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Solicitanţi eligibili

 Autorităţile administraţiilor publice locale, Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară
(constituite conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare)[1];
 Societăţi comerciale care se încadrează în categoria întreprinderilor mici, mijlocii şi mari[2];
 Societăţi comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor înregistrate în
localităţile urbane (al căror sediu social este amplasat în localităţile urbane).
Statutul de microîntreprindere sau de IMM se pierde sau se dobândeşte numai dacă întreprinderea respectivă
a depăşit pragurile legale pe pacursul a 2 exerciţii financiare consecutive.



[1] Pentru tipul de proiecte care pot fi propuse de către acest tip de solicitanţi, vă rugăm să consultaţi
capitolul 4. “Activităţi eligibile”
[2] Definite conform Legii nr. 346/2004 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv conform Anexei 1
din Regulamentul CE nr.800/2008.
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Tipuri de proiecte eligibile ale autorităţilor publice
locale

Sunt eligibile pentru finanţare numai:
 proiectele de de producere a energiei termice (ca serviciu de utilitate publică sau
pentru consumul propriu al instituţiilor publice finanţate din bugetul autorităţilor
publice locale);
 proiectele de producere a energiei electrice care nu vizează introducerea în SEN a
energiei produse;

 proiectele de producere a energiei electrice pentru consumul propriu (al tuturor
instituţiilor şi autorităţilor pentru care o autoritate publică locală suportă din bugetul
propriu plata energiei electrice consumate şi iluminatul public), care vizează
introducerea în SEN a energiei produse cu respectarea următoarelor condiţii:
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Condiţii de eligibilitate aplicabile proiectelor depuse
de APL

1. În operarea proiectului nu se va tarifa producţia de energie electrică către
utilizatori şi nu se vor realiza venituri din tarifarea energiei electrice produse, iar
producătorul nu va produce mai multă energie electrică decât consumă. Solicitanţii
trebuie să dovedească că energia electrică produsă va fi utilizată exclusiv pentru
consumul propriu al instituţiilor menţionate în proiect. Tranzitarea energiei prin
reţea se va face prin aplicarea sistemului compensator în unităţi fizice (kwh).
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Condiţii de eligibilitate aplicabile proiectelor depuse
de APL

 2. Solicitantul (autoritatea locală) va fi proprietarul investiţiei, va opera investiţia şi
nu va transfera această activitate unui operator economic.

 3 . În operarea proiectului nu se vor realiza venituri din comercializarea
certificatelor verzi.
 4. Reducerea cheltuielilor cu achiziţia de energie electrică necesară pentru
consumul propriu al instituţiilor subvenţionate din bugetul autorităţii locale în
calitatea lor de instituţii care asigura servicii de interes public sau de interes
economic general, sau pentru iluminatul public va provoca o reducere echivalentă
a subvenţiilor (sumelor prevăzute pentru iluminatul public) acordate în acest scop.
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Modificarea definiţiei proiectului generator de
venituri

Proiect generator de venit

 orice proiect care implică o investiţie într-o infrastructură a cărei utilizare este supusă
unor redevenţe suportate direct de utilizatori sau orice operaţiune care implică
vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de
servicii contra unei plăţi ( în conformitate cu art. 55 din Regulamentul CE nr.
1083/2006).
 Definiţia se aplică proiectelor cu un cost total mai mare de 1 milion de euro (în
conformitate cu Regulamentul CE nr.1341/2008).

6

Clarificări privind proiectele care nu generează venit

În general, proiectele negeneratoare de venit sunt cele în care:
 - nu se tarifează serviciile prestate către utilizatorul final;


- valoarea serviciilor tarifate este sub valoarea cheltuielilor pentru producerea
acestora;



- economiile de cheltuieli determinate incremental sunt urmate de o reducere
corespuzătoare a subvenţiilor care acoperă aceste cheltuieli.
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Alte noutăţi

 Verificarea conformităţii administrative a CRF şi a eligibilităţii solicitantului şi a
proiectului –unirea etapelor
 2 cereri de finanţare:
 CEREREA DE FINANŢARE PENTRU SOLICITANŢI AUTORITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE SAU ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ PENTRU INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURA TEHNICOEDILITARĂ PROPRIE ŞI PENTRU ACTIVITĂŢI ELIGIBILE CARE NU INTRĂ SUB
INCIDENŢA AJUTORULUI DE STAT
 CEREREA DE FINANŢARE PENTRU SOLICITANŢI ÎNTREPRINDERI
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Alte noutăţi

Alocarea cererii de propuneri de proiecte
2008: 275.000.000 RON (circa 80 milioane euro)

