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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 Marasti, Nr 16, Et 3 Str Cosașilor, Nr 3-7, Et 2 Str G. Bacovia, Nr 43 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: 0731 315 354 
cluj@romactiv.ro  

Tel: 0733 103 619 
bacau@romactiv.ro 

 

Tel: 0751 036 227 
slatina@romactiv.ro 

 

 

 
 

 
 
 

 

Obiective 
Susținerea industriei prin instalarea de noi capacități de cogenerare pentru a obține cât 
mai multe economii în consum. 

Alocare financiară  57 mil. Euro pentru cogenerare cu eficiență ridicată și termoficare. 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Perioada de 
implementare  

Durată medie de implementare cuprinsă între 3 și 4 ani de la semnarea 
contractului de finanțare. 

Solicitanți eligibili 

 Societăţi comerciale din industrie; 

 Reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau 
distribuitorul de energie al parcului). 

Condiții obligatorii: 

 Să înregistreaze consumuri de peste 200 tep/an1;  

 Să poată dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează 
să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi 
care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o 
durată de minim 4.000-5.000 h/an. 

Criterii de 
eligibilitate pentru 
acordarea 
sprijinului 

 Proiecte pentru centrale electrice de cogenerare cu putere electrică nominală mai mică 
de 8MW;  

 Proiecte pentru centrale de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează fluide 
organice pentru valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze 
tehnologice fierbinţi. 

Se vor sprijini centrale care vor asigura autoconsumul unei părţi semnificative din energia 
produsă, în cadrul proceselor industriale ale beneficiarului de fonduri. 

Criterii de selecție 

 Dimensiunea impactului proiectelor cu privire la reducerea emisiilor de carbon şi 
creşterea eficienţei energetice; 

 Proiecte localizate în regiunile mai puțin dezvoltate. 

Activități eligibile 

 Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor; 

 Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care 
utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor 
(acţiunea se referă la ciclurile de cogenerare care utilizează fluide organice pentru 
valorificarea căldurii de joasă şi medie temperatură disponibilă în gaze tehnologice 
fierbinţi). 

Cheltuieli eligibile Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

Cheltuieli 
neeligibile 

Informațiile nu au fost definitivate până în acest moment. 

 

                                                             
1 1 tep (tonă echivalentă petrol ) = cantitatea de energie care se degajă prin arderea unei tone de petrol cu puterea calorifică 
de 10000 kcal/kg 

Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
O.S 6.4 - Creşterea economiilor în consumul de energie primară prin cogenerare de 

înaltă eficienţă 
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