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Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția verde 

Componenta C6. Energie 

Măsura de investiții - Investiția I.1 – Noi capacități de producție electrică din surse 
regenerabile 

Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice  din surse 

regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare 

integrate, exceptate de la notificarea ajutorului de stat 

- Versiunea Februarie 2022, ghid consultativ   - 

 

 

Principalul obiectiv îl reprezintă producţia majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și 

solare prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu sau fără 

instalații de stocare integrate. 

Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte creşterea 

cu aproximativ 450 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice din sursă de 

energie eoliană și solară, cu sau fără instalații de stocare integrate, după cum urmează: 

 300 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă solară; 

 150 MW capacitate instalată pentru producerea de energie electrică din sursă eoliană. 

 

1. Solicitanți eligibili 

 

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urile și întreprinderile mari vechi și 

nou înființate, înființate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a 

cărei naţionalitate o deţin, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică (în 

scopul comercializării sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți) 

corespunzătoare CAEN 3511 – Producția de energie electrică. 

 

2. Valoarea finanțării nerambursabile 

 

Valoarea maximă a ajutorului de stat (finanțării publice nerambursabile) pe întreprindere, pe 

proiect de investiții este echivalentul în lei al sumei    de 15.000.000 euro, la cursul Inforeuro din 

luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială. 
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Intensitatea ajutorului de stat este de 100% din costurile eligibile cu încadrarea în următoarele 

plafoane maxime: 

 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană 

 425.000 Euro/MW pentru energia solară. 

Costurile eligibile se stabilesc astfel: 

În conformitate cu art. 41, alin 6, pct a, b și c din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, costurile 

eligibile sunt costurile suplimentare de investiții necesare promovării producției de energie din 

surse regenerabile, la care  se aplică intensitatea ajutorului de stat. 

Costurile eligibile sunt stabilite din perspectiva regulilor ajutorului de stat, conform art. 41 alin. (6) 

lit. b) și c) din Regulament, aplicându-se următoarea metodologie: 

1. Pentru proiectele cu capacități instalate: 
o cuprinse între 1 MW (exclusiv) și 40 MW (inclusiv) - pentru producția de energie electrica 

din surse solare; 

o cuprinse între 1 MW (exclusiv) și 25 MW (inclusiv) - pentru producția de energie electrica 

din surse eoliene. 

Se aplică următoarea metodologie: 

Art.41.6(b) ,,în cazul în care costurile de investiții în producția de energie din surse 

regenerabile pot fi identificate prin raportare la o investiție similară, mai puțin ecologică, care 

ar fi fost realizată în mod credibil în absența ajutorului, această diferență dintre costurile 

aferente celor două investiții permite identificarea costurilor legate de energia regenerabilă și 

constituie costurile eligibile.” 

În acest caz, costurile eligibile sunt determinate ca diferența dintre costul investițional al unei 

centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie regenerabilă și se 

calculează cu următoarea formulă: 

 
Unde: 

CE - Costul Eligibil, exprimat în Euro; 

X - costul investițional total al centralei utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în Euro 

(de completat de către investitor); 

FCreg - factorul de capacitate al centralei utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în 

procente (de completat de către investitor); 

FCclasic - factorul de capacitate al unei centrale pe gaz, tip ciclu combinat avansat, exprimat în 

procente. Pentru FCclasic, se va folosi valoarea de 35%; 
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Y - costul investițional total al centralei clasice, poluante, de aceeași capacitate ca și centrala 

utilizând surse de energie regenerabilă, exprimat în Euro. Pentru calcularea Y se va folosi costul 

unitar de 820.000 Euro/MW, aferent unei centrale pe gaz, tip ciclu combinat avansat. 

În urma aplicării acestei metodologii de calcul, se obține valoarea maximă a costurilor eligibile 

aferente proiectului, în funcție de care beneficiarul stabilește cuantumul ajutorului de stat 

solicitat pentru oferta depusă care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea rezultată în urma 

aplicării metodologiei de calcul, cu respectarea plafoanelor maxime de: 

 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană 

 425.000 Euro/MW pentru energia solară, 

în limita a 15 milioane de Euro pe întreprindere/pe proiect. 

