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Către: Ministerul Energiei 

În atenția: fonduri.europene@energie.gov.ro 

Referitor la: Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi 

capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile 

 

Stimate domn/ Stimată doamnă, 

 

Vă transmitem în cadrul acestei adrese o serie de solicitări de clarificare primite din partea membrilor 

AMCOR: 

Ref 

 

Neclarități Grid FM 

productie 

Pagina din 

Ghid/Schema 

Soluții propuse Motivare 

1   De solicitat doar 

includerea și în ghid a 

bugetului anual de 150 

mil Euro și defalcarea 

acestuia pe tipuri de 

investiții. 

 

2 Pag. 21 lit. o se menționează 

că se solicită ATR la 

depunere. Se solicită la 

depunere sau la contractare? 

În grila CAE scrie altceva.  

Pag. 21 Propunem solicitarea 

ATR doar la 

contractare 

 

3 Care este perioada de 

eligibilitate a cheltuielilor? 

Până când trebuie finalizate 

lucrările? Nu am găsit în 

ghid. Schema de ajutor de 

stat este valabilă până la 

31.12.2028. 

 Propunem includerea 

și în ghid a termenului 

maxim pentru 

implementarea 

proiectelor să nu 

depășească 

31.12.2028. 

 

 

4 Bugetul total estimat al 

schemei de prijin 

multinanual este de 550 mil 

Euro. Adică este bugetul 

pentru toți anii sau doar 

pentru prima sesiune? După 

tabel se menționează că: În 

cazul în care bugetul 

schemei de ajutor de stat nu 

se consumă integral după 

prima licitaţie, Ministerul 

Energiei va organiza o nouă 

procedură de ofertare 

Pag. 9   
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concurenţială pentru suma 

rămasă neutilizată. În 

schemă apare un buget anual 

de 150 mil. Euro, însă apare 

defalcare pe tipuri de 

investiții. Ar trebui corelat și 

detaliat 

5 Ghidul Solicitantului  

2.2 Eligibilitatea proiectului 

Pct. e) Perioada de 

implementare a proiectului 

se încadrează în perioada de 

eligibilitate a cheltuielilor, 

respectiv între data la care 

solicitantul depune oferta 

pentru finanțare la ME și 

data de finalizare a 

investiției prevăzută în 

procedura de ofertare 

concurențială, cu respectarea 

principiului “demararea 

lucrărilor” prevăzut la art. 2 

din Regulamentul (UE) nr. 

651/2014 

Pag. 19 Vă rugăm precizați în 

Ghidul Solicitantului 

perioada de 

implementare având în 

vedere ceea ce 

menționează și 

formularul de Ofertă: 

capitolul 17. 

Descrierea investiției 

și Studiul de 

fezabilitate/pagina 9 

„proiectul să fie 

fezabil și să poată fi 

implementat în 

perioada planificată 

pentru proiect sau cel 

târziu în trei ani de la 

data semnării 

contractului de 

finanțare” 

 

6 Anexa nr. 2.1 Grila de 

verificare a conformității 

administrative  și a 

eligibilității ofertelor 

 

n) Procentul energiei 

autoconsumate din totalul 

energiei produse - se 

probează cu Studiul de 

fezabilitate/alte documente 

justificative încărcate în 

platforma electronică   

Pag. 6 Vă rugăm eliminați 

din grila CAE punctul 

„n” 

Având în vedere că 

Ghidul Solicitantului 

vizează doar producerea 

de energie din surse 

regenerabile destinată 

comercializării prezența 

punctului”n” în grila de 

verificare CAE este 

redundant.  

7 Anexa nr. 2.1 Grila de 

verificare a conformității 

administrative  și a 

eligibilității ofertelor 

Anexele privind declaraţii 

/angajamente anexate 

ofertei: 

9. Declarația privind 

scopul producerii de energie 

electrică a fost încărcată în 

platforma electronică și 

Pag. 1 Vă rugăm să eliminați 

din grila CAE punctul 

9 de la secțiunea 

privind declaraţii 

/angajamente anexate 

ofertei: 

Având în vedere că 

Ghidul Solicitantului 

vizează doar producerea 

de energie din surse 

regenerabile destinată 

comercializării prezența 

punctului 9 în grila de 

verificare CAE este 

redundant. 
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completată, datată, şi 

semnată  şi cu numele 

complet al persoanei 

semnatare? 

