Nr. înreg. AMCOR: 253/01.07.2022
Către: Ministerul Energiei
În atenția: consultari.dee@energie.gov.ro
Referitor la: Consult are - Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții I5 –
Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial Componenta C.6 Energie din PNRR

Stimată doamnă/Stimate domn,

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.
Adresa conține o serie de propuneri de modificare a ghidului PNRR C6 I5:
Nr.
Problema
crt
identificată
1 Activități
Cheltuieli eligibile
Respectarea
principiului
„demararea
lucrărilor”

Cerință Ghid

Problema generată

Soluție

Ghidul prevede în ceea
ce privește principiul
„demararea lucrărilor”:
Toate activitățile de
pregătire a proiectului,
dar și componentele care
sunt propuse pentru
finanțare sau proiectul
integral, după caz,
pentru care se solicită
finanțare și care sunt
eligibile pentru
decontare, se vor începe
doar după depunerea
cererii de finanțare, în
vederea respectării
principiului
“demarării lucrărilor”.

Din cauza acestor cerințe
este evident ca auditul
inițial trebuie realizat
înainte de depunerea
Cererii de finantare.
Apare astfel o necorelare
între activitățile
proiectului, costurile
eligibile și respectarea
principiului „demararea
lucrărilor”

Propunem modificarea
GS astfel:

Ghidul prevede ca
activitate și cost eligibil,
realizarea auditului
energetic inițial.
Pe de altă parte, auditul
energetic inițial este
solicitat ca document de
referinţă pentru
eligibilitatea proiectului:
Proiectul este
fundamentat de audit
energetic în care se
angajează valorile
indicatorilor privind
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Toate activitățile de
pregătire a proiectului,
dar și componentele
care sunt propuse
pentru finanțare sau
proiectul integral,
după caz, pentru care
se solicită finanțare și
care sunt eligibile
pentru decontare, se
vor începe doar după
depunerea cererii de
finanțare, în vederea
respectării principiului
“demarării lucrărilor”
cu excepția activității
de realizare a
auditului energetic
inițial care poate fi
realizat înainte de
depunerea cererii de
finanțare.

2

Cheltuieli eligibile

reducerea consumului
energetic, a GES și
intensității energetice,
(...), raportat la conturul
energetic evaluat prin
auditul energetic inițial.
Ghidul solicitantului
prevede următoarele
categorii de cheltuieli
eligibile:
Cheltuieli pentru
investiția de bază:
Construcţii şi instalaţii,
Achiziție Utilaje,
echipamente tehnologice
şi funcţionale, Montaj
utilaje, echipamente
tehnologice şi
funcţionale

3

Eligibilitatea
solicitantului

4

Indicatorul I3

5

Cod CAEN
(referire la
industrial)

Cu toate acestea Ghidul
solicitantului prevede ca
activități obligatorii:
c) sisteme de
telegestiune;
e) achiziția de platforme
digitale de centralizare a
datelor de
consum/reducerea
consumului/monitorizarea
indicatorilor pe întreg
ansamblul activității, la
nivelul operatorilor,
digitalizare și transfer
date la distanță, diferite
de EMS,

Includerea
cheltuielilor cu
activele necorporale în
categoria cheltuielilor
eligibile

Solicitantul respectă
prevederile Legii nr.
121/2014 privind
eficiența energetică
privind obligația legală
de transmitere a
chestionarului de analiză
energetică la autoritatea
abilitată, conform
prevederilor legale, a
programului de
îmbunătățire a eficienței
energetice, precum şi
dovada
contractului/colaborării
cu un manager energetic
atestat, conform
categoriei căreia aparține
aplicantul, încadrată de
prevederile Legii nr
121/2014.
Unitatea de măsură
Inconsistenta cu definiția
aferentă acestui indicator indicatorului: estimarea
este tep/an
cantității de energie
necesare pe unitate de
producție

Vă rugăm să clarificați
ce documente trebuie
prezentate de către
categoriile de
întreprinderi care nu
intră sub incidenta
prevederilor legii
121/2014.

Secțiunea 1.4 - Tipuri de
solicitanți eligibili

Având în vedere
dispozițiile Secțiunii
1.4 - Tipuri de
solicitanți eligibilit
(pg. 11) și ale

a) Operatori economici
(microîntreprinderi,
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Vă rugăm să clarificați
dacă sunt eligibile
categoriile de
întreprinderi care nu
intră sub incidenta
prevederilor legii
121/2014.

Propunem modificarea
unității de măsura a
indicatorului.
Raportarea
indicatorului pe unitate
de produs.

