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Nr. înregistrare 281/21.10.2022 

 

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 pentru autoconsum 

 

Stimate domn/ Stimată doamnă, 

 

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

Ref Neclarități ghid FM autoconsum 

Pagina 

din Ghid/ 

Schema 

Soluție propusă Motivare 

1  

Pct 1.7 Valoarea maximă a finanțării din fondul pentru 

modernizare 

 

Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale 

(înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat (în cazul 

proiectelor de tip A)/ grantului (în cazul proiectelor de tip B) 

solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele 

plafoane maxime: 

 

Energie solară 

➢ 750.000 Euro/MW - pentru capacități instalate de până la 

1 MW (inclusiv); 

➢ 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 

1 MW 

 

11 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

 

 

Energie solară 

➢ 900.000 Euro/MW - 

pentru capacități instalate 

de până la 1 MW (inclusiv); 

➢ 725.000 Euro/MW- 

pentru capacități instalate 

mai mari de 1 MW 

  

 

 Vă solicităm reactualizarea 

pragurilor  intensităților  publice atât pentru 

capacitățile instalate de până la 1 MW cât și 

peste 1 MW având în vedere faptul că în 

prezent aceste valori nu corespund realităților 

din piață; Nu poate exista riscul unor practici 

neconcurențiale în condițiile în care plafonul 

maxim în cadrul acestui apel de proiecte este 

stabilit la jumătate din prețul pieței.  
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2 În Ghidul Solicitantului se precizează: 

2.2 Eligibilitatea proiectului, pct. C- valoarea ajutorului de 

stat solicitat per MW instalat este de maxim: 

 

Energie solară 

➢ 750.000 Euro/MW- pentru capacități instalate de până la 1 

MW (inclusiv) 

➢ 425.000 Euro/MW- pentru capacități instalate mai mari de 

1 MW 

➢ 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate 

21 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

 

Energie solară 

➢ 900.000 Euro/MW- 

pentru capacități instalate 

de până la 1 MW (inclusiv) 

➢ 750.000 Euro/MW- 

pentru capacități instalate 

mai mari de 1 MW 

 

 

 

Energie solară 

➢ 750.000 Euro/MW- 

pentru capacități instalate 

de până la 1 MW (inclusiv) 

➢ 425.000 Euro/MW- 

pentru capacități instalate 

mai mari de 1 MW 

 

Energie hidro 

➢ 1.805.000 Euro/MW – 

pentru toate capacitățile 

instalate 

 1.805.000 Euro/MW - pentru toate 

capacitățile instalate 

Nu este un preț per MW justificat pentru 

energia obținută din sursă solară, ci trebuie 

menționat că este pentru energie hidro 

3 Valoarea maximă a ajutorului este 20 sau 15 mil Euro? 

  

 

22 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

 

Propunem ca valoarea să 

fie 20 mil Euro peste tot. 

 

4 În Ghidul Solicitantului se precizează: 

2.1. Eligibilitatea solicitantului 

16-17 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

La Eligibilitatea solicitantului există 

următoarea enumerare a criteriilor: a), b), c), 

b), d), e), d), e) f), g), h) și ar trebui o 

enumerare cronologică de la a) la k) 
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Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi 

financiară: 

b) Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii 

de energie electrică;  

✓ Pentru proiecte de tip A:  

 

Se probează prin:  

➢ Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al 

Registrului Comerţului valabil la  

momentul contractării.  

i. Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru 

care solicitantul intenţionează să acceseze fonduri în cadrul 

FM (nu este obligatoriu ca acesta să fie codul activităţii 

principale a societăţii).  
ii. Toate întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă ca 

activitate înscrisă în Statutul societăţii/actul de înființare al 

regiei autonome, între altele, activitatea privind producerea 

de energie electrică (corespunzătoare Diviziunii 

35:„Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, 

gaze, apa caldă şi aer condiționat”, clasa CAEN 3511 – 

Producția de energie electrică; aceasta se va dovedi prin 

certificatul constatator de la Registrul Comerţului, depus 

până cel târziu în etapa de contractare  

 

 

2.1 Eligibilitatea 

solicitantului 

Solicitanţii trebuie să 

îndeplinească cumulativ 

următoarele condiţii de 

natură instituţională, 

legală şi financiară: 

d) Solicitantul îşi va 

desfăşuara activitatea în 

sectorul producerii de 

energie electrică;  