8 Anexa nr. 2.1 Grila de 

verificare a conformității 

administrative  și a 

eligibilității ofertelor 

Anexe privind documente 

suport specifice ofertei și 

alte anexe 

4. Analiza privind 

capacitatea instituțională a 

fost încărcată în platforma 

electronică? 

Pag. 2 Vă rugăm să eliminați 

„analiza privind 

capacitatea 

instituțională” ca 

Anexă distinctă 

atașată ofertei și care 

se încarcă în platforma 

electronică 

Anexa 1 - Formularul 

Ofertei include la 

capitolul 18 - analiza 

instituțională care trebuie 

să furnizeze o serie de 

informații precizate în 

document 

9 Capitolul 3.1.10 – Studiul 

de Fezabilitate - Să 

folosească, ca sursă de 

energie primară/combustibil, 

resturi generate de activități 

agricole, vegetale și/sau 

animale. 

Pag. 31 - 

capitolul 

3.1.10 – 

Studiul de 

Fezabilitate 

Adăugarea, la 

capitolul 3.1.10 – 

Studiul de 

Fezabilitate, punctul 

4. Centrale pe 

biomasa sau biogaz a 

sintagmei: „deșeuri 

organice 

biodegradabile”: 

Să folosească, ca sursă 

de energie 

primară/combustibil, 

resturi generate de 

activități agricole, 

vegetale și/sau 

animale și deșeuri 

organice 

biodegradabile. 

Centralele pe biomasă și 

biogaz enunțate în textul 

ghidului (centrale de 

cogenerare) funcționează 

după două principii: 

- Cogenerare prin 

ardere – proces 

în urma căruia se 

obține cenușa 

(materie 

reziduală) și CO2 

- Cogenerare prin 

fermentare 

anaeroba – 

proces în urma 

căruia se obține 

digestat 

(îngrășământ 

natural) și emisii 

mai mici de CO2 

decât în cazul 

arderii. 

Procesul de fermentare 

anaeroba utilizează ca 

materie primă, pe lângă 

deșeurile agricole, și 

deșeuri de natură 

organică, care nu sunt 

menționate în textul 

Ghidului deși directivele 

UE prevăd că este 

necesară încurajarea 

biogazului obținut prin 

fermentare anaeroba (atât 

a biomasei, cât și a 
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deșeurilor de natură 

organică), acest lucru 

contribuind la 

principiile economiei 

circulare. 

Documentul ce conține 

prevederi directe în acest 

domeniu este: 

DIRECTIVA (UE) 

2018/2001 A 

PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI A 

CONSILIULUI din 11 

decembrie 2018 privind 

promovarea utilizării 

energiei din surse 

regenerabile  

În cadrul acestui 

document este precizat 

ca: 
Atunci când concep 

scheme de sprijin pentru 

sursele regenerabile de 

energie, statele membre 

ar trebui să ia în 

considerare rezerva 

disponibilă durabilă de 

biomasă și țin cont în 

mod adecvat de 

principiile economiei 

circulare și de ierarhia 

deșeurilor stabilită în 

Directiva 2008/98/CE a 

Parlamentului European 

și a Consiliului ( 1 ), 

pentru a evita 

denaturarea inutilă a 

piețelor materiilor prime.  

În  ANEXA IX la 

Directiva menționată mai 

sus, sunt enumerate 

Materii prime pentru 

producția de biogaz 
pentru transporturi și de 

biocombustibili avansați, 

printre care: 

(b) fracțiunea de 

biomasă din deșeurile 

municipale mixte 

(c) biodeșeuri, astfel cum 

sunt definite la articolul 3 

mailto:office@amcor.ro
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punctul 4 din Directiva 

2008/98/CE, provenite 

din gospodării private 

(„bio-deșeurile” sunt 

deșeuri biodegradabile 

provenite din grădini și 

parcuri, deșeurile 

alimentare sau cele 

provenite din bucătăriile 

gospodăriilor private, 

restaurantelor, firmelor 

de catering sau din 

magazine de vânzare cu 

amănuntul și compatibile 

cu deșeurile provenite din 

uzinele de prelucrare a 

produselor alimentare - 

Directiva 2008/98/CE) 

(d) fracțiunea de 

biomasă din deșeurile 

industriale care nu poate 

fi folosită în lanțul 

alimentar sau furajer, 

inclusiv materiale 

provenite din industria cu 

amănuntul și cu ridicata 

și din industria 

agroalimentară, precum 

și din industria 

pescuitului și acvaculturii 

10   Solicităm ca în cazul 

în care se decide 

prelungirea sesiunilor 

de depunere, 

comunicarea acestei 

decizii să aibă loc cu 2 

săptămâni înainte de 

termenul limită iar 

termenul minim de 

prelungire să fie de  

minim 30 de zile 

lucrătoare pentru o 

sesiune. 

