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Birou Oradea 
 

Birou Arad 
 

Birou Tirgu Mures 
 

Birou Cluj Napoca 
 

Birou Bacau 
 

Birou Slatina 

Aleea Emanuil Gojdu, Nr 7 Bd Decebal, Nr 2, Et 2 Str Gheorghe Doja, Nr 30 Camera de Comert si Industrie, 
Etaj 3, Camera 310 

Str Prieteniei, Nr 10 Str A.I. Cuza, Nr 9 

Tel: 0733 107 344 
oradea@romactiv.ro  

Tel: 0731 315 365 
arad@romactiv.ro 

Tel: 0748 231 254 
mures@romactiv.ro 

Tel: 0722 325 637 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0720 550 626 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Obiectiv specific 

Finanţarea operatorilor economici IMM-uri si domeniul HORECA pentru 
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 
kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, 
nepoluante si cel putin a unei statii de reincarcare de 22kW pentru 
vehicule electrice si electrice hibrid plug-in 

Perioada derulare 

program 
Se estimează deschiderea programului în Octombrie 2020 

Durata de 

implementare 

Perioada implementare a proiectului după semnarea contractului de finanțare este de 

maximum 8 luni. 

Bugetul 
programului 

100.000.000 Euro 

Cuantumul 

finanţării 

Finanţarea nerambursabilă se acordă, în cuantum de maxim 100.000 de euro, în 

funcție de puterea instalată, reprezentând maxim 100% din cheltuielile eligibile.   

Criterii de 

eligibilitate 

Solicitanti eligibili 

▪ IMM-uri si operatori economici din domeniul HORECA 
▪ Fara datorii restante la bugetul local, impozite si taxe 

▪ Nu este in procedura de insolventa 
▪ Fara fapre inscrise in cazierul fiscal  

Cheltuieli eligibile 

A. Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de 

minim 27 kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente:  

- panouri fotovoltaice cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și 
maximum 100 kWp , fiecare panou cu o putere minim instalată de 300 Wp 

- invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 

100 kWp 

- echipamente conexiuni 

- structura de montaj a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei 
unde va fi instalată 

- modul de comunicaţie; 

- contor inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri 

fotovoltaice instalat şi care permite colectarea şi transmiterea datelor relevante de la 

distanţă, în format electronic 

- tablou electric curent continuu/curent alternativ 

 

B. Cheltuieli cu achizitia statiilor de reincarcare de 22kW pentru vehicule electrice si 

electrice hibrid plug-in, cu minimum doua puncte de incarcare 

 

C. Cheltuielile cu proiectarea (exclusiv taxe, avize și autorizații), montarea şi punerea 

în funcţiune a sistemului de panouri fotovoltaice, reprezentând maximum 15% din 

costurile echipamentelor şi instalaţiilor electrice; 

 

D. TVA aferentă cheltuielilor eligibile 

 
  

Fondul Național de Investiții în Eficență Energetică și Regenerabilă 
Programul „ELECTRIC UP” privind finanatrea intreprinderilor mici si mijlocii si a operatorilor 
economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrica 
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