucrătoare de la data trimiterii spre semnare, OIE poate decide asupra respingerii finanŃării 
proiectului. 
 
Proiectul va fi respins în cadrul acestei etape, şi se va transmite solicitantului o scrisoare de 
respingere, în cazul în care: 
 

− documentaŃia solicitată nu este transmisă în termen ori este incompletă în raport cu 
cerinŃele ghidului sau nevalabilă/neconformă cu prevederile legale, indiferent dacă sunt 
sau nu menŃionate în ghidul solicitantului; 

− se constată, din documentele prezentate că terenurile/construcŃiile/ infrastructura nu sunt 
libere de sarcini; 

− se constată, din documentele prezentate că solicitantul nu are drepturi de 
proprietate/concesiune/utilizare asupra terenurilor/ construcŃiilor/infrastructurii (în 
conformitate cu cele prevăzute în opisul sus menŃionat); 

− se constată, din documentele prezentate că datoriile către bugetele centrale şi locale nu se 
încadrează în limitele acceptate; 

− se constată modificarea formei iniŃiale a contractului transmis de către OIE şi/sau 
nerespectarea termenului limită de returnare a celor trei exemplare de contract semnate şi 
ştampilate; 

− se constată că solicitantul nu demonstrează capacitatea de cofinanŃare a proiectului 
(conform Anexei 6). 

 
Solicitantul are obligaŃia de a semna şi ştampila contractul pe fiecare pagină şi pe fiecare 
exemplar şi de a returna în termenul solicitat de OIE cele 3 exemplare însoŃite, eventual, de orice 
alt document solicitat prin contract. 
  
După semnarea de către solicitant, CF va fi semnat de către reprezentantul legal al MECMA. 
Data încheierii CF este data ultimei semnături. Un exemplar original se returnează 
beneficiarului.   

IX.2.OBLIGAłIILE BENEFICIARULUI 
 
Beneficiarii vor realiza implementarea proiectelor conform prevederilor CF. Acesta va conŃine 
toate obligaŃiile şi responsabilităŃile beneficiarului legate de finanŃarea nerambursabilă obŃinută. 
Beneficiarul acceptă finanŃarea nerambursabilă şi se angajază să implementeze proiectul pe 
propria răspundere şi în conformitate cu prevederile CF, legislaŃia naŃională şi comunitară de 
referinŃă. 
 
În acest sens, prezentul capitol face referiri la cele mai importante prevederi contractuale şi la 
cadrul normativ aplicabil: 
a) Valoarea totală a cheltuielilor rambursate din fonduri publice pentru proiect nu poate depăşi 

valoarea specificată în contract. 
b) Sunt interzise modificările substanŃiale, aşa cum sunt definite în CF 
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Beneficiarul are obligaŃia de a nu aduce modificări substanŃiale ale proiectului, pe parcursul a 
3 (în cazul IMM-urilor) sau 5 ani (în cazul întreprinderilor mari) după finalizarea proiectului 
(de la data ultimei plăŃi). 

c) AchiziŃii 
Atribuirea contractelor de achiziŃii necesare implementării proiectului se va realiza în 
conformitate cu procedurile de achiziŃie prevăzute de OUG nr. 34/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare sau cu instrucŃiunile din Normele interne de achiziŃii prevăzute în 
anexă la Contractul de finanŃare, în funcŃie de tipul de Beneficiar şi de contract (pentru  
încadrare, se va consulta Anexa  - Norme interne de achiziŃii din contractul de finanŃare 
publicat pe site-ul OIE). 

d) Asigurarea co-finanŃării şi a cheltuielilor neeligibile 
Beneficiarul este obligat să asigure în condiŃiile stabilite prin contract şi prezentate în graficul 
de plăŃi: 
- sumele necesare apentru acoperirea contribuŃiei proprii din cheltuielile eligibile;  
- sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. 

e) Păstrarea documentelor 
Beneficiarul are obligaŃia de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele 
contabile, privind toate activităŃile desfăşurate sub contract în vederea asigurării unei piste de 
audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naŃionale. Termenul de 
păstrare a documentelor este de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul 
schemei dar nu mai puŃin de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE, dar fără a se 
încălca termenul de prescripŃie a dreptului de a cere executarea silită a creanŃelor fiscale 
prevăzut în legislaŃia naŃională.  

f) Asigurarea echipamentelor/bunurilor achiziŃionate prin proiectele cu o valoare mai mare de 
25 milioane euro (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) 
Beneficiarul are obligaŃia ca, în termen de 15 zile de la recepŃia finală/punerea în funcŃiune a 
bunurilor, să încheie o poliŃă de asigurare (cesionată în favoarea OIE) pentru acestea (vezi 
CF) pe care o va prezenta o dată cu cererea de rambursare. PoliŃa de asigurare va avea 
valabilitate până la finalizarea proiectului (data efectuării plăŃii finale în cadrul proiectului). 

 
MenŃionăm că la întocmirea Contractelor de finanŃare, beneficiarii au obligaŃia de a prezenta, 
alături de celelalte documente necesare contractării, şi copii ale notificărilor primite din 
partea băncilor / Trezoreriei prin care se comunică deschiderea conturilor dedicate 
operaŃiunilor financiare aferente proiectului pentru care se încheie contractul de finanŃare. 

IX.3. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR  
 
Cheltuielile eligibile aşa cum au fost ele stabilite prin CF sau/şi actele normative în vigoare pot fi 
solicitate pentru rambursare la nivelul ratei de cofinanŃare stabilită, prin intermediul CR. Vor fi 
rambursate prin cererea de rambursare numai cheltuielile eligibile efectiv realizate de către 
beneficiar. 
 
CR va fi întocmită în formatul standard conform Anexei la CF şi va fi însoŃită obligatoriu de 
raportul de progres (RP). CR va fi însoŃită de documentele justificative, prevăzute în CF. 
După verificarea OIE, CR urmează să fie autorizate pentru plată de către AM POS CCE în 
termen de 80 de zile calendaristice de la data depunerii CR şi notificate beneficiarului în acest 
sens. 
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Plata se efectuează de către UP de pe lângă AM POS CCE în termen de 10 zile calendaristice. 
Pentru derularea în condiŃii corespunzătoare a CF beneficiarul trebuie să transmită previziuni 
actualizate privind graficul de rambursare din CF (în vederea asigurării creditelor bugetare 
necesare efectuării plăŃilor) cel puŃin trimestrial. 
 
Sumele solicitate la plată prin CR pot fi certificate/autorizate integral sau parŃial de către AM. 
Motivele diminuării sumelor faŃă de CR depusă de Beneficiar vor fi indicate în Notificarea 
privind situaŃia CR. 
 
În cazul în care s-a optat pentru prefinanŃare, se va proceda în conformitate cu prevederile de la 
capitolul V. 
 
Beneficiarul poate solicita la plată prin CR curente (intermediare), sume, care cumulate  să 
ajungă până la concurenŃa a 80% din suma prevăzută pentru finanŃare. Plata finală, respectiv 
20% din sumele eligibile care pot fi rambursate, are loc după data finalizării proiectului prin 
procesul verbal de recepŃie finală, încheiat în conformitate cu legea şi pe baza Raportului de 
audit final şi/sau unui control final din partea AM POS CCE/OIE. În consecinŃă, beneficiarul are 
obligaŃia de a urmări ca CR prezentate pentru plăŃi intermediare cumulate să nu depăşească 80% 
din totalul cheltuielilor eligibile efectiv realizate. 
 
Beneficiarul poate conveni cu OIE rambursarea prin intermediul unei singure CR, caz în care nu 
poate solicita prefinanŃare, conform capitolului V. 
 

IX.4. MONITORIZAREA  PROIECTELOR SELECTATE ŞI RAPORTAREA 
 
Monitorizarea este un proces continuu prin care OIE asigură urmărirea implementării proiectului 
precum şi îndeplinirea de către Beneficiar a indicatorilor stabiliŃi prin CF. 
Monitorizarea proiectelor constă în urmărirea progresului fizic, documentar şi financiar. 

 
Pentru realizarea monitorizării proiectelor de către OIE beneficiarul va elabora rapoarte complete 
şi corecte, conform modelelor anexate la CF: 
- Rapoarte de progres - RP (lunar/trimestrial/final) 
- Rapoarte speciale (ad-hoc) 
- Rapoarte anuale privind durabilitatea investiŃiei 

 
Vizita de monitorizare 
Scopul vizitei de monitorizare este de a se verifica la faŃa locului realizarea fizică a unui proiect, 
sistemul de management al proiectului şi de a permite echipei de monitorizare să colecteze date 
suplimentare faŃă de cele cuprinse în rapoarte, în vederea aprecierii valorii indicatorilor faŃă de 
Ńintele propuse şi a acurateŃei informaŃiei furnizate de Beneficiar. Beneficiarul are obligaŃia de a 
participa la vizită, de a furniza echipei de monitorizare toate informaŃiile solicitate şi de a asigura 
participarea persoanelor implicate în implementarea proiectului. 
 
În cazul proiectelor cu un cost investiŃional total peste 25 milioane euro, OIE are dreptul de a 
solicita beneficiarului raportări ce vor fi transmise către Banca Europeană de InvestiŃii, conform 
OUG nr. 182/2008 pentru ratificarea Contractului de credit în cadrul FacilităŃii de cofinanŃare 
CSNR dintre România şi Banca Europeană de InvestiŃii.  
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IX.5. CONTROL ŞI AUDIT, TRATAMENTUL NEREGULILOR ŞI RECUPERAREA 
CREANłELOR BUGETARE 
Constatarea derulării în conformitate a CF precum şi respectarea cadrului legislativ în 
implementarea de către Beneficiar a proiectelor cofinanŃate în cadrul AP 4 POS CCE se 
efectuează şi prin control la faŃa locului. AutorităŃile competente să desfăşoare aceste controale 
sunt menŃionate în OUG 64/2009, HG nr. 1306/2007, OG nr. 79/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
De regulă, OIE va realiza cel puŃin un control la faŃa locului pe perioada implementării 
proiectului. 
 
Conform prevederilor normative beneficiarul este obligat să îndosarieze şi să păstreze în bune 
condiŃii toate documentele aferente proiectului (10 ani începând de la data ultimului ajutor 
acordat în cadrul schemei dar nu mai puŃin de 5 ani de la data închiderii oficiale a POS CCE) şi 
să asigure accesul autorităŃilor naŃionale cu atribuŃii de control şi audit, precum şi al serviciilor 
CE şi al CurŃii Europene de Conturi la toate documentele aferente proiectului finanŃat.  
Beneficiarul are obligaŃia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaŃiile unde se implementează 
sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate 
documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului. 
 
În cazul nerespectării acestor prevederi, beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă 
primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenŃa financiară nerambursabilă. 
 
Beneficiarul este obligat să respecte toate recomandările cuprinse în raportul de verificare la faŃa 
locului rămas definitiv şi să ia toate măsurile pentru soluŃionarea neregulilor constatate în 
termenele indicate. 
 
Tratamentul neregulilor (conform prevederilor CF) 
Neregulile sunt definite în glosarul de termeni. 
 
Neregulile sunt semnalate OIE prin diverse sesizări, prin intermediul rapoartelor de control, 
rapoartelor de audit, prin intermediul altor controale sau de către AM POS CCE, ACP şi CE. 
Orice neregulă poate fi semnalată pe adresa AM POS CCE:  sesizari.poscce.proiecte@minind.ro. 

 
În cazul suspiciunii de fraudă se pot lua măsuri asiguratorii care constau în primul rând în 
suspendarea finanŃării nerambursabile pe perioada cercetărilor întreprinse de OIE. 
Pentru prevenirea erorilor beneficiarii pot solicita clarificări cu privire la interpretarea actelor 
normative de referinŃă. 
 
În cazul constatării de nereguli, recuperarea sumelor se va face conform prevederilor OG nr. 
79/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Recuperarea creanŃelor bugetare şi alte corecŃii financiare (conform prevederilor din CF) 
 
Constatarea existenŃei creanŃelor bugetare rezultate din nereguli este activitatea prin care se 
verifică, se stabileşte şi se individualizează obligaŃia de plată sub forma unui titlu de creanŃă. 
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Titlul de creanŃă poate îmbrăca forma actului/documentului de constatare sau hotărârea 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, prin care se stabileşte obligaŃia de plată. Titlul de creanŃă 
devine titlu executoriu la data la care creanŃa bugetară este scadentă prin expirarea termenului de 
plată. 
 
Stingerea creanŃelor bugetare rezultate din nereguli se realizează prin: 

− plată voluntară; 
− prin deducerea din plăŃile următoare; 
− prin executare silită; 
− ori prin alte modalităŃi prevăzute de lege. 

 
Recuperarea creanŃelor bugetare rezultate din nereguli se efectuează în lei în conturile indicate în 
titlul de creanŃă şi la termenele prevăzute de Codul de procedură fiscală. 

 
Pentru neachitarea la termenul de plată de către debitor a obligaŃiilor de plată rezultate din 
nereguli înscrise în titlul de creanŃă, debitorul datorează după acest termen majorări de întârziere 
în confornitate cu CF şi legislaŃia în vigoare. AutorităŃile cu competenŃe în gestionarea fondurilor 
comunitare pot proceda la stingerea creanŃei bugetare prin deducerea din plăŃile următoare pe 
care sunt îndreptăŃite să le primească persoanele debitoare. 
 
În cazul în care creanŃele bugetare rezultate din nereguli nu sunt recuperate prin plată voluntară 
sau deducere se aplică procedura de executare silită prevăzută de OG nr. 92/2003, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Procedura de recuperare a creanŃelor bugetare rezultate din nereguli nu influenŃează în niciun 
mod exercitarea acŃiunii penale în cazul în care neregulile constituie, potrivit legii penale, 
infracŃiuni. 
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 SECłIUNEA C. ANEXE 

Anexa 1.  SECTOARE ELIGIBILE - Coduri CAEN  
 
B – Industria extractivă (cu excepŃia codurilor CAEN 051 ExtracŃia cărbunelui superior, 052 
ExtracŃia cărbunelui inferior, 0892 ExtracŃia turbei);  
 
C – Industria prelucrătoare (cu excepŃia Diviziunilor CAEN 10 Industria alimentară, Diviziunii 
11 Fabricarea băuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din tutun, şi a codurilor CAEN: 
191 Fabricarea produselor de cocserie, 206 Fabricare fibrelor sintetice şi artificiale, 241 
ProducŃia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje, 242 ProducŃia de tuburi, Ńevi, 
profile tubulare şi accesorii pentru acestea din oŃel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea 
primară a oŃelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea oŃelului, 2591 Fabricarea de recipienŃi, 
containere şi alte produse similare din oŃel, 301 ConstrucŃia de nave şi bărci); 

 
Notă: 1. În ce priveşte diviziunile CAEN 10-12, în conformitate cu definiŃia procesării 
produselor agricole din Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 al Comisiei din 24 octombrie 2006 de 
aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratat ajutoarelor naŃionale pentru investiŃiile regionale, 
cuprinsă la capitolul „Glosar de termeni”, sunt excluse numai activităŃile din care rezultă produse 
cuprinse în Anexa 1 la Tratatul C.E. Consolidat, dupa cum urmează: 
 
ANEXA I la Tratatul CE Consolidat  
LISTA prevăzută la articolul 32 din Tratatul CE consolidat           
 

1. Numarul din 
Nomenclatura  
de la Bruxelles 

 
2. Numele produsului 

 
CAPITOLUL 1  Animale vii 
CAPITOLUL 2 Carne şi organe comestibile 
CAPITOLUL 3 Peşti, crustacee si moluşte 
CAPITOLUL 4 Lapte şi produse lactate; ouă de pasăre; miere naturală 
CAPITOLUL 5 
05.04 
 
 
05.15 
 

 
Intestine, vezici si stomacuri de animale, întregi sau transate, altele 
decât cele de peşte  
 
Produse de origine animală, nedenumite sau cuprinse în altă parte; 
animalele moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii pentru consumul 
uman 

CAPITOLUL 6 Plante vii si produse de floricultură 
CAPITOLUL 7  Legume, plante, rădăcini şi tuberculi alimentari 
CAPITOLUL 8  Fructe comestibile; coajă de agrume si de pepene galben 
CAPITOLUL 9  Cafea, ceai şi condimente, cu exceptia maté-ului (nr. 09.03) 
CAPITOLUL 10  Cereale 
CAPITOLUL 11 Produse de panificaŃie; malŃ; amidoane şi fecule; gluten; inulină 
CAPITOLUL 12 
 

SeminŃe şi fructe oleaginoase; sâmburi, seminŃe si fructe diverse; plante 
industriale si medicinale; paie si furaje  

CAPITOLUL 13  
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fostul 13.03  Pectină 
CAPITOLUL 15 
15.01 
 
15.02 
 
 
15.03 

Osânza si alte grasimi de porc presate sau topite; grăsime de pasăre 
presată sau topită 
 
Seuri (ale speciilor bovină, ovină şi caprină) brute sau topite, inclusiv 
seurile denumite „primul suc” 
 
Stearina solară; oleo-stearina; ulei de osânză si oleo-margarină 
neemulsionată, făra amestec şi neprelucrată 

CAPITOLUL 15 
15.04 
 
15.07 
 
15.12 
 
 
15.13 
 
15.17 
 

 
Grăsimi şi uleiuri de peşte şi mamifere marine, chiar şi rafinate 
 
Uleiuri vegetale stabile, fluide sau solide, brute, epurate sau rafinate  
 
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale hidrogenate, chiar şi rafinate, 
dar nepreparate  
 
Margarină, înlocuitor de osânză şi alte grăsimi alimentare preparate  
 
Resturi provenite din prelucrarea grăsimilor sau din ceară animală sau 
vegetală 

CAPITOLUL 16  Preparate din carne, peşte, crustacee şi moluşte 
CAPITOLUL 17 
17.01  
17.02  
 
17.03  
17.05*  

 
Zahăr din sfeclă şi din trestie, în stare solidă 
Alte tipuri de zahăr; siropuri; înlocuitori de miere, chiar şi amestecati 
cu miere naturală; zahăr şi melasă caramelizate 
Melasă, chiar şi decolorată  
Diverse tipuri de zahăr, sirop şi melasă aromatizate sau cu adaos de 
coloranŃi (inclusiv zahărul vanilat sau vanilina), cu exceptia sucurilor 
de fructe cu adaos de zahăr în orice proporŃie 

CAPITOLUL 18 
18. 01 
18.02 

 
Boabe de cacao întregi si zdrobite, brute sau măcinate 
Coji, piele, pelicule şi deseuri de cacao 

CAPITOLUL 20 Preparate din legume, zarzavaturi, fructe şi alte plante sau părŃi în 
plante 

CAPITOLUL 22 
22.04 
 
22.05 
 
22.07 

 
Must de struguri partial fermentaŃi, chiar dacă fermentaŃia este oprită 
prin alt procedeu decât cu ajutorul alcoolului 
Vin din struguri proaspeŃi; must de struguri proaspeŃi oprit din 
fermentaŃie inclusiv mistela)  
Cidru, vin de pere, hidromel si alte bauturi fermentate  

CAPITOLUL 22 
(continuare)  
fosta 22.09* 
 
22.10 (*)  

Alcool etilic, denaturat sau nu, de orice tărie şi obŃinut din produse 
agricole prevăzute în anexa I la Tratat, cu excepŃia rachiurilor, 
lichiorurilor si a altor băuturi spirtoase şi preparate alcoolice compuse 
(numite „extrase concentrate”) pentru fabricarea băuturilor 
OŃeturi comestibile şi înlocuitori comestibili ai acestora 

CAPITOLUL 23  
 

Resturi şi deşeuri din industria alimentară; alimente preparate 
pentru animale 
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CAPITOLUL 24 
24.01  

Tutun brut sau nefabricat; deşeuri de tutun 

CAPITOLUL 45 
45. 01 

Plută naturală brută şi deşeuri de plută; plută concasată, granulată sau 
praf  

CAPITOLUL 54 
54.01  

In brut, dărăcit, scarmanat, pieptănat sau tratat în alt mod, dar 
netors; câlti şi deseuri (inclusiv scame) 

CAPITOLUL 57 
57.01  

Cânepă (Cannabis sativa) bruta, daracită, scarmanată, pieptanată sau 
tratată în alt mod, dar netoarsă; câlti şi deşeuri (inclusiv scame) 

        * PoziŃie adaugată prin articolul 1 din Regulamentul Consiliului ComunităŃii Economice 
Europene nr. 7a din 18 decembrie 1959 (JO 7, 30.01.1961, p. 71/61). 

 
 
Notă: Toate întreprinderile din industrie care depun proiecte de cogenerare de înaltă eficienŃă 
în cadrul cererii de propuneri de proiecte trebuie să aibă înscrisă în statutul societăŃii pe lângă 
codul CAEN corespunzător activităŃii economice (industria extractivă sau industria 
prelucrătoare cu excepŃiile precizate mai sus) activitatea din Codul CAEN corespunzatoare 
Diviziunii 35: „ProducŃia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiŃionat” ; aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de la Registrul ComerŃului. 
 
Întreprinderea care depune un proiect în cadrul cererii de propuneri de proiecte pentru această 
operaŃiune este necesar să aibă înscris în certificatul constatator cel puŃin unul dintre codurile 
CAEN Rev 2 eligibile precizate mai sus, care să fie identic cu codul CAEN Rev 2 aferent 
activităŃii proiectului (care se va preciza în cererea de finanŃare depusă de către solicitant). 

 
 

În cadrul acestei operaŃiuni nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare conform 
prevederilor HG nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal pentru 
dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor”, astfel: 

a) sectorul pescuitului şi acvaculturii; 
b) sectorul construcŃiei de nave; 
c) industria carboniferă; 
d) industria siderurgică; 
e) sectorul fibrelor sintetice; 
f) activităŃile legate de producŃia primară a produselor agricole prevăzute în anexa nr. 1 la 
Tratatul instituind Comunitatea Europeană; 
g) procesarea şi marketingul produselor agricole, inclusiv a celor care imită sau substituie 
laptele, ori produselor din lapte, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 1.898/8715) 
De asemenea, în cadrul acestei operaŃiuni nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele 
obiective: 
a) susŃinerea financiară a activităŃilor de export către Ńări terŃe sau către state membre, legată 
direct de cantităŃile exportate, de crearea şi funcŃionarea unei reŃele de distribuŃie ori pentru 
alte cheltuieli curente legate de activitatea de export; 
b) utilizarea preferenŃială a produselor naŃionale în detrimentul produselor importate; 
c) achiziŃionarea de echipamente de transport în sectorul transportului. 
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Anexa 2. OPIS al Dosarului Cererii de FinanŃare 
 

Nr. 
Crt. 

Document Pagina 

1.  Cerere de finanŃare (original şi două copii - conform model din Anexa  3) şi 
un CD (în format Word) care să conŃină aceleaşi informaŃii din Cererea de 
finanŃare (exclusiv anexe)  

 

2.  Certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Registrului ComerŃului 
de pe lângă tribunalul unde îşi are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile 
înaintea depunerii cererii de finanŃare, care să menŃioneze obligatoriu : datele 
de identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanŃii legali ai societăŃii, 
domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, situaŃia 
juridică a societăŃii, sediile secundare şi punctele de lucru 

 

3.  DeclaraŃie de eligibilitate a solicitantului, în original, completată şi semnată 
de reprezentantul legal al solicitantului conform model din din Anexa 3A 

 

4.  BilanŃul contabil depus şi înregistrat la organul fiscal competent, inclusiv 
contul de profit şi pierdere şi datele informative pentru ultimele 3 exerciŃii 
financiare încheiate, anterioare anului de depunere a CRF, în copie. 
Întreprinderile cu activitate de mai puŃin de 3 ani vor depune aceste 
documente pentru exerciŃiile financiare încheiate. 
Întreprinderile mari pot depune documentele de mai sus numai pentru ultimul 
exerciŃiu financiar încheiat, în copie. 