Documentația necesară 

pentru depunerea unui 

proiect conform este 

foarte amplă și necesită 

timp îndelungat de 

pregătire, de aceea în 

cazul în care se decide 

prelungirea sesiunii, 

solicitantul are dreptul de 

a fi informat în prealabil 

pentru a putea lua decizia 

dacă se poate încadra în 

timp util cu pregătirea 

documentației. 

11   Vă rugăm să precizați 

dacă criteriile de 

eligibilitate 

(referitoare la 

solicitant și proiect) 

trebuie respectate 

începând cu data 

Pe parcursul procesului 

de evaluare, contractare, 

implementare, 

durabilitate se pot 

produce situații 

neprevăzute la depunerea 

proiectului  cum ar fi 
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depunerii cererii de 

finanțare, pe tot 

parcursul procesului 

de evaluare, selecție și 

contractare, precum și 

pe perioada de 

implementare și de 

durabilitate a 

proiectelor și dacă 

există excepții de la 

această regulă precum 

încadrarea în statutul 

IMM sau întreprindere 

în dificultate. 

Vă rugăm să precizați 

care sunt consecințele 

dacă toate criteriile de 

eligibilitate de la 

depunerea și 

contractarea 

proiectului nu mai 

sunt îndeplinite de 

solicitant în perioada 

de implementare și 

durabilitate. 

intrarea companiei în 

dificultate.  

12   Solicităm să publicați 

o procedură de 

achiziții și pentru 

solicitanți. 

În ghid se precizează că 

solicitantul poate demara 

proiectul după depunere, 

prin urmare este necesară 

publicarea unei proceduri 

de achiziții specifice 

pentru cei care au statutul 

de solicitanți și care nu 

sunt încă beneficiari. 

13   Pentru simplificarea 

documentației 

solicităm să includeți 

Analiza Cost 

Beneficiu în Studiul 

de Fezabilitate și să 

prezentăm un singur 

document și anume:  

Studiul de fezabilitate, 

elaborat conform HG 

nr. 907/2016, inclusiv 

Analiza Cost-beneficiu 

(cuprizând analiza 

financiară, analiza 

economică, analiza 

riscului și a 

12senzitivităţii) 

Prezentarea a 2 

documente separate 

Studiul de Fezabilitate și 

Analiza Cost Beneficiu 

reprezintă o dublare a 

informațiilor, întrucât în 

cuprinsul Studiului de 

Fezabilitate se regăsesc și 

capitolele aferente ACB.  
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14 În scopul asigurării unei 

identități vizuale 

armonioase şi pentru 

respectarea unitară a 

regulilor privind 

vizibilitatea, beneficiarii vor 

trebui să aplice cel puțin 

măsurile minime obligatorii 

din cadrul Regulamentului 

(UE) nr. 2020/1001 al 

Comisiei din 9 iulie 2020, al 

Manualului de identitate 

vizuală, elaborat de 

Ministerul Energiei 

Pag. 8 Solicităm să precizați 

care este numărul 

minim de 

bucăți/servicii pentru   

măsurile obligatorii 

pentru activitatea de 

informare și 

publicitate. Precizăm 

că în Manualului de 

identitate vizuală, 

elaborat de Ministerul 

Energiei sunt precizate 

doar minim 2 

comunicate de presă, 

pentru restul măsurilor 

neprecizându-se o 

cantitate minimă). 

De exemplu în 

MANUAL DE 

IDENTITATE 

VIZUALĂ PENTRU 

INSTRUMENTELE 

STRUCTURALE 

2014-2020 ÎN 

ROMÂNIA se 

preciza: 

Activitățile minime 

obligatorii sunt:  

I. Publicarea de 

anunțuri sau 

comunicate de presă la 

începutul și la 

finalizarea proiectului;  

II. Afișarea unor 

panouri temporare 

pentru proiectele de 

finanțare a 

infrastructurii sau a 

unor operațiuni de 

construcție pentru care 

valoarea contribuției 

publice depășește 

500.000 euro;  