✓ Pentru proiecte de tip A: 

 

Se probează prin:  

➢ Declarație pe proprie 

răspundere că la momentul 

contractării 

întreprinderile/regiile 

autonome trebuie să aibă 

înscrisă în statutul 

societăţii/actul de înființare, 

între altele, activitatea 

privind producerea de 

energie electrică, 

corespunzătoare diviziunii 

35: "Producţia şi furnizarea 

de energie electrică şi 

termică, gaze, apă caldă şi 

aer condiţionat", clasa 

CAEN 3511 – Producția de 

energie electrică  

 

 

Solicitantul să își poată autoriza domeniul de 

activitate privind producția și furnizarea de 

energie electrică corespunzătoare diviziunii 

35, până la momentul contractării, așa cum 

este specificat in Ghid la Cap. 1.4 Tipuri de 

solicitanţi (pag.8) 

 

➢La momentul contractării 

întreprinderile/regiile autonome trebuie să 

aibă înscrisă în statutul societăţii/actul de 

înființare, între altele, activitatea privind 

producerea de energie electrică, 

corespunzătoare diviziunii 35: "Producţia şi 

furnizarea de energie electrică şi termică, 

gaze, apă caldă şi aer condiţionat", clasa 

CAEN 3511 – Producția de energie electrică 

5 În Ghidul Solicitantului se precizează: 

1.5 Indicatori 

 

10 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

 

In ghid la descrierea Indicatorilor avem 

menționat clar procentul destinate 

autoconsumului pentu fiecare tip de proiect. 

 

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


 

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 

 Indicat

orul I.5  

Procentul din 

producția totală de 

energie din surse 

regenerabile estimat 

a fi folosit pentru 

consumul propriu 

(*)  

 % (*)  

 

La formula de calcul a indicatorului 

 

Indicatorul I.5 = Procentul din producția totală de energie 

din surse regenerabile estimat a fi folosit pentru consumul 

propriu 

Formula de calcul: Cantitatea de energie consumată, 

neinjectată în rețea/ cantitatea de energie produsă în total 

(minimum 50%) 
 

 

 

 

 

 

Indicatorul I.5 = 

Procentuldin producția 

totală de energie din surse 

regenerabile estimat a fi 

folosit pentru consumul 

propriu 

Formula de calcul: 

Cantitatea de energie 

consumată, neinjectată în 

rețea/ cantitatea de energie 

produsă în total (minimum 

70% proiecte de tip A și 

100% proiecte de tip B) 

 

 Indicatorul 

I.5  

 Procentul 

din producția 

totală de 

energie din 

surse 

regenerabile 

estimat a fi 

folosit pentru 

consumul 

propriu (*)  

 % 

(*)  

 

(*) Pentru proiectele de tip A, consumul 

propriu în cadrul societății sau grupului de 

societăți va reprezenta obligatoriu mininum 

70 % din producția de energie din surse 

regenerabile a centralei finanțate.  

(*) Pentru proiectele de tip B, consumul 

propriu va reprezenta obligatoriu 100% din 

producția de energie din surse regenerabile a 

centralei finanțate. 

6 În Ghidul Solicitantului se precizează: 

4.1.2 Evaluarea tehnico-economică a ofertei 

 

Ofertele vor fi ordonate în funcție de punctajele finale 

obținute și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la 

cele cu punctajul cel mai mare, până la acoperirea bugetului 

alocat. 

41 Propunem revizuirea 

Ghidului solicitantului, 

astfel: 

 

Ofertele vor fi ordonate în 

funcție de punctajele finale 

obținute și înscrise pe lista 

pentru finanțare începând 

de la cele cu punctajul cel 

mai mare, până la 

acoperirea bugetelor 

alocate  fiecărui tip de sursă 

regenerabilă ( eoliană, 

Rugăm confirmarea faptului că în urma 

evaluării proiectelor vor fi 7 liste, deoarece 

bugetul total este defalcat în 7 bugete în 

funcție de sursa regenerabilă utilizată și 

capacitatea instalată. 
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solară, hidro, geotermală, 

biomasă sau biogaz) 

7 În Ghidul Solicitantului se precizează: 

2.2. Eligibilitatea proiectului 

 

o) Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru 

locul de producere  

  

Se probează prin:  

 ATR 

 

Notă: Dacă ATR a fost depus odată cu oferta, însă nu 

acoperă puterea centralei finanțate, este obligatorie 

depunerea acestuia la încheierea contractului de finanțare 

23 Propunem solicitarea ATR 

doar la contractare 

Modificarea este propusă în vederea asigurării 

concordanței dintre prevederile Ghidului 

Solicitantului și ale Anexei nr. 1 – Grila de 

verificare a conformității administrative și a 

eligibilității ofertelor. 

