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Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
AM Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Obiectivul Specific 6.2.
Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali
11.752.941 euro
Data deschidere apel de proiecte: 18.08.2016
Data si ora inchidere depunere de proiecte: 31.12.2020
Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la
consumatorii industriali
Pana la 200.000 euro, ajutor de minimis.
In cadrul aceluiasi apel un solicitant poate depune mai multe cereri de
finantare (pentru proiecte diferite), cu conditia respectarii conditiilor privind
ajutorul de minimis si celelalte conditii de eligibilitate.

Finantare
nerambursabila
Durata implementare
proiect
Aplicanti/ Solicitanti
eligibili

100% nerambursabil
18 luni

Regiunea de
implementare

Societatile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/ an (definite drept
mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie
implementate sisteme de monitorizare, in vederea identificarii rapide a
solutiilor imediate de reducere a consumurilor si pentru care trebuie sa existe
un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii
masurilor de crestere a eficientei energetice.
Proiectul este localizat in regiunile mai putin dezvoltate: Vest, Nord-Vest,
Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru.

Investitii eligibile

Proiectele implementate in regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov nu sunt
eligibile.
Urmatoarele activitati prevazute in proiect pot fi eligibile:
1. Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a
consumului de energie la nivelul platformei industriale, respectiv:
Instalatii/ echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a
consumului de energie la intreprinderi din industrie cu consumuri de
peste 1.000 tep/ an, in scopul de: a) reducere imediata a pierderilor, b)
cuantificarea potentialului de economisire si c) de localizare a punctelor
de aplicare pentru maximizarea eficientei pentru masurile de crestere a
eficientei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului, inclusiv:
Sisteme de monitorizare (hardware si software): senzori pentru
instrumente de masura si/ sau instrumente de masura si dispozitive
de control pentru date de proces industrial;
RTU (Remote Terminal Units) – Unitate de prelevare date din proces
industrial sau din camp, sistem de comunicare date, statie;
Sistem de comunicare date;
Statie master (statia la care ajung toate comunicatiile si care este
legata de toate echipamentele si subsistemele);

-

Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor
solutii sau actiuni si/sau optimizarea acestor actiuni.
Alte echipamente, numai daca sunt necesare implementarii proiectului
(ex. autolaboratoare de masurari energetice, analizoare de gaze, etc).

Pot fi avute in vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezinta
extinderea de sisteme de monitorizare existente.
2. Pregatirea proiectului
autorizatiilor etc);

(elaborarea

studiilor,

obtinerea

avizelor,

3. Managementul proiectului, auditul proiectului;
4. Informare si publicitate.

Conditii privind
Eligibilitatea
solicitantilor

Proiectul poate avea in vedere toate fluxurile de energie existente in cadrul
intreprinderii solicitante, pentru care se va implementa sistemul de
monitorizare (energie electrica, energie termica, apa, aer comprimat, abur
tehnologic, apa industriala, pacura etc).
Solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de natura
institutionala, legala si financiara:
a) Solicitantul este societate legal constituita in Romania (conform Legii nr.
31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare) si isi
desfasoara activitatea in Romania la momentul depunerii cererii de
finantare.
b) Solicitantul este societate din industrie (deruleaza activitati economice
eligibile din sectoare aferente sectiunii B - Industria extractiva si sectiunii C
- Industria prelucratoare), cu consumuri de energie1 de peste 1.000
tep/an.
c) Solicitantul este o societate cu consumuri de energie de peste 1.000
tep/an, care este supusa obligatiilor de raportare impuse de prevederile
Legii 121/2014 privind eficienta energetica, indeplinind conditiile prevazute
la art. 9;
d) Solicitantul nu se incadreaza intr-una din situatiile de mai jos:
1) este in incapacitate de plata, in stare de insolventa, faliment,
lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau
activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui
aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele
anterioare, reglementata prin lege, ori face obiectul unei proceduri
legale pentru declararea sa in una din situatiile prevazute anterior;
2) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si
contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale
bugetului general consolidat, si bugetului local in conformitate cu
prevederile legale in vigoare in Romania;
3) Solicitantul/ reprezentantul legal al Solicitantului a suferit
condamnari definitive datorate unei conduite profesionale indreptata
impotriva legii, decizie formulata de o autoritate de judecata ce are
forta de res judicata sau a fost subiectul unei judecati de tip res
judicata pentru frauda, coruptie, implicarea in organizatii criminale
sau in alte activitati ilegale, in detrimentul intereselor financiare ale

Se iau in considerare toate formele de produse energetice, combustibili, energie termica, energie din surse
regenerabile, energie electrica sau orice alta forma de energie, astfel cum sunt definite in art. 2 lit. (d) din
Regulamentul (CE) nr. 1.099/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile
in domeniul energiei.
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4)

Comunitatii Europene;
face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat in urma unei
decizii anterioare a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene,
prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal si incompatibil cu
piata interna;

e) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii
implementare, nu se afla in situatie de conflict de interese.