III. Afișarea unei plăci 

permanente pentru 

proiectele de investiții 

care constau în 

achiziționarea unui 

obiect fizic sau în 

finanțarea 

infrastructurii sau a 

Această informație este 

necesară în scopul 

îndeplinirii măsurilor 

minime obligatorii de 

informare și publicitate 

pe FM. 
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unor operațiuni de 

construcție și pentru 

care valoarea 

contribuției publice 

depășește 500.000 

euro;  

IV. Expunerea într-un 

loc vizibil a unui afiș 

pentru proiectele de 

investiții pentru care 

valoarea contribuției 

publice este mai mică 

de 500.000 euro;  

V. Utilizarea de 

autocolante și plăcuțe 

pentru mijloace fixe 

care, conform 

legislației contabile 

naționale depăşesc 

valoarea de 2.500 lei 

şi au o durată de viață 

mai mare de un an;  

VI. Descrierea 

proiectului pe site-ul 

beneficiarului (doar 

dacă un astfel de site 

există), în 

conformitate cu 

Regulamentul (UE) 

NR. 1303/2013. 

15 

 

Pentru proiectele finanțate 

prin procedura de ofertare 

concurențială pentru 

sprijinirea investiţiilor în noi 

capacităţi de producere a 

energiei produsă din surse 

regenerabile intensitatea 

ajutorului de stat acordat din 

bugetul FM este de 100% 

din costurile eligibile 

prevăzute în Anexa nr. 4. 

Ghid REGENERABILE 

PRODUCTIE , pagina 11: 

Ajutorul se acordă în lei sub 

forma rambursării 

cheltuielilor efectuate şi nu 

poate depăşi, conform 

prevederilor 

Regulamentului, 20 

milioane EUR pe 

întreprindere, pe proiect de 

Pag. 10 Având în vedere 

criteriul de evaluare 

tehnică „Cuantum 

ajutor de stat solicitat 

pentru proiect din 

cheltuielile eligibile/ 

MW instalat de 

producție” solicitantul 

poate alege cuantumul 

ajutorului de stat cerut 

prin proiect ceea ce 

poate diminua 

intensitatea de 

finanțare a ajutorului 

de stat sub plafoanele 

maxime prevăzute în 

ghid. Prin urmare 

considerăm că 

intensitatea de 

finanțare poate ajunge 

la maxim 100% din 
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investiții, echivalent în lei la 

cursul InforEuro din luna 

anterioară deschiderii 

procedurii de ofertare 

concurențială. 

cheltuielile eligibile și 

vă rugăm să clarificați 

dacă aceasta trebuie 

prevăzută în mod 

obligatoriu ca 100% 

din cheltuielile 

eligibile sau se poate 

reduce procentul de 

finanțare pentru 

încadrarea în 

plafoanele maxime 

stabilite și a atinge 

valoarea ajutorului de 

stat solicitat. 

 

Un solicitant poate 

trece pe neeligibil o 

parte din cheltuielile 

eligibile, de exemplu 

lasă pe eligibil doar 

echipamentele  și 

aplică procentul de 

100% la o valoare 

eligibilă care se 

încadrează în 

plafoanele maxime? 

16 Anexa 4. Categorii de 

cheltuieli  eligibile 

indicative: 

Cheltuieli cu dotările 

(utilaje, echipamente cu și 

fără montaj, dotări) 

 Vă rugăm să precizați 

dacă capitolul 4.2. 

Montaj utilaje, 

echipamente 

tehnologice şi 

funcţionale din deviz 

cf HG 907/2016 este 

eligibil pe acest apel. 

 

17 Solicitantul demonstrează 

capacitatea financiară pentru 

implementarea proiectului 

prin indicatorii de 

solvabilitate, respectiv dacă 

raportul dintre Datorii totale 

și Capitaluri proprii care 

trebuie să fie mai mic 7,5, în 

ultimul an financiar; 

Pag. 18 Vă rugăm să precizați 

dacă pentru 

demonstrarea 

capacității financiare, 

raportul dintre Datorii 

totale și Capitaluri 

proprii trebuie să fie 

mai mic de 7,5, atât în 

ultimul an financiar 

cât și pe perioada de 

previziune, sau doar în 

ultimul an financiar? 

 

18 Terenurile/imobilele 

necesare înființării și 

funcționării investiţiei sunt 

Pag. 21 A se corela cu grila de 

verficare 

administrativă și 

adăuga documentul 
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puse la dispoziția 

proiectului.  