 

5.  DeclaraŃie de angajament, în original, completată şi semnată de 
reprezentantul legal al solicitantului conform model din Anexa 3B 

 

6.  Hotărârea Adunării Generale a AcŃionarilor (AGA) / Consiliul de 
AdministraŃie (CA) sau orice alt act oficial al organelor abilitate prin 
lege/statutul solicitantului să aprobe cheltuielile şi care aprobă inclusiv 
bilanŃul energetic sau concluziile bilanŃului energetic în original sau copie, 
care să declare aprobarea cheltuielilor de proiect la valoarea, în perioada şi în 
modul recomandat de SF pentru obŃinerea performanŃelor tehnice şi 
financiare declarate în CRF. 

 

7.  Dovada depunerii solicitării pentru actul administrativ al autorităŃii 
competente pentru protecŃia mediului obŃinut conform legii (decizia etapei de 
încadrare sau acordul de mediu), în copie.  

Notă: Decizia etapei de încadrare eliberată conform legii va fi completată la 
capitolul „Recomandări”. Documentul trebuie să conŃină denumirea 
proiectului, poziŃia geografică exactă, adresa administrativă, datele de 
începere şi de terminare a proiectului, exact în aceeaşi formă şi conŃinut ca în 
SF. Solicitantul trebuie să se asigure, prin modul în care face cererea către 
AgenŃia pentru ProtecŃia Mediului, că datele menŃionate mai sus sunt trecute 
corect şi complet în decizia etapei de încadrare. 

 

8.  CV – urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului  
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(conform Anexa 3C) şi fişele de post aferente (în cazul în care aceste poziŃii 
sunt ocupate) SAU fişele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziŃii nu 
sunt ocupate şi cerinŃele minime ale solicitantului privind experienŃa acestora 
(în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  management al 
proiectului) – în copie; 

9.  Certificat de urbanism eliberat de autorităŃile administraŃiei locale, dacă este 
cazul  

 

10.  Aviz de amplasament, emis de operatorul de reŃea electrică la care este 
racordat solicitantul de finanŃare – dacă măsura de creştere a eficienŃei 
energetice aduce modificări de natura celor prevăzute la art. 2 din H.G. 
90/2008 – pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor 
la reŃelele electrice de interes public. 

 

11.  Studiul de fezabilitate, elaborat conform HG 28/2008 cu completările 
solicitate în Anexa 3D, în copie, însoŃit de Hotărârea AGA/CA sau orice alt 
act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului să aprobe SF, 
în original sau copie, privind aprobarea SF. 
Notă: SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an 
înaintea datei de depunere a cererii de finanŃare şi trebuie să conŃină în 
mod obligatoriu informaŃiile solicitate în Anexa 3D. 

 

12.  Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu, în original (conform Anexa 
3E) 

 

  13. DeclaraŃie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat, în original 
( conform Anexa 3F) 

 

  14. DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii, în original, dacă este cazul (Anexa 3 G) 

 

  15. BilanŃul energetic sau concluziile bilanŃului energetic, întocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu menŃionarea obligatorie a 
conturului de bilanŃ şi a entităŃii care a efectuat bilanŃul pentru societatea 
comercială care a depus CRF 

 

  16. Scrisoarea de confort conform modelului din Anexa 3K, dacă solicitanŃii 
apelează la împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuŃiei proprii la 
proiect 

 

  17. Alte documente care nu sunt obligatorii, dar se punctează suplimentar  

 
 
Notă: Solicitantul va completa opisul dosarului cererii de finanŃare conform listei de mai sus,   
care va fi numerotat începând cu pagina 0, conform instrucŃiunilor prevăzute la Cap. VII.1. 
Documentele solicitate în copie trebuie însoŃite de ştampila unităŃii şi semnătura autorizată a 
reprezentantului legal al solicitantului, pe fiecare pagină (Vă rugăm să consultaŃi lista de 
verificare a conformităŃii administrative şi eligibilităŃii, respectiv Anexa 4) 
 
Toate documentele solicitate în Opis trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii 
CRF şi să fie emise pe numele solicitantului. 
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Anexa 3. Cererea de finanŃare 
 

[Este obligatoriu ca formatul standard al Cererii de finantare să fie păstrat ca atare; nu se 
admit modificări, eliminări de paragrafe sau necompletarea vreunei secŃiuni. Solicitantul va 
completa cu atenŃie toate datele, fară omisiuni sau greşeli, aceste date fiind evaluate conform 
criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, evaluare tehnică şi financiară. În 
momentul completării Cererii de finanŃare, solicitantul va şterge instrucŃiunile prevăzute în 
paranteza dreaptă.] 

 

FORMULARUL CERERII DE FINANłARE 

INSTRUMENTELE STRUCTURALE ALE UE 

FORMULAR  PENTRU PROGRAMUL OPERAłIONAL  SECTORIAL CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂłII ECONOMICE 

 

 

 

ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE 
FINANłARE 

 

1. InformaŃii privind solicitantul  

 

2. Descrierea proiectului 

 

3. ConcordanŃa cu politicile UE şi legislaŃia naŃională 

 

4. Bugetul proiectului/ Surse de FinanŃare 

 

5. Anexe şi certificarea aplicaŃiei 

 

 

____________________ 
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ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANłARE 

Se completează de către  Organismul Intermediar  

InstituŃia ……………………….. 

Data înregistrării ………………… Numele şi prenumele persoanei care 
înregistrează………………………….. 

Număr de 
înregistrare…………….... 

Semnătura…………………………… 

Număr cerere de proiecte……….. 4  

 

TITLUL PROIECTULUI:  ……………………………............................................ 

[titlul proiectului trebuie să fie relevant şi în concordanŃă cu activităŃile preconizate] 

 
Număr de înregistrare al proiectului emis de solicitant (zi/luna/an):..................  

 

0. INFORMAłII PRIVIND TIPUL ASISTENłEI FINANCIARE NERAMBURSABILE 
SOLICITATE 

     Tipul asistenŃei comunitare nerambursabile: FEDR 

[nu se vor mai face alte completări] 

 

1. INFORMAłII PRIVIND SOLICITANTUL 

   1.1 SOLICITANT 

  Numele organizaŃiei: …………………………………….. 

  Cod de înregistrare fiscală  ………….....……………………. 

  Cod unic de înregistrare ………...............................………… 

  Număr de înregistrare la Registrul ComerŃului:...................................................... 

       Cod CAEN (aferent activităŃii principale): ....................................................... 

   Codul/codurile CAEN al/ale activităŃii/activităŃilor solicitantului (codul proiectului)    

                                                
4 Se completează în cazul în care se organizează sesiuni periodice de depunere 
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    pentru care se solicită sprijin din Fonduri Structurale5: ............................................. 

   Data de început a activităŃii  economice a solicitantului, dintr-un sector eligibil 
pentru care se solicită cofinanŃare (aferente codului proiectului):  

    .............................................  

(Activitatea economică a proiectului, dintr-un sector eligibil, este necesar să fi fost efectiv 
realizată în exerciŃiul financiar anterior depunerii CRF conform prevederilor grilei de 
verificare a eligibilităŃii proiectului) 

 Adresa poştală:       ……………………………………..  

         Adresa poştă electronică ………………… ………………….(dacă este cazul)
  

1.2. TIPUL SOLICITANTULUI:   

□    societate comercială   

 Anul înfiinŃării societăŃii comerciale……………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

n – anul depunerii cererii de finanŃare  

 [Aceste date vor fi preluate din bilanŃurile aferente anilor financiari respectivi] 

(este necesar ca solicitantul să completeze, în tabelul de mai sus, numai linia aferentă unui 
singur tip de profit, (profit net sau profit din exploatare) luat în considerare în cadrul 
procesului de evaluare a eligibilităŃii solicitantului)  

□   tipul intreprinderii (se va menŃiona fie intreprindere mică, intreprindere mijlocie 
sau mare, după caz) : 

...................................................................................................................................... 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL (persoana care are dreptul, conform actelor de 
constituire/ actelor de organizare şi funcŃionare pentru administraŃia publică, să semneze şi să 

                                                
5  Pentru proiectele de cogenerare de înaltă eficienŃă se va înscrie pe lângă codul CAEN corespunzător activităŃii 
economice eligibile (industria extractivă sau industria prelucrătoare cu excepŃii) activitatea din Codul CAEN 
corespunzatoare Diviziunii 35: „ProducŃia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiŃionat”, precizat şi în statut 

Date despre societatea 
comercială 

Anul n* Anul n*-1 Anul n*-2 

Număr de angajaŃi    

Cifra de afaceri Nu se aplică   

Profit net Nu se aplică   

Profit din exploatare  Nu se aplică   
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reprezinte organizaŃia) 

   Nume      …………………………. 

  FuncŃie                ………………………… 

 Număr de  telefon   …………………………. 

 Număr de  fax      ………………………….. 

 Adresă poştă electronică………………………….. 

1.4   PERSOANA DE CONTACT (care va Ńine legătura cu toate instituŃiile implicate) 

   Nume    …………………………. 

  FuncŃie                 ………………………… 

 Număr de  telefon …………………………. 

 Număr de  fax   ………………………….. 

 Adresă poştă electronică ………………………….. 

1.5  BANCA  

 Banca/ Sucursală:             ………………………... 

 Adresa:   …………………………. 

 Cod IBAN:  …………………………… 

1.6  SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE 

 AŃi beneficiat de asistenŃă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din 
partea instituŃiilor financiare internaŃionale (IFI) în ultimii  5 ani?         Da     □       Nu  
□ 

[se va completa în detaliu cu tipul asistenŃei şi menŃionarea în clar a instituŃiei de la care s-a 
obŃinut finanŃarea] 

 

Dacă da, vă rugăm specificaŃi următoarele informaŃii pentru 3 proiecte (cele 3 
proiecte vor fi selectate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a 
semnat contractul): 

         Titlul proiectului şi nr. de referinŃă  ……………………… 

Stadiul implementării proiectului, rezultate obŃinute…….. 

Valoarea proiectului…………………(în lei) 

Sursa de finanŃare……………………. 

 

 Vă rugăm să specificaŃi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri 
de finanŃare a mai fost solicitat  sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri 
UE? 

   Da □                                            Nu □ 
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 Dacă da, vă rugăm specificaŃi următoarele informaŃii: 

 Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului ……………………… 

 Sursa de finanŃare……………………………. 

  

Vă rugăm să specificaŃi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri 
de finanŃare a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri 
UE, în ultimii 5 ani? 

   Da □                                           Nu □ 

 Dacă da, vă rugăm specificaŃi următoarele informaŃii: 

Titlul proiectului şi nr. de referinŃă  ……………………… 

Valoarea proiectului…………………(în lei) 

Sursa de finanŃare……………………. 

Activitatea finanŃată....................................  

 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.1 AP A PROGRAMULUI OPERAłIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   
INTERVENłIE 

PROGRAMUL OPERAłIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂłII 
ECONOMICE 

AXA PRIORITARĂ 4 „Creşterea eficienŃei energetice şi a securităŃii furnizării, în 
contextul combaterii schimbărilor climatice” 

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

OPERATIUNEA „Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi 
din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei 
energetice” 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT ORIZONTAL PENTRU DEZVOLTAREA 
REGIONALĂ DURABILĂ ŞI REDUCEREA EMISIILOR  aprobată prin HG nr. 
718/2008 

 

2.2 AMPLASAMENTUL PROIECTULUI [se va completa în clar, fără prescurtări] 

ROMÂNIA 
REGIUNEA: 
JUDEłUL: 
LOCALITATEA: 
 

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI  
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2.3.1 Obiectivul proiectului (Se vor prezenta obiectivul general şi obiectivele specifice ale 
proiectului; de asemenea se va explica cum contribuie proiectul la realizarea obiectivelor 
specifice aferente operaŃiunii a) DMI 1, AP 4, precum şi la realizarea obiectivului general 
al Programului OperaŃional Sectorial Cresterea CompetitivităŃii Economice) 
 
[se recomandă citirea cu atenŃie a Ghidului şi acordarea unei atenŃii deosebite în încadrarea 
activităŃilor şi obiectivelor proiectului propus în cerinŃele programului] 
 
 
2.3.2 Context (Se va preciza dacă proiectul pentru care se solicită finanŃarea este o 
componentă a unei operaŃiuni complexe, explicându-se dacă acestea sunt independente din 
punct de vedere tehnic şi financiar şi ce criterii s-au folosit la departajarea lor) 

[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
 
2.3.3 Justificarea necesităŃii implementării proiectului 
(se va preciza de ce este necesar acest proiect pentru atingerea obiectivelor şi care este 
valoarea sa adăugată) 
[nu mai mult de o pagina şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
 
2.3.4. ActivităŃi previzionate a se realiza (se vor prezenta activităŃile şi sub-activităŃile şi 
corelarea cu calendarul activităŃilor prevăzut la punctul 2.6) 
 
[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
2.3.5. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului (se vor preciza sediul/ sediile 
aferente activităŃilor prevăzute prin proiect, dotările, echipamente IT deŃinute şi utilizate 
pentru implementarea proiectului ce face obiectul cererii de finanŃare etc) 
 
[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
 
2.3.6 Rezultate anticipate (se vor descrie rezultatele anticipate din fiecare activitate şi sub-
activitate menŃionată anterior la pct.2.3.3) 
 
[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
2.3.7 PotenŃialii beneficiari ai proiectului/ grupul Ńintă cuantificat (dacă este posibil) 
(se vor indica grupurile/entităŃile care vor beneficia/vizate de rezultatele proiectului, direct 
sau indirect) 
[nu mai mult de o pagină şi se va corela cu Studiul de fezabilitate] 
 
2.3.8. Proiectul vizează cel puŃin una din măsurile ( se va marca cu X tipul măsurii în 
tabelul de mai jos) prevăzute în lista indicativă a măsurilor eligibile pentru îmbunătăŃirea 
eficienŃei energetice, conform O.G. nr. 22 / 2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea 
utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, Anexa nr. 1, respectiv: 
 



                                                                               

43  

  procese de fabricaŃie (de exemplu, utilizarea mai eficientă a aerului comprimat, a 
condensatului, a întrerupătoarelor şi a valvelor, folosirea unui sistem automat şi 
integrat, regimuri eficiente "în aşteptare") 

 motoare şi sisteme de transmisie (de exemplu, creşterea gradului de utilizare a 
comenzilor electronice, variatoare de viteză, programe de aplicare integrată, 
convertizoare de frecvenŃă, motoare electrice cu eficienŃă ridicată) 

 ventilatoare, variatoare de viteză şi ventilaŃie (de exemplu, dispozitive/sisteme noi, 
utilizarea ventilaŃiei naturale) 

 gestiunea răspunsului la cererea de energie (de exemplu, gestiunea sarcinii, sisteme 
de control al tăierii vârfului de sarcină) 

 cogenerare de înaltă eficienŃă (de exemplu, aparate de producere combinată a 
energiei electrice şi termice) 

 
(În cazul proiectului care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă, stabilirea eficienŃei 

procesului de cogenerare se va realiza în conformitate cu H.G. nr. 219 / 2007, Anexa 3; 
Tehnologiile de cogenerare propuse în proiectul care vizează cogenerarea de înaltă 

eficienŃă vor fi cele reglementate de H.G.  nr. 219 / 2007, Anexa 1. 
Se va bifa fie măsura de cogenerare de înaltă eficienŃă, fie una sau mai multe din celelalte 

măsuri de eficienŃă energetică.) 
 
2.3.9. Consumul a 60 % din energia anuală totală produsă de instalaŃia în cogenerare de 
înaltă eficienŃă este prevăzut de către deŃinătorul acesteia, încă de la stadiul de SF, atât 
tehnologic cât şi economic. 
 
 
 
 
 
 [se va marca cu X răspunsul corect  ] 
 

2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI  

PrecizaŃi care sunt resursele umane alocate proiectului (existente şi viitoare), precum şi 
metodologia de implementare a proiectului  

………………………………………………………………………………………………….. 

[toate aceste informatii vor fi extrase şi sintetizate ca atare din Studiul de fezabilitate; 
corectitudinea informaŃiilor este obligatorie] 

2.5  DURATA PROIECTULUI 

PrecizaŃi durata implementării proiectului, exprimată în luni începând cu data semnării 
contractului: 

[se va corela cu informaŃiile din Studiul de fezabilitate şi se vor respecta restricŃiile privind 
perioada de implementare a proiectului, impuse de prevederile din ghidul solicitantului] 

 2.6   CALENDARUL ACTIVITĂłILOR 

CompletaŃi tabelul de mai jos cu activităŃile care au avut loc până la momentul depunerii 
cererii de finanŃare şi/sau previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, 

DA NU 
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precum şi datele la care acestea s-au realizat şi se vor realiza, corelate cu metodologia de 
implementare a proiectului: 

Activitate 
(până la 
semnarea 
contractului 
de finanŃare) 

De la…. Pana la…. 

1. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
2. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
3. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
.... zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
n. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

 
Activitate 
(după 
semnarea 
contractului 
de finanŃare) 

De la…. Pana la…. 

1. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
2. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
3. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
.... zi_________luna_______an zi_________luna_______an 
n. zi_________luna_______an zi_________luna_______an 

 
[CompletaŃi primul tabel cu  activităŃile realizate până la semnarea contractului de finanŃare 
cu datele calendaristice (ex.2 iunie 2007) şi al doilea tabel cu activităŃile realizate după 
semnarea contractului de finanŃare cu nr. zilei, lunii (ex.a treia luna) şi anului (ex: primul an) 
de la semnarea contractului de finanŃare. ] 

2.7 INDICATORI6 DE MONITORIZARE A PROIECTULUI 

CompletaŃi valoarea prognozată a  indicatorilor  din tabel.  

INDICATORII  DE  MONITORIZARE  AI  PROIECTELOR  DE ÎMBUNĂTĂłIRE  A  
EFICIENłEI  ENERGETICE  LA  CONSUMATORUL  FINAL 
 

Tipul proiectelor Indicatori Output UM  

Proiecte care 
vizează :                    
- Procese de 

 Reducerea puterii electrice absorbite din sistem  (MW) 

                                                
6 Lista completă a indicatorilor de monitorizare se va considera definitivă la momentul semnării 
contractului de finanŃare. În situaŃia în care beneficiarul nu realizează integral indicatorii 
proiectului asumaŃi prin contract, finanŃarea nerambursabilă acordată va fi redusă proporŃional. 
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Reducerea cantităŃii de gaze naturale absorbite din reŃea  
 

(MWh) 
 

fabricaŃie a 
produselor                                      
- Motoare şi 
AcŃionări                                 
- Ventilatoare, 
acŃionări cu 
turaŃie variabilă şi 
ventilaŃie   
- Managementul 
răspunsului  la 
cererea de energie 
- Cogenerarea de 
înaltă eficienŃă 

Reducerea cantităŃii de abur sau/şi apă fierbinte, exclusiv 
pentru scopuri industriale  

(MWh) 

 Puterea instalată (pentru cogenerare de înaltă eficienŃă) (MW) 

DescrieŃi/ cuantificaŃi orice realizare sau rezultat din implementarea  proiectului care nu este 
inclus în tabelul de mai sus, dar care poate aduce valoare adăugata pentru proiect  (includeŃi 
maximum 5 asemenea indicatori).  

Solicitantul va completa cu Ńinte indicatorii care se aplică tipului de proiect depus. 

 

2.8  RELAłIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE           

TIP DENUMIRE MOD DE RELAłIONARE 

PROGRAM   

STRATEGIE   

PROIECT   

ALT DOCUMENT RELEVANT 
LA NIVEL NAłIONAL/ 
REGIONAL 

  

 

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 

OrganizaŃia este plătitoare de TVA? 

                   Da □                                          Nu □ 

            Dacă DA vă rugăm să prezentaŃi codul de plătitor de TVA pentru activităŃile 
desfăşurate.............. 
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 Dacă NU, există activităŃi în cadrul proiectului pentru care solicitaŃi finanŃare 
conform prezentei cereri, pentru care organizaŃia este plătitoare de TVA ?  

                   Da □                                          Nu □ 

 

2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI   

Vă rugăm să precizaŃi modul în care proiectul se autosusŃine financiar după încetarea 
finanŃării solicitate prin prezenta CRF, capacitatea de a asigura operarea şi întreŃinerea 
investiŃiei după finalizare (entităŃi responsabile, resurse umane şi financiare, fonduri, 
activităŃi, orizont de timp).  

....................................................................................... 

[se va corela cu informaŃiile din Studiul de fezabilitate, dar nu mai mult de o pagină] 

2.11 IMPACTUL ASISTENłEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA 
IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

AsistenŃa financiară nerambursabilă pe care o solicitaŃi va avea rolul să: 

a) accelereze implementarea proiectului 

  Da □                                          Nu □ 

Vă rugăm să detaliaŃi………………………………………………………………. 

b) este esenŃială pentru implementarea proiectului 

  Da □                                          Nu □ 

Vă rugăm să detaliaŃi.……………………………………………………………… 

[se va completa cu informaŃii privind felul în care asistenŃa nerambursabilă va contribui la  
implementarea proiectului – nu mai mult de jumatate de pagină, în corelare cu informaŃiile 
din Studiul de fezabilitate] 

2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE 

PrezentaŃi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu 
asistenŃa financiară nerambursabilă  

(Vor fi incluse următoarele tipuri de activităŃi de informare şi publicitate: anunŃ de presă într-
un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului anunŃ de presă la închiderea 
proiectului cu menŃionarea rezultatelor obŃinute, precum şi editarea sau afişarea de: broşuri, 
pliante, panouri, etichete etc) 

 

Nr. Activitatea de informare şi 
publicitate  

(va rugăm descrieŃi, pe scurt) 

Durata estimată/ 
Perioada 

Costuri estimate 

1    
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2    

 

[se menŃionează măsurile ce urmează a fi luate în vederea respectării legislaŃiei comunitare în 
vigoare] 

 
3. CONCORDANłA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAłIA NAłIONALĂ 

  

3.1  Vă rugăm să explicaŃi modul în care proiectul va respecta legislaŃia UE şi naŃională 
privind protecŃia mediului, inclusiv principiul “poluatorul plăteşte” (dacă este 
cazul).……………………………………………………………………………………… 

[se va face referire la legislaŃia în vigoare cu motivările corespunzătoare – nu mai mult 
de jumatate de pagină] 

 Va rugăm să completaŃi autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu – Anexa 3E 
la cererea de finanŃare. 

 

3.2  DEZVOLTAREA DURABILĂ 

ExplicaŃi modul în care proiectul contribuie la respectarea principiului privind dezvoltarea 
durabilă ………… 

[se va completa cu informŃii prin care solicitantul explică modul în care proiectul corespunde 
necesităŃilor prezentului fără a influenŃa calitatea factorilor de mediu şi cum contribuie la 
creşterea eficienŃei energetice – nu mai mult de o  pagină]  

3.3 EGALITATEA DE ŞANSE  

[SubliniaŃi modul în care principiul privind egalitatea de şanse a fost integrat în elaborarea 
şi implementarea proiectului, fie în activităŃi, fie în managementul proiectului, menŃionând 
orice componentă specifică care arată acest lucru]………………………………………….. 

[se va completa cu informaŃii privind modul în care solicitantul va asigura egalitatea de şanse 
şi de tratament între angajaŃi, inclusiv în respectarea acestui principiu la incheierea 
contractelor de achiziŃii/servicii – nu mai mult de o pagină] 

3.4 ACHIZIłII  

Vă rugăm să completaŃi formularul privind programul achiziŃiilor: 

 
ACHIZIłII  DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE 

FINANłARE 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului/ 

Acordului-cadru 

pentru realizarea 
proiectului 

Valoarea 
reală* (Lei) 

Procedura 

aplicată 

Data 
începerii 

procedurii 

Data finalizării 
procedurii/Stadiul 

procedurii 
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*Se va completa numai pentru activităŃi demarate după data de 14.07.2008. 

