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Nr. înregistrare: 280/21.10.2022 

Către: AM POIM 

Referitor la: POIM Axa Prioritară 11 Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea 

energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Vă transmitem o listă de întrebări referitoare la POIM Axa Prioritară 11 Obiectivul specific 11.1: 

Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al 

întreprinderilor: 

 

1. În urma actualizării Ghidului GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE 

ACCESARE A FONDURILOR având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării 

producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, 

aprobat prin Ordinul ministrului investitiilor si proiectelor europene nr.2615/27.09.2022 a fost 

modificată lista localităților privind intensitatea ajutorului de stat.  

 Localități din următoarele regiuni: 

RO11 Nord-Vest 

RO12 Centru 

RO21 Nord-Est 

RO 22 Sud-Est 

RO 31 Sud-Muntenia 

RO 41 Sud-Vest Oltenia 

Ro 42 Vest 

Întreprinderi mari  45% 

Întreprinderi mijlocii 55% 

Întreprinderi mici, inclusiv microîntreprinderi 50% 

 

Practic sunt enumerate toate regiunile de tip NUTS 2 în afară de RO32 București-Ilfov.  

Aceste intensități se aplică la nivelul tuturor localităților din regiunile de tip NUTS 2 enumerate 

mai sus? De exemplu, pentru o întreprindere mare din judetul Cluj, intensitatea maximă este de 

45%?  

Conform HG nr. 311 din 2 martie 2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional 

în perioada 2022-2027 pentru investiții inițiale, în județul Cluj de exemplu intensitatea maximă 

este de 40%. 

Ce reprezintă “Toate celelalte teritorii”? Este eligibil Municipiul București pentru finanțare? 
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2. Printre indicatorii de proiect se numără Intensitatea energetică în economie.  

În ghid se precizează “Atenție! Acest indicator nu se raportează de către solicitant, ci se 

calculează la nivelul programului conform raportărilor INS, nu la nivelul fiecărui proiect.” 

Dar acesta reprezintă un indicator de proiect care trebuie menționat în Cererea de Finanțare și 

Hotărârea de Aprobare a proiectului. Ce trebuie să completeze solicitantul la acest indicator? 

Consumul intern brut de energie al companiei/PIB? Consumul intern brut de energie al companiei 

reprezintă economia de energie asumată și se va însuma pe o perioadă de  5 ani de la plata finală în 

cadrul contractului de finanțare? 

 

3. În Ghidul Solictantului, sub tabelul cu indicatorii obligatorii la nivel de proiect se precizează: 

„Pentru economia de energie estimată a fi obţinută în cadrul procesului industrial, prin aplicarea 

măsurilor de îmbunătățire a eficienţei energetice stabilite pe baza informațiilor obținute din 

sistemul de monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicită finanţare, se va acorda un 

punctaj în cadrul grilei de evaluare tehnico-economice. Economia de energie asumată va trebui 

realizată în termen de maximum 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.” 

 

Unde se raportează economia de energie la nivelul indicatorilor de proiect și cum se calculează? 

 

4. Dacă panourile fotovoltaice sunt amplasate pe 3 hale, din care 2 reprezintă spațiu administrativ care 

deservește tot activitatea de producție aferentă codului CAEN pentru care se aplică în proiect, 

acestea pot fi considerate eligibile? 

5. Extras Ghid POIM 11.1. Pagina 38  

Decizia etapei de încadrare/Clasarea notificării 

(Se va anexa în format pdf decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului sau clasarea notificării (doar pentru proiectele care implică lucrări de 

construire şi/sau dotări pentru care este necesară emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei 

de construire). Pentru proiectele pentru care nu este necesară emiterea autorizației de construire, 

solicitantul va anexa o declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal, cu justificarea 

acestui aspect pentru a putea transmite fișa în IMM Recover). 

 

Care dintre declaratiile din Anexa 4, este declaratia care se va depune în acest caz? 

Anexa 4.7  MODEL DECLARAŢIE PRIVIND NECESITATEA EMITERII AUTORIZAȚIEI DE 

CONSTRUIRE? 

Solicitantul poate declara sub orice formă pe proprie răspundere că proiectul nu se supune deciziei 

etapei de încadrare/Clasarea notificării? 

 

6. Dacă nu se depun documente confidențiale mai este necesară depunerea anexei 4.9 MODEL 

ANEXĂ DOCUMENTE CONFIDENȚIALE ÎN PROIECT? 

 

7. În declarația 4.3 DECLARAŢIE PRIVIND CONFORMITATEA CU AJUTORUL DE STAT, 

trebuie menționate și ajutoarele de stat/minimis ale societăților legate sau partenere? În declarație 

sunt menționate ajutoarele de stat/ajutoarele de minimis aferente solicitantului și eventual 

întreprinderilor cu care a fuzionat sau din care a provenit prin divizare. 

 

8. În Anexa, 4.10 DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND 

OBLIGATIVITATEA/NEOBLIGATIVITATEA TRANSMITERII DECLARAȚIEI DE 
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CONSUM pentru societățile care nu au obligația transmiterii declarației de consum, se va selecta 

“Alte situații, cu indicarea prevederilor legale aplicabile”?  

 Este necesară precizarea în interiorul declarației a prevederilor legale aplicabile în această situație, 

chiar dacă astfel se modifică formatul declarației? 

 

9. Dacă proiectul are ca rezultat doar o reducere a consumul de electricitate, în sheet “consum existent 

și prognozat“ din Anexa 9. Model financiar recomandat final, se vor mai completa și informații 

privind consumul de gaz sau altele? 

 

10. Vă rugăm să menționați ce se completează în Formularul Cererii de Finanțare la secțiunea ACB - 

Analiza financiară având în vedere faptul că în Anexa 9. Model financiar recomandat final, nu mai 

avem sheet-ul de Analiză financiară, acesta fiind înlocuit cu sheet “consum existent și prognozat”? 

