FISA DE PROIECT
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Obiectivul Specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali
PROGRAM DE FINANTARE
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
Nume program
POIM 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali
Autoritate de
Ministerul Fondurilor Europene
Management

Alocare totala apel: 7.884.197 EUR (≈39 proiecte)

Valoare cumulata totala a proiectelor depuse, la care se inchide apelul:
11.826.296 EUR (≈59 proiecte)
Alocare financiara 
Valoare estimativa supracontractare: 9.461.036 EUR (≈47 proiecte)

Finantarea proiectelor se face pe principiul primul venit-primul servit cu conditia
obtinerii punctajului minim de 70 de puncte

Evaluarea dureaza circa 3 luni de la momentul depunerii proiectului

Data deschidere apel de proiecte: 05.03.2018

Data si ora incepere depunere de proiecte: 12.03.2018
Termene

Data si ora inchidere depunere de proiecte: 31.12.2018 sau la momentul in
care s-au depus proiecte a caror valoarea cumuleaza 11.826.296 EUR
DETALII PROIECT

Societatile cu personalizate juridica din industrie cu consumuri de peste 1.000
tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE) care trebuie
sa implementeze sisteme de monitorizare in vederea identificarii rapide a solutiilor
non-cost de reducere a consumurilor si care trebuie sa detina un instrument
puternic de urmarire si cuantificare a efectelor pozitive ale aplicarii masurilor de
Aplicanti
crestere a eficientei energetice
eligibili

Un Solicitant poate depune mai multe cereri de finantare (pentru proiecte
diferite), cu conditia respectarii conditiilor privind ajutorul de stat si celelalte
conditii de eligibilitate.

Sucursalele, agentiile, reprezentantele societatilor sau alte dezmembraminte fara
personalitate juridica nu sunt eligibile
Buget / Finantare

100% din costurile eligibile, dar nu mai mult de 200.000 EUR.
nerambursabila
Durata

18 luni
implementare

Regiuni eligibile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest
Regiunea de
Oltenia, Centru.
implementare

Regiuni neeligibile: Bucuresti-Ilfov

Implementarea unui numar de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie
la consumatorii industriali.

Codul CAEN al activitatii pentru care solicitantul intentioneaza sa
acceseze fonduri trebuie sa se regaseasca in cadrul anexei de coduri
eligibile (vedeti anexa).
Activitati eligibile

Cheltuieli eligibile

! Pot fi avute in vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezinta extinderea de
sisteme de monitorizare existente.
! 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, energie mecanica).
1. Achizitionarea si implementarea sistemului de monitorizare a consumului
de energie la nivelul platformei industriale:

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;












2.
3.

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).
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului
Cheltuieli pentru construcții și instalații cheltuieli pentru construcții și instalații
Cheltuieli cu active necorporale
Pregatirea proiectului (elaborarea studiilor, obtinerea avizelor, autorizatiilor
etc);
Managementul proiectului – maximum 5% din valoarea asistentei financiare
nerambursabile
Auditul proiectului;
Informare si publicitate – maximum 2% din valoarea eligibila a proiectului.

4.
5.

Solicitantul demonstreaza capacitatea financiara pentru implementarea




Alte informatii









proiectului printr-o cifra de afaceri inregistrata in cel putin unul din
ultimii trei ani fiscali, 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 care sa dovedeasca capacitate
financiara acceptabila corelata cu planul de activitati, printr-o scrisoare
de intentie emisa de o institutie bancara. De asemenea, isi va asuma
acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile
Solicitantul a inregistrat profit net sau profit din exploatare in ultimul
exercitiu financiar incheiat
Valoarea ajutoarelor „de minimis” de care a beneficiat intreprinderea
unica in ultimii 3 ani fiscali, cumulata cu valoarea asistentei financiare
nerambursabile acordate nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei a
200.000 euro la data acordarii ajutorului
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
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
Solicitantii pot depune in prealabil o fisa de proiect la Ministerul
Fondurilor Europene pentru analizarea ideii de proiect – Nu este
obligatoriu!
Se va acorda punctaj suplimentar (2 puncte) acelor proiecte localizate in cele
12 judete riverane Dunarii (Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman,
Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Braila, Galati, Tulcea, Constanta)
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Lista domeniilor de activitate eligibile/Coduri CAEN rev.2
SECŢIUNEA B - INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
Clasa
CAEN

Descrierea clasei CAEN rev. 2

0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg)
0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg)
0610 Extracţia petrolului brut
0620 Extracţia gazelor naturale
0710 Extracţia minereurilor feroase
0721 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase,
gipsului, cretei şi a ardeziei
0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimica şi a îngrăşămintelor naturale
0892 Extracţia turbei
0893 Extracţia sării
0899 Alte activități extractive n.c.a.
0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

SECŢIUNEA C - INDUSTRIA PRELUCRATOARE
Clasa
CAEN

Descrierea clasei CAEN rev.2

1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
1052 Fabricarea înghețatei
1061 Fabricarea produselor de morărit
1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
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1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
1081 Fabricarea zahărului şi a produselor zaharoase
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei
1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea malţului
1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
1320 Producţia de ţesături
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare şi mochete
1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte exclusiv lenjeria de corp
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
1420 Fabricarea articolelor din blană
1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a articolelor de îmbrăcăminte
1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
1512 Fabricarea, articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
1520 Fabricarea încălțămintei
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
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1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
1711 Fabricarea celulozei
1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
1723 Fabricarea articolelor de papetărie
1724 Fabricarea tapetului
1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton
1811 Tipărirea ziarelor
1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie şi servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
1910 Fabricarea produselor de cocserie
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea ţiţeiului
2011 Fabricarea gazelor industriale
2012 Fabricarea coloranților şi a pigmenților
2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
2041 Fabricarea săpunurilor, detergenților şi a produselor de întreţinere
2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
2051 Fabricarea explozivilor
2052 Fabricarea cleiurilor
2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor
2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
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2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului şi ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din otel
2431 Tragere la rece a barelor
2432 Laminare la rece a benzilor înguste
2433 Producţia de profile obţinute la rece
2434 Trefilarea firelor la rece
2441 Producţia metalelor preţioase
2442 Metalurgia aluminiului
2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
2444 Metalurgia cuprului
2445 Producţia altor metale neferoase
2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oţelului
2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
2454 Turnarea altor metale neferoase
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
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2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
2550 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
2562 Operaţiuni de mecanică generală
2571 Fabricarea produselor de tăiat
2572 Fabricarea articolelor de feronerie
2573 Fabricarea uneltelor
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
2594 Fabricarea de şuruburi, bidoane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsura, verificare, control, navigație
2652 Producţia de ceasuri
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricității
2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
2790 Fabricarea altor echipamente electrice
2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetărie
2815 Fabricarea lagărelor angrenajelor, cutiilor de viteză şi elementelor mecanice de transmisie
2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor
periferice)
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2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă a îmbrăcămintei şi a pielăriei
2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule
3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
3012 Construcţia de ambarcațiuni sportive şi de agrement
3020 Fabricarea materialului rulant
3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
3091 Fabricarea de motociclete
3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
3103 Fabricarea de saltele şi somiere
3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
3211 Baterea monedelor
3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice
3291 Fabricarea maturilor şi periilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 Repararea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea maşinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
3314 Repararea echipamentelor electrice
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3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
3316 Repararea şi întreținerea aeronavelor şi navelor spaţiale
3317 Repararea şi întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
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