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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:  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 - Instituirea unor măsuri pentru 

producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în 

responsabilitate servicii publice de interes local - Anexa Nr.2 Criteriile de selecție pentru proiecte de 

investiții în energie verde 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

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

transmitem această adresă pentru a vă solicita un dialog în vederea clarificării unor aspecte referitoare 

la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 – Capitolul II Instituirea unor măsuri 

pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au 

în responsabilitate servicii publice de interes local - Anexa Nr.2 Criteriile de selecție pentru 

proiecte de investiții în energie verde. 

Având în vedere anvergura financiară a proiectelor din cadrul Capitolului II Instituirea unor măsuri 

pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în 

responsabilitate servicii publice de interes local, atragem atenția asupra criteriilor de selecție din Anexa 

nr. 2, în special asupra criteriului C2 Cantitatea de energie verde produsă cu ajutorul capacităților 

de producție realizate (Q-40p). Conform acestui criteriu, punctajul acordat pornește de la 10 p 

pentru Q ≤ 50 GWh/an și este de maximum 40 p pentru Q>100GWh/an, ceea ce conduce la 

imposibilitatea accesării finanțării nerambursabile de către potențialii beneficiari întrucât pentru o 

producție de 100 GWh/an ar fi necesară o putere instalată de peste 77 MW, investiția depășind 77 

milioane Euro. Dacă Q ≤ 50 GWh/an, puterea instalată necesară este de până la 38 MW, investiția 

putând ajunge la cca 38 milioane de Euro.  

AMCOR a transmis la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene Adresa nr. 259/28.07.2022, la 

care încă nu a primit răspuns, cu privire la ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022, 

prin care a semnalat, referitor la Capitolul II – Anexa 2, următoarele aspecte: 

1. "Din analiza grilei de punctaj sunt avantajate în mod evident proiectele de investiții care se 

încadrează 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" și a 

propus o grilă de punctaj separată pentru granturile de investiții pentru consumul propriu al 

autorităților publice. 

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" și a propus defalcarea bugetului în funcție de tipul investiției (consum 

propriu/comercializare) și număr de locuitori. 
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Având în vedere celeritatea cu care se va lansa acest apel de proiecte, vă solicităm o întrevedere 

pentru a susține aspectele tehnice semnalate.  

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. 

 

mailto:office@amcor.ro
http://www.amcor.ro/