 

11. Pentru proiectele fără autorizație de construire, ce se va completa la secțiunea 22 Studii de 

fezabilitate din Cererea de Finanțare? 

 

12. Pentru proiectele pentru care nu este necesară obținerea autorizației de construire se elaborează 

doar Anexa 9. Model financiar recomandat final.xls sau se solicită și alte calcule suplimentare? 

 

13. Pentru proiectele pentru care este necesară obținerea autorizației de construire care sunt 

recomandările după care se întocmește analiza financiară? Menționăm faptul că în “Anexa 9. Model 

financiar recomandat final.xlsx” a dispărut sheet-ul de “Analiza financiară” care calcula indicatorii 

VANF și RIRF, acest sheet fiind înlocuit cu un nou sheet “consum existent și prognozat”. 

 

14. În secțiunea Elaborarea bugetului şi categoriile de cheltuieli din Ghidul Solicitantului se precizează 

Bugetul proiectului va fi defalcat pe ani şi pe activităţi, conform formatului din cererea de finanţare. 

MySMIS  

Formatul de buget din Anexa 9. Model financiar recomandat final.xlsx este diferit fata de formatul 

de Buget din MySmis. 

Formatul de buget din Cererea de Finantare, „Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței 

energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul 

specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul 

propriu la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari” are 36 de coloane. 

Este obligatorie completarea tuturor acestor coloane?   

În coloana de „Contribuție proprie” se va introduce contribuția beneficiarului doar la cheltuielile 

eligibile? În Mysmis în această coloană se solicită introducerea „Contribuție proprie eligibilă”. 

În Coloana de „Ajutor de Stat” se va trece Valoarea ajutorului de stat sau se va bifa DA/NU? 

Ce se va trece în coloana „Tip ajutor de stat”?  

15. Analiza energetică trebuie realizată de un manager energetic sau este suficient un auditor energetic 

autorizat? 

 

16. Ce documente va trebui să prezinte solicitantul pentru a demonstra îndeplinirea indicatorilor 

asumați în perioada de implementare și durabilitate dacă din punct de vedere legislativ solicitantul 

nu are în prezent obligația de a întocmi audit energetic sau rapoarte de mediu? Va trebui să 

întocmească și să prezinte anual rapoarte de mediu și de audit energetic? 
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Extras din Ghid: 

Indicatorii de mediu (Anexa 7) vor fi monitorizaţi în vederea raportării anuale a acestora. Se vor 

monitoriza acei indicatori care sunt relevanți în funcție de avizul / acordul de mediu. În cazul în care 

autoritatea competentă de mediu nu solicită nicio măsură de monitorizare, solicitantul va raporta în 

implementare emisiile de poluanți (echivalent CO2). 

Economia de energie asumată va trebui realizată în termen de maximum 5 ani de la plata finală 

în cadrul contractului de finanțare. 

 

17. S-a introdus o nouă linie în bugetul proiectului  din excel. “3.5.7 Analiza energetică/audit energetic 

(ne-eligibile în cadrul acestui apel)”.  Pe această măsură este solicitată doar analiza energetică. Ce 

cheltuieli ar trebui incluse aici pe lângă analiza energetică, dacă societatea nu are obligația de a 

realiza audit energetic? Dar dacă societatea are obligația de a întocmi și audit energetic, câte 

rapoarte de audit energetic trebuie incluse? 

 

18. Devizele trebuie prezentate conform HG 907/2016 care nu cuprinde linia “3.5.7 Analiza 

energetică/audit energetic. Este necesară includerea acestor chletuieli în devizul conform HG 907? 

 

19. Este necesară prezentarea a minim 2 oferte pentru fiecare categorie de cheltuială prevăzută în buget, 

inclusiv servicii: analiză energetică, informare și publicitate, consultanță? 

 

20. Auditul financiar este obligatoriu pe acest apel? 

 

21. Pentru un proiect care presupune montarea de panouri fotovoltaice pe hala de producție, este 

obligatoriu să prevedem în bugetul proiectului și cheltuieli aferente cap.3.4 din deviz cf. HG 

907/2026  respectiv Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor?  

 

22. Formula de calcul a punctajului  C3: Modificarea ratei profitului operațional din excel Anexa 9. 

Model financiar recomandat final nu este în corelare cu formula din grila de punctaj. 

 

23. În sensul prezentului ghid nu se vor finanța unități de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile decât în limita unei puteri instalate de până la 400 kW pe loc de consum. 

Ce înseamnă loc de consum (punct de lucru sau record)? Dacă avem 2 clădiri la același punct de 

lucru și fiecare are record diferit, atunci pentru fiecare clădire puterea maximă instalată este de 

400kW? 

 

24. Este necesară depunerea de cazier judiciar și pentru societate sau doar pentru reprezentantul legal? 

Extras Ghid: Reprezentantul legal și/sau solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, 

participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor 

financiare ale Uniunii Europene         

Se probează prin Declarația de angajament, Declarația de eligibilitate, Declarația privind 

conflictul de interese, cazierul judiciar al solicitantului și al reprezentantului legal. 

 

25. În Hotărârea de Aprobare a proiectului trebuie menționată și valoarea cheltuielilor de operare și 

întreținere a investiției sau este suficient să declarăm că ne asumăm suportarea tuturor cheltuielilor 
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legate de operarea și întreținerea investiției după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de 

durabilitate? 

 

26.  La cererea de plată/rambursare se solicită să se transmită și certificatul verde aferent 

echipamentului. Pentru echipamentele care nu au acest cerificat de la producător, ce se poate 

prezenta?  

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 catre Comisia Profesionala de Fonduri Europene AMCOR  
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