 

2. Pentru proiectele cu capacități instalate între: 

o 0,4 MW (exclusiv) și 1 MW (inclusiv) pentru producția de energie electrică din surse 

solare,  

o 0,4 MW (inclusiv) și 1 MW (inclusiv) pentru producția  de energie electrică din surse 

eoliene. 

Se aplică următoatea metodologie: 

Art.41.6(c) ”pentru anumite instalații mici, în cazul în care o investiție mai puțin ecologică nu 

poate fi identificată din cauză că nu există instalații de dimensiuni reduse, costurile totale de 

investiții destinate realizării unui nivel mai ridicat de protecție a mediului constituie costurile 

eligibile.” 

In acest caz, întregul cost investițional este eligibil pentru finanțare. 

În urma aplicării acestei metodologii de calcul, se obține valoarea maximă a costurilor eligibile 

aferente proiectului, în funcție de care beneficiarul stabilește cuantumul ajutorului de stat solicitat 

pentru oferta depusă care trebuie să fie mai mic sau egal cu valoarea rezultată în urma aplicării 

metodologiei de calcul, cu respectarea plafoanelor maxime de mai sus. 

Ajutorul se acordă sub forma rambursării cheltuielilor efectuate. 

 

Bugetul alocat total al procedurii de ofertare concurențială este următorul: 

Acțiune      Buget (euro) 
Buget cu supracontractare 

(euro)** 

Realizarea capacităţilor noi de producere 
energie electrică din surse regenerabile de 
energie eoliană și solară, cu sau fără 
instalații de stocare integrate 

215.000.000 * 353.000.000 

Din care: 
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 Energie eoliană - Pentru proiecte cu 
capacități instalate cuprinse între 1 MW 

(exclusiv) și 25 MW (inclusiv) pentru - 
surse eoliene 

 
77.000.000 

 
126.000.000 

 Energie solară - Pentru proiecte cu 
capacitati instalate cuprinse între 1 
MW (exclusiv) si 40 MW (inclusiv) -     surse 
solare 

 
106.000.000 

 
174.000.000 

 Energie eoliană - Pentru proiecte cu 
capacități instalate între 0,4 MW(inclusiv) 
și 1 MW (inclusiv) 

 Energie solară - Pentru proiecte cu 
capacități instalate între 0,4 MW 
(exclusiv) și 1 MW (inclusiv) 

 
32.000.000 

 
53.000.000 

*   2022: 61.000.000 euro, 2023: 85.000.000 euro, 2024: 69.000.000 euro. Sumele neutilizate într-un an vor fi 

reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat 

în avans. 

** Alocarea bugetară cu supracontractare este indicativă, Ministerul Energiei putând decide limitarea acesteia. 

Supracontractarea de 30%, în temeiul prevederilor art. 24 din OUG 124/2021, se aplică bugetului total de 

460.000.000 euro alocat. 

În cazul în care bugetul alocat pentru o anumită tehnologie/capacitate instalată nu este 

utilizat integral, fondurile rămase se utilizează pentru a finanța proiectele aferente celeilalte 

tehnologii/capacități instalate. 

 

3. Condiții de eligibilitate  

3.1 Acțiuni și activități finanțabile 

Vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile 

următoare: 

1. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu sau fără 

instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de 

maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. 

2. Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau fără 

instalații de stocare integrate ca activitate secundară, stocarea având un procent de 

maximum 20% din valoarea ajutorului de stat. 

Sunt admise atât pentru furnizarea de energie în reţeaua de transport şi distribuţie, cât şi pentru 

consumul propriu, fiecare proiect cuprinzând o singură tehnologie (solară sau eoliană), nefiind 

eligibile proiectele care cuprind ambele tehnologii.  

! Nu sunt eligibile proiectele care propun doar capacitate de stocare. 
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Realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de 

producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au existat până în prezent.   

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere 

energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea unor unități de producție 

de energie electrică. 

Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile: 

 Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de 

producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau 

fără stocare; 

 Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie eoliană și solară, cu sau fără stocare. 

Activități cu caracter general: 

 Pregătirea proiectului (elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, 

documentației de atribuire, obținerea avizelor, autorizațiilor, acordului de mediu etc.); 

 Managementul proiectului; 

 Auditul financiar (obligatoriu); 

 Informare și publicitate (obligatoriu). 