 

 
ACHIZIłII PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII 

DE FINANłARE 

Nr. 
Crt. 

Obiectul 
contractului/Acordului-
cadru pentru realizarea 

proiectului 

Valoarea 
estimată 

(Lei) 

Procedura 

aplicată 

Data 
estimată 
pentru 

începerea 
procedurii** 

Data 
estimată 
pentru 

finalizarea 
procedurii** 

      

      

      

**Se va completa cu nr. Lunii (ex. A treia luna) de la semnarea acordului de finanŃare 

 

4.FINANłAREA PROIECTULUI 

4.1 DETALIEREA COSTURILOR PROIECTULUI PE FIECARE CATEGORIE DE  

CHELTUIALĂ 

[se va corela cu studiul de fezabilitate] 

Notă: se vor anexa documentele justificative (oferte, prospecte utilaje, etc) care au stat la baza 
estimării bugetului proiectului 
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Nr. 
crt. 

FinanŃarea nerambursabilă ContribuŃia proprie 

 

Denumirea 
cheltuielii* 

Valoarea 
totală a 

cheltuiel
ii cu 
TVA 
(lei) 

Valoarea 
totală 

eligibilă 
a 

cheltuiel
ii (lei) 

Prevederile 
legale *** 

Procentul 
(%) ** 

Valoarea 
finanŃării 

nerambursabi
le 
 

lei 

la 
valoarea 
eligibilă 

a 
cheltuiel
ii (lei) 

Cheltuieli 
conexe şi 
neeligibile 

(lei) 

0 1 2 = 3+8 3= 6+7 4 5 6 7 8 
 Cheltuieli 

pentru 
investiŃia de 
bază 

  OMEF 
2242/22.07
.2008, art. 
3 

    

 a) cheltuieli 
pentru 

construcŃii 
şi instalaŃii 
legate de 

construcŃii, 
pe obiecte 

de 
construcŃie 

       

 b) cheltuieli 
pentru 

montajul 
utilajelor 

tehnologice 
şi al 

utilajelor 
incluse în 
instalaŃiile 

funcŃionale, 
inclusiv 
reŃelele 
aferente 
necesare 

funcŃionării 
acestora, 

desfăşurate 
pe obiecte 

de 
construcŃie 

  OMEF 
2242/22.07
.2008, 
Anexa 1, 
(b) 

    

 c) cheltuieli 
pentru 
utilaje, 

echipament
e 

tehnologice 
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* cheltuielile vor fi detaliate pe elementele componente ale fiecărei categorii de cheltuieli. 

** rata de cofinanŃare din fonduri publice aşa cum este stabilită în schema de ajutor de 
stat. (rata cofinanŃării nerambursabile aplicabilă trebuie să se regăsească obligatoriu la 
toate categoriile de cheltuieli eligibile) 
*** HG 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi OMEF 2242/22.07.2008 
 
 
 
 

şi 
funcŃionale 
cu montaj 

desfăşurate 
pe obiecte 

de 
construcŃie 

 d) cheltuieli 
pentru 

utilaje şi 
echipament

e fără 
montaj 

precum şi 
echipament

e de 
transport 

tehnologic, 
desfăşurate 
pe obiecte 

de 
construcŃie 

       

 e) cheltuieli 
pentru 

achiziŃia de 
active 

necorporale 

  OMEF 
2242/22.07
.2008, art. 
3 şi Anexa 
1, e) 

Pentru 
întreprinderi 
mari 
maximum 
50% din 
totalul 
cheltuielilor 
eligibile ale 
proiectului  

   

 Alte 
cheltuieli 
neeligibile - 
TOTAL 

       

 TOTAL        
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4.2 SURSE DE FINANłARE A PROIECTULUI  

[se va corela cu studiul de fezabilitate] 

PrezentaŃi detalierea surselor de finanŃare ale proiectului, conform tabelului: 

NR. 
CRT. 

SURSE DE FINANłARE VALOARE 

I VALOAREA TOTALĂ A 
PROIECTULUI (I=II+III) 

 

II VALOAREA NEELIGIBILĂ 
A PROIECTULUI 

 

III VALOAREA ELIGIBILĂ A 
PROIECTULUI 

 

1 ASISTENłĂ FINANCIARĂ 
NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 

 

2 CONTRIBUłIA 
SOLICITANTULUI (2=I-1) 

 

2.1 ContribuŃia în numerar  

2.2 ContribuŃia în natură  

2.3 Împrumut  

[înainte de completare se recomandă citirea cu atenŃie a Ghidului în scopul completării 
corecte a datelor solicitate, acestea constituind criteriu de selecŃie la capitolul eligibilitatea 
proiectului] 

4.3. Graficul cererilor de rambursare 
 
Cerere de 
rambursare nr. 

Activitatea/subactivitatea 
pentru care se solicită 
rambursarea 

Suma estimativă 
de rambursat (lei) 

Data estimativă a 
depunerii (luna...de la 
data semnării 
contractului) 

    
    
    
 
4.4. PrefinanŃarea 
Solicit prefinanŃare: 

� DA  
� NU  
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Dacă DA, vă rugăm specificaŃi: 
 
Data estimată a depunerii cererii de 
prefinanŃare la OIE 

 

% din valoarea totală a ajutorului 
financiar 

 

Cuantumul sumei solicitate (lei)  
 
5. ANEXE ŞI CERTIFICAREA APLICAłIEI 
 

5.1 LISTA DOCUMENTELOR CE ÎNSOłESC CEREREA DE FINANłARE  

[Aceste documente vor însoŃi, în mod obligatoriu, cererea de finanŃare conform OPIS-ului 
dosarului cererii de finanŃare (care va fi pagina 0 a cererii de finanŃare) din Anexa 2.] 

5.2 DECLARAłIE   

Declar că informaŃiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate la prezenta sunt corecte, conforme cu realitatea şi identice cu cele prezentate în 
cele două copii ale dosarului (inclusiv cu cele prezentate în varianta electronică a CRF de 
pe CD), iar asistenŃa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a 
se derula conform descrierii.  

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinŃă nici un motiv pentru care proiectul ar putea 
să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

ÎnŃeleg că, dacă cererea de finanŃare nu este completă cu privire la toate detaliile şi 
aspectele solicitate, inclusiv această secŃiune, ar putea fi respins. 

Prezenta cerere a fost completată în conformitate cu prevederile art. 292 din Codul Penal 
cu privire la fals în declaraŃii. 

 Data  

    FuncŃia ocupată în organizaŃie  

    Nume (majuscule)   

                                                                    Semnătura autorizată  
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Anexa 3A. DeclaraŃie de eligibilitate 
 

DeclaraŃie de eligibilitate 
 

[Acest model se va completa de către reprezentantul legal al solicitantului] 
 
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <...> nr. <....>, eliberată de <organismul 
emitent>, CNP <...> / paşaport nr. <...>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de 
<funcŃie/reprezentant legal/imputernicit> al <denumirea completă a organizaŃiei solicitante>, 
cunoscând că declararea necorespunzatoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie 
infractiune si este pedepsita de legea penală, declar pe propria răspundere că: 
� <denumirea organizaŃiei solicitante> depune Cererea de finanŃare din care această 

declaraŃie face parte integrantă,  în cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea 
Competitivitatii Economice  2007-2013,  

� <denumirea organizaŃiei solicitante> nu se află în nici una din situaŃiile de mai jos: 
� este în dificultate în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat acordat 

pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate (Comunicarea 
Comisiei nr. C244/01.10.2004); 

� are activităŃile comerciale suspendate sau are alte restricŃii în activităŃile comerciale; 
� este declarat într-o situaŃie gravă de încălcare a prevederilor legislatiei privind 

achiziŃiile publice şi/sau a obligatiilor asumate printr-un contract/acord de finantare 
din fonduri publice, conform legislatiei in vigoare; 

� obligaŃiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaŃiilor datorate în ultimele 12 
luni, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de AgenŃia NaŃională de 
Administrare Fiscală; 

� obligaŃiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaŃiilor datorate în ultimul semestru, 
în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităŃile publice locale. 

− Nu am suferit condamnări definitive şi irevocabile din cauza conduitei profesionale 
indreptate impotriva legii, in baza unei hotărâri judecătoreşti;  

− Nu am fost condamnat definitiv si irevocabil pentru infractiuni de fraudă, corupŃie, 
implicare in organizaŃii criminale sau in alte activităŃi ilegale, în detrimentul intereselor 
financiare naŃionale si ale ComunităŃii Europene;  

− Infrastructura şi terenul pe care se face investiŃia îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiŃii: 

 a) nu fac obiectul unor litigii în curs de soluŃionare la instanŃele judecătoreşti, cu 
privire la situaŃia juridică; 

b) nu fac obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau 
dreptului comun; 

c) în cazul aprobării proiectului pentru finanŃare, voi face toate demersurile astfel 
încât, la semnarea contractului, infrastructura (teren/clădire/reŃele) necesară 
implementării proiectului să fie liberă de orice sarcini. 

- ActivităŃile proiectului nu au fost finanŃate şi nu sunt finanŃate în prezent din alte fonduri 
publice, cu excepŃia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, 
etc.);   

 
Data:                                                 Semnătura reprezentantului legal al solicitantului: 
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Anexa 3B. DeclaraŃie de angajament 
 

DeclaraŃie de angajament 
 
Subsemnatul [nume şi prenume], posesor al CI seria [seria] nr. [nr], eliberată de [emitent], CNP 
[nr.] / paşaport nr. [nr.], eliberat de [emitent], în calitate de [functie / reprezentant legal] al 
[denumirea organizaŃiei solicitante], solicitant individual/în parteneriat de finanŃare pentru 
realizarea proiectului [tiltul proiectului], pentru care am depus prezenta Cerere de finanŃare 
 
mă angajez: 

� Să furnizez contribuŃia proprie ce îmi revine din costurile eligibile aferente proiectului, în 
valoare de ………RON reprezentând  % din valoarea totală eligibilă a proiectului, la 
momentul şi în condiŃiile descrise în CRF. (conform secŃiunii 4.2.”Sursele de finanŃare” 
din formularul cererii de finanŃare) ; 

� Să finanŃez toate costurile neeligibile aferente proiectului în concordanŃă cu graficul de 
realizare a proiectului.  

� Să menŃin proprietatea obiectivelor construite/ modernizate şi natura activităŃii pentru 
care s-a acordat finanŃare, pe o perioadă de cel puŃin 5 ani după finalizare/ dare în 
exploatare în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani pentru IMM şi să asigur exploatarea şi 
întreŃinerea în această perioadă  

� Să nu aduc nici o modificare substanŃială, în conformitate cu  definiŃia mai jos, în ce 
priveşte proiectul cofinanŃat, iar în cazul în care aceasta se produce, independent de 
voinŃa mea sau ca rezultat al acŃiunilor mele, să informez Organismul Intermediar în 
termen de 5 zile calendaristice de la data apariŃiei. 
Modificările substanŃiale la un proiect sunt acelea care, cumulativ: 
- afectează major natura şi condiŃiile de implementare sau oferă unui terŃ un avantaj 
necuvenit            şi 
- rezultă de asemenea dintr-o schimbare a naturii proprietăŃii unui articol de 
infrastructură, o încetare sau schimbare în localizare a investiŃiei. sau încetarea unei 
activităŃi de producŃie (după caz, unde se aplică) 

� Să respect legislaŃia naŃională şi comunitară în domeniu (în principal, cu privire la 
protecŃia mediului, achiziŃii publice, informare, publicitate)      

� Să împuternicesc organele fiscale să transmită AM POS CCE /OIE, la solicitarea 
acestora, informaŃii privind situaŃia fiscală a solicitantului 

� Să asigur şi să garantez consumul a 60 % din energia anuală totală produsă în instalaŃia 
de cogenerare de înaltă eficienŃă, în procesul tehnologic al intreprinderii (numai pentru 
proiecte de cogenerare de înaltă eficienŃă) 

� Să nu furnizez informaŃii false 
 
 
Data: 

Semnătura reprezentant legal al solicitantului: 
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Anexa 3C. Model de Curriculum Vitae  
 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume  

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, Ńară  

Telefon(oane) Fix: 
 

Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

  

NaŃionalitate(-tăŃi)  

  

Data naşterii (ziua, luna, anul) 

  

Sex  

  

  

  

ExperienŃa profesională MenŃionaŃi separat fiecare experienŃă profesională relevantă, 
începând cu cea mai recentă dintre acestea.  

  

Perioada (de la – până la) 

FuncŃia sau postul 
ocupat 

 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi  

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

Tipul activităŃii sau 
sectorul de activitate 

 

  

EducaŃie şi formare  

  

Perioada MenŃionaŃi separat fiecare forma de învăŃământ şi program de 
formare profesională absolvite, începând cu cel mai recent.  

Calificarea / diploma 
obŃinută 
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Numele şi tipul 
instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de 
formare 

 

  

InformaŃii suplimentare IncludeŃi aici orice alte informaŃii utile, care nu au fost menŃionate 
anterior, de exemplu: persoane de contact, referinŃe etc.  

  

Anexe EnumeraŃi documentele anexate CV-ului 
 
Notă: Modelul prezentat este conform H.G. nr. 1021/2004. 
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Anexa 3D. ConŃinutul-cadru al Studiului de Fezabilitate 
 

CONłINUTUL cadru al Studiului de fezabilitate 
 
A. Piese scrise 
    Date generale: 
    1. denumirea obiectivului de investiŃii; 
    2. amplasamentul (judeŃul, localitatea, strada, numărul); 
    3. titularul investiŃiei; 
    4. beneficiarul investiŃiei; 
    5. elaboratorul studiului. 
    InformaŃii generale privind proiectul 
    1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului; 
    2. Descrierea investiŃiei: 
    a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiŃii pe termen lung 
(în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaŃia actuală, necesitatea şi 
oportunitatea promovării investiŃiei, precum şi scenariul tehnicoeconomic selectat; 
    b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiŃii pot fi atinse (în 
cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau 
un plan detaliat de investiŃii pe termen lung): 
    - scenarii propuse (minimum două); 
    - scenariul recomandat de către elaborator; 
    - avantajele scenariului recomandat; 
    c) descrierea constructivă, funcŃională şi tehnologică, după caz; 
    3. Date tehnice ale investiŃiei: 
    a) zona şi amplasamentul; 
    b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat; 
    c)situaŃia ocupărilor definitive de teren: suprafaŃa totală, reprezentând terenuri din 
intravilan/extravilan; 
    d) studii de teren: 
    - studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu 
repere în sistem de referinŃă naŃional; 
    - studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 
rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare şi consolidări; 
    - alte studii de specialitate necesare, după caz; 
    e) caracteristicile principale ale construcŃiilor din cadrul obiectivului de investiŃii, specifice 
domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiŃiei, cu recomandarea 
variantei optime pentru aprobare; 
    f) situaŃia existentă a utilităŃilor şi analiza de consum: 
    - necesarul de utilităŃi pentru varianta propusă promovării; 
    - soluŃii tehnice de asigurare cu utilităŃi; 
    g) concluziile evaluării impactului asupra mediului; 
    4. Durata de realizare şi etapele principale; graficul de realizare a investiŃiei. 
    Costurile estimative ale investiŃiei 
 
    1. valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general; 
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    2. detalierea costurilor pe structura devizului pe obiect 
    3. eşalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiŃiei. 
Costul total al investiŃiei este cel stabilit în devizul general al proiectului, construit pe baza 
devizelor pe obiect. 
Devizele pe obiect cuprind totalitatea echipamentelor şi lucrărilor din cadrul proiectului, aşa cum 
apar în - listele de echipamente şi lucrări – ataşate devizelor şi care reflectă cu exactitate toate 
activităŃile impuse de SF pentru realizarea variantei / scenariului recomandat. 
 
Analiza cost-beneficiu: 
    1. identificarea investiŃiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinŃă; 
    2. analiza opŃiunilor:  
 
Vor fi prezentate scenariile tehnico-economice de implementare a proiectului, care să reprezinte 
diverse alternative investitionale dimensionate valoric: 
1. Varianta fără investiŃie = previziuni activitate curentă 
2. Varianta cu investiŃie = previziuni pentru activitatea companiei după implementarea investiŃiei 
în varianta cu asistenŃă financiară nerambursabilă şi varianta fără asistenŃă financiară 
nerambursabilă – din surse proprii ale solicitantului ( activitate curentă + investiŃie); 
 
    3. analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanŃă financiară: fluxul 
cumulat, valoarea actuală netă, rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, termenul de 
recuperare a investiŃiei (PBP); 
    În cadrul analizei se va utiliza metoda incrementală iar determinarea fluxului cumulat se 
face ca diferenŃă între scenariul afacere plus investiŃie şi cel al operării afacerii fără investiŃie.             

Fluxul net de numerar actualizat (fluxul cumulat) ia în considerare numai costurile şi 
veniturile legate direct de obiectivul investiŃiei. Vor fi precizate ce anume costuri şi venituri sunt 
luate în calcul. Fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele nu sunt luate în 
considerare. 

Se va indica şi fluxul  de numerar cumulat pe fiecare an de operare a investiŃiei.   
         - calcularea RIR se va face cu rata de actualizare 5% recomandată de Comisie şi în preŃuri 
constante; 
 Calculul RIR se referă la întregul cost investiŃional, indiferent de sursele de finanŃare. 
         - calcularea PBP se face pe baza balanŃei consolidate ( vezi fluxul incremental cumulat)   
   
    4. analiza de senzitivitate; 
    5. analiza de risc. 
    Sursele de finanŃare a investiŃiei se constituie în conformitate cu legislaŃia în vigoare şi 
constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite 
externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal 
constituite. 
 
AtenŃie! 
Pentru elaborarea ACB se vor utiliza instrucŃiunile privind Analiza Cost Beneficiu (Anexa 3J) 
   
  Estimări privind forŃa de muncă ocupată prin realizarea investiŃiei 
    1. număr de locuri de muncă create în faza de execuŃie; 
    2. număr de locuri de muncă create în faza de operare. 
    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 
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    1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
     (în preŃuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
     din care: 
    - construcŃii-montaj (C+M); 
    2. eşalonarea investiŃiei (INV/C+M): 
    - anul I; 
    - anul II 
    ............; 
    3. durata de realizare (luni); 
    4. capacităŃi (în unităŃi fizice şi valorice); 
    5. alŃi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiŃia, după caz. 
    Avize şi acorduri de principiu 
    1. avizul beneficiarului de investiŃie privind necesitatea şi oportunitatea investiŃiei; 
    2. certificatul de urbanism; 
    3. avize de principiu privind asigurarea utilităŃilor (energie termică şi electrică, gaz metan, 
apă-canal, telecomunicaŃii etc.);    
    4. alte avize şi acorduri de principiu specifice. 
     
B. Piese desenate: 
    1. plan de amplasare în zonă (1:25000 - 1:5000); 
    2. plan general (1: 2000 - 1:500); 
    3. planuri şi secŃiuni generale de arhitectură, rezistenŃă, instalaŃii, inclusiv planuri de 
coordonare a tuturor specialităŃilor ce concură la realizarea proiectului; 
    4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz. 
 
   
ATENłIE! SF va fi însoŃit de hotărârea AGA/CA, privind aprobarea SF, sau orice alt act 
oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului să aprobe SF, în original sau copie. 
SF trebuie să nu fi fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere 
a cererii de finanŃare 

 
 

SF se va completa de asemenea  cu un capitol suplimentar de stabilire a eficienŃei 
energetice a proiectului de investiŃii, în cadrul căruia să se determine prin calcul 
următorii indicatori: 

 
Ean = Economia de energie anuală obŃinută prin implementarea proiectului, exprimată atât în 
unităŃi de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an etc., după caz), unităŃi de măsură convenŃionale 
(tone echivalent petrol pe an – tep/an), cât şi în unităŃi de măsură financiare (lei/an); 
 
V = Durata de viaŃă a principalelor echipamente achiziŃionate şi instalate în cadrul 
proiectului, care conduc la creşterea eficienŃei energetice, exprimată în ani; 
 
Etot = Economia de energie totală obŃinută prin implementarea proiectului, calculată prin 
produsul dintre economia de energie anuală Ean şi durata de viaŃă V a principalelor 
echipamente achiziŃionate şi instalate în cadrul proiectului, care conduc la creşterea eficienŃei 
energetice; Etot se exprimă atât în unităŃi de măsură fizice (MWh/an, Gcal/an etc.), unităŃi de 
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măsură convenŃionale (tone echivalent petrol pe an – tep/an), cât şi în unităŃi de măsură 
financiare (lei/an); 
 
Isp = InvestiŃia specifică aferentă economiei de energie totale obŃinute prin implementarea 
proiectului, calculată ca raport între valoarea totală actualizată a cheltuielilor aferente 
proiectului de investiŃii şi valoarea economiei de energie totale obŃinute prin implementarea 
proiectului;  Isp exprimată în lei/tep; 
 
Dre = Durata de recuperare a investiŃiei prin economia de energie totală realizată, calculată 
prin raportarea valorii totale actualizate a proiectului de investiŃii la valoarea financiară a 
economiei de energie totale obŃinute prin implementarea proiectului; Dre exprimată în ani; 
 
Di = Durata de implementare a lucrărilor de investiŃii, cu începere de la lansarea execuŃiei 
lucrărilor până la punerea în funcŃiune finală a obiectivului; Di exprimată în luni 
calendaristice. 
 

      REE= Rata de economisire a energiei   Economia anuală/Consumul anual 
 
     Cantitatea de emisii de CO2 reduse ca urmare a implementării proiectului 
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NOTĂ: 
Este obligatoriu ca SF să conŃină următoarele documente, absolut necesare realizării etapei 
de evaluare tehnico- financiară: 

– devizul general,  
– toate devizele pe obiect,  
– listele de echipamente şi listele de cantităŃi de lucrări pe baza cărora s-au întocmit 

devizele pe obiect,  
– fişele de date exclusiv tehnice pentru echipamentele propuse de proiect, stabilite de 

elaboratorul SF şi creditate cu performanŃa tehnică recomandată şi analizată la ACB. 
Fişele trebuie să conŃină suficiente date tehnice pentru a se putea încadra 
echipamentele într-o categorie distinctă şi a se justifica preŃul de achiziŃie indiferent 
de origine, 

– bilanŃul energetic sau concluziile bilanŃului energetic, întocmit în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, cu menŃionarea obligatorie a conturului de bilanŃ şi a 
entităŃii care a efectuat bilanŃul, 

– schema termomecanică (unde este cazul) completă ( conŃine toate echipamentele şi 
instalaŃiile propuse sau care sunt direct legate de proiect, sunt descrise în fişele de 
date tehnice şi sunt conŃinute în devizele pe obiect), 

– schema de proces sau Diagrama de proces (P & I D) şi instrumentaŃie  sau Diagrama 
generală de operare a procesului  ( GOD), în toate cazurile, 

– schema electrică monofilară cu marcare şi detalii pe zona pe care s-a făcut bilanŃul 
energetic, în toate cazurile. Dacă legătura la sistemul electroenergetic s-a schimbat 
sau este nouă, shema monofilară trebuie să cuprindă zona de racord, cu toate 
echipamentele impuse de avizul tehnic de racordare şi cu marcarea zonei de limitare a 
beneficiarului, 

– precontracte sau contracte pentru energia termică livrată din instalaŃii de cogenerare 
sau estimarea duratei consumului dacă consumatorul de energie termică este intern. 

