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Obiective 
Stimularea utilizării surselor regenerabile al căror potențial a fost mai puțin exploatat de 
tip geotermal sau biomasă/biogaz, în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Alocare financiară 
 85 mil. Euro pentru energie regenerabilă - energie de biomasă; 
 9 mil. Euro pentru alte tipuri de energie regenerabilă. 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea maximă estimativă a finanțarii nerambursabile ce poate fi obținută 
pentru un proiect de investiții este de 15 milione Euro pe proiect. 

Intensitatea sprijinului nerambursabil este:  
 Întreprinderi mari (peste 249 salariați):  

 35% pentru proiectele care se realizează în regiunile Vest; 
 50% pentru proiectele care se realizează în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, 

Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru. 
 Întreprinderi mijlocii (cu 50 – 249 salariați):  

 45% pentru proiectele care se realizează în regiunile Vest; 
 60% pentru proiectele care se realizează în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, 

Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru. 
 Întreprinderi mici și microîntreprinderi (până în 49 salariați):  

 55% pentru proiectele care se realizează în regiunile Vest 
 70% pentru proiectele care se realizează în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, 

Sud, Sud-Vest, Sud-Est și Centru 

Perioada de 
implementare  

Maxim 3-4 ani de la semnarea contractului de finanțare. 

Solicitanți eligibili 

Societăţi comerciale care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, 
întreprinderilor mici, mijlocii şi mari: 
 Societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul 

comercializării (producție); 
 Operatori de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie 

produsă din resurse regenerabile de energie (distribuție). 

Criterii de 
eligibilitate pentru 
acordarea 
sprijinului 

Unităţi de producere a energiei electrice şi termice care vor utiliza 
biomasă/biogaz şi geotermal, în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Criterii de selecție 

 Dimensiunea impactului proiectelor cu privire la realizarea obiectivelor programului; 
 Reducerea emisiilor de carbon; 
 Proiecte localizate în regiunile mai puțin dezvoltate; 
 În cadrul acestei acţiuni vor fi finanţate cu prioritate proiectele vizând conectarea 

capacităților de producție suplimentare dezvoltate prin POS CCE 2007-2013 la rețeaua 
de distribuţie. 

Activități eligibile 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau 
termice din biomasă şi biogaz (se au în vedere proiecte integrate care să asigure 
distribuţia cât mai aproape de consumator, inclusiv prin finanţarea 
dezvoltării/modernizării reţelei de distribuţie a energiei termice pentru facilitarea 
evacuării căldurii); 

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice în centrale 
geotermale (pentru energia termică produsă din resurse geotermale, se va finanţa 
inclusiv partea de racordare a centralelor noi la reţele de transport/distribuţie 
existente, pentru facilitarea evacuării căldurii); 

 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de 
siguranţă a funcţionării sistemului electroenergetic național (SEN). Se au în vedere 
investiţii ale distribuitorilor în lucrări de întărire a reţelei electrice în amonte de punctul 
de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării centralelor de 
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producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile, precum şi 
modernizări de staţii/linii existente pentru întărirea reţelei electrice, care conduc la 
reducerea consumului tehnologic propriu şi îmbunătăţirea parametrilor de calitate a 
energiei distribuite în zonă, creşterea gradului de continuitate în alimentare. 

Proiectele de biomasă vor fi atât surse care vor produce exclusiv energie electrică, cât şi 
surse de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare. 

Cheltuieli eligibile 

Lista indicativă de cheltuieli eligibile: 
 Cheltuieli pentru achiziţia de teren; 
 Cheltuieli pentru amenajarea terenului în vederea pregătirii amplasamentului; 
 Cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii; 
 Cheltuieli pentru montajul utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile 

funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora; 
 Cheltuieli pentru utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj; 
 Cheltuieli pentru utilaje şi echipamente fără montaj precum şi echipamente de 

transport tehnologic; 
 Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, 

know-how sau alte cunoştinţe tehnice nebrevetate). 

Cheltuieli 
neeligibile 

 Cheltuielile aferente achiziţiei sub forma leasingului nu sunt eligibile; 
 Cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie nu sunt 

eligibile. 
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