
 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)  

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 

Date de contact: office@amcor.ro, Tel. 021.311.51.75,         
Fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

Nr. înregistrare: 270/19.09.2022 

 

Către:  Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului 

             Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 

             Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 

 

În atenția: Domnului ministru Marcel-Ioan Boloș 

                   Doamnei Roxana Mînzatu 

                   Doamnei Oana Marie Arat 

 

Referitor la: GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de 

energie din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul autorităților publice locale în cadrul POIM 2014-2020 

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor 

Obiectivul specific 11.2: Măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităților administrației publice locale  

 

 

ADRESĂ 

 

propuneri de modificare a ghidului POIM Axa 11, Obiectiv Specific 11.2  

Apel de proiecte pentru sprijinirea investițiilor în capacități de producere energie din surse regenerabile de energie, pentru consum propriu 

 

Nr. 

crt 

Problema identificată Cerință Ghid Problemă generată Soluție 

1. Neconcordanță referitoare la 

eligibilitatea solicitanților 
Capitol 1.4. TIPURI DE SOLICITANŢI 

”Unități administrativ teritoriale (UAT)/ 

subdiviziunile administrativ-teritoriale, definite 

prin OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, care produc energie termică în scopul 

furnizării în reţeaua de transport şi distribuție 

pentru asigurarea serviciului public de 

alimentare cu energie termică sau pentru 

consumul propriu” 

 

Confuzia solicitanților 

cu privire la eligibilitatea 

lor 

Actualizarea informațiilor din secțiunea 1.4  

prin menționarea producției energiei 

electrice și/sau termice. 

 

Actualizarea informațiilor din secțiunea 2.1 b) 

prin menționarea Declarației privind scopul 

producerii de energie electrică și/sau 

termică. 
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Problema identificată Cerință Ghid Problemă generată Soluție 

Capitol 2.1. ELIGIBILITATEA 

SOLICITANTULUI 

b) ”Solicitantul își desfășoară activitatea în 

sectorul producerii de energie electrică și/sau 

termică sau asigură furnizarea energiei termice 

în sistem centralizat către populație sau/și 

clădirilor publice;  

Se probează prin: 

 Declarația privind scopul producerii de 

energie termică. HCL/HCJ cu privire la 

modalitatea de gestiune a serviciului de 

utilitate publică (cf art. 1 alin. 3 lit. j din 

Legea nr 51/2006).” 

2 Eligibilitate pentru finanțare 

numai pentru solicitanții care își 

desfășoară activitatea in sectorul 

producerii de energie electrică 

și/sau termică sau asigură 

furnizarea energiei termice în 

sistem centralizat către populație 

sau/și clădirilor publice 

Capitol 2.1. ELIGIBILITATEA 

SOLICITANTULUI 

b) ”Solicitantul își desfășoară activitatea în 

sectorul producerii de energie electrică și/sau 

termică sau asigură furnizarea energiei termice 

în sistem centralizat către populație sau/și 

clădirilor publice; 

Confuzia solicitanților 

cu privire la eligibilitatea 

lor 

Eligibilitate pentru finanțare pentru 

solicitanții care își desfășoară/ isi vor 

desfășura activitatea ca urmare a 

implementarii proiectului in sectorul 

producerii de energie electrică și/sau termică 

sau asigură/ vor asigura furnizarea energiei 

termice în sistem centralizat către populație 

sau/și clădirilor publice 

3 Neconcordanță referitoare la 

valoarea minimă a ajutorului 

financiar nerambursabil 

Capitol 1.8 VALOAREA MINIMA SI 

MAXIMA A PROIECTULUI - se precizează ca 

valoarea minima este de 500.000 euro 

Capitol 2.2 ELIGIBILITATEA 

PROIECTULUI, pct e)-  se menționează 

Valoarea finanțării solicitate este intre 1.000.000 

euro si 5.000.000 euro. 