– delimitarea exactă a instalaŃiei de cogenerare, de consumatori, de instalaŃiile de 
preparare sau transport a combustibilului şi de instalaŃiile de transport a energiei 
electrice şi termice în conformitate cu Directiva 2006/32/EC, 

– concluziile expertizei autorizate de construcŃii, în cazul utilizării unor construcŃii 
existente pentru rezemarea sau adăpostirea unor echipamente sau instalaŃii noi. 
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Anexa 3E. Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu  

Denumire proiect / ref.: Impactul proiectului asupra 
obiectivelor de mediu relevante  

pentru POS CCE 
Obiective de mediu relevante pentru POS CCE 

P
oz

it
iv

e 

N
eu

tr
e 

sa
u 

ne
ap

lic
ab

ile
 

N
eg

at
iv

e 

ExplicaŃie 
scurtă privind 
amploarea şi 

natura 
impactului  

 MenŃinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si 
aglomerarile in care aceasta este in limitele prevazute de 
normele in vigoare pentru indicatorii de calitate si 
imbunatatirea atunci cand limitele sunt depasite 

    

Limitarea impactului asupra calitatii mediului     

Limitarea poluarii din surse punctiform si difuze a apei     

Limitarea poluarii din surse punctiforme si difuze a 
solului si protejarea solului de eroziunea apei si vantului 

    

Reducerea emisiilor de  gaze cu efect de seră     

Protejarea şi îmbunătăŃirea  condiŃiilor  şi funcŃiilor 
ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării de 
natură antropogenă, fragmentării habitatelor şi 
despăduririlor 

    

Conservarea diversitatii  naturale a faunei, florei şi a 
habitatelor din zone protejate şi potenŃiale arii Natura 
2000 

    

Implementarea unor măsuri pentru mentinerea in 
limitele prevazute de normele in vigoare a noxelor emise 
de mijloacele de transport, zgomotului si trepidatiilor 

    

Exploatare limitata a resurselor naturale epuizabile     

Reducerea generarii de deseuri, valorificarea si 
reciclarea deseurilor 

    

Protejarea peisajelor naturale si culturale prin 
revitalizarea zonelor industriale dezafectate si protejarea 
habitatelor naturale impotriva fragmentarii realizate de 
coridoarele de transport 

    

Conservarea, protejarea si reabilitarea zonei costiere 
romanesti a Marii Negrre, asigurandu-se protejarea 
patrimoniului natural (inclusiv a ecosistemelor terestre si 
acvatice) si cultural in vederea dezvoltarii durabile a 
regiunii 
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Denumire proiect / ref.: Impactul proiectului asupra 
obiectivelor de mediu relevante  

pentru POS CCE 
Obiective de mediu relevante pentru POS CCE 

P
oz

it
iv

e 

N
eu

tr
e 

sa
u 

ne
ap

lic
ab

ile
 

N
eg

at
iv

e 

ExplicaŃie 
scurtă privind 
amploarea şi 

natura 
impactului  

Cresterea eficientei energetice     

Utilizarea energiei din resurse regenerabile     

Informarea publicului cu privire la impactul proiectului 
asupra mediului 

    

 
Semnătura reprezentant legal şi ştampila 

 
Data: 
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Anexa 3F. DeclaraŃie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat 
 

DECLARAłIE PRIVIND CONFORMITATEA CU REGULILE AJUTORULUI DE 
STAT 

 
Subsemnatul <nume, prenume> posesor al CI seria <seria> nr. <nr.>, eliberată de <organismul 
emitent>, CNP <CNP> / paşaPORt nr. <nr.>, eliberat de <organismul emitent>, în calitate de 
<functie / reprezentant legal / împuternicit> al <denumirea solicitant>, cunoscând că declararea 
necorespunzătoare a adevarului, inclusiv prin omisiune, constituie infracŃiune şi este pedepsit de 
legea penală, declar pe propria răspundere că: 

 
o societatea nu a fost/nu este subiectul unui ordin de recuperare a unui ajutor de stat 

ca urmare a unei decizii a Consiliului ConcurenŃei sau a CE, ramasă definitivă şi 
irevocabilă 

sau 
o în cazul în care societatea a fost/este subiectul unui ordin de recuperare a unui 

ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului ConcurenŃei sau a CE, ramasă 
definitivă şi irevocabilă, ordinul a fost deja executat integral în ce priveşte atît 
ajutorul acordat cît şi dobânzile aferente; 

 
o justific necesitatea finanŃării proiectului prin ajutor de stat, deoarece investiŃia nu 

s-ar putea realiza fără sprijin din surse publice întrucât 
...................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
(valoarea investiŃiei, insuficienŃa resurselor proprii de finanŃare, conformarea cu 
standardele comunitare de mediu, importanŃa pentru SEN etc) 

 
o nu s-au efectuat activităŃi în cadrul proiectului care să semnifice “ÎNCEPUTUL 

LUCRĂRILOR (START OF WORK)” – adică nu am demarat alte activităŃi cu 
excepŃia celor necesare pentru realizarea studiilor preliminare de fezabilitate 

 
o nu sprijin în niciun fel prin proiect activităŃi excluse (conform prevederilor HG nr. 

718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal pentru 
dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor”). 

 
 

 
Data:                                                 Semnătura reprezentant legal / împuternicit al Solicitantului: 
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Anexa 3G. DeclaraŃie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor 
mici şi mijlocii 

 
I. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
_____________________________________________________________________ 
Adresa sediului social 
_____________________________________________________________________ 
Cod unic de înregistrare 
_____________________________________________________________________ 
Numele şi funcŃia 
_____________________________________________________________________ 
(preşedintele consiliului de administraŃie, director general sau echivalent) 
II. Tipul întreprinderii 
IndicaŃi, după caz, tipul întreprinderii: 
_ 
|_| Întreprindere autonomă  În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din 
situaŃia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraŃia, fără 
anexa nr. 2 la Legea 346/2004. 
_ 
|_| Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2 la Legea 346/2004, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor 
ataşa la declaraŃie 
_ 
|_| Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor 
efectuate conform anexei nr. 2 la Legea 346/2004, precum şi a fişelor adiŃionale care se vor 
ataşa la declaraŃie 
 
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) 
 
ExerciŃiul financiar de referinŃă*2)  
Numărul mediu anual de 
salariaŃi 

Cifra de afaceri anuală 
netă(mii lei/mii euro)  

Active totale(mii lei/mii 
euro)  

   
   
 
Important:  
PrecizaŃi dacă, faŃă de exerciŃiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări 
care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv întreprindere mică, 
mijlocie sau mare): 
 |_| Nu 
|_| Da (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraŃie referitoare la exerciŃiul financiar 
anterior) 
 
Semnătura _________________________________________________________________ 
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(numele şi funcŃia semnatarului, autorizat să reprezinte întreprinderea) 
Declar pe propria răspundere că datele din această declaraŃie şi din anexe sunt conforme cu 
realitatea. 
 
Data întocmirii........................... 
Semnătura................................. 
 
*1) Datele trebuie calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004. 
*2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile 
financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate 
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
 
Anexa nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

CALCULUL 
pentru întreprinderile partenere sau legate 

 
SecŃiunile care trebuie incluse, după caz: 
- secŃiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puŃin o întreprindere parteneră (precum 
şi orice fişe adiŃionale); 
- secŃiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puŃin o întreprindere (precum 
şi orice fişe adiŃionale). 
 
Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate 
 
Perioada de referinŃă  
 Numărul 

mediu anual de 
salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 
lei/mii euro)  

Total active 
(mii lei/mii 
euro)  

1. Datele*1) întreprinderii solicitante sau 
din situaŃiile financiare anuale 
consolidate (se vor introduce datele din 
tabelul B1 din secŃiunea B*2)  

   

2. Datele cumulate*1) în mod 
proporŃional ale tuturor întreprinderilor 
partenere, dacă este cazul (se vor 
introduce datele din secŃiunea A)  

   

3. Datele cumulate ale tuturor 
întreprinderilor legate*1) (dacă există) - 
dacă nu au fost deja incluse prin 
consolidare la pct. 1 din acest tabel (se 
vor introduce datele din tabelul B2 din 
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secŃiunea B)  
TOTAL    
 
*1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi 
activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciŃiu financiar raportate în situaŃiile 
financiare anuale aprobate de acŃionari sau asociaŃi. În cazul întreprinderilor nou înfiinŃate 
datele cu privire la numărul mediu anual de salariaŃi, cifra de afaceri anuală netă şi activele 
totale se determină şi se declară pe propria răspundere. 
*2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaŃi, sunt determinate pe baza 
situaŃiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza 
situaŃiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaŃiilor financiare anuale 
consolidate în care întreprinderea este inclusă. 
Datele incluse în secŃiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru 
a se stabili categoria întreprinderii" din anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004. 
 

FIŞA DE PARTENERIAT 
 

1. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
_____________________________________________________________________ 
Adresa sediului social 
_____________________________________________________________________ 
Codul unic de înregistrare 
_____________________________________________________________________ 
Numele, prenumele şi funcŃia 
_____________________________________________________________________ 
preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general sau echivalent 
 
2. Date referitoare la întreprinderea legată 
 
Perioada de referinŃă  
 Numărul mediu anual 

de salariaŃi 
Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii euro) 

Active totale (mii 
lei/mii euro) 

Total    
 
NOTĂ: 
Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă 
există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate 
de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor 
legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este 
necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă 
incluse prin consolidare. 
 
3. Calculul proporŃional 
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a) IndicaŃi exact proporŃia deŃinută*4) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea 
legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea 
parteneră la care se referă această fişă: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
IndicaŃi, de asemenea, proporŃia deŃinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această 
fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
b) IntroduceŃi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporŃional obŃinut prin aplicarea 
celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul 
de la pct. 1. 
 
Tabelul de parteneriat - A.2 
 

Procent Numărul mediu anual 
de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

lei/mii euro) 

Active totale *5) (mii 
lei/mii euro) 

Valoare rezultată în 
urma aplicării celui 
mai mare procent la 
datele introduse în 
tabelul de la pct. 1.  

   

 
Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1. 
*3) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul 
de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deŃinute, oricare dintre aceste 
procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporŃia deŃinută de fiecare întreprindere 
legată în aceeaşi întreprindere parteneră. 
*5) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans. 
 
SecŃiunea A 
Întreprinderi partenere 
Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" [câte o fişă 
pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere 
parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaŃiile 
financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate], datele din această fişă de 
parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos. 
1. Date de identificare şi date financiare preliminare 
 
Tabelul A.1 
 
Întreprinderea parteneră - Date de identificare     

Numele sau Adresa Cod unic de Numele şi Numărul Cifra Active 
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denumirea 
întreprinderii 

sediului 
social 

înregistrarea prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 

director 
general sau 
echivalent 

mediu 
anual de 
salariaŃi 

de 
afaceri 
anuală 
netă 
(mii 

lei/mii 
euro) 

totale(mii 
lei/mii 
euro) 

A.        
B.        
C.        
D.        
E.        
F.        
G.        
H.        

Total       
 
NOTĂ: 
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporŃional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", 
pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect 
parteneră. 
Datele introduse în secŃiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru 
tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere). 
Aceste date rezultă din situaŃiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale 
întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporŃie de 100% datele 
întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu 
au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. 
Dacă este necesar, adăugaŃi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile 
care nu au fost deja incluse în situaŃiile financiare anuale consolidate. 
 
SecŃiunea B 
 
ÎNTREPRINDERI LEGATE 
1. Determinarea situaŃiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii: 
_ 
_ Cazul 1: Întreprinderea solicitantă Ńine situaŃii financiare anuale consolidate sau este 
inclusă în situaŃiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1). 
_ 
_ Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu 
întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate (tabelul B2). 
NOTĂ: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaŃiile financiare 
anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod 
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proporŃional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, 
situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*6). 
 
*6) DefiniŃia întreprinderii legate din prezenta lege. 
 
2. Metode de calcul pentru fiecare caz 
Cazul 1: SituaŃiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa 
tabelul B1 de mai jos. 
 
Tabelul B1 
 
 Numărul mediu anual 

de salariaŃi 
Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 
lei/mii euro)  

Active totale *5) (mii 
lei/mii euro)  

Total    
 
*7) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul 
de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
Datele introduse în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din 
tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate". 
 
Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare  
Întreprinderea legată 
(denumire/date de 
identificare) 

Adresa sediului 
social 

Cod unic de 
înregistrarea 

Numele şi 
prenumele 
preşedintelui 
consiliului de 
administraŃie, 
director general 
sau echivalent 

A.     
B.     
C.     
D.     
E.     

 
NOTĂ: 
Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaŃiile 
financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. 
Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secŃiunea A. 
Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi 
legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele 
din situaŃiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului 
B2 de mai jos. 
Tabelul B2 

Întreprinderea 
numărul: 

Numărul mediu 
anual de salariaŃi 

Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 

Active totale(mii 
lei/mii euro) 
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lei/mii euro) 
1. *)    
2. *)    
3. *)    
4. *)    
5. *)    
Total    
 *) AtaşaŃi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere. 
NOTĂ 
Datele rezultate în secŃiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din 
tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile 
legate). 
FIŞA 
privind legătura dintre întreprinderi nr.......... din tabelul B2, secŃiunea B 
(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaŃiile financiare anuale 
consolidate) 
1. Date de identificare a întreprinderii 
Denumirea întreprinderii 
_____________________________________________________________________ 
Adresa sediului social 
_____________________________________________________________________ 
Codul unic de înregistrare 
_____________________________________________________________________ 
Numele, prenumele şi funcŃia preşedintelui consiliului de administraŃie, directorului general 
sau echivalent 
_____________________________________________________________________ 
2. Date referitoare la întreprindere 
 
Perioada de referinŃă 
 Numărul mediu anual 

de salariaŃi 
Cifra de afaceri 
anuală netă (mii 
lei/mii euro)  

Active totale(mii 
lei/mii euro)  

Total    
 *7) În cazul în care în situaŃiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul 
mediu anual de salariaŃi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate. 
Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secŃiunea B. 
NOTĂ: 
Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaŃiile 
financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se 
adaugă în mod proporŃional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii 
legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în 
situaŃiile financiare anuale consolidate. 
Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu 
întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în 
secŃiunea A. 
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Anexa 3H. InstrucŃiuni privind elaborarea graficului de execuŃie al proiectului  
 
Reprezentare grafică de tip Gantt ( cu bare de timp ) a proiectului, ca un proces unic, 
care constă dintr-un ansamblu de activităŃi coordonate şi controlate, cu date de inceput şi 
finalizare, întreprins pentru realizarea unui obiectiv conform cerinŃelor specifice şi care 
include constrângeri referitoare la timp, costuri şi resurse ( SR ISO EN 9000 ). 
Graficul va începe, cel mai tarziu, cu faza de contractare a finanŃării şi se va încheia , cel 
mai devreme, cu faza de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial. 
Graficul va cuprinde toate activităŃile şi restricŃiile majore precum şi punctele de control 
şi/sau de validare obligatorii pentru etapele parcurse dar cel puŃin următoarele : 

- etapa asigurării cofinanŃării proprii beneficiarului 
- etapa studiilor preliminare 
- studiul de Prefezabilitate , pentru proiectele care conŃin măsuri de îmbunătăŃire a   
- eficienŃei energetice pe termen mediu ( 6 luni ÷ 4 ani ) şi pe termen lung ( 4 ani ÷ 10 

ani) 
- studiul de fezabilitate, pentru proiecte care conŃin măsuri de îmbunătăŃire a eficienŃei  
- energetice, pe termen scurt ( până la şase luni ), mediu şi lung 
- etapa necesară obŃinerii finanŃării din FS 
- contractarea finanŃării 
- etapa obŃinerii autorizaŃiilor de intrare în amplasament 
- activităŃi de pregatire a terenului sau amplasamentului 
- etapele achiziŃiei de echipamente 
- activităŃi de montaj, pe faze conforme cu standardele specifice 
- terminare lucrari de montaj 
- activităŃi de punere în funcŃiune 
- etapa efectuării testelor de performanŃă 
- etapa funcŃionării de probă 
- recepŃia finală a obiectivului 
- predarea obiectivului la operatorul de proces industrial sau la beneficiar, 

înconformitate cu concluziile recepŃiei finale 
- etapa funcŃionării în perioada de garanŃie 
 
Graficul va fi întocmit pe baza graficului propus în studiul de fezabilitate dar va conŃine 
toate modificările şi restricŃiile survenite în fazele ulterioare acestuia, până la faza de 
contractare a finanŃării din FS şi va conŃine date şi durate în timp real. 
După semnarea contractului de finanŃare din FS, graficul de execuŃie al proiectului, 
anexat contractului, devine Graficul Oficial de ExecuŃie al Proiectului. 
Nu este admisibilă completarea Graficului Oficial de ExecuŃie al Proiectului cu activităŃi 
noi, de altă natură sau în altă secvenŃă, precum şi prelungirea duratei totale.  
Modificarea voluntară a duratelor intermediare este permisă numai dacă punctele 
respectiv datele obligatorii de control şi/sau validare şi durata totala a lucrarilor, rămân 
aceleaşi. 
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Anexa 3I. InstrucŃiuni privind elaborarea graficului de plăŃi al proiectului  
 
Reprezentarea grafică de tip Gantt ( cu bare de timp ) a plăŃilor pe care le va face 
beneficiarul în contul activităŃilor şi lucrărilor de execuŃie a proiectului. 
Pe baza Graficului de PlaŃi, OIE va face prognoza şi programarea rambursării sumelor 
asociate activităŃilor eligibile. 
Datele şi sumele de bani prognozate a fi platite, vor fi deasemenea marcate pe graficul 
de plăŃi al proiectului. 
Graficul de plăŃi al proiectului va fi întocmit pe baza Graficului Oficial de Executie al 
Proiectului şi va permite verificarea uşoara a stadiului activităŃilor şi dacă nu apar 
restricŃii, efectuarea la termen şi la valoarea prognozată a rambursărilor. 
Din grafic trebuie sa reiasă clar, că beneficiarul finanŃării, are capacitatea să continue 
lucrările în cazul în care o rambursare este amânată sau diminuată şi nu se bazează pe 
suma rambursată pentru a putea efectua plăŃile către contractorul lucrărilor de execuŃie. 
În cazul în care apar modificări involuntare în Graficul Oficial de ExecuŃie al 
Proiectului, reprogramarea plăŃilor şi a rambursărilor se va  face împreună cu OIE, 
numai după noul grafic oficial de execuŃie al proiectului. 
Graficul de plăŃi al proiectului va cuprinde toate restricŃiile legate de moneda de plată, 
cursul de schimb, entităŃile care fac plăŃi şi alte restricŃii cuprinse în contractul de 
finanŃare. 
După semnarea Contractului de finanŃare, graficul de plăŃi devine Graficul Oficial de 
PlăŃi al Proiectului. 
Nu este permisă modificarea Graficului Oficial de PlăŃi al Proiectului, în lipsa noului 
Grafic Oficial de ExecuŃie al Proiectului. 
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Anexa 3J. InstrucŃiuni privind Analiza Cost-Beneficiu 
ANALIZA COST BENEFICIU (ACB) 
Pentru elaborarea ACB recomandăm consultarea următoarelor documente: 

- Document de lucru nr. 4 (“Working document no. 4”) – Orientări privind 
metodologia de realizare a analizei cost-beneficiu; 

- Manualul CE privind ACB (“Guide to cost-benefit analysis of investment projects”) 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf  
(disponibilă şi versiunea în limba română) 

- InstrucŃiuni de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea 
conŃinutului cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor 
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investiŃii; Monitorul Oficial nr. 524/11.07.2008. 

Rezultatele analizei cost beneficiu vor fi prezentate sintetic în următoarea structură: 
- Identificarea proiectului; 
- Definirea obiectivelor şi indicatorilor; 
- Analiza opŃiunilor; 
- Analiza financiară; 
- Analiza economică; 
- Analiza de sensitivitate şi risc. 

A. Identificarea proiectului. 
Identificarea corectă a proiectului şi a beneficiarilor este definitorie pentru abordarea ACB. 
Promotorul proiectului elaborează ACB pentru a furniza suficiente elemente evaluării 
acestuia şi pentru a justifica cofinanŃarea din fonduri publice. În acest scop se va trata 
proiectul ca o unitate integrată de analiză indiferent de delimitările administrative, 
recurgându-se la analiza consolidată a tuturor elementelor interrelaŃionate major de către 
aplicaŃie. Aplicarea metodei incrementale nu este posibilă fără identificarea exactă a 
proiectului ca unitate de analiză. 
B. Definirea obiectivelor proiectului şi stabilirea indicatorilor de implementare care reflectă 
modul de îndeplinire a obiectivelor specifice se face pe baza unei abordări strategice şi 
sinergice cu obiectivele generale POS CCE şi cele ale Axei Prioritare 4. 
C. Analiza opŃiunilor. 
Prezintă un rezumat al rezultatelor studiilor de identificare a oportunităŃilor, selectarea 
alternativelor pe baza analizei de fezabilitate şi a altor metode de analiză, alegerea opŃiunii 
optime. 
În această etapă se stabileşte scenariul fără proiect ( Varianta 0 sau BAU – “business as 
usual”), care uneori se identifică cu scenariul catastrofic (“a nu face nimic”), scenariu care 
stă la baza calculului fluxurilor financiare incrementale. Pentru detalii se va consulta anexa 
nr. 2 la InstrucŃiunile de aplicare ale HG 28/2008.  
D. Analiza financiară. 
Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanŃele şi sustenabilitatea financiară a 
investiŃiei propuse şi de a stabili cea mai bună structură de finanŃare, inclusiv nivelul optim al 
intervenŃiei cofinanŃării din fonduri publice. 
Scopul principal îl constituie estimarea unui flux de numerar pe întreaga perioadă de 
referinŃă care să facă posibilă determinarea cu acurateŃe a indicatorilor de performanŃă. 
Analiza se efectuează în baza metodei incrementale, veniturile şi costurile incrementale 
reprezentând diferenŃa dintre valorile asociate proiecŃiei scenariului “cu proiect” şi cele 
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asociate scenariului “BAU”. Datele care rămân constante în cele două scenarii nu se iau în 
considerare. 
Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazează pe câteva convenŃii: numai fluxurile 
de numerar efective sunt luate în consideraŃie, fiind eliminate fluxurile non-monetare 
(contabile) cum sunt amortizările şi provizioanele; valorile sunt determinate incremental şi 
sunt calculate la valoarea actualizată astfel încât fluxurile de numerar din viitor, pe întreaga 
perioadă de operare a investiŃiei, să fie reflectate la valoarea prezentă. 
Abordarea fluxului de numerar din punct de vedere al componentelor poate fi diferită după 
cum serveşte la determinarea indicatorilor de performanŃă ai proiectului, la evaluarea 
sustenabilităŃii financiare a proiectului sau la calcularea indicatorilor de performanŃă aferenŃi 
capitalului propriu investit. În tabelul de mai jos sunt prezentate principalele elemente 
componente ce trebuie avute în vedere la elaborarea fluxurilor financiare de numerar. 
 

