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Către: AM POIM 

Referitor la: POIM Axa Prioritară 11 Obiectivul specific 11.2: Investiții ale autorităților locale de 

producție de energie din surse regenerabile pentru consum propriu 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Vă transmitem o listă de solicitări de clarificare cu privire la ghidul POIM Axa Prioritară 11 

Obiectivul specific 11.2: Investiții ale autorităților locale de producție de energie din surse 

regenerabile pentru consum propriu. 

 

1. Ref: Condiție de eligibilitate - Amplasarea surselor de producere a energiei din SER se va face ca 

urmare a soluțiilor propuse de analiza energetică. Acolo unde proiectul prevede mai multe puncte 

de consum, în analiza energetică soluția trebuie adaptată pentru fiecare în parte, iar racordarea 

se va realiza la fiecare punct de consum. 
Iluminatul public din localități este alimentat din mai multe puncte de transformare/consum  (în 

unele situații 20,30), iar unele sunt situate în centrul localității, în zone fără teren disponibil pentru 

înființarea unui punct de producție. 

În condițiile date, propunem modificarea Ghidului pentru a se considera eligibilă înființarea unui 

punct de producție, racordat la un punct de transformare/consum situat la marginea localității și 

acoperirea consumului propriu al tuturor punctelor de consum. 

2. La punctul 1.10. Proiecte generatoare de venituri din Ghidul Solicitantului se menționează : În 

cazul în care taxa pe valoarea adăugată nu este un cost eligibil în conformitate cu articolul 69 

alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, calculul venitului net actualizat se 

bazează pe cifre care exclud taxa pe valoarea adăugată. Totodată la articolul 69 alineatul (3) litera 

(c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se menționează ca și cost neeligibil: taxa pe valoarea 

adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale 

privind TVA-ul. 

La punctul 2.3. Eligibilitatea cheltuielilor se menționează: Pentru proiectele promovate în 

cadrul apelului lansat prin prezentul ghid, cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă. 

Ținând cont că între cele două puncte există neconcordanțe, vă rugăm să ne comunicați dacă 

cheltuială cu TVA este neeligibilă în condiția în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 

legislației naționale privind TVA-ul, iar dacă aceasta rămâne neeligibilă se poate plăti de la bugetul 

de stat, prin trimiterea la POIM a unei cereri de plată? 

 

3. În Ghidul solicitantului, la punctul 2.2. Eligibilitatea proiectului, litera l), este specificat:  
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“Solicitantul demonstrează dreptul de proprietate/superficie/administrație/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 sau este proprietar/comodatar/titular ai 

dreptului de folosință pentru utilajele care asigură implementarea proiectului, însoțite de actul de 

dobândire a proprietății, contract de concesiune, actul care atestă 

proprietatea/folosința/concesiunea/comodat, după caz, valabile pe toată durata de implementare 

a proiectului și o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a 

proiectului. Aceste documente sunt însoțite de extrasul de carte funciară al respectivului imobil, 

precum și de acordul proprietarului cu privire la implementarea proiectului.” 

 

Având în vedere situația particulară a unităților școlare, respectiv: 

- imobilele în care acestea funcționează sunt în proprietatea unităților administrativ - teritorială, 

dar date în administrarea unităților de învățământ, 

- contractele de utilități, inclusiv cel pentru furnizarea energiei electrice, sunt încheiate între 

furnizor și unitatea școlară, astfel încât facturile sunt emise pentru unitatea școlară; 

- unitățile de învățământ primesc finanțare pentru cheltuielile curente (inclusiv pentru plata 

utilităților), de la Bugetul de Stat, prin intermediul Bugetului Local al UAT-ului de care aparține, 

iar în cazul în care sumele astfel primite nu sunt suficiente, cheltuielile sunt acoperite din bani de 

la Bugetul Local, prin finanțări complementare, 

vă rugăm să ne comunicați dacă în aceste condiții, sunt eligibile activitățile privind realizarea 

capacităților de producere energie electrică și/sau termică pentru clădirile în care funcționează 

unitățile școlare (grădinițe, școli, licee).  

 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 catre Comisia Profesionala de Fonduri Europene AMCOR  
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