2009: propunere-100 milioane euro
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Alte noutăţi
 Modificarea criteriului de eligibilitate
 Ghid 2008:
 Solicitantul nu are datorii la stat privind plata taxelor şi altor contribuţii la
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugete speciale şi bugete locale,
inclusiv obligaţiile de plată privind reeşalonările, conform legislaţiei
naţionale în vigoare;
 Ghid 2009:
 Solicitantul nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată
restante la bugetele publice, într-una din situaţiile de mai jos:
 -obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în
ultimele 12 luni, în cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agenţia
Naţional ă de Administrare Fiscală;
 -obligaţiile de plată depăşesc 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul
semestru, în cazul certificatului de atestare fiscală emis de autorităţile publice
locale
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Alte noutăţi

Asigurarea
 Asigurarea echipamentelor/bunurilor achiziţionate prin proiectele cu o valoare mai
mare de 25 milioane euro(la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA)
 Beneficiarul are obligaţia ca, în termen de 15 zile de la recepţia finală/punerea în
funcţiune a bunurilor, să încheie o poliţă de asigurare pentru acestea cesionată în
favoarea OI, pe care o va prezenta o dată cu cererea de rambursare.

 Poliţa de asigurare va avea valabilitate până la finalizarea proiectului
(efectuarea plăţii finale).
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Alte noutăţi

Prefinanţarea
–Ghid 2008-numai autorităţilor publice locale şi asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară (15%)
-Ghid 2009 -se va acorda şi pentru întreprinderi:
 OUG nr.64/2009
 OMFP nr. 2286/2009 privind prefinanţarea acordată beneficiarilor de proiecte
finanţate din instrumente structurale
 Valoarea maximă a prefinanţării, pentru beneficiari autorităţi publice
locale/asociaţii de dezvoltare intercomunitară, este de 30% din valoarea
eligibilă a contractului de finanţare.
 Valoarea maximă a prefinanţării, pentru beneficiari care intră sub incidenţa
regulilor de ajutor de stat este de 35% din valoarea totală a finanţării
nerambursabile.
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Condiţii de acordare a prefinanţării

Beneficiarii au obligaţia de a transmite Organismului Intermediar următoarele
documente:

 cererea de prefinanţare a beneficiarului, conform contractului de finanţare încheiat
între Organismul Intermediar şi beneficiar (în formatul standard solicitat prin
contract)
 un contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuţie de lucrări încheiate
între beneficiar şi contractor.
 În plus, beneficiarii care intră sub incidenţa ajutorului de stat trebuie să prezinte şi
o scrisoare de garanţie bancară pentru suma aferentă prefinanţării solicitate.
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Alte noutăţi
Clarificări privind interpretarea prevederilor Ordinului MEF nr. 2228/22.07.2008 privind
aprobarea Listei de cheltuieli eligibile

 amenajarea terenului este eligibilă, dacă este inclusă în valoarea activului (imobilizări
proprii);
 cheltuielile investiţionale privind producerea biogazului obţinut din procesarea
biomasei sunt eligibile (fermentatoare, silozuri, cântar basculă, rezervoare, etc);

 cheltuielile investiţionale privind distribuţia energiei termice nu sunt eligibile.
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Documente menţinute la depunerea CRF