 
ANALIZA FINANCIARĂ  - sumar – 
 
                                                                               FNPV(C)     Sustenabilitate    FNPV(K)   
TOTAL COST INVESTIłIONAL 
teren                                                                     -                     - 
construcŃii                                                            -                     - 
Echipament                                                          -                     - 
necorporale (licenŃe, patente)                              -                     - 
alte cheltuieli investiŃionale                                -                     - 
variaŃia capitalului de lucru                                - (+)               - (+) 
VALOAREA REZIDUALĂ                                 +                                              + 
TOTAL COSTURI DE OPERARE 
materii prime                                                        -                     -                         -   
salarii                                                                    -                     -                         -  
energie, utilităŃi                                                    -                     -                          - 
întreŃinere şi operare                                            -                     -                          - 
costuri administrative                                           -                     -                         - 
reparaŃii capitale, înlocuiri, p.s.*                          -                     -                         - 
alte ieşiri de numerar 
dobânzi                                                                                        -                         - 
rambursări de credite                                                                  -                         -  
impozite şi taxe                                                                           - 
 
VENITURI OPERAłIONALE 
produs X                                                               +                    +                         + 
produs Y                                                               +                    +                         +   
servicii                                                                  +                    +                         +  
 
SURSE DE FINANłARE 
asistenŃă UE                                                                                + 
bugetul de stat                                                                             +                         - ** 
capital privat (buget local)                                                          +                         - 
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împrumuturi                                                                                +   
alte resurse (subsidii operare, ramburs.TVA)                             + 
 
*       Nu se suportă din costul investiŃional, nu sunt prevăzute în devizul general al investiŃiei. 
**     Numai în cazul indicatorilor de performanŃă la nivelul capitalului naŃional 
NOTA:  - sau + indică natura fluxului 
 

Din motive de comparabilitate a proiectelor, în procesul de evaluare şi selectie, proiecŃiile 
privind fluxul de numerar vor respecta următoarele recomandări: 
1. Analiza financiară se efectuează în lei. Acolo unde sunt  necesare conversii în/din alte 
valute se vor folosi ratele de schimb recomandate sau ratele de schimb relevante: cursuri 
medii anuale sau cotaŃiile cele mai apropiate datei depunerii cererii de finanŃare. 
2. Perioada de referinŃă a investitiei şi perioada de viaŃă a echipamentelor. Valoarea 
reziduală. 
Perioada de referinŃă se referă la numărul de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul 
analizei cost-beneficiu şi însumează perioada de realizare a investiŃiei cu perioada de 
referinŃă recomandată pentru operarea investiŃiei. 
 
PERIOADELE DE REFERINłĂ 
privind operarea investiŃiilor în sistemul energetic. 
Tipul proiectului                                                                            Durata 
Proiecte a căror operare este condiŃionată de 
o infrastructură preexistentă*                                                          Minimum 15 ani 
Transport şi distributie energie (interconectări)                              Conform normativelor 
staŃii 
linii 
SCADA 
Producerea de energie electrică şi termică  
din surse regenerabile: 
- eolian                                                                                                  20 ani 
- geotermal                                                                                            15 ani 
- solar-fotovoltaic                                                                                  15 ani 
- solar termic                                                                                         15 ani 
- biomasa (cazane) în funcŃie de combustibil si tip cazane                  15 ani 
- biomasa- centrale cogenerare                                                             20 ani 
- microhidrocentrale                                                                              25 ani 
 
* Cu excepŃia proiectelor de eficienŃă energetică pentru care se poate fundamenta şi justifica 
perioade mai mici de 15 ani. 
 
Anul 1 al perioadei analizate luat în considerare pentru actualizare va fi anul de începere al 
investiŃiei. 
Perioada de referinŃă pentru operarea investiŃiei se va compara cu duratele medii de viaŃă ale 
echipamentelor utilizate folosind un tabel al cărui model este redat mai jos: 
Perioada de referinŃă pentru operarea investiŃiei: 15 ani 
Echipamente/construcŃii                valoare de intrare (lei)         durata medie (normată) de 
viaŃă  
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Echipament x                                            xxxx                                                  15 ani 
Echipament y                                            xxxx                                                  18 ani 
Echipament z                                            xxxx                                                  10 ani 
În cazul duratelor de viaŃă sub perioada de referinŃă se prevăd în fluxul de numerar costuri de 
înlocuire sau de prelungire a duratei de viaŃă a echipamentului respectiv. 
În cazul duratelor de viaŃă peste perioada de referinŃă se vor estima valori reziduale. 
Valoarea reziduală a investiŃiei este o componentă importantă a fluxului de numerar. 
Metodologia de stabilire a valorii reziduale nu este unică şi va fi prezentată în ACB împreună 
cu rezultatele la care s-a ajuns. Metoda contabilă bazată pe valoarea neamortizată nu este 
acceptată avînd în vedere că este alterată din considerente fiscale. Metodologiile 
recomandate sunt cele care asigură masurarea valorii actualizate a fluxurilor financiare 
viitoare estimate pentru obiectivul respectiv : 
- metoda perpetuităŃii cu sau fără rată de creştere, sau 
- valoarea de lichidare a activului. 
In timp ce metoda perpetuităŃii include preocupările legate de evoluŃia ulterioară a activelor 
economice metoda valorii de lichidare are în vedere valoarea de piaŃă a  activului la 
momentul lichidării, valoare care în sine reprezintă o valoare actualizată.  
În cazul unei analize consolidate pe o infrastructură preexistentă, valoarea reziduală a 
infrastructurii existente este intrare în primul an al fluxului de numerar. 
3. Costul investiŃional. 
În continuare sunt expuse unele considerente care sunt valabile numai în ceea ce priveşte 
conceptul de cost investiŃional folosit în proiecŃia fluxului de numerar pentru analiza 
financiară. Aceste considerente nu vor fi generalizate pentru alte capitole ale documentaŃiei 
proiectului. 
În cadrul ACB costul investiŃional se consideră fără TVA atunci când beneficiarul investiŃiei 
recuperează TVA prin compensare sau prin cereri de rambursare. Neplătitorii de TVA care 
vor înregistra activele în evidenŃă la preŃ de intrare inclusiv TVA, vor prezenta costul 
investiŃional ca atare, cu includerea TVA, indiferent dacă acesta este rambursat sub forma 
unei surse de finanŃare.  
NOTA: Subliniem ca stabilirea costului total al unei investitii in vederea calificarii proiectului drept “proiect 
major”  (Art.39 Regulamentul CE 1083/2006) include toate costurile impuse de proiect, de la planificare la 
supervizare si trebuie sa includa si TVA aferent acestor costuri. 
Principalele componente ale costului investiŃional sunt: 
Activele fixe (imobilizari corporale şi necorporale); 
Costurile de pregătire şi implementare a investiŃiei (proiectare, organizare de şantier, avize şi 
acorduri, testare echipament, pregătire personal de exploatare etc); 
VariaŃia capitalului de lucru. 
Activele fixe constituie componenta cea mai importantă şi informaŃiile privind costul 
acestora se preiau din studiul de fezabilitate. Pentru a se evita supraevaluarea nejustificată a 
acestor costuri, şi pe această cale deformarea indicatorilor de performanŃă, proiectele vor 
prezenta costul unitar specific şi comentariile asupra acestuia, luînd în considerare valorile de 
referinŃă statistice disponibile pe plan naŃional, european şi mondial, conform modelului de 
mai jos: 
 
ARTICOL                           cost investiŃional pe unit.de măsură           comentarii 
Extindere linie distribuŃie               xxxx  lei / 1 Km                 alte date statistice comparabile 
ProducŃie energie electrică    xxx lei / MWh energie produsă 
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fotovoltaică                          xxx  lei / MW putere instalată      alte date statistice comparabile 
Retehnologizare microhidro  xxx lei / MW putere retehnol.    alte date statistice comparabile                          
 
Valorile utilizate pentru toate componentele costului investiŃional se stabilesc incremental. În 
acest sens atragem atenŃia în special asupra variaŃiei capitalului de lucru care nu trebuie 
considerat ca un fond iniŃial, ci se calculează ca un flux net determinat incremental anual 
(numai diferenŃele cu semn negativ dintre activele circulante nete an (n+1) faŃă de anul (n)). 
4. Rata de actualizare. 
Rata de actualizare ce va fi utilizată este rata reală recomandată de Comisia Europeană de 
5% pentru perioada de programare 2007-2013. Fiind o rata reală, pentru proiecŃia fluxului de 
numerar se vor utiliza preŃuri constante, determinate la momentul efectuării analizei. Aceste 
preŃuri pot fi indexate pe baza indicelui statistic privind creşterea preŃurilor de consum sau pe 
baza ratelor de creştere/descreştere marginală a preŃurilor. În fundamentări se vor specifica 
sursele folosite pentru indexări, disponibilitatea şi modul lor de accesare. 
Nu se admite folosirea preŃurilor curente şi actualizarea acestora cu rata reală de 5%. 
Acolo unde se pot face referiri precise la schimbarea preŃurilor relative în viitor se pot utiliza 
preŃuri curente cu justificarea şi fundamentarea acestora. Se va utiliza pentru actualizare o 
rata nominală calculată cu formula: 
           (1+n) = (1+r) * (1+i)   unde:  n = rata nominală 
                                                           r = rata reală 
                                                           i = rata inflaŃiei 
5.  Fluxurile de numerar se determină inainte de taxare, cu excepŃia fluxului utilizat în 
analiza de sustenabilitate. MenŃionăm că indicatorii de performanŃă trebuie să ne indice 
rezultatele proiectului de investiŃie indiferent de politica fiscală utilizată la nivel naŃional sau 
local. Totuşi, taxele directe vor fi incluse în fluxul de numerar care indică sustenabilitatea 
financiară alături de alte componente pentru care se vor face referiri în cele ce urmează. 
Acolo unde TVA este deductibil (recuperabil) cheltuielile si veniturile luate in considerare in 
perioada de operare a investitiei vor fi determinate exclusiv TVA aferent (fara TVA). 
Atragem atenŃia că fluxurile de numerar pentru determinarea indicatorilor de performanŃă  ai 
proiectului nu iau în considerare sursele de finanŃare şi în consecinŃă nici fluxurile generate 
de eventuala rambursare a acestor surse, întrucât performanŃele investiŃiei se evaluează 
independent de modalitatea de finanŃare pentru care se optează. 
Recomandăm modul de prezentare independent al fluxurilor de numerar proiectate pentru 
calculul indicatorilor de performanŃă, pentru profitabilitatea capitalului propriu şi pentru 
sustenabilitatea financiară. 
6. Costurile de operare. 
Costurile de operare se estimează pe o bază anuală şi se fundamentează pe elemente 
componente. Pentru fundamentare se poate utiliza următorul model: 
ARTICOL                                                     costuri anuale de operare             comentarii  
__________________________________________________________________________
_1. Costuri directe de producŃie 
    Total din care:                                                          xxxx   lei                    ………………… 
materii prime şi materiale 
salarii 
servicii 
întreŃinere şi reparaŃii 
cheltuieli generale de producŃie 
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2. Costuri administrative şi generale                              
3. Costuri legate de vânzare şi distribuŃie 
Toate articolele de cheltuieli care nu determină plăŃi efective, cum ar fi: amortizare, 
provizioane, neprevăzute etc se elimină din proiecŃia fluxului de numerar. 
Fluxurile financiare de natura dobânzilor şi rambursările de credite se exclud din fluxurile de 
numerar pentru calculul indicatorilor de performanŃă ai proiectului. De asemenea, nu se iau 
în considerare impozitele, taxele şi alte ieşiri de numerar care nu sunt legate de costurile de 
operare. 
Se includ în costurile de operare, în masura în care nu au fost prevăzute drept costuri 
investiŃionale, reparaŃiile capitale şi înlocuirile de echipamente cu durata de viaŃă sub 
perioada de referinŃă. Aceste costuri vor fi nominale şi alocate perioadei în care se efectuează 
şi nu vor fi constituite sub forma unor rezerve anterioare plăŃilor efective. 
7. Venituri. 
În proiecŃia veniturilor pentru fluxurile de numerar se va Ńine cont de situaŃia concreta prin 
care se realizează valorificarea produsului/serviciului. 
În cazurile în care energia se livrează la tarife/preŃuri reglementate se va lua în considerare 
dacă reglementările sunt la nivel naŃional sau local, valabile pe perioade de timp mai lungi 
sau mai scurte, ce principii metodologice stau la baza acestor reglementări, dacă există 
posibilitatea unei opŃiuni din partea operatorului investiŃiei privind folosirea 
tarifelor/preŃurilor reglementate, dacă există posibilitatea ca operatorul să intervină în 
stabilirea veniturilor reglementate etc. Toate aceste informaŃii fac parte integrantă din 
justificarea premizelor pe care se elaborează ACB.  
Indiferent de modalitatea stabilirii preŃurilor sau tarifelor (pe piaŃă, bilaterale, reglementate) 
se vor face consideraŃii asupra respectării următoarelor principii: 
dacă aranjamentele privind valorificarea producŃiei oferă suficientă siguranŃă; 
dacă se respectă principiul “poluatorul plăteşte” (în special cum influenŃează aplicarea 
acestui principiu estimările de preŃ pe intreaga perioadă de analiză); 
dacă preŃurile şi tarifele folosite nu depăşesc “capacitatea de plată” a utilizatorilor în 
condiŃiile locale concrete şi a nivelurilor istorice de preŃ pe respectiva piaŃă; 
În cazurile în care energia nu se livrează în sistem la preŃuri prestabilite, fundamentarea de 
preŃ nu va lua în considerare preŃurile punctuale ale tranzacŃiilor la o anumită dată. Având în 
vedere volatilitatea preŃurilor pe pieŃele PZU (PiaŃa pentru Ziua Următoare) şi PCCB (PiaŃa 
Centralizată pentru Contracte Bilaterale),  se recomandă folosirea unor preŃuri medii la 
nivelul unei perioade reprezentative (de exemplu an). 
În cazurile în care cererea de energie nu este asigurată prin preluări în sistemul naŃional, 
fundamentarea preŃurilor şi tarifelor va cuprinde şi un plan de afaceri prin care se va estima 
cererea şi beneficiarii Ńintă, variaŃia cererii pe intervale de timp de referinŃă, volatilitatea 
cererii, nivelul maxim şi minim de preŃ, natura aranjamentelor comerciale, dacă se are în 
vedere comercializarea intracomunitară sau la export, infrastructura utilizată pentru transport 
şi distribuŃie, bonificaŃii şi alte avantaje oferite cumpărătorilor, precum şi orice alte principii 
tarifare care influenŃează nivelul veniturilor. 
În general nu sunt incluse în proiecŃiile de venituri transferurile şi subvenŃiile, TVA-ul şi alte 
taxe indirecte colectate de la utilizatori în folosul autorităŃilor publice. 
Veniturile vor fi reduse corespunzator perioadelor de nefunctionare datorită înlocuirilor sau 
reparaŃiilor. 
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În cazul în care operatorul nu este şi proprietarul infrastructurii utilizate se va proceda, în 
funcŃie de situaŃia concretă, la o analiză financiară consolidate a celor două părŃi. Aceleaşi 
considerente se impun şi în cazul asocierilor PPP. 
În cazul utilizării producŃiei de energie pentru consumul propriu, determinarea veniturilor se 
face incremental, prin luarea în considerare a economiilor la cheltuieli (“cost savings”). 
Pentru fundamentare sunt necesare estimările de cheltuieli privind consumul de energie în 
situaŃia fără proiect, proiectate pe întreaga perioadă de analiză, precum şi nivelul subvenŃiilor 
primite de operator pentru acoperirea cheltuielilor legate de consumul propriu, dacă este 
cazul, în ambele scenarii. 
În cazul proiectelor de investiŃii privind valorificarea resurselor regenerabile de energie, la 
proiecŃia fluxului de numerar se vor lua în considerare veniturile provenite din 
comercializarea certificatelor verzi, obŃinute în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
Din motive de comparabilitate a proiectelor, în vederea evaluării şi selecŃiei, preŃul 
certificatului verde se va calcula la nivelul de 40 Euro/1 certificat, la rata de schimb anuală 
prognozată de Institutul de statistică pentru fiecare an al perioadei de analiză. 
În cazul produselor secundare care rezultă din investiŃia propusă, nivelul veniturilor se va 
determina în concordanŃă cu planul de afaceri întocmit pentru valorificarea acestor produse. 
Analiza ACB va lua în considerare preŃurile de referinŃă pentru aceste produse şi numai în 
cazuri excepŃionale preŃuri nominale rezultate din negocieri bilaterale, cu dovada condiŃiilor 
particulare care impun situaŃia respectivă. 
8.Indicatorii de performanŃă. 
Evaluarea performanŃelor financiare se realizează prin calcularea următorilor indicatori: 
valoarea actuală netă financiară (VANF) 
rata internă de rentabilitate financiară (RIRF) 
raportul cost-beneficiu 
Acolo unde se consideră relevant ghidul operaŃiunii va solicita în mod expres şi alŃi 
indicatori. 
Indicatorii de performanŃă ai proiectului se calculează luând în considerare costul total al 
investiŃiei indiferent de soluŃia aleasă pentru finanŃarea acesteia. În literatura de specialitate şi 
în programele pentru calcularea indicatorilor, corespondentul VANF este “financial net 
present value” (FNPV) şi pentru RIRF este “financial intern rate of return” (FRR). Calculul 
acestor indicatori se efectueaza în baza fluxului net de numerar (“net cash flow”) 
reprezentând veniturile nete (diferenŃa între intrările şi ieşirile de numerar pe fiecare an al 
perioadei analizate). 
VANF este exprimat în unităŃi monetare (lei) şi depinde de mărimea proiectului exprimând 
“valoarea” acestuia, în timp ce RIRF reprezintă un număr (procent) prin prisma căruia se pot 
evalua performanŃele viitoare ale proiectului în comparaŃie cu alte proiecte similare. 
În cazul proiectelor în care analiza financiară evidenŃiază indicatori “negativi” (respectiv 
“valoarea” proiectului (VANF) este negativă iar “rentabilitatea” proiectului (RIRF) este sub 
rata de actualizare) se justifică finanŃarea proiectului din fonduri publice nerambursabile cu 
îndeplinirea următoarelor condiŃii: 
- analiza economică (şi/sau motivaŃia ajutorului de stat) evidenŃiază utilitatea socială a 
proiectului 
- intervenŃia financiară este calibrată cu ajutorul analizei de profitabilitate în cazul proiectelor 
aflate sub incidenŃa ajutorului de stat sau cu ajutorul determinării deficitului de finanŃare 
(“funding gap”) pentru celelalte proiecte. 
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Indicatorii de performanŃă calculaŃi la nivelul întregului proiect de investiŃii se 
individualizează cu simbolul C (VANF/C şi RIRF/C). 
9. Analiza de profitabilitate. 
Este cerută în cazul proiectelor derulate în cadrul unor scheme de ajutor de stat deoarece 
indică dacă transferul de fonduri publice s-a realizat în exces sau în deficit faŃă de nevoia de 
finanŃare a proiectului. 
În acest sens se calculează indicatorii de performanŃă ai capitalului propriu investit (VANF/K 
şi RIRF/K) care indică capacitatea proiectului de a avea “valoare” şi o rată de retur a 
capitalului investit comparabilă cu performanŃele altor proiecte din domeniul respectiv. 
Indicatorii de referinŃă (RIRF/K) pentru sectorul energetic se situează între 10% şi 16%. 
Calculul indicatorilor (K) se face pe baza fluxului de numerar ce stă la baza VANF/C şi 
RIRF/C în care costul investiŃional total se înlocuieşte cu suma finanŃată din surse proprii de 
către solicitant, finanŃarea nerambursabilă nu se ia în calcul, creditul şi costul acestuia se 
evidenŃiază ca o ieşire pe parcursul perioadei de operare în conformitate cu planul de 
rambursare (vezi Analiza financiară – sumar). 
În funcŃie de situaŃii specifice (de ex. PPP) indicatorii K se pot calcula separat pentru 
operator şi pentru proprietarul de infrastructură, luându-se în considerare pentru fiecare 
partea de contribuŃie proprie la capitalul investit. 
10. Sustenabilitatea financiară. 
Verificarea sustenabilităŃii financiare a proiectului implică proiectarea unui flux de numerar 
cumulat pozitiv pe fiecare an al perioadei analizate demonstrând că proiectul nu întâmpină 
riscul unui deficit de numerar (lichidităŃi) care să pună în pericol realizarea sau operarea 
investiŃiei. 
Fluxul de numerar cumulat este un element obligatoriu în cadrul ACB (vezi Anexa 2 la 
InstrucŃiunile pentru aplicarea HG 28/2008). Fluxul se proiectează pe aceleaşi baze 
principiale expuse până în prezent şi în structura expusă în caseta privind “ANALIZA 
FINANCIARĂ – sumar”. DiferenŃa între intrările şi ieşirile de numerar reprezintă deficitul 
sau, după caz, surplusul perioadei respective şi se cumulează la rezultatul anterior. Fluxul de 
numerar folosit în sustenabilitate nu se actualizează. Intrările includ toate veniturile din 
valorificarea produselor/serviciilor precum şi toate intrările de numerar datorate 
managementului resurselor financiare. Valoarea reziduală nu se ia în considerare. Ieşirile 
reprezintă costurile investiŃionale, costurile de operare, rambursările de credite, plăŃi dobânzi 
şi alte cheltuieli ocazionate de obŃinerea creditării, taxele şi impozitele, alte plăŃi generate de 
aranjamentele financiare încheiate pentru asigurarea surselor de finanŃare a investiŃiei. 
Deficitele temporare pot fi acoperite prin credite revolving probând că acestea sunt 
disponibile în condiŃiile specifice ale proiectului (situaŃia pieŃei financiare locale, 
solvabilitatea beneficiar, reglementări şi condiŃii restrictive etc) şi pot fi susŃinute de 
operator. Dacă planul financiar prevede folosirea unor credite pe termen lung rambursarea şi 
costul creditului trebuie suportate din veniturile generate de proiect. În acest scop se va 
prezenta la nivelul operatorului rata acoperirii debitului (“service coverage ratio” calculat  
prin împărŃirea veniturilor anuale estimate înainte de taxare şi fără dobânzi, amortizare şi 
reevaluări la debitele ce urmează să fie achitate în anul respectiv) care nu va depăşi 1,2 pe 
fiecare an al amortizării creditului. 
Acolo unde o infrastructură preexistentă este administrată de un operator sustenabilitatea 
proiectului trebuie completată cu analiza de sustenabilitate a operatorului. 
În cazul investiŃiilor al căror cost total depăşeşte 4,2 mil. lei iar perioada de realizare a 
investiŃiei este de peste 6 luni, analiza de sustenabilitate va avea în vedere o proiecŃie lunară 
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a fluxului de numerar cumulat pe perioada de realizare a investiŃiei şi anuală pentru perioada 
de operare, fluxul cumulat urmând să fie pozitiv pentru fiecare perioadă luată în considerare 
(lună şi an). 
Sustenabilitatea financiară a proiectului se va evalua în corelare cu: 
graficul de realizare a investiŃiei versus proiecŃia lunară a fluxului de numerar pe perioada de 
realizare a investiŃiei; 
planul de finanŃare şi sursele prevăzute (Tabelul 4.2 din Cererea de finanŃare) cu prezentarea 
detaliată a graficelor de rambursare a împrumuturilor, costul creditului, graficul cererilor de 
rambursare a cheltuielilor efectuate, graficul prefinanŃărilor dacă este cazul, versus proiecŃia 
anuală a fluxului de numerar pe perioada de operare. 
În cazul contribuŃiilor în numerar din partea asociaŃilor (actuali sau preconizaŃi) se va avea în 
vedere să nu se producă modificări în structura acŃionariatului de natura celor sancŃionate de 
art. 57 al Regulamentului CE 1083/2006. 
E. Analiza de sensitivitate şi risc. 
Parametrii utilizaŃi în ACB au grade diferite de incertitudine. În aceste condiŃii evaluarea 
unui proiect este un exerciŃiu de estimare care îşi propune să măsoare între ce limite proiectul 
va oferi performanŃe satisfăcătoare. Estimarea comportamentului proiectului din punct de 
vedere al performanŃelor sale financiare şi economice se realizează prin analiza de risc, 
practic un instrument care îşi propune să transforme conceptul de incertitudine  în unul de 
risc. Analiza de risc, prin măsurători  uneori empirice, defineşte  probabilitatea, pe o scară de 
la 0 la 1, ca indicatorii proiectului să se realizeze în condiŃiile de abatere a variabilelor 
(parametri) de la nivelul luat în calcul iniŃial. 
Paşii recomandaŃi pentru analiza de risc sunt: 
1. Analiza de sensitivitate; 
2. Probabilitatea distribuŃiei variabilelor critice; 
3. Analiza de risc; 
4. ConsideraŃii asupra nivelului de risc acceptabil; 
5. Măsuri de prevenire a riscului. 
Analiza de sensitivitate îşi propune determinarea variabilelor critice ale unui proiect, 
respectiv acele variabile pentru care o variaŃie de 1% în jurul valorii luate în calcul de proiect 
(parametru) determină o variaŃie de peste 1% a indicatorilor de performanŃă (elasticitate 
supraunitară). 
Variabilele recomandate a fi luate în considerare de analiza de sensitivitate sunt cel puŃin: 
costul investiŃional; 
nivelul veniturilor (se poate proceda la o analiză separată a variaŃiei componentelor venitului 
respectiv preŃul energiei electrice, preŃul certificatelor verzi, preŃul produselor secundare); 
costurile de operare şi mentenanŃă; 
costul materiei prime (unde este cazul); 
beneficiile economice (pentru indicatorii economici). 
VariaŃia unor factori naturali sau de piaŃă, rata inflaŃiei, impactul unor măsuri legislative sau 
tarifare, se vor analiza prin intermediul variaŃiei veniturilor. 
Alegerea variabilelor este o problemă specifică care se tratează de la caz la caz. Se va acorda 
o atenŃie deosebită alegerii variabilelor astfel încât să se elimine redundanŃele. 
Analiza se efectuează secvenŃial, determinând impactul variaŃei fiecărui parametru în parte. 
Indicatorii de performanŃă relevanŃi care se vor lua în considerare sunt cel puŃin valoarea 
actuală netă şi rata internă de rentabilitate la nivelul întregului proiect, bazat pe fluxul de 
numerar net financiar şi acolo unde este cazul, economic. 
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Prin determinări punctuale repetate pe intervale de variaŃie +/- 5% sau +/- 10% se pot trasa 
curbele de elasticitate ale fiecărei variabile analizate. 
În final, în funcŃie de elasticitatea avută în vedere, se stabilesc câteva variabile critice pentru 
care se efectuează calculul valorilor de comutare, respectiv determinarea variaŃiei maxime 
(procentuală) a variabilei critice pentru care indicatorul de performanŃă analizat păstrează 
acelaşi semn. 
Analiza de sensitivitate standard poate fi completată cu o analiză de scenarii în care scenariul 
“pesimist” şi cel “optimist” iau în calcul impactul combinat al valorilor “pesimiste” respectiv 
“optimiste” ale ansamblului variabilelor considerate că acŃionează în intercondiŃionare. 
Următorul pas este asocierea unei probabilităŃi de distribuŃie pentru fiecare variabilă critică. 
Aceasta poate fi obŃinută din literatura de specialitate sau din experienŃa proprie a 
beneficiarului sau consultantului, după stabilirea unei clase relevante de cazuri similare. 
Acolo unde nu sunt disponibile curbe de distribuŃie continue, se poate calcula pe baze 
experimentale curbe discrete (punctuale) asociind unor valori specifice ale variabilei 
probabilitatea acestora de realizare. 
În sfârşit, chiar şi cea mai simplă proiecŃie, cea a distribuŃiei triunghiulare (obŃinută prin 
unirea poziŃiilor celor trei scenarii: “optimist”, “pesimist” şi “cel mai probabil”) ne poate 
oferi informaŃii viabile pentru a putea trece la pasul următor. 
Analiza de risc stabileşte distribuŃia probabilă a valorii indicatorilor de performanŃă ai 
proiectului. 
Se recomandă utilizarea metodei Monte Carlo constând în extragerea repetată a unor valori 
întâmplătoare a variabilelor critice din aceleaşi intervale de probabilitate (folosind curbele de 
distribuŃie ale variabilelor determinate în pasul anterior) şi recalcularea indicatorului de 
performanŃă analizat în baza setului de parametri astfel constituit. Prin execuŃia repetată într-
un număr suficient de mare a acestor calcule se determină distribuŃia probabilă a FNPV şi 
FRR respectiv ENPV şi ERR. Cea mai potrivită prezentare a rezultatelor este forma grafică 
în care pe ordonata sistemului cartezian se reprezintă probabilitaea distribuŃiei şi pe abscisă 
se marchează valorile corespunzătoare calculate ale indicatorului. 
Considerarea nivelului de risc acceptabil şi iniŃierea unui set de măsuri de prevenire a 
riscurilor acceptate diferă de la caz la caz şi Ńine de atitudinea faŃă de risc a promotorului de 
proiect şi de conceptul de management al riscului pe care acesta intenŃionează să-l 
promoveze, adaptat situaŃiei concrete. Aceste elemente depăşesc cadrul metodologic al ACB. 
În ghiduri, acolo unde este cazul, se specifică cerinŃe exprese privind abordarea şi expunerea 
concluziilor analizei de risc. 
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Anexa 3K. Scrisoarea de confort (angajantă) 
 
