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Către:  AM POIM 

Referitor la:  ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri 

pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei 

energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, 

energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în 

domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

În calitate de asociație profesională care reprezintă companiile de consultanță în management vă 

transmitem această adresă pentru a vă solicita o serie de clarificări cu privire la următoarele aspecte 

publicate în cadrul ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor 

măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul 

eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi 

mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele 

măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative: 

Referitor la Capitolul 1: 

1. Vă rugăm să clarificați care din cele două grile de selecție de la Anexa 1, I - Criterii de selecție 

pentru proiecte de eficiență energetică și respectiv II - Criterii de selecție pentru proiecte 

privind utilizarea surselor regenerabile de energie, se aplică în cazul unei investiții care 

presupune atât măsuri de eficiență energetică cât și achiziția de utilaje pentru obținerea de 

energie din surse regenerabile. 

2. Vă rugăm să specificați situațiile în care este necesară realizarea unui audit energetic. Pentru 

societățile comerciale care aplică pentru granturile aferente măsurilor de eficiență energetică 

prevăzute în art. 5 lit b) dovada reducerii consumului de energie electrică putând fi făcută cu 

facturile aferente anului 2021 din care rezultă clar energia consumată și producția de energie 

vizată prin intermediul proiectului.   

 

Referitor la Capitolul 2:  

1. Criteriile de selecție la finanțare a proiectelor de investiții în producția de energie verde sunt 

detaliate în Anexa 2 la modul general fiind comune atât pentru granturile de investiții pentru 

consumul propriu cât și pentru ajutoarele de stat. Din analiza grilei de punctaj sunt avantajate în 

mod evident proiectele de investiții care se încadreaza în categoria ajutoarelor de stat în care 

contribuția proprie a autorităților publice este foarte mare. Acest aspect vine în contradicție cu 

scopul avut în vedere de OUG 112/2022. Propunem o grilă de punctaj separată pentru granturile 

de investiții pentru consumul propriu al autorităților publice în concordanță cu scopul avut în 

vedere de ordonanța de urgență. 

2. Având în vedere că prin criteriul de selecție nr. 5 - Număr populație racordată la rețeaua 

centralizată de alimentare cu energie termică, sunt dezavantajate în mod evident localitățile cu 

număr mic de locuitori, precum și solicitarea de la punctul anterior, vă propunem defalcarea 

bugetului în funcție de tipul investiției (consum propriu/comercializare) și număr de locuitori. 
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Referitor la Capitolul 3: 

1. Vă rugăm să specificați dacă pentru aviz este nevoie de studiu de soluție.  

2. Vă rugăm să ne confirmați dacă art. 41 referitor la accesul la drum național se referă numai la 

parcurile de specializare inteligentă. De asemenea vă rugăm să ne precizați dacă pentru 

parcurile de specializare inteligentă își pot crea puncte de lucru în altă locație a acestuia și dacă 

pentru aceste puncte  de lucru se menține condiția prevăzută la art. 41 alin. (1) lit a); 

3. Vă rugăm să includeți în categoria beneficiarilor eligibile și cooperativele care NU au fost 

înființate pe legea 31, ci pe legi speciale.  

 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în cadrul 

acestei scrisori.  

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

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