 

Activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de transmiterea de către Ministerul Energiei a 

notificării de selectare a ofertei pentru finanțare către beneficiar, cu excepția obținerii terenurilor și 

lucrărilor pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor și realizarea studiilor de fezabilitate 

(și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi normative pentru pregătirea proiectului), care nu sunt 

considerate drept demarare a lucrărilor. 

 

3.2 Eligibilitatea solicitantului 

Solicitanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală 

şi financiară: 

a. Solicitantul are personalitate juridică (întreprindere mică, mijlocie sau mare), este legal 

constituit în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o 

deţine1; 

Sucursalele, agenţiile, reprezentanţele societăţilor sau alte dezmembrăminte fără 

personalitate juridică nu sunt eligibile. 

Se va lua în considerare codul CAEN al activităţii pentru care solicitantul intenţionează să 

acceseze fonduri  nerambursabile în cadrul PNRR. 

                                                      
1 În cazul selecţiei proiectului, beneficiarul înregistrat în alt stat membru va face dovada că este înregistrat în România 

la momentul efectuării primei plăți din cadrul finanțării 
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Pentru societățile care funcționează și prin filiale/ sucursale/ punct de lucru, care 

îndeplinesc împreună  condițiile de eligibilitate, societatea mamă va fi eligibilă la finanțare 

pentru toate structurile coordonate. 

b. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică; 

Toate întreprinderile trebuie să aibă ca activitate înscrisă în Statutul societăţii, principală 

sau între  altele, activitatea privind producerea de energie electrică (corespunzătoare CAEN 

3511 – Producția de energie electrică); aceasta se va dovedi prin certificatul constatator de 

la Registrul Comerţului. 

c. Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: întreprindere mică/întreprindere 

mijlocie/ întreprindere mare, inclusiv întreprinderi nou-înființate; 

d. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos: 

1. este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 

85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările 

şi completările ulterioare, după caz; 

2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar 

sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu 

creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori 

face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, 

conducerea afacerilor de un administrator judiciar; 

3. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări 

sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în România; 

4. este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind 

achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din 

fonduri publice; 

5. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive 

datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o 

autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

6. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res 

judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 

ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene; 

7. face obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei 

Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un 

ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă; 

8. este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 18 din 

Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare 

compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 și 108 din tratat. 



 

                                    Wise Finance Solutions  

 
 

Adresă sediu: Bd. Mărăşeşti,  nr. 2B,  Sect. 4, Bucureşti 

tel: 021.335.16.80 

 

7 

e. Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a 

Proiectului (UIP)/echipei de proiect, nu se află în situație de conflict de interese, astfel cum 

este definit în legislaţia  naţională; 

f. Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind 

UIP/echipa de proiect; 

g. Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului (Se 

probează prin dovedirea studiilor/experienței angajaților/structurii, în implementarea unor 

proiecte/activități din domeniul relevant funcției prestate în cadrul proiectului: CV-uri, fișe 

de post și alte informații similare relevante (diplome/decizii interne); 

h. Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării 

proiectului; 

Raportul dintre Datorii totale și Capitaluri proprii trebuie să fie <  7,5,  în ultimul an 

financiar. 

Dacă solicitantul nu îndeplineşte acest criteriu sau nu are un exercițiu  financiar încheiat 

trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție 

bancară privind asigurarea unui credit care să acopere toată suma necesară pentru 

cofinanțarea proiectului și cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

i. Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat (efectul 

stimulativ, pentru proiectele care intră sub incidența ajutorului de stat definit prin 

Regulamentul nr. 651/2014). 

 

3.3 Eligibilitatea proiectului 

Pentru ca un proiect să fie declarat eligibil la finanțare trebuie să respecte următoarele condiții: 

a) Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile și demonstrează contribuția la 

rezultatele PNRR; 

b) Proiectul cuprinde acțiuni eligibile; 

c) Capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect este: 

 de minim 0,4 MW și maxim 25 MW - pentru producția de energie electrică din 

surse eoliene;  

 de minim 0,4 MW și maxim 40 MW - pentru producția de energie electrică din surse 

solare; 

d) Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat este de maximum: 

