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Nr. înreg. AMCOR: 244/12.04.2022 

Către: Ministerul Energiei 

În atenția: dlui. Ministru Virgil Daniel Popescu  

Referitor la: Măsura de investiții I.1 - Noi capacități de producere energie electrică din surse regenerabile din 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C.6 Energie, Sprijinirea investiţiilor în noi 

capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații 

de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat 

 

 

Stimate domnule ministru, 

AMCOR, în calitate de asociație profesională care reprezintă în România interesele firmelor de consultanță în 

management și de membru în cadrul UPLR, FEACO și ICMCI, vă transmitem această adresă la solicitarea 

membrilor Asociației Consultanților în Management din România (AMCOR) pe care îi reprezentăm pentru a vă 

solicita niște clarificări cu privire la Măsura de investiții I.1 - Noi capacități de producere energie electrică din 

surse regenerabile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C.6 Energie, Sprijinirea 

investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, 

cu sau fără instalații de stocare integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat. 

 

1. Vă rugăm să menționați dacă este obligatorie obținerea ATR-ului pentru proiecte care prevăd producție 

de energie 100% pentru autoconsum pe Măsura de investiții I.1 - Noi capacități de producție electrică din 

surse regenerabile, Componenta C.6 Energie din PNRR. 

2. Vă rugăm să menționați dacă dovada cofinanțării trebuie să se facă la depunerea proiectului prin Bugetul 

aprobat al solicitantului care probează existența resurselor financiare necesare co-finanțării proiectului. 

3. În analiza financiară este necesară prezentarea unui scenariu contrafactual aferent unei investiții 

convenționale/poluante sau alegerea scenariului rămâne la latitudinea elaboratorului studiului de 

fezabilitate? 

4. Este necesară prezentarea la depunere a unui bilanț termoenergetic sau a unui Raport de audit energetic 

pentru justificarea consumului propriu de energie electrică? 

5. Intensitatea de finanțare este de 100% din cheltuielile eligibile în limita plafoanelor prevăzute în ghid sau 

se poate reduce intensitatea de finanțare aplicată la volumul cheltuielilor eligibile pentru ca valoarea 

ajutorului de stat să se încadreze în plafoanele stabilite? 

6. Este permisă utilizarea energiei din surse regenerabile pentru autoconsum de către societățile care au o 

activitate de producție care poluează peste valorile de referință? 

7. La depunerea proiectului este suficientă înscrierea codului CAEN aferent investiției în actul constitutiv/ 

certificat ONRC sau este necesară și autorizarea acestuia? 

8. Este obligatorie emiterea certificatului de urbanism anterior depunerii proiectului?  

9. În structura Studiului de Fezabilitate (care trebuie elaborat conform prevederilor HG nr. 907/2016) se 

regăsesc capitolele 4.7 Analiza economică și 4.8 Analiza de senzitivitate. În situația în care documentația 

tehnico-economică nu trebuie aprobată prin hotărâre a Guvernului cele 2 capitole se înlocuiesc cu analiza 

cost-eficacitate. În Analiza Cost Beneficiu (care trebuie elaborată conform Ghidului ACB al CE 2014-

2020), document ce se anexează ofertei, avem de analizat cele 2 capitole, respectiv  4.7 Analiza economică 

și 4.8 Analiza de senzitivitate. Vă rog să ne comunicați dacă și în documentul Analiză Cost Beneficiu cele 

2 capitole se înlocuiesc cu analiza cost-eficacitate? În această situație informațiile ar fi corelate în cele 2 

documente. 

10. Care este rata de actualizare financiară care trebuie utilizată? Cea de 4% din Ghidul ACB al CE 2014-
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2020? Care este rata de actualizare socială 5%? 

11. Se acceptă ipoteca pe teren/clădire chiar dacă aceasta nu a fost constituită în scopul realizării proiectului 

în cazul în care aplicantul va depune, la contractarea proiectului, o scrisoare din partea instituției creditoare 

(banca) conform căreia aceasta se angajează că nu va executa clădirea/terenul respectivă/respectiv și 

investiția finanțată din PNRR pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la punerea proiectului în exploatare? 

12. Câte cereri de rambursare/plată se depun? Se vor depune trimestrial? 

13. Dacă o firmă deține un sistem fotovoltaic achiziționat în cadrul altui proiect cu finanțare nerambursabilă 

sau din fonduri proprii, însă nu își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică (nu are 

autorizat codul CAEN 3511 - Producția de energie electrică și nu înregistrează venituri din această 

activitate) există riscul ca proiectul să fie considerat neeligibil pe motiv că vizează extinderea unei unități 

de producție de energie electrică? 

14. Având în vedere mențiunile din ghid de la pag. 30, este nevoie la depunerea ofertei de documentul final 

de la Mediu sau cel puțin Decizia Etapei de evaluare inițiale? 

15. Care este personalul minim necesar care formează UIP/echipa de proiect astfel încât să se respecte 

condițiile din cadrul cap. 3.1.12 pag. 36 din ghid? 

16. În situația în care un beneficiar are 2 locații diferite în două comune la distanțe considerabile, ar putea să 

depună o cerere de finanțare cumulat pentru cele 2 locații asigurând pentru fiecare locație minumul necesar 

de energie respectiv 50% din puterea instalată pentru acea locație? 

17. Având în vedere documentele specificate la pag. 30 din ghid, pentru a putea vedea dacă este necesar a se 

depune Raportul EIM pentru un proiect de investiții, trebuie trecut de decizia etapei de evaluare inițială, 

și ședința CAT și doar după se primește un răspuns dacă este nevoie de raport EIM, vă rugăm să ne 

comunicați dacă este obligatoriu a se prezenta raportul EIM la depunerea cererii de finanțare sau este 

suficientă prezentarea deciziei etapei de evaluare inițiale? 

  

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele  abordate 

mai sus. 

 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) a AMCOR. 
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