echipei

de

f) Solicitantul demonstreaza capacitate de management de proiect.
g) Solicitantul demonstreaza capacitate tehnica, pentru sustinerea activitatilor
proiectului. In cazul in care beneficiarul implementeaza el insusi o parte
sau toate activitatile proiectului, trebuie sa dovedeasca faptul ca detine
personal calificat (cel putin 3 ani experienta in domeniul relevant pentru
activitatea pe care o desfasoara).
h) Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea
proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din
ultimii trei ani, in valoare minim egala cu valoarea grantului
solicitat. Daca solicitantul nu indeplineste criteriul privind cifra de afaceri,
trebuie sa dovedeasca accesul la o linie de credit valabila pe durata de
implementare a proiectului in valoare minim egala cu contributia proprie
din proiect, printr-o scrisoare de intentie emisa de o institutie bancara.
i) Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul
exercitiu financiar incheiat.
j) Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea/
intreprinderea unica2 in ultimii 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali inainte de
data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii), cumulata cu
valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate in conformitate cu
prevederile prezentului ghid, trebuie sa nu depaseasca echivalentul in lei
a 200.000 euro la data acordarii ajutorului.
k) Solicitantul se angajeaza sa aplice masurile de imbunatatire a eficientei
energetice stabilite pe baza informatiilor obtinute din sistemul de
monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicita finantare.

Eligibilitatea proiectului

l) Solicitantul respecta prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienta
energetica de transmitere a declaratiei de consum total de energie si a
chestionarului de analiza energetica la ANRE, a programului de
imbunatatire a eficientei energetice, precum si numirea unui manager
energetic atestat.
a) Proiectul se incadreaza in categoriile de actiuni finantabile mentionate in
POIM, corespunzatoare Axei Prioritare 6, Obiectivul specific 6.2.
Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.
b) Scopul si obiectivele proiectului sunt in concordanta cu actiunea eligibila
din cadrul Obiectivului specific 6.2 si cu activitatile eligibile enumerate mai
sus.
c)

Proiectul este localizat in regiunile mai putin dezvoltate: Vest,
Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia,
Centru.

d) Perioada de implementare a proiectului se incadreaza in perioada de
Intreprinderea unica = grup de întreprinderi legate. La identificarea întreprinderii unice, se vor avea în
vedere doar întreprinderi legate înregistrate pe teritoriul aceluiași stat membru UE.
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eligibilitate a cheltuielilor (intre 01.01.2014 si 31.12.2023) si nu depaseste
18 luni de la data semnarii Contractului de finantare.
e) Activitatea economica identificata prin codul CAEN pentru care se solicita
finantarea este eligibila si prin proiect nu se sprijina in nici un fel
activitatile/ sectoarele excluse3.
f)

Nu sunt propuse operatiuni care sunt incheiate in mod fizic sau
implementate integral, indiferent daca toate platile aferente au fost
efectuate, iar contributia publica relevanta a fost platita beneficiarilor la
momentul depunerii cererii de finantare

g) Bugetul proiectului respecta indicatiile privind incadrarea in categoriile de
cheltuieli eligibile.
h) Valoarea finantarii nerambursabile solicitate pentru cheltuieli eligibile nu
depaseste plafonul de 200.000 euro.
i)

Valoarea actualizata neta financiara (VANF) este mai mica decat 0.

j)

Proiectul pentru care se solicita finantare nu a mai beneficiat de finantare
din fonduri publice, altele decat cele ale solicitantului, in ultimii 5 ani
inainte de data depunerii cererii de finantare, cu exceptia studiilor
preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografica, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, detalii de executie), dupa caz.

k) Proiectul respecta reglementarile nationale si comunitare privind egalitatea
de sanse, dezvoltarii durabila, achizitiile publice, informare si publicitate si
ajutorul de stat.
l)

Pentru imobilele unde sunt realizate investitiile, solicitantul detine dreptul
de proprietate/ concesiune/ folosinta pe o perioada de cel putin
cinci ani de la data previzionata pentru efectuarea platii finale in cadrul
proiectului si are dreptul de a realiza lucrarile prevazute prin proiect.

De asemenea, indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
•
Nu sunt afectate de limitari legale, conventionale, judiciare ale
dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activitatilor
proiectului;nu fac obiectul unor litigii in curs de solutionare la
instantele judecatoresti cu privire la situatia juridica; nu fac obiectul
revendicarilor potrivit unor legi speciale in materie sau dreptului
comun.
VAPRO Romania
Str. Herastrau, nr. 1, etaj 6,
sector 1, Bucuresti
T: (004)0371 172 954
M: (004)0730 103 118
info@vapro.ro

conform articolului 1, alin.1 din Regulamentul de minimis si articolul 3, alin. 3 din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013
privind Fondul european de dezvoltare regionala
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