8 Formularul 3.a – Model declarație de eligibilitate 

 

8. energia produsă prin implementarea proiectului este 

utilizată doar pentru consumul în domeniul public și/sau 

clădiri publice în care nu se desfășoară activități economice 

de către terți, clădiri și perimetre ale unităților din sistemul 

național de apărare, ordine publică și siguranță națională sau 

ale instituțiilor publice.1  

 

1 Punctul 8 din modelul declarației de eligibilitate se 

completează doar în cazul solicitanților pentru proiectele de 

tip B (Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile 

Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de 

apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții 

publice) în corelare cu obiectivele proiectului propus spre 

finanțare   

 

2 Propunem revizuirea 

Notei de subsol astfel: 

 

Punctul 8 se va elimina de 

către Solicitanții pentru 

proiectele de tip A 

Rugăm confirmarea faptului că este permisă 

ștergerea punctului din Formularul 3.a în 

cazul Solicitanților pentru proiecte de tip A. 

9 Prevederile din Ghid legate de noțiunile de „proiect unitar” și 

„proiect unic”. 

  De clarificat dacă este vorba de “proiect 

unitar” sau “proiect unic” 
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10 Factorul de conversie care trebuie utilizat?   Poate ar fi bine ca ME să confirme cu EIB că 

se utilizează factorul de conversie agreat și de 

EIB 

până acum s-a folosit pe proiectele de energie 

factorul de conversie de 0,33 tone CO2/MWh. 

11 Se menționează că dacă ai teren extravilan agricol trebuie să 

faci dovada că te încadrezi în categoria de fertilitate III, IV 

sau V. Deci și III este ok? 

21   

12 Anexa nr 1b Ghidul Solicitantului Formularul Cererii de 

Finantare, capitolul 17 

„proiectul să fie fezabil și să poată fi implementat în perioada 

planificată pentru proiect sau cel târziu până la sfârșitul 

perioadei de eligibilitate 30.06.2026” 

9 Vă rugăm clarificați 

perioada de implementare 

având în vedere 

necorelările care există în 

documentația publicată în 

consultare publică; 

Ex: Anexa nr 1b Ghidul 

Solicitantului Formularul 

Cererii de Finanțare, 

capitolul 28 Buget – Plan 

anual de cheltuieli - este 

eșalonat până în 2027 

 

13 Proiecte de tip A 

Anexa 2.1 – grila CAE 

Anexe privind documente suport specifice ofertei și alte 

anexe 

4.Analiza privind capacitatea instituțională a fost încărcată în 

platforma electronică? 

2 Vă rugăm să eliminați 

„analiza privind capacitatea 

instituțională” ca Anexa 

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. 

14 

 

  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 

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 și 

depunerea documentației. 
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30 de zile lucrătoare pentru 

o sesiune. 

15   Vă rugăm să precizați dacă 

criteriile de eligibilitate 

(referitoare la solicitant și 

proiect) trebuie respectate 

începând cu data 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. 

Pe parcursul procesului de evaluare, 

contractare, implementare, durabilitate se pot 

produce situații neprevăzute la depunerea 

proiectului  cum ar fi intrarea companiei în 

dificultate. 

16   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 

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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Cost-beneficiu (cuprizând 

analiza financiară, analiza 

economică, analiza riscului 

și a senzitivităţii) 

17 Procentul energiei autoconsumate din totalul energiei 

produse este de minimum 70%. 

Se probează prin: 

✓ Studiul de fezabilitate; 

✓ Alte documente justificative încărcate în platforma 

electronică (ex: facturile de electricitate, pe 12 luni 

consecutive din perioada 2020-2022, cu consumul în format 

tabelar sau auditul electroenergetic în cazul în care nu există 

facturi). 

23 Este obligatorie prezentarea 

unui audit electroenergetic 

la depunerea proiectului sau 

la finalul implementării ? 