 650.000 Euro/MW pentru energia eoliană; 

 425.000 Euro/MW pentru energia solară. 

e) Proiectul este implementat pe teritoriul României; 

f) Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a 

cheltuielilor, respectiv între data la care ME transmite solicitantului notificarea privind 
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selectarea ofertei pentru finanțare și data preconizată de finalizare, dar nu mai târziu de 

30.06.2024. Anumite activități legate de proiect (Studiul de fezabilitate, achiziția de teren, 

etc.) pot fi realizate înainte de data de început a eligibilității, respectiv data la care 

Ministerul Energiei a transmis solicitantului adresa de declarare a eligibilității proiectului, 

însă acestea nu vor fi eligibile pentru rambursarea din fonduri europene; 

g) Proiectul respectă principiul “efectului stimulativ” conform prevederilor art. 6 alin. 1 și 2 

din Regulamentul (UE) nr. 651/2014; 

h) Durata de implementare a proiectului nu depășește data de 30 iunie 2024; 

i) Informaţiile din Ofertă şi anexele Ofertei sunt corelate cu informaţiile din studiul de 

fezabilitate elaborat  pe baza HG nr. 907/2016. 

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15 milioane EUR pe întreprindere, pe 

proiect de investiții (echivalent în lei la cursul Inforeuro din luna anterioară deschiderii 

procedurii de ofertare concurențială); 

j) Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile; 

k) Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită finanţarea este 

eligibilă, iar prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile/sectoarele excluse conform 

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

l) Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind eligibilitatea cheltuielilor, 

promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, 

tehnologia informaţiei, achiziţiile publice, informare şi publicitate, ajutorul de stat precum şi 

orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene; 

m) Investiția/investițiile nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia 

studiilor preliminare - studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiu de 

fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuţie și condiționat de faptul ca acestea să nu fie 

solicitate pentru finanțare în temeiul acestei proceduri de ofertare concurențială; 

n) Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli. 

La semnarea contractului de finanţare solicitantul va face dovada deţinerii dreptului de 

proprietate/concesiune/administrare/superficie pentru imobilele (teren și/sau clădiri) care fac 

obiectul proiectului pentru care la ofertă au fost depuse acte prevăzute de lege pentru iniţierea 

demersului de obţinere a acestor drepturi. 

Se admit act de proprietate/administrare/contract de concesiune/superficie, valabile cel puţin 

încă 5 ani la data previzionată a ultimei plăţi în cadrul proiectului. 

Imobilele (teren și/sau clădiri) vor fi libere de orice sarcini, nu fac obiectul unor litigii în curs de 

soluţionare la instanţele judecătoreşti cu privire la situaţia juridică, nu fac obiectul revendicărilor 

potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun. 

În cazul proiectelor care cuprind mai multe turbine eoliene, solicitantul trebuie să demonstreze 

caracterul unitar al proiectului. 
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Este considerat unitar proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiţii: 

o Are un obiectiv general unic, clar definit; 

o Echipamentele şi instalaţiile sale componente sunt interdependente din punct de       

    vedere tehnic şi                            funcţional şi conlucrează în vederea atingerii obiectivului proiectului; 

o Funcţionarea unitară a componentelor este justificată economic. 

Pentru a fi îndeplinite cumulativ condițiile mai sus menționate, beneficiarul va depune un singur 

proiect pe locație. 

Proiectul unitar nu se poate diviza în subproiecte fără afectarea obiectivului prestabilit. 

Nu se acceptă obiective cu un grad mare de generalitate (ex: producerea de energie din RES), ci 

obiective cu  caracter concret. 

Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte 
surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii 
Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate. De asemenea, acesta nu a mai 
primit sprijin din fonduri publice pentru proiectul propus. 

În ceea ce privește biodiversitatea și ecosistemele, solicitantul se va asigura că proiectul nu va fi 

implementat  pe următoarele tipuri de terenuri: 

 terenuri arabile și terenuri cultivate cu un nivel moderat până la ridicat de fertilitate a 

solului și biodiversitate sub pământ, astfel cum se menționează în studiul LUCAS al UE; 

 terenurile verzi cu o valoare recunoscută a biodiversității ridicate și terenurile care servesc 

drept habitat al speciilor pe cale de dispariție (floră și faună) enumerate pe Lista roșie 

europeană sau pe lista roșie a IUCN; 

 terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri împădurite sau terenuri care 

sunt acoperite parțial sau integral sau destinate a fi acoperite de arbori, chiar și în cazul în 

care acești arbori nu au atins încă dimensiunea și acoperirea care urmează să fie clasificate 

ca păduri sau alte terenuri împădurite, astfel cum sunt definite în conformitate cu definiția 

FAO a pădurilor. 

Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune, 

până cel târziu la finalul trimestrului II 2024. 

 

4.      Costuri eligibile 

Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile trebuie să respecte prevederile reglementărilor, să 

corespundă obiectivelor PNRR, să fie indispensabile atingerii obiectivelor proiectului, să fie incluse 

în oferta aprobată şi defalcate în bugetul prezentat în ofertă. 

! Costurile care nu sunt direct legate de realizarea unui nivel mai ridicat de protecţie a 

mediului nu s u n t    eligibile. 
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Categorii de cheltuieli eligibile 

 Cheltuieli cu auditul achiziționat de beneficiar pentru proiect 

 Cheltuieli de informare și publicitate pentru proiect, care rezultă din obligațiile 

beneficiarului 

 Cheltuieli salariale cu echipa de management proiect 

 Cheltuieli cu servicii de management proiect 

 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 

 Cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

 Studii de teren 

 Cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații 

 Proiectare și inginerie 

 Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie 

 Cheltuieli pentru consultanță în elaborare studii de piață/evaluare 

 Cheltuieli pentru consultanță în domeniul managementului execuției 

 Cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  de execuție 

 Cheltuieli cu plata diriginților de șantier 

 Cheltuieli pentru construcții și instalații 

 Cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări) 

 Cheltuieli cu active necorporale 

 Cheltuieli pentru lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 

 Cheltuieli conexe organizării de șantier 

 Cheltuieli diverse și neprevăzute 

 Cheltuieli pentru pregătirea personalului de exploatare 

 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 

 

Cheltuielile privind informarea, publicitatea și auditul financiar sunt obligatorii. 

Cheltuielile cu activităţile de informare şi publicitate ale proiectului nu vor depăşi 2% din 

valoarea  eligibilă a proiectului. 

Cheltuielile cu managementul proiectului nu vor depăşi 5% din valoarea eligibilă a proiectului, 

dar  nu mai mult de 10.000 euro (la cursul InforEuro din luna anterioară depunerii ofertei). 

! Ajutoarele pentru investiţii se acordă numai instalaţiilor noi. 

Este necesar ca încadrarea de către solicitant a costurilor investiţionale în categoria de cheltuieli 

eligibile să         se facă în strânsă corelare cu devizul general întocmit în conformitate cu prevederile HG 

nr. 907/2016. 

Ajutoarele nu se acordă şi nici nu sunt rambursate după ce instalaţia şi-a început activitatea. 
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Cheltuielile neeligibile în cadrul acestei operaţiuni sunt următoarele: 

 cheltuieli aferente contribuției în natură; 

 cheltuielile cu amortizarea; 

 cheltuielile aferente obținerii terenurilor; 

 cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului; 

 cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite; 

 cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de 

administrație; 

 cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport; 

 cheltuieli generale de administrație; 

 taxa pe valoarea adaugată; 

 dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare; 

 cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe; 

 alte comisioane aferente creditelor; 

 achiziţia de echipamente second-hand; 

 amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată și arbitraj; 

 costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 

 cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie; 

 cheltuieli cu lucrările pregătitoare, cum ar fi obținerea avizelor și autorizațiilor, 

realizarea studiilor de fezabilitate (și a studiilor tehnice stabilite de standarde şi 

normative pentru pregătirea proiectului), realizate înainte de data comunicării 

eligibilității proiectului de către Ministerul Energiei. 

 

5. Perioada în care pot fi depuse proiectele 

Procedura de ofertare concurențială pentru selecția proiectelor se lansează prin platforma 

electronică        dedicată PNRR. 

Pin prezentul ghid se implementează Procedura de ofertare concurențială, corelată cu obiectivele 

PNRR şi  în limita bugetului alocat. 