Declaraţie de eligibilitate a solicitantului
Declaraţia de angajament
Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi
mijlocii
Declaraţie privind conformitatea cu regulile ajutorului de stat (Anexa 1B)
Actul constitutiv al societăţii (copie) pentru solicitanţii întreprinderi/ Actul constitutiv, statutul asociaţiei,
certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor, hotărârea judecatorească de dobândire a
personalităţii juridice (copie) pentru solicitanţii asociaţii de dezvoltare intercomunitară
Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor sau Asociaţilor (AGA) / Consiliului de Administraţie (CA) al
societăţii / Hotărârea Consiliului Local, Judeţean/Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de aprobare a
cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului prezentat pentru finanţare
Certificatul constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului
Bilanţul contabil, inclusiv contul de profit şi pierdere şi datele informative/contul de rezultat patrimonial
pentru ultimele 3 exerciţii financiare încheiate
Certificatul de urbanism
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Documente menţinute la depunerea CRF
 Acte care atestă drepturile de proprietar, concesionar sau utilizator ale solicitantului asupra
terenului pe care sunt amplasate/se vor amplasa capacităţile de producere a energiei, valabile cel
putin încă 15 ani la data depunerii cererii de finanţare şi cu drept de construcţie asupra acestuia
(copie);
 Acte de proprietate/concesiune asupra clădirilor/incintelor unde sunt amplasate/se vor amplasa
capacităţile de producere a energiei, valabile cel putin încă 15 ani la data depunerii cererii de
finanţare (copie);
 Acte de proprietate asupra capacităţilor de producere a energiei (copie, în cazul proiectelor de
modernizare a capacităţilor de producere a energiei)
În cazul în care contractul de concesiune/actul care atestă dreptul de utilizator nu stipulează dreptul
solicitantului de a executa lucrări de construcţie, se va anexa o declaraţie autentificată a
proprietarului terenului (în original) care atestă acceptarea de către acesta a efectuării lucrărilor
prevăzute prin proiect asupra terenului.
 Studiu de fezabilitate
 Autoevaluarea în raport cu criteriile de mediu
 Dovada depunerii solicitării pentru fişa tehnică de mediu/acord de mediu la autoritatea
competentă pentru protecţia mediului –copie
 Aviz tehnic de racordare pentru locul de producere ( în cazul în care proiectul presupune
racordarea la reţea) conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public –copie
 CV –urile persoanelor implicate în managementul implementării proiectului şi fişele de post
daca aceste poziţii sunt ocupate/ fişele de post ale acestor persoane şi cerinţele solicitantului
privind experienţa acestora dacă aceste poziţii nu sunt ocupate (angajare/subcontractare);
 Autorizaţia de construire pentru pentru executarea lucrărilor de bază –depunerea acestui
document nu este obligatorie, dar se va puncta suplimentar
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Documente transferate de la depunerea
CRF la incheierea contractului
 Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată la
bugetul general consolidat eliberate de Administraţia Finanţelor Publice, în original,
(pentru toate tipurile de solicitanţi, iar pentru întreprinderi se vor depune certificate
pentru sediul social şi toate punctele de lucru care au CIF şi sunt menţionate în
certificatul constatator);
 Certificate de atestare fiscală, în original, privind îndeplinirea obligaţiilor de plată
către bugetele locale eliberate de Direcţia de taxe şi impozite locale, în original,
pentru sediul social şi toate punctele de lucru menţionate în certificatul constatator
(numai pentru solicitanţii întreprinderi);
 Cazierul fiscal al solicitantului (în original) (Ordonanţa nr. 75/2001, cu modificările
şi completările ulterioare) eliberat de Ministerul Economiei si Finanţelor la nivel
central şi la nivelul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a
municipiului Bucureşti (după caz, în funcţie de tipul de solicitant);
 Cazierul judiciar al reprezentantului legal al solicitantului (în original);
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Documente transferate de la depunerea
CRF la incheierea contractului

 Scrisoare de garanţie bancară/financiară (în original) pentru 50% din valoarea
cheltuielilor eligibile (în cazul intreprinderilor nou înfiinţate care nu pot prezenta
situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar anterior depunerii CRF)-constituită
cu respectarea principiilor menţionate în continuare;
 Acord de mediu eliberat de Agenţia Natională pentru Protecţia Mediului sau de către
autorităţile publice regionale sau judeţene pentru protecţia mediului (în cazul
proiectelor pentru care fişa tehnică de mediu indică faptul că proiectul face obiectul
procedurii de mediu cu acord de mediu) –copie sau Fişa tehnică privind condiţiile de
protecţie a mediului (anexă la certificatul de urbanism), în cazul în care aceasta indică
faptul că proiectul face obiectul procedurii de mediu fără acord de mediu sau că
proiectul nu face obiectul procedurii de mediu-copie;
 Extrase de carte funciară pentru terenurile şi construcţiile aferente proiectului, care
să ateste că acestea sunt libere de orice sarcini;
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DOCUMENTE MENŢINUTE LA CONTRACTARE

 Documentele care atestă capacitatea solicitantului de a asigura contribuţia proprie la
valoarea cheltuielilor eligibile si de a finanţa cheltuielile neeligibile ale proiectului, în
conformitate cu planul financiar (spre exemplu:contract de credit, scrisoare bancara
de confort etc.);

 Aviz Natura 2000, pentru proiectele care se încadrează în prevederile art. 52 din
OUG 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 Autorizaţia de înfiinţare, emisă de ANRE, în copie, (conform Regulamentului
pentru acordarea licentelor si autorizaţiilor în sectorul energiei electrice aprobat
prin HG nr. 540/2004, cu modificările si completările ulterioare). Această autorizaţie
nu este necesară în cazul capacităţilor de producere cu o putere electrică instalată mai
mică de 1 MW şi în cazul capacităţilor de producere exclusiv a energiei termice;
 Autorizaţia de construire pentru executarea lucrărilor de bază, în copie, pentru
proiectele care implică execuţia de lucrări (în cazul in care nu a fost depusa odată cu
CRF);
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ALTE DOCUMENTE SOLICITATE LA
CONTRACTARE

 Graficul de rambursare (revizuit), în vederea includerii acestuia în textul
contractului de finanţare (într-un format agreat de comun acord între părţi-solicitant şi
OIE)
 Prefinanţarea (programarea revizuită)
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Noua grilă de selecţie

 Introducerea indicatorului: cost de producere a energiei corespunzător perioadei de
referinţă (lei/MWhe sau lei/MWhth)
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Contact

Ministerul Economiei
Organismul Intermediar pentru Energie
Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021/20.25.385.
021/20.25.386.
Fax: 021/20.25.392.
E-mail: asistenta-oie@minind.ro
Website: oie.minind.ro
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