 

18 Terenurile/imobilele necesare înființării și funcționării 

investiţiei sunt puse la dispoziția proiectului. 

23 A se corela cu grila de 

verificare administrativă și 

adăuga documentul 

“Dovada iniţierii 

demersului de obţinere a 

dreptului de folosință, în 

situația în care solicitantul 

nu prezintă documentele 

mai sus enumerate (la 

depunerea Ofertei).” 

 

19 Descrierea investiţiei  

Descrierea proiectului va indica un minim de informaţii cu 

privire la următoarele aspecte: 

Cerintele tehnice minime ale echipamentelor incluse în 

proiect, cu indicarea corespunzătoare a paginii din studiul de 

fezabilitate și din fișele tehnice unde se regăsesc acestea 

 Vă rugăm să precizați dacă 

se face referire la cerințele 

tehnice minime ale 

echipamentelor specificate 

în grila de verificare 

administrativă. 

  

 1. Pentru panouri 

fotovoltaice: ➢ Eficiența 

panourilor trebuie să fie:  

 o > 19% pentru 

panouri monocristaline din 

siliciu;  

Detalierea cerințelor tehnice poate angaja 

proiectul de o soluție tehnică care la momentul 

efectuării achiziției nu mai poate fi disponibilă 

pe piață sau poate apărea ceva mai avansat.   
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 o > 18% pentru 

panouri policristaline din 

siliciu;  

 o > 12% pentru 

panouri subțiri sau 

semitransparente; ➢ 

Condiții standard de testare 

(STC):  

 o radiație solară 

1000 W/m2;  

 o masa aerului AM 

1,5;  

 o temperatura 

celulei 25°C. ➢ eficiență 

europeană: > 97%  

  

 2. Invertoare:  

 3. Turbine eoliene  

 ➢ Să respecte 

IEC/SR EN 61400  

 ➢ Clasificarea în 

funcție de vânt să se 

potrivească cu datele 

istorice ale vântului din 

zona instalării  

  

 4. Centrale pe 

biomasă sau biogaz  

 ➢ Să folosească, ca 

sursă de energie 

primară/combustibil, resturi 

generate de activități 

agricole, vegetale și/sau 

animale.  
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 5. Centrale 

hidroelectrice  

 ➢ Să nu fie 

instalate pe cursuri de apă 

situate în zone protejate.  

20 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 in proiect ar trebui luate în considerare în cadrul 

evaluării de risc. 

35 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. 

 

21 ACB  Vă rugăm să precizați dacă 

în cadrul analizei 

financiare, producția anuală 

de energie electrică trebuie 

menținută constantă sau 

aceasta se poate diminua în 

cazul în care echipamentele 

vor înregistra o scădere de 

randament după o  anumită 

perioadă de utilizare. 

 

22 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? 

 

23 Din momentul depunerii ofertei pentru finanțare la ME 

solicitantul poate începe activităţile proiectului. 

 

13 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. 
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24 Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru 

care se solicită finanţarea este eligibilă iar prin proiect nu se 

sprijină în niciun fel sectoarele și situațiile excluse conform 

articolului 1, alin. ( 3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 

(cazul proiectelor de tip A). În cazul în care o întreprindere 

își desfășoară activitatea atât în sectoarele excluse menţionate 

la art. 1 alin. (3) din Regulament, aceasta poate primi ajutor 

pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca 

întreprinderile să dovedească fie separarea activităţilor fie o 

distincție între costuri, astfel încât activităţile desfășurate în 

sectoarele excluse să nu beneficiaze de ajutoarele acordate în 

conformitate cu prezentul ghid. 

22 Vă rugăm să precizați dacă 

sunt eligibile pentru acest 

apel și societăți care 

desfășoară activități listate 

în Anexa nr. 1 la Hotărârea 

Guvernului nr. 780/2006, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

Vă rugăm să precizați dacă 

sunt eligibile pentru acest 

apel și societăți care 

desfășoară: 

 (i) activitățile legate 

de combustibili fosili, 

inclusiv utilizarea în aval;  

 (ii) activitățile din 

cadrul sistemului UE de 

comercializare a 

certificatelor de emisii 

(ETS) cu emisii preconizate 

de gaze cu efect de seră care 

nu sunt mai mici decât 

valorile de referință 

relevante; 

Este necesară identificarea codurilor CAEN 

excluse de la finanțare. 

 

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 
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