Anexa 3. GRILE DE VERIFICARE SI 

EVALUARE A CERERILOR DE 

FINANȚARE-  se menționează ca valoarea 

finanțării solicitate este intre 1.000.000 euro si 

5.000.000 euro. 

Confuzia solicitanților 

cu privire la valoarea 

minimă a ajutorului 

financiar nerambursabil 

Corelarea informațiilor referitoare la  valoarea 

minimă a finanțării nerambursabile. 
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Problema identificată Cerință Ghid Problemă generată Soluție 

4 Neconcordanță referitoare la 

documentele obligatorii anexate 

cererii de finanțare  

Capitol 2.2 ELIGIBILITATEA 

PROIECTULUI, pct f)-  se menționează 

”existenta Certificatului de Urbanism si a 

celorlalte Avize necesare” 

Anexa 3. GRILE DE VERIFICARE SI 

EVALUARE A CERERILOR DE 

FINANȚARE-   se menționează numai 

certificatul de urbanism 

Confuzia solicitanților 

cu privire la 

documentele obligatorii 

anexate cererii de 

finanțări 

Corelarea informațiilor referitoare la 

documentele obligatorii de transmis. Având in 

vedere ca timpul rămas la dispoziție este 

foarte scurt, propunem ca in aceasta etapă sa 

se solicite numai Certificatul de Urbanism. 

5 Riscul foarte mare de a nu 

obține documentele necesare 

depunerii in timpul rămas la 

dispozitie, întrucat procedura de 

obținere a deciziei de încadrare 

dureaza aproximativ 60 de zile 

Capitol 3.2. MODALITATEA DE 

COMPLETARE A CERERII DE 

FINANŢARE, 3.3.14 Evaluarea Impactului 

asupra Mediului (EIM) 

”La depunerea cererii de finanțare solicitantul 

va depune dovada solicitării la instituția 

competentă privind demararea procedurii de  

încadrare a proiectului în procedura de evaluare 

a impactului asupra mediului: decizia etapei de 

încadrare a proiectului în procedura de evaluare 

a impactului asupra mediului sau clasarea 

notificării” 

Timpul insuficient de 

procurare al 

documentelor 

Având in vedere ca timpul rămas la dispoziție 

este foarte scurt, propunem ca in aceasta etapă 

sa se solicite decizia etapei de încadrare a 

proiectului în procedura de evaluare a 

impactului asupra mediului sau clasarea 

notificării sau  dovada depunerii la autoritatea 

competentă a documentelor pentru obținerea 

actului de reglementare pentru protecția 

mediului, urmând ca in acest caz, solicitantul 

sa prezinte in etapa de contractare actul final 

de reglementare pentru protecția mediului. 

6 Riscul de respingere la finanțare 

a numeroase proiecte 
Capitol 4.2 ETAPA DE VERIFICARE A 

CONFORMITĂȚII ADMINISTRATIVE ȘI 

A ELIGIBILITĂȚII 

”Având în vedere că depunerea cererii de 

finanțare se face electronic, nu vor exista cereri 

de clarificare.” 

 

Imposibilitatea 

solicitantului de 

clarificare a anumitor 

aspecte 

Acceptarea si transmiterea unei solicitări de 

clarificări. 

Consideram că depunerea electronică a 

proiectului nu justifică privarea solicitanților 

de clarificarea unor anumite aspecte neclare 

pentru evaluatori, mai ales in cadrul acestui 

proiect de complexitate ridicată. 