Banca ( Antet Bancă) 
Nr. .................................. / ..................... 
 
Către : (date identificare solicitant scrisoare de confort) 
 
În atenŃia : (reprezentant solicitant) 
 
SPRE ŞTIINłĂ 
 Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri 
 Autoritate de Management pentru Programul OperaŃional Sectorial – Creşterea 
CompetitivităŃii Economice 
 Organismul Intermediar pentru Energie 
 
SCRISOARE DE CONFORT ( ANGAJANTĂ ) 
 
 Prin prezenta, Banca........................., cu sediul în ............................ înregistrată cu 
J/.................. şi CUI ......................... reprezentată prin Dl./Dna. ...................... în calitate de 
..........................., confirmăm că pentru ....................................., client al 
.......................................... s-a aprobat o facilitate de creditare în sumă totală de 
...................................... RON/EURO ( numită în continuare Facilitate/FacililităŃi)(F1 în 
valoare de .................., pe termen de .............. luni, F2 în valoare de ..................,pe termen de 
..............luni, etc) pentru realizarea proiectului ........................................................................., 
localitatea ...................................................propus pentru finanŃare în cadrul POS CCE, AP 4, 
Domeniul Major de IntervenŃie nr. 1,  OperaŃiunea a.  
 
 Facilitatea/FacilităŃile de creditare va/vor fi puse la dispoziŃia clientului după 
prezentarea de către acesta la bancă a Contractului de FinanŃare semnat cu Organismul 
Intermediar pentru Energie pentru acordarea asistenŃei financiare nerambursabile pentru 
proiectul anterior menŃionat, conform termenilor şi condiŃiilor contractului de credit care se 
încheie între Bancă şi Client. 
 
 În condiŃiile în care, între data emiterii prezentei scrisori de confort de către Bancă şi 
data prezentării de către Client a Contractului de FinanŃare semnat cu Organismul 
Intermediar pentru Energie intervin situaŃii de natura : 
 

- schimbări la nivelul situaŃiei patrimoniale, modificări la nivelul datelor financiare ale 
societăŃii ( nu mai corespund criteriilor de eligibilitate ale băncii în termeni de 
rentabilitate / solvabilitate / grad de îndatorare / lichiditate / etc. ) 

- modificări semnificative la nivelul structurii acŃionariatului sau managementului, etc. 
- modificări majore în parametrii proiectului 
- imposibilitatea constituirii garanŃiilor agreate iniŃial cu banca şi nici a unei alte 

structuri de garanŃii agreate de bancă, 
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care să facă inacceptabilă pentru Bancă punerea la dispoziŃie a FacilităŃii/FacilităŃilor, Banca 
va notifica Autoritatea de Management / Organismul Intermediar şi solicitantul în cel mai 
scurt timp asupra refuzului acordării FacilităŃii / FacilităŃilor. 
 
 Prezenta Scrisoare de Confort serveşte ca document justificativ care atestă 
capacitatea de co-finanŃare a Solicitantului pentru proiectul anterior menŃionat. 
 
 O copie a Contractului de FinanŃare semnat cu Organismul Intermediar pentru 
Energie pentru acordarea asistenŃei financiare nerambursabile va fi remisă Băncii de către 
Solicitant în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la data încheierii acestuia. 
 
 Valabilitatea acestei scrisori de Confort este de 90 de zile calendaristice, cu 
posibilitatea de prelungire 
 
Semnătura:.......................................................... 
Data:................................................................... 
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Anexa 4. Lista de verificare a conformităŃii administrative şi a eligibilităŃii 
beneficiarului şi a proiectului 

 
DATE DE IDENTIFICARE 
Nr. Înregistrare OIE/ 
Cod SMIS: 

 

Solicitant:  
Titlul proiectului:  

OperaŃiunea  
Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru 
întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, 
în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice 

 
 
LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂłII 
ADMINISTRATIVE 
 

DA NU ObservaŃii 

Criterii de transmitere eliminatorii    
1.Coletul a fost transmis prin curier sau depus prin reprezentant al 
solicitantului la registratura MECMA, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, 
Bucureşti? 

   

2.Coletul a fost depus în intervalul precizat în cererea de propuneri de 
proiecte? 

   

3.Coletul este sigilat?    
Criterii de verificare administrativă    
4. Solicitantul nu a mai depus o cerere de finanŃare pentru un alt proiect/ 
acelaşi proiect în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte, pentru 
care încă nu a primit decizia finală din partea OIE? 

   

5.Coletul conŃine dosarul original al CRF, cele două copii identice ale 
dosarului original, respectiv dosarul COPIE 1 şi dosarul COPIE 2 şi 
varianta electronică a cererii de finanŃare (exclusiv anexe în cazul 
variantei electronice) pe CD, în format Word? 

   

6.Toate documentele din dosarul CRF în original sunt semnate şi 
stampilate conform cerinŃelor din ghidul solicitantului? 

   

7. Dosarele nu prezintă ştersături sau modificări ale conŃinutului?    
8.Dosarul original conŃine OPISUL, conform Anexei 2 şi toate 
documentele prevăzute în acesta? 

   

9.Dosarul este numerotat conform instrucŃiunilor precizate în Ghidul 
solicitantului, numărul total de pagini menŃionat pe coperta dosarului în 
original (N = ...) coincide cu cel existent în dosar şi cu cel precizat pe 
colet? 

   

10.Cererea de finanŃare este completată pe formatul standard prevăzut în 
Ghidul solicitantului (Anexa 3)? 

   

11.Cererea de finanŃare are toate secŃiunile completate?     
12.Cererea de finanŃare este însoŃită de Certificatul constatator în    
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LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂłII 
ADMINISTRATIVE 
 

DA NU ObservaŃii 

original emis de Oficiul Registrului ComerŃului de pe lângă tribunalul 
unde îşi are sediul solicitantul cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 
cererii de finanŃare, care să menŃioneze obligatoriu: datele de 
identificare, codul unic de înregistrare, reprezentanŃii legali ai societăŃii, 
domeniul de activitate principal şi domeniile de activitate secundare, 
situaŃia juridică a societăŃii, sediile secundare şi punctele de lucru? 
13. Cererea de finanŃare este însoŃită de dovada depunerii solicitării 
pentru actul administrativ al autorităŃii competente pentru protecŃia 
mediului obŃinut conform legii (decizia etapei de încadrare sau acordul 
de mediu), în copie (cu menŃionarea datelor solicitate în Nota din OPIS, 
pct. 7)? 

   

14. Cererea de finanŃare este însoŃită de bilanŃul contabil depus şi 
înregistrat la organul fiscal competent, inclusiv contul de profit şi 
pierdere şi datele informative, pentru ultimele 3 exerciŃii financiare 
încheiate, anterioare anului depunerii CRF, în copie? 
Întreprinderile cu activitate de mai putin de 3 ani vor depune aceste 
documente pentru exercitiile financiare încheiate. 
Întreprinderile mari pot depune documentele de mai sus numai pentru 
ultimul exerciŃiu financiar încheiat, în copie. 

   

15.Cererea de finanŃare este însoŃită de Studiul de Fezabilitate în copie, 
conform modelului din Anexa 3D, însoŃit de hotărârea AGA/ CA sau 
orice alt act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului 
să aprobe SF, privind aprobarea SF în original sau copie, iar SF nu a 
fost elaborat/actualizat cu mai mult de un an înaintea datei de depunere 
a cererii de finanŃare?  

   

16. Cererea de finanŃare este însoŃită de bilanŃul energetic sau 
concluziile bilanŃului energetic, întocmit în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, cu menŃionarea obligatorie a conturului de bilanŃ şi a 
entităŃii care a efectuat bilanŃul pentru societatea comercială care a 
depus CRF? 

   

17.Cererea de finanŃare este însoŃită de Hotărârea AGA/CA sau orice alt 
act oficial al organelor abilitate prin lege/statutul solicitantului să aprobe 
cheltuielile, în original sau copie, care să declare aprobarea cheltuielilor 
aferente proiectului şi care aprobă inclusiv bilanŃul energetic sau 
concluziile bilanŃului energetic? 

   

18. Cererea de finanŃare este însoŃită de Certificatul de urbanism eliberat 
de autorităŃile administraŃiei locale valabil la data depunerii, dacă este 
cazul? 

   

19. Cererea de finanŃare este însoŃită de declaraŃia de eligibilitate a 
solicitantului (în original, semnată, conform modelului din Anexa 3A)? 

   

20. Cererea de finanŃare este însoŃită de DeclaraŃia de angajament (în 
original, semnată, conform modelului din Anexa 3B)? 
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LISTA DE VERIFICARE A CONFORMITĂłII 
ADMINISTRATIVE 
 

DA NU ObservaŃii 

21. Cererea de finanŃare este însoŃită de CV – urile persoanelor 
implicate în managementul implementării proiectului (conform Anexa 
3C) şi fişele de post aferente (în cazul în care aceste poziŃii sunt 
ocupate) SAU fişele de post ale acestor persoane, dacă aceste poziŃii nu 
sunt ocupate şi cerinŃele minime ale solicitantului privind experienŃa 
acestora (în cazul în care solicitantul va contracta serviciile de  
management al proiectului) – în copie?  

   

22. Cererea de finanŃare este însoŃită de Autoevaluarea în raport cu 
criteriile de mediu (Anexa 3E)? 

   

23.Cererea de finanŃare este însoŃită de declaraŃia privind conformitatea 
cu regulile ajutorului de stat  (în original, semnată, conform modelului 
din Anexa 3F) ? 

   

24.Cererea de finanŃare este însoŃită de declaraŃia privind încadrarea 
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, dacă este 
cazul (în original, conform modelului din Anexa 3 G) ? 

   

25. Cererea de finanŃare este însoŃită de avizul de amplasament, emis de 
operatorul de reŃea electrică la care este racordat solicitantul de finanŃare 
– dacă măsura de creştere a eficienŃei energetice aduce modificări de 
natura celor prevăzute la art.2 din H.G. 90/2008 – pentru aprobarea 
regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reŃelele electrice de 
interes public (dacă este cazul)? 

   

26. CRF aferentă proiectului de cogenerare de înaltă eficienŃă este 
însoŃită de Avizul tehnic de racordare, în copie, numai în cazul în care 
se modifică racordul electric existent sau este nevoie de un racord nou?  

   

27. CRF aferentă proiectului depus de un solicitant care recurge la 
împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuŃiei proprii la proiect 
este însoŃită de scrisoarea de confort (angajantă) conform modelului din 
Anexa 3K ? 

   

 
CRITERII DE ELIGIBILITATE A SOLICITANTULUI 
 

 
DA 

 
NU 

 
ObservaŃii 

1.   Solicitantul este înregistrat în România ca societate comercială 
conform legislaŃiei naŃionale în vigoare (legea nr. 31/1990 cu 
modificările şi completările ulterioare)? 

   

2.   Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaŃiilor de 
plată restante la bugetele publice, într-una din situaŃiile de mai jos: 
      - obligaŃiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaŃiilor 
datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală 
emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală; 
      - obligaŃiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaŃiilor datorate în 
ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de 
autorităŃile publice locale.”? 
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 (conform Anexei 3A DeclaraŃie de eligibilitate) 
3. Reprezentatul legal al solicitantului nu a fost condamnat printr-o 
hotărâre definitivă de către o instanŃa judecătorească din motive 
profesionale? 
 (conform Anexei 3A DeclaraŃie de eligibilitate) 

   

4.   Solicitantul nu se află în dificultate în conformitate cu Liniile 
directoare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si 
restructurarea întreprinderilor aflate in dificultate (Comunicarea 
Comisiei nr. C244/01.10.2004)? 
 (conform Anexei 3A DeclaraŃie de eligibilitate) 

   

 
4. Solicitantul se angajează să menŃină proprietatea obiectivelor 
construite/ modernizate şi natura activităŃii pentru care s-a acordat 
finanŃare pe o perioadă de cel puŃin 5 ani după finalizare/ dare în 
exploatare în cazul întreprinderilor mari şi 3 ani pentru IMM şi să 
asigure exploatarea şi întreŃinerea în această perioadă? 
 (conform Anexei 3B DeclaraŃie de angajament) 

  
 
 
 
 
 
 

 

5. Solicitantul demonstrează că deŃine resursele financiare necesare 
asigurării co-finanŃării proiectului? 
 (conform Anexei 3B DeclaraŃie de angajament şi Anexei 3K 
Scrisoarea de confort (angajantă)) 

   

7.  Solicitantul demonstrează că are personal suficient pentru realizarea 
fizică a proiectului (conform fişelor de post şi CV-urilor transmise)? 

   

8. Reprezentantul legal al Solicitantului nu a fost sau nu este 
condamnat printr-o hotărâre definitivă şi irevocabilă în cadrul unui 
proces pentru fraudă, corupŃie implicare organizaŃii criminale sau în 
alte activităŃi ilegale în detrimentul intereselor financiare naŃionale şi 
ale ComunităŃii Europene?  
(conform Anexei 3A DeclaraŃie de eligibilitate) 

   

9. Solicitantul nu este declarat într-o situaŃie gravă de încălcare a 
prevederilor legislaŃiei privind achiziŃiile publice şi/sau a obligaŃiilor 
asumate printr-un contract/acord de finanŃare din fonduri publice, 
conform legislaŃiei în vigoare? 
(conform Anexei 3A DeclaraŃie de eligibilitate) 

   

10. Solicitantul declară că societatea nu a fost/nu este subiectul unui 
ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a 
Consiliului ConcurenŃei sau a CE, ramasă definitivă şi irevocabilă sau 
în cazul în care societatea a fost sau este subiectul unui ordin de 
recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii a Consiliului 
ConcurenŃei sau a Comisiei Europene, ramasă definitivă şi irevocabilă, 
ordinul a fost deja executat integral în ce priveşte atât ajutorul acordat 
cât şi dobânzile aferente? 
 (conform Anexei 3 F DeclaraŃie privind conformitatea cu regulile 
ajutorului de stat) 

   

11. Solicitantul justifică necesitatea finanŃării proiectului prin ajutor de    
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stat (conform Anexei 3F - DeclaraŃia privind conformitatea cu regulile 
ajutorului de stat)? 
12. Solicitantul a desfăşurat activitate economică în exerciŃiul financiar 
anterior depunerii CRF? 
 

   

13. Solicitantul a înregistrat profit net sau profit din exploatare în 
ultimul exerciŃiu financiar ? 
 

   

 
CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 
 

 
DA 

 
NU 

 
ObservaŃii 

1. Proiectul se implementează pe teritoriul României?    
2. Scopul şi obiectivele proiectului propus contribuie la atingerea 

obiectivelor operaŃiunii A, prevăzute în AP 4 a POS CCE, DMI 1? 
   

3. CRF aferentă proiectului de eficienŃă energetică depus cuprinde fie 
un singur proiect de cogenerare de înaltă eficienŃă (modernizarea 
centralei de cogenerare sau construirea uneia noi) fie un singur 
proiect de eficienŃă energetică la întreprinderi din industrie? 

   

4. Proiectul va fi implementat în următoarele intervale de timp, dar nu 
mai târziu de 31 iulie 2015: 
- maximum 4 ani pentru proiectele care vizează cogenerarea de 
înaltă eficienŃă;  
-  maximum 3 ani pentru celelalte tipuri de proiecte de eficienŃă 
energetică? 

   

5. ActivităŃile proiectului nu au fost finanŃate şi nu sunt finanŃate în 
prezent din alte fonduri publice, cu excepŃia studiilor preliminare 
(studiul de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, etc.)?   

   

6. Proiectul respectă reglementările naŃionale şi comunitare privind 
protecŃia mediului, achiziŃiile publice şi informarea şi publicitatea?  

   

7. Dimensiunea finanŃării solicitate şi valoarea maximă a proiectului 
se încadrează în plafoanele maxime indicate în ghid?  

   

8. Proiectul realizează o economie de energie, aşa cum este explicitat 
în grila de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor (determinată 
în conformitate cu bilanŃul energetic întocmit conform O.G. nr. 
22/2008 cu modificările şi completările ulterioare)? 

   

9. În cazul proiectului care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă, 
stabilirea eficienŃei procesului de cogenerare este realizată în 
conformitate cu H.G. nr.  219 / 2007? 

   

10. Tehnologiile de cogenerare propuse în proiectul care vizează 
cogenerarea de înaltă eficienŃă sunt dintre cele reglementate de 
H.G.  nr. 219 / 2007? 

   

11. CRF şi documentaŃia ataşată urmăresc o investiŃie într-un proiect de 
eficienŃă energetică bazat pe o instalaŃie de producere a energiei 
electrice şi termice, a cărei producŃie anuală totală de energie să fie 
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consumată în proporŃie de minimum 60 % în interiorul 
întreprinderii – consumul de energie demonstrabil în baza bilanŃului 
energetic real realizat conform prevederilor ghidului? (numai 
pentru proiecte care vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă) 

12. Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se 
solicită finanŃarea (aferent activităŃii proiectului şi prevăzut prin 
Cererea de FinanŃare) există în certificatul constatator cu cel puŃin 
un an înainte de data realizării bilanŃului energetic prezentat în 
documentaŃia aferentă proiectului? 

   

13. Activitatea economică a proiectului, dintr-un sector eligibil, a fost 
efectiv realizată în exerciŃiul financiar anterior depunerii CRF? 

   

14. Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se 
solicită finanŃarea este eligibilă (industrie extractivă sau industrie 
prelucrătoare cu excepŃiile prevăzute în ghid) şi prin proiect nu sunt 
sprijinite în niciun fel activităŃi excluse (conform prevederilor HG 
nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal 
pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor”)? 

   

15. Activitatea economică corespunzatoare Diviziunii 35 „ProducŃia şi 
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiŃionat” din Codul CAEN există în certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului ComerŃului (numai pentru proiecte care 
vizează cogenerarea de înaltă eficienŃă)? 

   

16. Hotărârea AGA/CA sau orice alt act oficial al organelor abilitate 
prin lege/statutul solicitantului să aprobe cheltuielile, aprobă 
cheltuielile aferente proiectului, la termenele şi cu restricŃiile 
impuse în SF? 

   

 
 
Notă: Vor fi acceptate proiectele care au obŃinut DA la toate criteriile prezentate în 
lista de mai sus si nu sunt excluse în conformitate cu prevederile din prezentul Ghid.  
 
Sunt exceptate de la această regulă  criteriile care conŃin sintagma „dacă este cazul”, la care 
calificativul „NU” obŃinut nu înseamnă eliminarea proiectului dacă acel caz nu se aplică 
solicitantului respectiv. 
 
