
Întreprinderile din industria extractivã ºi
prelucrãtoare pot beneficia de finanþãri de pânã la 80
mililoane lei, maxim 70% nerambursabil pentru
achiziþia de instalaþii ºi echipamente care sã conducã
la economii de energie.

Axa 4, DMI 1, Operaþiunea A „Sprijinirea investiþiilor
în instalaþii ºi echipamente pentru întreprinderi din
industrie, care sã conducã la economii de energie, în
scopul îmbunãtãþi r i i ef ic ienþei energetice” a
Programului Operaþional Sectorial Competitivitate,
coordonat de Ministerul Economiei, Comerþului ºi
Mediului de Afaceri.

Sesiunea de depunere de proiecte este deschisã
între 15 iunie -30 octombrie 2012.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Solicitanþii eligibili pentru aceastã operaþiune sunt
întreprinderile mari, întreprinderile mici ºi mijlocii din
sectorul industrial, care implementeazã proiecte al
cãror obiectiv este creºterea eficienþei energetice ºi
economia de energie, aºa cum sunt definite în OG nr.
22/2008 privind eficienþa energeticã ºi promovarea
utilizãrii la consumatorii finali a surselor regenerabile
de energie, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Sucursalele, agenþiile, reprezenþantele societãþilor
comerciale sau alte unitãþi fãrã personalitate juridicã
nu sunt eligibile.

Proiectele eligibile
Sunt eligibile exclusiv acele proiecte care vizeazã o
investiþie iniþialã.

Proiectul de eficienþã energeticã trebuie sã conþinã:
æ fie una sau mai multe mãsuri de eficienþã

energeticã (cu excepþia cogenerãrii de înaltã eficienþã)
comensuratã/e într-un singur bilanþ energetic;

æ fie o singurã categorie de cogenerare de înaltã
eficienþã, comensuratã într-un singur bilanþ energetic.

Activitãþile eligibile vizeazã investiþii
în:

æ Ins ta l a þ i i / echi p a mente s p eci f i ce p entr u
întreprinderi din industrie, în scopul obþinerii unei
economii de energie, pe baza bilanþului energetic (de
e x e m p l u , c o m p r e s o a r e d e a e r , p o m p e ,
instalaþii/echipamente/sisteme de ventilaþie, sisteme
de încãlzire/rãcire, boilere, arzãtoare, schimbãtoare de
cãldurã, convertoare de frecvenþã, sisteme integrate
de management al consumului de energie ºi altele);

æ Unitãþi de cogenerare de înaltã eficienþã ale

întrepr ind er i lor d in ind u str ie (mod ernizarea
centralelor de cogenerare sau construirea unora noi);

æ Construcþii aferente procesului industrial care
face obiectul proiectului de eficienþã energeticã (dar
numai cele aferente echipamentelor modernizate).

Energia anualã totalã produsã în instalaþia de
cogenerare de înaltã ef ic ienþã trebuie sã f ie
consumatã cel puþin în proporþie de 60% de cãtre
deþinãtorul acesteia. Energia poate fi electricã, termicã
sau orice combinaþie a acestora. În acest scop
instalaþia de cogenerare de înaltã eficienþã va fi
prevãzutã, încã de la nivel de SF, cu grupuri de
mãsurare pentru combustibili ºi energie produsã ºi
livratã indiferent de client. Aparatura de mãsurare
utilizatã va respecta reglementãrile metrologice în
domeniu emise de BRML (Biroul Român de Metrologie
Legalã) iar schemele de instalare vor respecta
normativele tehnice specifice.

Lista orientativã cu exemple de mãsuri eligibile
pentru îmbunãtãþirea eficienþei energetice:

h) procese de fabricaþie (de exemplu, utilizarea mai
eficientã a aerului comprimat, a condensatului, a

întrerupãtoarelor ºi a valvelor, folosirea unui sistem
automat ºi integrat, regimuri eficiente “în aºteptare”);

i) motoare ºi sisteme de transmisie (de exemplu,
cr eº ter ea gr ad u lu i d e u t i l i zar e a comenzi lor
electronice, variatoare de vitezã, programe de aplicare
integratã, convertizoare de frecvenþã, motoare
electrice cu eficienþã ridicatã);

j) ventilatoare, variatoare de vitezã ºi ventilaþie (de
exemplu, dispozitive/sisteme noi, utilizarea ventilaþiei
naturale);

k) gestiunea rãspunsului la cerere (de exemplu,
gestiunea sarcinii, sisteme de control al tãierii vârfului
de sarcinã);

l) cogenerare de înaltã eficienþã (de exemplu,
aparate de producere combinatã a energiei electrice ºi
termice).