7 Riscul de nefinalizare 

implementare proiect pana la 

data de 31.12.2023 

La Capitol 2.2 ELIGIBILITATEA 

PROIECTULUI, pct d) se mentioneaza: ”Nu 

sunt propuse operațiuni care sunt încheiate în 

mod fizic sau implementate integral, indiferent 

dacă toate plățile aferente au fost efectuate iar 

contribuția publică relevantă a fost plătită 

beneficiarilor la momentul depunerii cererii de 

Imposibilitatea 

demarării 

procedurilor de 

achiziție/ începerii 

investiției 

Eliminarea condiției menționate la capitolul 

2.3 ELIGIBILITATEA CHELTUIELILOR, 

astfel incat sa se permita realizarea achizitiilor 

după depunerea cererii de finanțare. 
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Problema identificată Cerință Ghid Problemă generată Soluție 

finanțare, în conformitate cu art. 65 alin.6, din 

Regulamentul UE nr. 1303/2013” 

 

La Capitol 2.3. ELIGIBILITATEA 

CHELTUIELILOR se mentioneaza: 

”Cheltuielile aferente activităţilor proiectului 

realizate înainte de declararea eligibilităţii 

proiectului de către AMPOIM (inclusiv cele care 

nu sunt considerate de demarare a lucrărilor) nu 

sunt eligibile a fi decontate în cadrul Obiectivului 

specific 11.2, POIM 2014-2020 (A se vedea 

secţiunea 1.9  privind ajutorul de stat).” 

8 Necorelare intre subcriteriile din 

grila 
Anexa 3. GRILE DE VERIFICARE SI 

EVALUARE A CERERILOR DE 

FINANȚARE- 

la Evaluarea tehnico-economică, la criteriul C4 

Măsuri de eficiență energetică implementate pe 

conturul proiectului anterior depunerii cererii de 

finanțare se menționeaza fie ca: 

”... solicitantul a implementat măsuri de 

eficientizare a consumului de energie electrică 

...”, respectiv ...”solicitantul nu a implementat 

sau nu are în curs de implementare măsuri de 

eficiență energetică” 

Neintelegera modalitatii 

de punctare in cazul in 

care solicitantul are in 

curs măsuri de 

eficientizare a 

consumului de energie 

electrica 

Punctarea situatiei in care solicitantul are în 

curs de implementare măsuri de eficiență 

energetică. 

9 Neclaritate documente privind 

dreptul de proprietate 
La Capitol 2.2 ELIGIBILITATEA 

PROIECTULUI, pct o) se mentioneaza: 

”Solicitantul demonstrează dreptul de 

proprietar/ superficiar/ administrator/ titular al 

unui drept de folosință/concesionar/locatar 

pentru imobilul în care se implementează 

proiectul în favoarea beneficiarului și/sau 

instituției publice locale aflate în subordine 

pentru care justifică consumul propriu plătit de 

către unitatea administrativ-teritorială ...” 

Cerința nerelevantă Eliminarea mentiunii cu privire la prezentarea 

documentelor pentru instituțiile publice locale 

aflate în subordine pentru care justifică 

consumul propriu plătit de către UAT. 
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10 Eligibilitate cheltuieli La Capitolul 1.3. Acţiunile sprijinite şi 

activităţi, sunt mentionate activitatile de 

pregătire a proiectului (elaborarea studiului de 

fezabilitate, proiectului tehnic, documentației de 

atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, 

acordului de mediu etc.), fără a se preciza dacă 

cheltuielile aferente sunt eligibile. 

Încadrarea incorecta a 

cheltuielilor in buget 

Clarificati eligibilitatea acestor categorii de 

cheltuieli: elaborarea studiului de fezabilitate, 

proiectului tehnic, documentației de atribuire, 

obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului de 

mediu. 

11 Neclaritate Anexa 3. GRILE DE VERIFICARE SI 

EVALUARE A CERERILOR DE 

FINANȚARE - La criteriul C5): Utilizarea 

SER mai puțin utilizate  se menționeaza: ”de 

ex. geotermal, biogaz” 

Confuzie Producția de energie electrică pe baza de  

hidrogen se încadreaza în categoria SER mai 

puțin utilizate pentru obținerea punctajului? 

 

12 Riscul de a nu obține certificatul 

de racordare până la 31.12.2023 
- - Finalizarea investiției până la 31.12.2023 să 

nu fie condiționată de obținerea Certificatului 

de racordare. 

 

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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