 
Dată şi oră începere depunere de proiecte: 31.03.2022, ora 10,00  

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.04.2022, ora 17,00 

 

Ministerul Energiei poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata 

de contractare a proiectelor, deciziile de realocare a unor fonduri sau alte considerente.
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ANEXA 1 Cerințe tehnice 

 

Solicitanții finanțării trebuie să asigure și următoarele cerințe minime pentru echipamente, în 

funcție de specificul proiectului:  

1. Panouri fotovoltaice: 

a. Eficiența panourilor trebuie să fie: 

o > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu; 

o > 18% pentru panouri policristaline din siliciu; 

o > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente. 

b. Condiții standard de testare (STC): 

o Radiație solară 1000 W/m2; 

o masa aerului AM 1,5; 

o temperatura celulei 25°C. 

2. Invertoare: 

a) conforme cu prevederile Ordinelor ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020; 

b) eficiență europeană: > 97%. 

3. Sisteme de stocare: 

 Fără tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH 

4. Turbine eoliene: 

 Să respecte IEC/SR EN 61400 

 Clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din 

zona instalării 

 

NOTĂ: Dacă avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere (în cazul în care proiectul 

presupune racordarea la rețeaua electrică de interes public) nu a fost depus odată cu oferta, 

depunerea acestuia este obligatorie la încheierea contractului de finanțare. 
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Anexa 2 Grila de evaluare tehnico-economică a ofertelor 

 

Grila de evaluarea tehnico-economică a ofertei Maxim Minim 

1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile/ 
MW instalat de producție 

Se urmărește o cât mai bună proporție pentru ca solicitantul, ținând cont de 
scăderea costurilor cu tehnologia, să acopere o mare sursă din investiție din 
fonduri proprii, astfel încât subvenția publică oferită per MW instalat să fie cea 
mai joasă și să se evite supracompensarea. Cuantumul ajutorului de stat se 
raportează la capacitatea instalată de producție (Euro/MW instalat): 

  

Acordarea punctajului: 

 Valoarea cea mai mica a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 75 pct 

 Valoarea cea mai mare a ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) - 0 pct 

 Valorile intermediare ale ajutorului de stat solicitat (Euro/MW) se 
calculează corespunzător, 

(diferențele față de cea mai scăzută proporție Euro/MW produs se 
diminuează din punctajul         maxim de 75 pct.) 

75 0 

Total punctaj criteriul 1 75 0 

2. Capacități stocare asumate în proiect 

Având în vedere caracterul intermitent necontrolabil al producției din RES 
(PV și eolian) capacitățile de stocare asigură creșterea capacității RES 
intermitent maxim posibil a fi integrate în sistem și a securității alimentării 
cu energie electrică. 

Exemplu: pentru o capacitate de producere RES de 10 MW, se obțin 10 puncte 
pentru o capacitate a instalației de stocare de minim 2 MWh (reprezentând 
stocarea energiei produse la puterea nominală a centralei timp de 12 minute), 
respectiv 5 puncte pentru o capacitate a instalației de stocare de minim 1 MWh 
(reprezentând stocarea energiei produse la puterea nominală a centralei timp 
de 6 minute). 

  

 Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la 
puterea nominală a centralei RES) pentru o perioadă de minim 12 
minute 

10 0 

 Capacitate de stocare care permite stocarea energiei produse (la 
puterea nominală a centralei RES) pentru o perioadă de minim 6 minute 

5 0 

Total punctaj criteriul 2 10 0 
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3. Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel puțin 50% din 
volumul de energie electrică generat în cadrul proiectului 

Având in vedere necesitatea încurajării operatorilor industriali de producere de 
energie regenerabilă, constituie un avantaj utilizarea a cel puțin 50% din 
energia produsă pentru consumul propriu al beneficiarului. 

Se probează prin: 

 Declarație pe propria răspundere, la depunerea aplicației de finanțare, 
potrivit căreia cel puțin 50% din volumul de energie electrica generat 
in cadrul proiectului va fi utilizat pentru consumul     propriu; 

 Imediat după punerea in operare a proiectului, prin documente 
relevante ce atesta energia produsa si proporția utilizata pentru 
consum propriu. 

 Autoconsumul de minim 50% se va demonstra, în perioada de 
monitorizare, prin prezentarea anuală de către beneficiar a curbei de 
producție energie, a curbei de consum și, după caz, a curbei de stocare 
a energiei 

  

Total punctaj criteriul 3 15 0 

TOTAL punctaj (criteriile de la 1 la 3) 100 0 

 

 