În cazul în care dosarul nu primeşte calificativul „DA” la toate criteriile de transmitere 
eliminatorii, proiectul va fi respins în mod automat fără a se solicita corectări/completări 
ale unor informaŃii iniŃiale, sau clarificări/ informaŃii suplimentare privind informaŃiile 
cuprinse în dosarul CRF. 
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Anexa 5. Grila de evaluare tehnică şi financiară 
       
GRILA DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ A PROIECTULUI 
DATE DE IDENTIFICARE 

Nr de înregistrare OIE  
Cod SMIS:  
Beneficiar:  
Titlul proiectului în 
limba română:  

Titlul proiectului în 
limba engleză: 

 

OperaŃiunea: 
Sprijinirea investiŃiilor în instalaŃii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, 
care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăŃirii eficienŃei energetice 

 
1. Proiecte care vizează - cogenerarea de înaltă eficienŃă  

 
Nr. crt 

 
Criteriu 
 

 
Interval de 
punctaj 

 
Punctaj 
obŃinut 

1. RelevanŃa proiectului 
 

  

1.1 Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu AP 4, DMI 1- 
operaŃiunea A. 
i)   conformitate totală                             6 p 
ii)  conformitate parŃială                 (5 ÷ 1) p 
iii) conformitate slabă                             0  p 

0 ÷ 6  

1.2 Proiectul  propune realizarea unei instalaŃii de cogenerare cu: 
i) randament total instalaŃie cogenerare egal sau mai mare  
cu 87  % ;                  10 p                     
ii) randament total instalaŃie cogenerare între 87 şi 85 %, 
 inclusiv ;                (9 ÷ 4) p                                                                     
iii)  randament total instalaŃie cogenerare intre 85 % şi 82 %, 
inclusiv ;                (3 ÷ 1) p 
iiii) randament total instalatie cogenerare mai mic ca 82%                              
                                       0 p                                           

0 ÷ 10  

1.3 InstalaŃia de producere în cogenerare, menŃine sau micşorează 
riscul tehnologic în alimentarea cu putere şi căldură faŃă de 
alimentarea din două surse. 
i)    riscul tehnologic scade                                                            6p 
ii)   riscul tehnologic se menŃine sau nu creşte semnificativ         3p 
iii)  riscul tehnologic creşte.                                                          0 p 

0 ÷ 6  

1.4 Procesul industrial care primeşte puterea mecanică sau electrică şi 0 ÷ 5  
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căldură de la instalaŃia de producere în cogenerare, nu este forŃat să 
îşi modifice parametrii de funcŃionare ca urmare a integrării 
instalaŃiei de cogenerare. 
i)    nu se modifică parametrii procesului industrial în nici un regim 
de funcŃionare al instalaŃiei de cogenerare;       5 p 
ii)   este posibil să apară ocazional modificări ale parametrilor 
procesului industrial, în regimuri limită ale instalaŃiei de 
cogenerare ;                                                        3 p 
iii)  este posibil să apară frecvent modificări ale parametrilor 
procesului industrial ;                                         0 p  

   Total: 
 

2. Calitatea şi coerenŃa proiectului   

2.1 Selectarea şi dimensionarea activităŃilor proiectului, graficul de 
lucrări de execuŃie, resursele alocate şi indicatorii tehnici utilizaŃi 
în managementul proiectului, sunt corelate; 
i)    corelare completă               7 p 
ii) corelare buna cu excepŃia indicatorilor tehnici utililizaŃi în 
managementul proiectului        5 p 
iii)  necorelări nesemnificative la unele niveluri        3 p 
iiii) necorelări semnificative sau necorelări la toate  
nivelurile                                   0 p 

0 ÷ 7  

2.2 Măsura de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice prin utilizarea unei 
instalaŃii de cogenerare 
 este realistă şi suficient de detaliat proiectată şi prezentată pentru a 
garanta realizarea funcŃiunilor de bază la parametrii energetici 
optimi procesului industrial aşa cum reiese din SF. 
i)    garanŃie completă;                                   10 p 
ii)   sunt incertitudini la nivelul acoperirii sarcinii termice;                                                
                                                              ( 8 ÷ 1 ) p 
iii)  sunt incertitudini şi la alte niveluri;           0 p 

0 ÷ 10  

2.3 SoluŃia tehnică propusă pentru îmbunătăŃirea eficienŃei energetice 
prin utilizarea unei instalaŃii de cogenerare în locul a două instalaŃii 
distincte de producere a puterii mecanice sau electrice şi a căldurii, 
corespunde riguros tuturor regimurilor de funcŃionare specifice 
procesului industrial şi nu schimbă regimul legal sau regulamentul 
de siguranŃă şi protecŃie al personalului de operare al acestuia. 
i)    corespondenŃă completă şi neschimbare de încadrare legală sau 
operaŃională;                         5 p 
ii)   corespondenŃă modificată nesemnificativ şi neschimbare de 
încadrare legală sau operaŃională;                                                               
                                               3 p 
iii)  corespondenŃă modificată semnificativ sau schimbare de  
încadrare legală sau operaŃională  
                                              0 p 

0 ÷ 5  

2.4 Modalitatea de determinare a indicatorilor de performanŃă 0 ÷ 5  
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financiară ai proiectului.  
i)   au fost folosiŃi parametrii şi principiile  metodologice 
recomandate                            5 p 
ii)  au fost folosiŃi parŃial parametrii şi principiile metodologice 
recomandate dar rezultatele nu diferă cu mai mult de 10% plus sau 
minus, de valoarea corectă a indicatorilor;          3 p 
iii)  parametrii şi metodologia utilizată nu corespund 
recomandărilor şi ca urmare rezultatele analizei financiare nu pot fi 
folosite;                                   0 p 

   Total: 
 

3.         Maturitatea proiectului   
3. 1 Caracteristicile tehnice ale instalaŃiei de producere putere 

mecanică sau electrică şi căldură în cogenerare, pentru toate 
regimurile de putere şi de sarcina termică inclusiv omologarea sau 
agrementarea (unde este cazul), avizul de montaj sau de instalare, 
racordurile tehnologice sau energetice, căile de acces, mijloacele 
de control, comandă si comunicare, specifice procesului, sunt 
disponibile total sau parŃial şi vor fi cele utilizate la întocmirea 
proiectului de execuŃie .  
i)    disponibilitate şi utilizare totală                                                     
                                          10 p 
ii)   disponibilitate totală şi utilizare parŃială                                  
                                  ( 9 ÷ 3 ) p 
iii) disponibilitate parŃială şi utilizare parŃială                              
                                   ( 2 ÷ 1) p 
iv)  indisponibilitate şi utilizare parŃială sau indisponibilitate totală    
                                             0 p 

0 ÷ 10  

3.2 Solicitantul a efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru 
noua configuraŃie tehnologică, după însuşirea concluziilor şi 
recomandărilor SF. 
i)  au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente 
şi nu sunt înregistrate reacŃii adverse.                                                              
                                                   5 p 
ii) au fost parcurse parŃial etapele analizei de risc, există 
documente şi nu sunt înregistrate reacŃii adverse.                                                              
                                                   3 p 
iii)nu există documente care să ateste parcurgerea parŃiala a 
etapelor analizei de risc sau există reacŃii adverse.                                
                                                   1p                                                                    

1 ÷ 5  

   Total: 
 

4. Sustenabilitatea Proiectului   
4. 1 Economia de energie realizată în cadrul proiectului, prin măsura de 

îmbunătăŃire a eficienŃei energetice la cogenerarea de înaltă 
eficienŃă a fost estimată, înainte şi după aplicarea măsurii, în 

0 ÷ 7  
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Proiectul va fi propus pentru finanŃare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte 
şi dacă nu a obŃinut 0 la oricare din criterii/subcriterii.  
  
 2. Proiecte care vizează eficienŃa energetică în industrie  

conformitate cu legislaŃia în vigoare.  
i)    estimare conformă total;                  7 p 
ii)   estimare cu mici abateri ;                6 p 
iii)  estimare neconformă;                      0 p 

4. 2 RIRF realizat de proiect pe perioada de calcul avută în vedere 
i)    RIRF mai mare ca 12 %   ;                                  7 p 
ii)   RIRF între 12 şi 7 % , inclusiv ;              ( 6 ÷ 3 ) p 
iii)  RIRF mai mică de 7 %   ;                                    1 p 

1 ÷ 7  

4. 3 Proiectul are o perioadă de recuperare a costurilor investiŃionale  ( 
PBP ) de 4 ÷ 10 ani 
i)    PBP între 4 şi 7 ani , inclusiv;                              7 p 
ii)   PBP între 7 şi 10 ani , inclusiv 10 ani;       ( 6 ÷ 3) p 
iii)  PBP mai mică ca 4 ani sau mai mare ca 10 ani ;  1 p 

1 ÷ 7  

  
 

 Total: 

5. Capacitatea instituŃională a solicitantului   
5.1 Valoarea activelor neamortizate, din interiorul bilanŃului energetic 

şi participante la proiect : 
i)    este mai mare sau egală cu 10 %, decât valoarea proiectului 
propus spre finanŃare                                                   5 p 
ii)   diferă de valoarea proiectului cu până la 10 %     3 p                                                                                                    
iii)  este mai mică sau egală cu 10 % decît valoarea proiectului 
propus spre finanŃare                                                  1 p 

1 ÷ 5  

5.2 Proiectul este propus a fi manageriat de personalul solicitantului, 
în totalitate sau parŃial, adică fară sau cu încredinŃarea unor 
activităŃi strict specializate.( e.g. expertiza tehnică, punerea în 
funcŃiune, teste de performanŃă, AQ/CQ ; ) 
i)   proiect manageriat în totalitate ;                           5 p 
ii)  proiect manageriat parŃial ;                                   3 p 
iii) management de proiect încredinŃat altei firme ;   1 p 

1 ÷ 5  

   Total: 
   Total 

general: 
 

Nr. 
Crt 

Criteriu Interval de 
punctaj 

Punctaj 
obŃinut 

1. RelevanŃa proiectului   
1.1. Obiectivele proiectului sunt în conformitate cu AP 4, DMI 1- 

operaŃiunea A.  
0 ÷ 6  
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i)   conformitate totală      
                                                               6 p 
ii)  conformitate parŃială                 (5 ÷ 1) p 
iii)  neconformitate                                 0  p 

1.2 Economia anuală de energie obŃinută prin implementarea , masurilor 
de eficienta energetica din cadrul proiectului : 
 i)  economie mai mare de 25%          10 p 
ii) economie intre 15% si 25%       (4÷9) p 
iii)economia intre  10% si 15%      (1÷3) p 
iv) economia mai mică de 10%         0    p 
 

0 ÷ 10 
 
 
 

 

1.3 Durata de implementare a investitiei 
 
i)   durata de implementare mai mica de 1 an            6 p 
ii)  durata de implementare intre 1si 2 ani                 4 p  
iii) durata de implementare intre 2si 3 ani                 2 p                               
iiii) durata de implementare mai mare de 3 ani         0 p        
 

0 ÷ 6  

1.4 Aplicarea măsurii de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice într-o etapă 
a procesului de fabricaŃie, nu provoacă creşterea consumului de alte 
resurse în aval de locul de aplicare al măsurii.  
i)   creştere zero de consum                                5 p 
ii)  creştere intre 10 %  si 15%                 ( 4 ÷ 1 ) p 
iii) creştere cu mai mult 15 %                             0 p 

0 ÷ 5  

   Total: 
 

2 Calitatea şi coerenŃa proiectului   
2.1 Selectarea si dimensionarea activităŃilor proiectului, graficul de 

lucrări de execuŃie, resursele alocate şi indicatorii tehnici utilizaŃi in 
managementul proiectului, sunt corelate; 
i)    corelare completă                                                 7 p 
ii) corelare bună cu excepŃia indicatorilor tehnici utililizaŃi în 
managementul proiectului                                          5 p                          
iii)  necorelări nesemnificative la unele niveluri        3 p 
iiii) necorelări semnificative sau necorelări la toate nivelurile                                                                     
                                                                                    0 p 

0 ÷ 7  

2.2 Măsura sau măsurile de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice pe 
unitatea de proces, sunt realiste şi suficient de detaliat proiectate şi 
descrise pentru a garanta realizarea activităŃilor de bază cu resurse 
financiare minime şi pe durate optime aşa cum reiese din SF. 
i) garanŃie completă                                        10 p                                                                             
ii)sunt incertitudini la nivelul mărimii resurselor şi/sau a duratelor                                                    
                                                                   (8÷1) p                                                                                                    
iii)  sunt incertitudini şi la alte niveluri;           0 p                                        

0÷ 10  

2.3 SoluŃia tehnică propusă pentru îmbunătăŃirea eficienŃei energetice pe 
unitatea de proces este din categoria BAT ( Cele mai bune tehnologii 

1 ÷ 5  



                                                                        

97  

disponibile, definite în Directiva 96/61 EC ) şi este viabilă în 
condiŃiile de realizare ale proiectului. 
 
i)  tehnologia este viabilă pe termen lung sau pe durata de viaŃă a 
echipamentelor procesului;                                   5 p 
ii)  tehnologia este viabilă pe termen mediu sau pe două treimi din 
durata de viaŃă a echipamentelor procesului;        4 p 
iii) tehnologia este viabilă pe termen scurt sau foarte scurt raportat la 
durata de viaŃă a echipamentelor procesului;       1 p 

2.4 Modalitatea de determinare a indicatorilor de performanŃă financiară 
 
 ai proiectului.  
 
i) au fost folosiŃi parametrii şi principiile  metodologice recomandate    
5p         
ii) au fost folosiŃi parŃial parametrii şi principiile metodologice 
recomandate dar rezultatele nu diferă cu mai mult de 10 %, plus sau 
minus, de valoarea corectă a indicatorilor;                                                                      
3p                                                                                                   
iii)  parametrii şi metodologia utilizată nu corespund recomandărilor 
şi ca urmare rezultatele analizei financiare nu pot fi folosite;                                                              
0p                                              

0 ÷ 5  

   Total: 
 

3 Maturitatea proiectului   
3.1 Tehnologia, caracteristicile tehnice de echipament inclusiv 

omologarea sau agrementarea (unde este cazul), avizul de montaj sau 
de instalare, avizul tehnic de racordare (unde este cazul), avizele de 
amplasament, racordurile tehnologice sau energetice, căile de acces şi 
de aprovizionare, mijloacele de control, comandă şi comunicare, 
specifice proiectului, sunt disponibile total sau parŃial, dar în 
conformitate ca număr şi conŃinut cu legile şi normele obligatorii 
pentru stadiul de după SF, şi vor fi cele utilizate la întocmirea 
proiectului de execuŃie.  
 
i)    disponibilitate şi utilizare totală            
                                                                   10 p 
ii)   disponibilitate totală şi utilizare parŃială                                  
                                                           ( 9 ÷ 3) p 
iii) disponibilitate parŃială şi utilizare parŃială                                  
                                                           ( 2 ÷ 1) p 
iv)  indisponibilitate şi utilizare parŃială sau indisponibilitate totală                             
                                                                   0 p 

0 ÷ 10  

3.2 După însuşirea concluziilor şi recomandărilor SF, solicitantul a 
efectuat analiza riscului tehnologic estimat pentru noua configuraŃie 
tehnologică. 

1 ÷ 5  
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i)  au fost parcurse toate etapele analizei de risc, există documente şi 
nu sunt înregistrate reacŃii adverse.                                                              
                                                                5 p 
ii) au fost parcurse parŃial etapele analizei de risc, există documente 
şi nu sunt înregistrate reacŃii adverse.                                                              
                                                                3 p 
iii)nu există documente care să ateste parcurgerea parŃiala a etapelor 
analizei de risc sau există reacŃii adverse.                                                
                                                                 1p 

  
 
 

 Total: 
 

4 Sustenabilitatea Proiectului   
4.1 Economia de energie realizată în cadrul proiectului, prin măsura de 

îmbunătăŃire a eficienŃei energetice, a fost estimată, înainte şi după 
aplicarea măsurii de eficienta energetica, în conformitate cu normele 
legale în vigoare 
i)    estimare conformă total;                                          7 p 
ii)   estimare cu mici abateri ;                                         6 p 
iii)  estimare neconformă;                                              0 p 
 

0-7  

4.2 RIRF realizat de proiect pe perioada de calcul avută în vedere :  
i)    RIRF mai mare ca 14 % ;                             7 p 
ii)   RIRF între 14 şi 12 %,                                  6 p 
iii)  RIRF între 12 şi 10 %, inclusiv                    5 p   
iii)  RIRF intre 10 si 8 % , inclusiv                     3 p 
iv)  RIRF mai mică de 8 %   ;                             1 p 

1 ÷ 7  

4.3 Proiectul are o perioadă de recuperare a costurilor investitionale ( 
PBP ) de 2÷ 7 
i)    PBP între 2 şi 5 ani , inclusiv;                                7 p 
ii)   PBP între 5 şi 7 ani , inclusiv;                     ( 6 ÷ 3 ) p 
iii)  PBP mai mică ca 2ani sau mai mare ca 7 ani ;      1 p 

1 ÷ 7  

   Total: 
 

5. Capacitatea instituŃională a solicitantului   
5.1 Valoarea activelor neamortizate, din interiorul bilanŃului energetic şi 

participante la proiect : 
i)    este mai mare sau egală cu 10 %, decât valoarea proiectului 
propus spre finanŃare                                                      5 p 
ii)   diferă de valoarea proiectului cu până la 10 %        3 p                                                                                                    
iii)  este mai mică sau egală cu 10 % decît valoarea proiectului 
propus spre finanŃare                                                      1 p 

1 ÷ 5  

5.2 Proiectul este propus a fi manageriat de personalul solicitantului, în 
totalitate sau parŃial, adică fară sau cu încredinŃarea unor activităŃi 
strict specializate.( e.g. expertiza tehnică, punerea în funcŃiune, teste 

1 ÷ 5  
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Proiectul va fi propus pentru finanŃare dacă cumulează un punctaj de minim 50 puncte 
şi dacă nu a obŃinut 0 la oricare din criterii/subcriterii.  
 

de performanŃă, AQ/CQ ; ) 
i)   proiect manageriat în totalitate ;                             5 p 
ii)  proiect manageriat parŃial ;                                     3 p 
iii) management de proiect încredinŃat altei firme ;     1 p 

   Total: 
 

   Total 
general: 
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Anexa 6. Lista documentelor solicitate la contractare  
 

OPIS lista documente solicitate la contractare: 
 

Nr. 
Crt 

Documente solicitate 

1. Certificat de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaŃiilor de plată la bugetul 
general consolidat eliberat de organul fiscal competent, în original, în termenul de 
valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaŃiilor 
restante la bugetele publice în situaŃia în care obligaŃiile de plată nete depăşesc 1/12 din 
totalul obligaŃiilor datorate în ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscală 
emis de AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală; 

2. Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaŃiilor de plată către 
bugetele locale eliberate de DirecŃia de taxe şi impozite locale, în original, pentru sediul 
social şi toate punctele de lucru menŃionate în certificatul constatator, în termenul de 
valabilitate care să ateste că solicitantul nu se încadrează din punct de vedere al obligaŃiilor 
restante la bugetele publice în situaŃia în care obligaŃiile de plată depăşesc 1/6 din totalul 
obligaŃiilor datorate în ultimul semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de 
autorităŃile publice locale; 

3. Certificat de cazier fiscal eliberat de organul fiscal competent; 
4. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original); 
5. Actele care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului 

asupra terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa obiectivele de investiŃie propuse în 
proiect, valabile cel puŃin încă 15 ani de la data depunerii cererii de finanŃare şi cu drept de 
construcŃie asupra acestuia (copie);  
     -  Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor şi acte de proprietate asupra 
capacităŃilor energetice (copie) – dacă activităŃile proiectului impun existenŃa acestora. 
     - Acte de proprietate/concesiune asupra infrastructurii care urmează a fi 
modernizată/retehnologizată (copie) -dacă activităŃile proiectului impun existenŃa acestora. 
 În toate cazurile de mai sus se vor ataşa şi extrase de carte funciară cu privire 
la situaŃia terenurilor/cladirilor care să ateste că infrastructura necesară 
implementării proiectului este liberă de orice sarcini. 
 În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu 
stipulează dreptul solicitantului de a executa lucrări de construcŃie, solicitantul va anexa o 
declaraŃie autentificată a proprietarului terenului (în original) care atestă acceptarea de 
către acesta a efectuării lucrărilor prevăzute prin proiect asupra terenului.                                                                                                                                                       

6. AutorizaŃia de construire, în copie, pentru proiectele care implică execuŃia de  lucrări; 
7. Acordul de mediu (copie) sau decizia etapei de încadrare (copie), în cazul în care aceasta 

indică faptul că nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului (nu necesită acord 
de mediu); 

8. Graficul de execuŃie al proiectului de la faza semnării contractului de finanŃare până la faza 
de predare a lucrărilor către operatorul de proces industrial, conform Anexei 3 H; 

9. Graficul de plăŃi al proiectului de la faza de contractare a finanŃării până la faza predării 
obiectului contractului către operatorul de proces industrial conform Anexei 3 I; 
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10. Graficul de rambursare (revizuit de comun acord între părŃi - solicitant şi OIE) în vederea 
includerii acestuia în textul contractului de finanŃare, cu respectarea următorului format:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cerere de rambursare 
nr. 

Activitate/ 
subactivitate 

Suma 
estimativă 

Data 
depunerii 

1   Până la ..... 
2   Până la ..... 
3   Până la ..... 
4   Până la ..... 
5   Până la ..... 

Total buget    

11. 
 
 
 
 
 
 
 

Graficul de prefinanŃare propus (programarea revizuită), în cazul în care se solicită 
prefinanŃare, în vederea includerii în textul contractului de finanŃare cu respectarea 
următorului format:  
 

Cerere de 
prefinanŃare nr.  

Suma estimativă  Data 
depunerii  

1  Până la ..... 
2  Până la ..... 
...  Până la ..... 
Total  Până la ..... 

 
 

12. Scrisoarea de confort (angajantă şi reconfirmată/prelungită) conform modelului din Anexa 
3K pentru solicitanŃii care recurg la împrumuturi bancare pentru asigurarea contribuŃiei 
proprii la proiect care să ateste cel puŃin capacitatea solicitantului de a asigura contribuŃia 
proprie la valoarea cheltuielilor eligibile. Scrisoarea de confort se va reconfirma/prelungi 
de către solicitanŃii ale căror proiecte sunt selectate în urma evaluării.  

13. Documentele care atestă capacitatea financiară de implementare a proiectului (extras de 
cont depozit bancar/contract de credit/scrisoare de confort angajantă emisă de 
bancă/instituŃii financiare) şi care să acopere valoarea însumată a co-finanŃării cheltuielilor 
eligibile şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului – în original sau copie legalizată, după 
caz;  

14 Notificare din partea băncii / trezorerie privind deschiderea conturilor dedicate derulării 
operaŃiunilor proiectului – în copie  

15. Avizul tehnic de racordare numai în cazul în care se modifică racordul electric existent sau 
este nevoie de un racord nou (în cazul în care proiectul presupune racordarea la reŃeaua 
electrică de interes public) –copie. 

16.  În cazul proiectelor aprobate la finanŃare cu condiŃia revizuirii bugetului, se vor prezenta 
următoarele documente refăcute în conformitate cu recomandările de revizuire : devizul 
general, toate devizele pe obiect, toate listele de echipamente şi lucrări, ACB în format 
standard, lista de indicatori de proiect, tabelul 4.1.b şi tabelul 4.2, 4.3 şi 4.4 din CRF. Toate 
documentele menŃionate, indiferent dacă au suferit sau nu modificări, vor purta lângă titlu 
însemnul „(R)”. 

17. Alte documente solicitate, dacă se consideră că sunt esenŃiale pentru încheierea şi 
derularea în bune condiŃii a contractului. 
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Anexa 7. Glosar de termeni 
Termeni generali 
 
Acord de mediu - acord de mediu - actul administrativ emis de către autoritatea competentă 
pentru protecŃia mediului prin care sunt stabilite condiŃiile şi, după caz, măsurile pentru 
protecŃia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect (HG nr. 445/2009).
  