Cheltuieli eligibile
Cheltuielile pentru investiþia de bazã sunt cheltuielile
aferente obiectelor cuprinse în obiectivul de investiþie
ºi sunt desfãºurate pe obiecte de construcþie, cu
respectarea caracterului de investiþie iniþialã, aºa cum
este definitã prin Schema de ajutor de stat orizontal
pentru dezvoltarea regionalã durabilã ºi reducerea
emisiilor. Delimitarea obiectelor se face de cãtre
proiectant, încã de la nivelul studiului de fezabilitate.

a) Cheltuieli pentru construcþii ºi instalaþii legate de
construcþii , pe obiecte de construcþie (clãdiri ;
construcþii speciale; instalaþii aferente construcþiilor,
precum: instalaþii electrice, sanitare, instalaþii
interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaþii de
încãlzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaþii
ºi alte tipuri de instalaþii impuse de destinaþia
obiectivului investiþiei);

b) Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice
ºi al utilajelor incluse în instalaþiile funcþionale,
inclusiv reþelele aferente necesare funcþionãrii
acestora, desfãºurate pe obiecte de construcþie, numai
dacã sunt incluse în valoarea activului respectiv ºi se
regãsesc înregistrate în contabilitatea beneficiarului,
în conturile de imobilizãri;

c ) C h e l t u i e l i p e n t r u u t i l a j e , e c h i p a m e n t e
tehnologice ºi funcþionale cu montaj, desfãºurate pe
obiecte de construcþie;

d) Cheltuieli pentru utilaje ºi echipamente fãrã
montaj , precum ºi echipamente de transport
tehnologic, desfãºurate pe obiecte de construcþie;

e) Cheltuieli pentru achiziþia de active necorporale
(aplicaþii informatice, licenþe, brevete, know-how sau
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alte cunoºtinþe tehnice nebrevetate).
În cazul întreprinderilor mari, aºa cum sunt definite

prin Schema de ajutor de stat orizontal pentru
dezvoltarea regionalã durabilã ºi reducerea emisiilor,
cheltuielile pentru achiziþia de active necorporale sunt
eligibile în limita a 50% din totalul cheltuielilor
eligibile ale proiectului.

Cheltuielile efectuate în perioada cuprinsã între data
confirmãrii scrise a eligibilitãþii ºi data semnãrii
contractului de finanþare sunt eligibile dacã respectã
prevederile aplicabile din contractul de finanþare, cu
precãdere cele referitoare la achiziþiile publice.

Cheltuielile efectuate pentru achiziþia de active
corporale sunt eligibile dacã activele achiziþionate
sunt noi ºi dacã sunt prevãzute în lista de cheltuieli
eligibile.

Cheltuielile efectuate pentru achiziþia de active
necorporale sunt eligibile dacã acestea din urmã
îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiþii:

a) sunt utilizate în exclusivitate în locaþia care a
beneficiat de ajutor de stat regional;

b) sunt considerate active amortizabile;
c) au fost achiziþionate de la un terþ, în condiþii de

piaþã;
d) sunt incluse în categoria activelor proprii firmei ºi

rãmân în locaþia care a beneficiat de ajutor de stat re-
gional pentru cel puþin 5 ani pentru întreprinderi mari
sau 3 ani pentru IMM.

Cheltuielile legate de construcþii, echipamente,

instalaþii ºi utilaje sunt eligibile numai dacã sunt in-
cluse în valoarea activului respectiv ºi se regãsesc
înregistrate în contabilitatea beneficiarului în
conturile de imobilizãri.

Sectoare eligibile
B – Industria extractivã (cu excepþia Claselor CAEN

0510 Extracþia cãrbunelui superior, 0520 Extracþia
cãrbunelui inferior, 0892 Extracþia turbei);

C – Industria prelucrãtoare (cu excepþia Diviziunilor
CAEN 10 Industria alimentarã, Diviziunii 11 Fabricarea
bãuturilor, Diviziunii 12 Fabricarea produselor din
tutun, Grupei CAEN 243 Fabricarea altor produse prin
prelucrarea primarã a oþelului, Grupei CAEN 301
Construcþia de nave ºi bãrci ºi a Claselor CAEN: 1910
Fabricarea produselor de cocserie, 2060 Fabricare
fibrelor sintetice ºi artificiale, 2410 Producþia de
metale feroase sub forme primare ºi de feroaliaje,
2420 Producþia de tuburi, þevi, profile tubulare ºi
accesorii pentru acestea din oþel, 2451 Turnarea
fontei, 2452 Turnarea oþelului, 2591 Fabricarea de
recipienþi, containere ºi alte produse similare din oþel);

Perioada de implementare a
proiectului
Activitãþile proiectului vor fi programate astfel încât
proiectul sã fie implementat în maximum 30 luni
pentru proiectele care vizeazã cogenerarea de înaltã
eficienþã ºi pentru celelalte tipuri de proiecte de

eficienþã energeticã, începând cu data semnãrii CF, dar
fãrã a depãºi data de 31.12.2014.

Valoarea maximã a finanþãrii
nerambursabile
Intensitatea mãsurii de sprijin (rata de finanþare)
acordatã nu poate depãºi:

æ70%, cu excepþia proiectelor localizate în
regiunea Bucureºti - Ilfov unde valoarea maximã a
finanþãrii este de 60% pentru întreprinderi mici ºi
microîntreprinderi ;

æ60%, cu excepþia proiectelor localizate în
regiunea Bucureºti - Ilfov unde valoarea maximã a
finanþãrii este de 50% pentru întreprinderi mijlocii;

æ50%, cu excepþia proiectelor localizate în
regiunea Bucureºti - Ilfov unde valoarea maximã a
finanþãrii este de 40% pentru întreprinderi mari;

Valoarea maximã a finanþãrii nerambursabile
acordate în cadrul cererii de propuneri de proiecte
este de 80 milioane lei.

Valoarea maximã a proiectului (inclusiv TVA) nu
poate depãºi 50 milioane euro echivalent în lei (la
cursul Inforeuro din luna depunerii CRF).
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