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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 - 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI STIMULAREA UTILIZĂRII ENERGIEI REGENERABILE LA NIVELUL 

ÎNTREPRINDERILOR - POIM 11.1: Investiții în eficiență energetică și surse regenerabile pentru întreprinderi 

mari și IMM-uri 

 

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

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 noștri cu privire la o serie de întrebări și de solicitări de clarificare referitoare la Ghidul Solicitantului - 

Eficiență Energetică și Stimularea Utilizării Energiei Regenerabile la Nivelul Întreprinderilor - POIM 11.1: 

Investiții în eficiență energetică și surse regenerabile pentru întreprinderi mari și IMM-uri: 

 

ÎNTREBĂRI: Ajutor de minimis 

 

1. Anexa 9 - vă rugăm să specificați lista de coduri CAEN eligibile. 

 

2. În măsura de ajutor de minimis ce lucrări de construcții sunt permise având în vedere mențiunile 

“intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi 

construcţiilor anexe”, dar și mențiunea că “Nu sunt eligibile lucrările de reabilitare termică și 

consolidare la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepția cheltuielilor/intervenţiilor eligibile menționate 

la art. 6, lit. b-e din OUG 112/2022, respectiv la secțiunea 1.3.2 din cadrul prezentului ghid. 

 

3. Vă rugăm să menționați dacă în calculul punctajului CA se va considera CA totală sau aferentă pe codul 

CAEN pe care se solicită finanțarea. 

 

4. Documentul de mediu menționat la pag. 35 “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)” este nevoie să se depună doar dacă există certificate de urbanism? 

 

5. Vă rugăm să ne comunicați care este procentul de cofinanțare având în vedere cele 2 mențiuni: 

 

a) „Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul prezentei scheme 

nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 

100.000 euro,” 

Și 

b) În cadrul acestui apel de proiecte, contribuția programului este de maximum 90% din valoarea eligibilă 

a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis. 
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Ajutor de stat 

 

1. Modelul de analiză energetică nu apare. Vă rugăm să ne spuneți care se folosește? 

 

2. Valoarea procentului de majorare: 15 puncte pentru investițiile situate în zonele a) individualizate 

((Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia și Vest ) și cu 5 procentuale 

pentru investițiile situate în zonele „c”: douăzeci și opt de municipii, din patru părți diferite ale regiunii 

Ilfov care se învecinează cu zona „a” Sud-Muntenia  - Vă rugăm să ne comunicați pentru cine se acordă 

concret cele 5%? 

 

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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