Ajutor de stat - Orice ajutor acordat de stat sau din resurse ale statului în orice formă care 
distorsionează sau ameninŃă să distorsioneze concurenŃa prin favorizarea unor întreprinderi 
sau producŃia anumitor bunuri, în măsura în care afectează comerŃul între statele membre. 
 
Analiza de risc - operaŃiunea de identificare şi de evaluare a riscului şi a probabilităŃilor 
asociate riscului. Analiza de risc folosită în sensul cel mai larg este : Evaluarea riscului + 
managementul riscului + comunicarea riscului. ( Evaluarea riscului - identificarea răului 
potenŃial, evaluând probabilitatea ca răul să se producă şi consecinŃele răului să fie real; 
managementul riscului - stabileşte ce riscuri identificate în evaluarea cantitativă a riscului 
cer management şi selectează şi implementează planuri sau acŃiuni care asigură controlul 
asupra acelor riscuri;comunicarea riscului - dialog interactiv între beneficiari, evaluatorii de 
risc şi managementul de risc, care se informează reciproc despre procesele în desfăşurare; 
Factor de risc - o variabilă asociată creşterii riscului; factorii de risc sunt corelaŃionali şi nu 
cauzali, deoarece corelaŃionalitatea nu implică cauzalitatea; factorii de risc sunt evaluaŃi prin 
compararea riscului celor expuşi la factorul potenŃial de risc cu cei neexpuşi riscului.) 
 
Autoritatea de Audit (AA)- autoritate publică sau organism public sau privat naŃional, 
regional sau local, independent din punct de vedere funcŃional de AM şi de Autoritatea de 
Certificare şi plată (ACP), desemnat de Statul membru pentru fiecare program operaŃional 
(PO) şi însărcinat cu verificarea funcŃionării eficiente a sistemului de gestionare şi de control 
(Regulamentul (CE) nr. 1083 din 2006). 
 
Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) – structura organizatorică din cadrul Ministerului 
FinanŃelor Publice, responsabilă de certificarea sumelor cuprinse în declaraŃiile de cheltuieli 
transmise la Comisia Europeană, primirea de la Comisia Europeană a fondurilor transferate 
României din instrumente structurale şi transferul către beneficiari/unităŃi de plată de pe 
lângă autorităŃile de management a fondurilor primite din instrumente structurale, precum şi 
a celor alocate de la bugetul de stat, în cazul programelor operaŃionale care utilizează 
mecanismul plăŃii directe; (OUG nr. 64/2009). 
 
Autoritatea de Management – înŃelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. 
 
Autoritatea de Management pentru POS CCE – structură din cadrul MECMA, 
responsabilă pentru gestionarea şi implementarea POS CCE. 
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AutorizaŃie de construire - act de autoritate al administraŃiei locale pe baza căruia se 
asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, 
executarea şi funcŃionarea construcŃiilor. AutorizaŃia de construire se emite în temeiul şi cu 
respectarea prevederilor documentaŃiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului de prefecturi 
sau primării, avizate şi   aprobate potrivit legii (Legea (L) 50/1991, republicată, cu 
modificările şi   completările ulterioare). 
 
Aviz Natura 2000 - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecŃia 
mediului, care conŃine concluziile evaluării adecvate şi prin care se stabilesc condiŃiile de 
realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale 
protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în reŃeaua ecologică 
Natura 2000(OUG nr. 195/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare). 
 
Aviz tehnic de racordare - avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care 
se emite de către operatorul de reŃea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităŃilor şi 
condiŃiilor de racordare la reŃeaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, 
pentru satisfacerea cerinŃelor utilizatorului precizate în cerere (conform HG nr. 90/2008). 
 
Axa prioritară (AP) - una dintre priorităŃile strategiei dintr-un PO constând într-un grup de 
operaŃiuni corelate şi care au obiective specifice măsurabile (Regulamentul Consiliului nr. 
1083 din 2006). 
  
Beneficiar – înŃelesul prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 
iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind Fondul European de Dezvoltare 
Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1.260/1999. 
 
Cadrul Strategic NaŃional de ReferinŃă (CSNR) - documentul de referinŃă pentru 
programarea instrumentelor structurale, asigurând conformitatea intervenŃiilor acestor 
fonduri cu orientările strategice comunitare privind coeziunea şi priorităŃile naŃionale de 
dezvoltare, precum şi legătura dintre priorităŃile la nivel comunitar şi Programul naŃional de 
reformă (HG nr. 457/2008). 
 
Cazierul fiscal – mijloc de evidenŃă şi urmărire a disciplinei financiare a contribuabililor 
(OG nr. 75 /2001 cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Cererea de finanŃare (CRF) - formularul completat de solicitant referitor la propunerea sa 
de proiect şi înaintată OIE în urma lansării cererii de propuneri de proiecte, pentru obŃinerea 
cofinanŃării nerambursabile prin POS CCE.  
 
Cererea de prefinanŃare (CP) – formularul prin care beneficiarul solicită acordarea a până 
la 35% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului finanŃat în conformitate cu 
Contractul de finanŃare. 
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Cerere de propuneri de proiecte - invitaŃia publică adresată de către OIE unei categorii clar 
identificate de solicitanŃi, în vederea depunerii de către aceştia a cererilor de finanŃare pentru 
proiecte, în cadrul unui DMI/unei operaŃiuni aferente unei AP din POS CCE 2007-2013. 
 
Cererea de rambursare (CR) - formularul prin care beneficiarul solicită rambursarea 
contravalorii cheltuielilor eligibile efectiv realizate, care sunt finanŃate în conformitate cu 
contractul de finanŃare (anexă la contractul de finanŃare). 
 
Certificat de atestare fiscală – document care atesta modul de îndeplinire a obligaŃiilor de 
plată la buget a impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor venituri (Ordinul MFP nr. 752/ 
2006, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Certificatul de urbanism – actul emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
Cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de beneficiar, aferente proiectelor finanŃate în 
cadrul POS CCE, care pot fi finanŃate atât din instrumente structurale, cât şi din cofinanŃarea 
publică şi/sau cofinanŃarea privată, conform reglementărilor legale comunitare şi naŃionale în 
vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor. 
 
Cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor finanŃate din instrumente 
structurale în cadrul POS CCE, care nu pot fi finanŃate din Instrumentele Structurale conform 
reglementărilor comunitare şi naŃionale.  
 
CofinanŃare privată - orice contribuŃie a beneficiarului la finanŃarea cheltuielilor eligibile, 
alta decât cofinanŃarea publică, aferentă proiectelor finanŃate în cadrul programelor 
operaŃionale (OUG nr. 64/2009). 
 
CofinanŃare publică - orice contribuŃie pentru finanŃarea cheltuielilor eligibile aferente 
proiectelor finanŃate în cadrul programelor operaŃionale, alocată în bugetele prevăzute la art. 
1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanŃele publice, cu modificările ulterioare şi la 
art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, (inclusiv cofinanŃarea acordată de la bugetul de stat pentru alŃi 
beneficiari decât cei prevăzuŃi la art. 5 alin. (1)-(3)din OUG nr. 64/2009, precum şi alte 
cheltuieli similare, conform OUG nr. 64/2009).  
 
Contract de finanŃare (CF) - reprezintă actul juridic încheiat între Organismul Intermediar 
şi Beneficiar şi avizat de către Autoritatea de Management prin care se aprobă spre finanŃare 
un proiect, în scopul atingerii obiectivelor unei operaŃiuni, axe prioritare, program 
operaŃional şi care stabileşte drepturile şi obligaŃiile părŃilor. 
 
Evaluarea impactului asupra mediului - proces menit sã identifice, sã descrie şi sã 
stabileascã, în funcŃie de fiecare caz şi în conformitate cu legislaŃia în vigoare, efectele 
directe şi indirecte, sinergice, cumulative, principale şi secundare ale unui proiect asupra 
sãnãtãŃii oamenilor şi a mediului (OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului (OUG) nr. 195/2005, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare); 
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Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – Fondul Structural care sprijină 
regiunile mai puŃin dezvoltate, prin finanŃarea de investiŃii în sectorul productiv, 
infrastructură, educaŃie, sănătate, dezvoltare locală şi întreprinderi mici şi mijlocii 
(Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului). 
 
Fondurile Structurale (FS) - instrumente financiare prin care Uniunea Europeană (UE) 
acŃionează pentru eliminarea disparităŃilor economice şi sociale între regiuni, în scopul 
realizării coeziunii economice şi sociale. FS sunt: FEDR şi Fondul Social European 
(Regulamentul (CE) nr. 1080/ 2006 al Parlamentului European şi al Consiliului). 
 
Instrumente structurale - are înŃelesul prevãzut în OrdonanŃa de urgenŃã a Guvernului nr. 
64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru obiectivul convergenŃã, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 362/2009. 
 

InvestiŃie iniŃială – o investiŃie în active corporale şi necorporale legată de crearea unei noi 
unităŃi, extinderea unei unităŃi existente, diversificarea producŃiei unei unităŃi prin realizarea 
de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului global de producŃie a 
unei unităŃi existente. AchiziŃionarea de acŃiuni sau părŃi sociale emise de către o 
întreprindere nu constituie investiŃie iniŃială (HG nr. 718/2008 privind aprobarea schemei de 
ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor). 
 
Întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi („IMM-uri”) -întreprinderi care 
au sub 250 de angajaŃi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro 
şi/sau al căror total al bilanŃului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro (acestea sunt definite 
conform Anexei 1 din Regulamentul CE nr.800/2008:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:RO:PDF). 
 
Întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definiŃia IMM-urilor. 
 
Începerea lucrărilor (start of work) – fie începerea lucrărilor de construcŃii, fie primul 
angajament care crează obligaŃii juridice de comandă a echipamentelor, dacă acesta este 
anterior, excluzând studiile de fezabilitate preliminar 
 
Neregulă – orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu dispoziŃiile 
legale naŃionale şi/sau comunitare, precum şi cu prevederile contractelor ori ale altor 
angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziŃii, care prejudiciază bugetul general al 
ComunităŃii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi 
bugetele din care provine cofinanŃarea aferentă printr-o cheltuială necuvenită; (OG 79/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Organism intermediar – înŃelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. 
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Organismul Intermediar pentru Energie (OIE) – DirecŃia din cadrul DirecŃiei Generale 
Energie din Ministerul Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri care îndeplineşte 
atribuŃiile care îi revin în baza Ordinului MEF nr. 273/2008 în relaŃia cu beneficiarii şi în 
legătură cu Axa prioritară 4 a POS CCE. 
 
Proiect major – operaŃiune care cuprinde un ansamblu de lucrări, activităŃi sau servicii care 
vizează atingerea unui scop indivizibil de natură economică sau tehnică, care are obiective 
clar identificate şi al cărui cost total depăşeşte 25 milioane euro, în cazul investiŃiilor 
promovate în domeniul protecŃiei mediului, sau 50 milioane euro, în cazul investiŃiilor 
promovate în alte domenii (conform Art. 39 din Regulamentul CE nr. 1083/2006)). Proiectele 
de eficienŃă energetică cadrul AP 4 sunt considerate majore în cazul în care costul total 
depăşeşte 50 milioane euro (inclusiv TVA). 
 
Program OperaŃional – înŃelesul prevãzut în Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al 
Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziŃii generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regionalã, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999. 
 
Scrisoare de garanŃie bancară – Înscris prin care o bancă denumită garantă se angajează 
irevocabil, în cazul în care o persoană fizică sau juridică denumită debitor principal nu va 
plăti la un anumit termen o sumă determinată şi indicată în mod expres în scrisoare, să 
plătească ea însăşi suma neachitată, în favoarea unei alte persoane fizice sau juridice 
denumită beneficiar, la prima cerere a acestuia. 
 
Studiu de fezabilitate (SF) - documentaŃia tehnico-economică care stabileşte principalii 
indicatori tehnico-economici aferenŃi obiectivului de investiŃii pe baza fundamentărilor 
făcute în studiul de prefezabilitate asupra necesităŃii şi oportunităŃi realizării acestuia şi 
cuprinde soluŃiile funcŃionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse 
aprobării (H.G. nr. 28/2008). 
 
Solicitant: Întreprindere care depune o cerere de finanŃare în cadrul POS CCE şi care poate 
deveni beneficiar al finanŃării nerambursabile după etapa de selecŃie a proiectului şi 
semnarea CF. 
 
Unitatea de plată pentru POS CCE – Structură din cadrul AM POS CCE având 
responsabilitatea transferării sumelor de cofinanŃare alocate de la bugetul de stat, precum şi a 
sumelor din asistenŃa financiară nerambursabilă către beneficiari. 

 
Termeni specifici  
 
Audit energetic - procedura sistematică de obŃinere a unor date despre profilul consumului 
energetic existent al unei clădiri sau al unui grup de clădiri, al unei activităŃi şi/sau instalaŃii 
industriale sau al serviciilor private ori publice, de identificare şi cuantificare a 
oportunităŃilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie şi de raportare a 
rezultatelor (OG nr. 22/2008).  
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Cogenerare - producerea simultană, în acelaşi proces, de energie termică şi energie electrică 
şi/sau de energie mecanică conform HG 219/2007 
 
Cogenerare de înaltă eficienŃă - conform Hotărârii Guvernului nr. 219/ 2007 privind 
promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, criteriile de calificare 
drept cogenerare de eficienŃă înaltă sunt următoarele: 
    - producŃia de cogenerare trebuie să asigure realizarea unor economii de energie  primară, 
calculate conform lit. b) sau c), de cel puŃin 10% faŃă de valorile de referinŃă  ale producŃiei 
separate de energie electrică şi energie termică; 
    - producŃia din unităŃi de cogenerare de mică putere sau din unităŃi de microcogenerare, 
care asigură realizarea unor economii de energie primară faŃă de valorile de referinŃă ale 
eficienŃei procedurii separate de energie electrică şi energie termică se consideră ca 
provenind din cogenerarea de înaltă eficienŃă conform HG 219/2007 
 
Comercializarea unui produs agricol - deŃinerea sau expunerea unui produs agricol în 
vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe 
piaŃă, cu excepŃia primei vânzări de către producătorul primar către revânzători şi procesatori 
şi a oricărei alte activităŃi în vederea pregătirii produsului pentru această primă vânzare; 
vânzarea de către un agricultor spre consumatorii finali este considerată comercializare doar 
în cazul în care aceasta are loc în spaŃiile distincte rezervate acestei activităŃi (Regulamentul 
(CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul investiŃional naŃional 
regional). 
 
Consumator final - persoana fizică sau juridică care cumpără energie exclusiv pentru 
consumul propriu (OG nr. 22/2008). 
 
Economii de energie - cantitatea de energie economisită, determinată prin măsurarea şi/sau 
estimarea consumului înainte şi după aplicarea uneia ori mai multor măsuri de îmbunătăŃire a 
eficienŃei energetice, asigurând în acelaşi timp normalizarea condiŃiilor externe care 
afectează consumul de energie (OG nr. 22/2008). 
 
EficienŃă energetică - raportul dintre valoarea rezultatului performant obŃinut, constând în 
servicii, mărfuri sau energia rezultată, şi valoarea energiei utilizate în acest scop. (OG nr. 
22/2008). 
 
Energie - toate formele de energie disponibile pe piaŃă, inclusiv energia electrică, energia 
termică, gazele naturale, inclusiv gazul natural lichefiat, gazul petrolier lichefiat, orice 
combustibil destinat încălzirii şi răcirii, cărbune şi lignit, turbă, carburanŃi, mai puŃin 
carburanŃii pentru aviaŃie şi combustibilii pentru navigaŃie maritimă, şi biomasa definită 
conform HG 443 /2003. 
 
Furnizor - persoană juridică, titulară a unei licenŃe de furnizare (Legea nr. 13/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare).  
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ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice - creşterea eficienŃei energetice la consumatorii finali 
ca rezultat al schimbărilor tehnologice, comportamentale şi/sau economice (OG nr. 22/2008). 
 
Măsuri de îmbunătăŃire a eficienŃei energetice - orice acŃiune care, în mod normal, 
conduce la o îmbunătăŃire a eficienŃei energetice verificabilă şi care poate fi măsurată sau 
estimată (OG nr. 22/2008). 
 
Rata internă de rentabilitate (RIR)– rata de actualizare la care un flux de costuri şi 
beneficii are o valoare actuală netă egală cu zero.  
 
Procesarea unui produs agricol - orice operaŃiune fizică efectuată asupra unui produs 
agricol şi având drept rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol, cu 
excepŃia activităŃilor realizate în exploataŃia agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs 
animal sau vegetal pentru prima vânzare (Regulamentul (CE) nr.1628/2006 pentru aplicarea 
art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul investiŃional naŃional regional). 
 
Unitate de microcogenerare - unitatea de cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai 
mică de 50 kWe conform HG 219/2007 
 
Unitate de cogenerare de mică putere - unitate de cogenerare de mică putere - unitatea de 
cogenerare cu o capacitate electrică instalată mai mică de 1 Mwe conform HG 219/2007. 
 
ProducŃie în cogenerare - suma dintre energia electrică, energia mecanică şi energia termică 
utilă produse în cogenerare conform HG 219/2007. 
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Anexa 8. LegislaŃie aplicabilă  
A. LegislaŃie comunitară 
 
Regulamentul nr. 1083/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 
dispoziŃii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de Coeziune, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006 cu 
modificările şi completările ulterioare;  
 
Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE ) nr. 1080/2006 din 5 iulie 2006 
privind Fondul European de Dezvoltare Regională şi abrogarea Regulamentului (CE) nr. 
1783/1999, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 210 din 31/07/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Regulamentul (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor 
de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr.1083/2006 al Consiliului de stabilire a 
anumitor dispoziŃii generale privind  Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul 
Social European şi Fondul de Coeziune şi a Regulamentului (CE) nr.1080/2006 al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 371 din 
27/12/2006;  
 
Decizia CE nr. 702/2006/CE - Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007-
2013 (Community Strategic Guidelines on Cohesion) publicată în Jurnalul Oficial al UE L 
291 din 21/10/2006; 
 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind 
coordonarea procedurilor de acordare a contractelor de achiziŃii publice, a contractelor de 
achiziŃii publice de bunuri şi a contractelor de achiziŃii publice de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 134 din 30.04.2004;  
 
Directiva nr. 2004/17/CE de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziŃii 
în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi serviciilor poştale, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 134 din 30.04.2004; 
  
Regulamentul nr. 1605/16.09.2002 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
reglementările financiare aplicabile bugetului general al ComunităŃii Europene publicat în 
Jurnalul Oficial al UE L 248 din 16.09.2002;  
 
Regulamentul (CE) nr. 1248/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 2040/2000 privind disciplina bugetară, publicat în Jurnalul Oficial 
al UE L 282 din 26.10.2007; 
 
Regulamentul (CE) nr. 1628/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratat la ajutorul 
investiŃional naŃional regional, publicat în Jurnalul Oficial al UE L 302 din 1.11.2006; 
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Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 
eficienŃa energetică la utilizatorii finali şi serviciile energetice şi de abrogare a Directivei 
93/76/CEE a Consiliului cu modificările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 114 
din 27.04.2006; 
 
Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/8/CE din 11 februarie 2004 privind 
promovarea cogenerării pe baza cererii de căldură utilă pe piaŃa internă a energiei şi de 
modificare a Directivei 92/42/CCE, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 52 din  21.2.2004; 
 
Directiva Consiliului 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi reducerea 
integrată a poluării, cu modificările ulterioare, publicată în Jurnalul Oficial al UE L 257 din 
10.10.1996; 
 
Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană publicat în  Jurnalul Oficial L 157 din 
21.06.2005 şi M.O. al României nr. 465/01.06.2005; 
 
Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piaŃa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat 
(Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) publicat în Jurnalul Oficial L 214 
din 9.08.2008. 
 
B. LegislaŃie naŃională 
 
HG nr. 457/2008 privind stabilirea cadrului instituŃional pentru coordonarea, implementarea  
şi gestionarea  instrumentelor structurale; 
  
HG nr. 1.634/2009 privind organizarea şi funcŃionarea Ministerului Economiei, ComerŃului 
şi Mediului de Afaceri 
 
OMEF nr. 273/2008 privind delegarea de atribuŃii de la AM POS CCE la Organismul 
Intermediar pentru Energie; 
 
HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-
2020; 
 
HG nr. 718/2008 privind aprobarea „Schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea 
regională durabilă şi reducerea emisiilor”; 
 
L nr. 14/1997 pentru ratificarea Tratatului Cartei Energiei şi a Protocolului Cartei Energiei 
privind eficienŃa energetică şi aspecte legate de mediu, încheiate la Lisabona la 17.12.1994;  
 
L nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

OG nr. 22/2008 privind eficienŃa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a 
surselor regenerabile de energie; 
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Ghidul de elaborare şi analiză a bilanŃurilor energetice, publicat în Monitorul Oficial partea I 
nr. 792 bis din 11 Noiembrie 2003, emitent ARCE. 
 
HG nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licenŃelor şi 
autorizaŃiilor în sectorul energiei electrice, cu modificarile şi completările ulterioare;  
 
HG nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 
2006 – 2013;  
 
Ordinul Consiliului ConcurenŃei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului 
privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat; 
 
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de 
concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică din OUG nr. 34 / 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
L nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Legea cadastrului şi a publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată,  cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 
L nr. 500/2002, privind finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
L contabilităŃii nr. 82/ 1991,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
L nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
OUG nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale 
 

 HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaŃiunilor finanŃate prin programele operaŃionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
L nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
HG nr. 1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;  
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OG nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
HG nr. 1306/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OrdonanŃei 
Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a 
fondurilor de cofinanŃare aferente utilizate necorespunzător;  
 
OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenŃă; 
 
HG nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare a implementarii 
instrumentelor structurale 
 
Ordinul nr. 911/10.08.2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.G. nr. 29/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
L nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale; 
 
Ordin nr. 863 /2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi LocuinŃelor pentru 
aprobarea "InstrucŃiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28/2008 privind aprobarea 
conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice aferente investiŃiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiŃii şi 
lucrări de intervenŃii”; 
 
OrdonanŃa nr. 27/2002 privind reglementarea activităŃilor de soluŃionare a petiŃiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
OMEF 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”,  în cadrul Domeniului major de intervenŃie 4.1 “Energie 
eficientă şi durabilă (îmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi dezvoltarea durabilă a sistemului 
energetic din punct de vedere al mediului)”, Axa Prioritară 4  “Creşterea eficienŃei energetice 
şi a securităŃii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice” din cadrul 
Programului OperaŃional Sectorial „Creşterea CompetitivităŃii Economice” (POS CCE) 
2007-2013; 
 
Ordin nr. 2.548 din 25 august 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 64/2009  privind gestionarea financiară 
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenŃă; 
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HG nr. 28/2008 pentru aprobarea conŃinutului-cadru al documentaŃiei tehnico-economice 
aferente investiŃiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiŃii şi lucrări de intervenŃii; 
 
HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă;    
 
C. LegislaŃia aferentă temelor orizontale dezvoltare durabilă, protecŃia mediului: 
 
Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea CondiŃiilor tehnice privind protecŃia atmosferei şi 
Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanŃi atmosferici produsi de 
surse staŃionare, cu modificările ulterioare; 
 
OUG nr. 195/2005 privind protecŃia mediului, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
 
Ordin nr. 135 din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluarii 
impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private  
 
Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizaŃiei de mediu;  
 
L nr. 84/2006 pentru aprobarea OUG nr.152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al 
poluării; 
 
OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei 
şi faunei salbatice, cu modificările ulterioare;  
 
L nr. 5/2000 privind  aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului naŃional – SecŃiunea a 
III-a – zone protejate; 
 
HG nr. 2.151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 
 
HG nr. 1.581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; 
 
L nr. 202/2002 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaŃi. 
 
 