 

“Dovada iniţierii 

demersului de obţinere 

a dreptului de 

folosință, în situația în 

care solicitantul nu 

prezintă documentele 

mai sus enumerate (la 

depunerea Ofertei).” 

19 În cazul costurilor variabile, 

se vor furniza informații 

detaliate cu privire la 

calculul consumului de 

energie primară, 

fundamentat pe baza 

randamentului global al 

echipamentelor și al 

consumului propriu de 

energie electrică (conform 

concluziilor bilanțului 

electroenergetic) precum și 

ipoteze cu privire la evoluția 

prețurilor la materia primă, 

costurile cu certificatele 

CO2 fundamentate pe 

calculul de emisii CO2, 

costuri materiale, costuri cu 

utilitățile, costuri cu 

serviciile prestate de terți. 

Pag. 34 Vă rugăm să precizați 

dacă este obligatorie 

prezentarea la 

depunere și a unei 

analize/audit energetic 

sau bilanț 

electroenergetic. 

Dar la finalul 

implementării 

proiectului, este 

obligatorie prezentarea 

unui audit 

electroenergetic dacă 

măsurile legale nu 

impun acest lucru? 

 

20 SCHEMĂ de ajutor de stat 

privind sprijinirea 

investiţiilor în noi capacităţi 

de producere a energiei 

electrice produsă din surse 

regenerabile 

 Vă rugăm să precizați 

dacă sunt eligibile 

proiecte mai mici de 

1MW pe această 

schemă. 

 

21 Este obligatoriu ca SF să 

conţină următoarele 

documente, absolut necesare 

realizării etapei de evaluare 

tehnico- financiară:  

- devizul general  

- toate devizele pe obiect  

- listele de echipamente şi 

lucrări pe baza cărora s-au 

întocmit devizele pe obiect  

- fişele de date exclusiv 

tehnice pentru 

echipamentele propuse de 

proiect, stabilite de 

elaboratorul SF şi creditate 

cu performanţa tehnică 

Pag. 31 Vă rugăm să precizați 

dacă este necesară și 

prezentarea de oferte 

pentru 

echipamente/servicii? 

Vă rugăm să precizați 

cât de detaliate trebuie 

să fie listele de lucrări, 

formatul pe care 

acestea trebuie să îl 

respecte.    
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recomandată şi analizată la 

ACB.    

22 Analiza financiară ar trebui 

să fie efectuată la prețuri 

constante (cu prețuri fixate 

pe baza unui an de 

referință), dar evoluțiile 

preconizate ale prețurilor 

relative pentru inputuri cheie 

în proiect ar trebui luate în 

considerare în cadrul 

evaluării de risc.  

Pag. 33 Vă rugăm să precizați 

un interval acceptabil 

de preț pentru energia 

electrică care poate fi 

utilizat de solicitanți 

sau o modalitate 

acceptată de estimare 

a prețului. 

 

23 ACB  Vă rugăm să precizați 

dacă în cadrul analizei 

financiare, producția 

anuală de energie 

electrică trebuie 

menținută constanta 

sau aceasta se poate 

diminua în cazul în 

care echipamentele 

vor înregistra o 

scădere de randament 

după o  anumită 

perioadă de utilizare. 

 

24 ACB  Vă rugăm să precizați 

dacă analiza financiară  

se va depune și în 

format excel. Se va 

pune la dispoziție un 

model recomandat de 

analiză financiară pe 

FM? 

 

25 Indicatorul I.3 = Producţia 

medie de energie electrică 

din surse regenerabile 

Pag. 9 Vă rugăm să precizați 

dacă Indicatorul I.3 , 

Producţia medie de 

energie electrică din 

surse regenerabile, 

reprezinta producția 

anuală de energie 

electrică din surse 

regenerabile după 

primul an de operare a 

investiției? 

 

26 Formula pentru factorul de 

capacitate al centralei nu 

ține cont de puterea instalată 

a centralei 

Pag. 9 Ghid Modificarea formulei 

specificată în Ghid, 

pag 9: 

 

Producția anuală de 

energie din surse 

Considerăm că formula 

trebuie să țină cont de 

faptul că producția anuală 

de energie depinde de 

puterea instalată a 
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regenerabile/8760h 

*100 

 

cu o formulă care să 

țină cont de puterea 

instalată a centralei: 

 

Producția anuală de 

energie din surse 

regenerabile/puterea 

instalată a centralei (în 

curent continuu)/8760 

h*100 

centralei (în curent 

continuu). 

 

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) 
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