întreprinderi mici și
mijlocii, conform
prevederilor Legii nr.
346/2004 privind
stimularea înființării și
dezvoltării
întreprinderilor mici și
mijlocii, dar și
întreprinderi mari)) care
sunt înregistrate în baza
Legii nr. 31/1990
privind societățile,
republicată, cu
modificările şi
completările ulterioare și
care activează în
conformitate cu
legislaţia națională în
domeniu, pe teritoriul
României, respectand
condiția înregistrării la
ONRC.
Secțiunea 2.1, pct. A
a) Solicitantul se
încadrează într-una
dintre categoriile:
microîntreprindere /
întreprindere
mică/întreprindere
mijlocie /
întreprindere mare/,
anume operatori
economici constituiți
în baza Legii nr.
31/1990 privind
societățile,
republicată, cu
modificările şi
completările
ulterioare, Legii nr.
346 din 14 iulie
2004 privind
stimularea înființării
și dezvoltării
întreprinderilor mici
și mijlocii, cu
modificările si
completările
ulterioare, care își
desfășoară
activitatea pe
teritoriul României
si sunt înregistrați la
ONRC.
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Secțiunii 2.1 Eligibilitatea
solicitantului, pct. A,
a), care nu prevăd
cerințe specifice legate
de
diviziunea/clasa/grupa
CAEN a
Solicitantului, vă
rugăm să ne confirmați
că se încadrează în
categoria solicitanților
eligibili întreprinderile
care desfășoară
activități
corespunzătoare
codurilor CAEN:
 4621 - Comerț cu
ridicata al
cerealelor,
semințelor,
furajelor și
tutunului
neprelucrat;
 5224 - Manipulări;
 3821 - tratarea si
eliminarea
deseurilor
nepericuloase.

6

Deadline

7

Oferte de preț

8

Acțiuni si activități
finanțabile

Pentru realizarea unui
bilanț energetic sunt
necesare în medie 30 zile.
Realizarea unui SF
conform HG 907/2016
durează 30 de zile
minimum și trebuie făcut
după definirea conturului
de bilanț și bilanțului
energetic. Suplimentar,
trebuie realizate Cererea
de Finanțare și Raportul
Analiza Cost-Beneficiu
conform Ghidului UE.
Termenul propus de 31
august este extrem de
scurt.
Secțiunea 2.2 Având în vedere faptul că
Eligibilitatea proiectului unele echipamente sau
n)Echipamentele/solițiile tehnologii sunt furnizate
pentru care se solicită
de un număr limitat de
finanțare respectă
producători/furnizori (de
standardele
ex. centrale cogenerare,
internationale în vigoare, trigenerare, echipamente
sunt echipamente noi/de de producție customizate,
generație nouă și
etc) si intocmirea
respectă prețul rezonabil ofertelor necesita un
(mediu) al pieței pentru
consum foarte mare de
categoria respectivă de
resurse si de timp pentru
echipament, la
ofertanti, exista
momentul solicitării
posibilitatea, avand in
vedere si termenul limita
finanțării. ➢ Se
al sesiunii, sa nu poata fi
probează prin prețul
de catalog și minim trei obtinut cele 3 oferte
solicitate.
oferte, la depunerea
cererii de finanțare și a
fișelor tehnice de catalog
pentru fiecare
echipament pentru care
se solicită finanțare, în
conformitate cu studiul
de fezabilitate, din care
să reiasă confomarea
reglementărilor
comunitare privind
aplicarea standardelor
europene agreate în
materie de mediul și
BAT (în aplicarea
Deciziilor Comisiei
Europene de punere în
aplicare a prevederilor
Directivei 2010/75/UE
Sistemele de producere a Această restricție se
energiei din surse
aplică și instalațiilor de
regenerabile nu sunt
tipul pompelor de căldura
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Propunem 30
Octombrie pentru a
putea fi parcurse toate
fazele premergătoare
și realizate toate
documentele aferente
(audit energetic, studiu
de fezabilitate, ACB)

Rugăm eliminarea
cerinței de a
fundamenta prețul prin
3 oferte.

Modificarea punctului
3 secţiunea Acțiuni și

eligibile pentru finanțare
prin prezenta măsură

9

Scenariul
contrafactual
aplicabil pentru
înlocuirea unui
echipament

Prevederile ghidului:
Solicitantul va prezenta
scenariul contrafactual
(o investiţie similară, a
cărei eficienţă energetică
este mai redusă și care ar
fi fost realizată în mod
credibil în absenţa
ajutorului), costurile
unui astfel de proiect,
pentru a putea fi
identificate costurile
eligibile pentru ajutor de
stat și vor specifica și
demonstra încadrarea
investiției pentru care
solicită ajutorul de stat
în cerințele auditul
energetic inițial și
completarea fișei privind
scenariul contrafactual.

care înlocuiesc
echipamente cu emisii de
CO2 semnificative (prin
utilizarea combustibililor
fosili)

Această prevedere nu
stimulează înlocuirea de
echipamente vechi,
energofage, ci stimulează
găsirea unor măsuri
alternative de atingere a
economiilor de energie
(schimbarea iluminatului)

activități finanțabile
astfel:
Sistemele de
producere a energiei
din surse regenerabile
nu sunt eligibile pentru
finanțare prin prezenta
măsură, cu excepția
echipamentelor si
instalațiilor care
înlocuiesc unități
existente de producere
a energiei termice
utilizând combustibili
fosili
Propunem ca în
scenariul contrafactual
costul atașat acestuia
să fie reprezentat de
valoarea rămasă
neamortizată a
echipamentului
existent, care urmează
a fi înlocuit cu unul
similar, dar mai
eficient din punct de
vedere energetic.

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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