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Obiective 
Promovarea acţiunilor orientate spre implementarea de sisteme de monitorizare a consumurilor de 
energie la consumatorii industriali 

Alocare financiară  Buget limită contractare = 14,10 mil. Euro  

Depunere proiect  

Deschidere apel de proiecte: 18.08.2016 

Începere depunere de proiecte: 17.10.2016, ora 10 

Închidere depunere de proiecte: 17.10.2017, ora 10 

În cadrul aceluiași apel un solicitant poate depune mai multe cereri de finanțare (pentru 
proiecte diferite). 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Valoarea maximă a finanţării nerambursabile pentru o întreprindere (mică, mijlocie sau 
mare) este 200.000 euro – ajutor de minimis 

Rate de cofinanțare - 100% indiferent de tipul de întreprindere (mică, mijlocie sau mare) 

Perioada de 
implementare  

Maxim 18 luni de la semnarea Contractului de finanţare 

Solicitanți eligibili 

Societăţile din industrie cu consumuri de peste 1.000 tep/an (mari consumatori de energie, 

conform ANRE), pentru care trebuie implementate sisteme de monitorizare, în vederea identificării 
rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un 
instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei 
energetice. 

Societățile derulează activităţi economice din sectoare aferente secţiunii B - Industria 
extractivă (clasa CAEN 05, 06, 07, 08 și 0) şi secţiunii C - Industria prelucrătoare (clasa CAEN 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33) 

Activități eligibile 

Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la 
consumatorii industriali  

Pot fi avute în vedere inclusiv sisteme de monitorizare care reprezintă extinderea de 
sisteme de monitorizare existente. 

Proiectul poate avea în vedere toate fluxurile de energie existente în cadrul întreprinderii 
solicitante, pentru care se va implementa sistemul de monitorizare - energie electrică, energie 
termică, energie mecanică 

Criterii de 
eligibilitate  

 Proiectul trebuie să fie localizat în regiunile: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud-
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Centru 

 Cifra de afaceri înregistrată în cel puțin unul din ultimii trei ani trebuie să fie minim 
egală cu grantul solicitat sau se dovedește accesul la o linie de credit valabilă pe durata 
de implementare a proiectului în valoare minim egală cu contribuţia proprie din proiect, 
printr-o scrisoare de intenţie emisă de o instituţie bancară 

 Societatea trebuie să prezinte profit net sau din exploatare în ultimul exercițiu financiar 
încheiat  

 Societatea este supusă obligaţiilor de raportare  impuse de  prevederile Legii 
121/2014 privind eficienţa energetică, îndeplinind condiţiile prevăzute la art. 9 

 Societatea trebuie să dovedească faptul că deține personal calificat - cel puțin 3 ani 

experiență în domeniul relevant pentru activitatea pe care o desfășoară 

 În cazul întreprinderilor legate - unice plafonul de 200.000 euro se aplică întreprinderii 
unice, adică grupului de întreprinderi legate și nu fiecărei întreprinderi în parte 

Program Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
A.P. 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon 
O.S. 6.2 - Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali 
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Cheltuieli eligibile 

Cheltuielile eligibile sunt costurile de investiții pentru: 

1. Achiziţionarea şi implementarea sistemului de monitorizare a consumului de energie 
la nivelul platformei industriale 

 Instalaţii/echipamente necesare realizarii de sisteme de monitorizare a consumului de 
energie, în scopul de reducere imediată a pierderilor, cuantificarea potenţialului de 
economisire şi de localizare a punctelor de aplicare pentru maximizarea eficienţei pentru 
măsurile de creştere a eficienţei energetice ce pot fi aplicate ulterior consumatorului, 
inclusiv: 

o Sisteme de monitorizare (hardware şi software) - senzori pentru 
instrumente de măsură şi/sau instrumente de măsură şi dispozitive de control 
pentru date de proces industrial 

o RTU (Remote Terminal Units) - Unitate de prelevare date din proces 
industrial sau din câmp, sistem de comunicare date, staţie 

o Sistem de comunicare date 

o Staţie master - staţia la care ajung toate comunicaţiile şi care este legată de 
toate echipamentele şi subsistemele 

o Sistem computerizat de prelucrare a datelor, recomandare a unor soluţii sau 
acţiuni şi/sau optimizarea acestor acţiuni 

o Alte echipamente, numai dacă sunt necesare implementării proiectului - ex. 
autolaboratoare de măsurări energetice, analizoare de gaze, etc 

2. Pregatirea proiectului  

 elaborarea studiilor, obţinerea avizelor, autorizaţiilor etc  

3. Managementul proiectului și auditul proiectului 

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

4. Informare şi publicitate 

Maxim 2% din valoarea totală a proiectului 

Cheltuieli neeligibile 

 cheltuieli aferente contribuției în natură 

 cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite 

 cheltuieli de leasing 

 cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport 

 achiziţia de echipamente second-hand 

 costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii 

 cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie 

 cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 
121/2014) 
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MECANISMUL DE 
SELECTIE A 
PROIECTELOR 

Apelul de proiecte se va desfașura prin depunere continuă în perioada 17.10.2016 - 
17.10.2017 

Pentru acest apel a fost stabilit un prag minim de calitate de 70 de puncte  
Proiectele care nu acumulează minim 70 de puncte sunt respinse 

Proiectele care nu obțin punctajul minim alocat fiecărui criteriu, minim 20 puncte pentru 

criteriul Relevanţa și oportunitatea proiectului, 28 puncte pentru criteriul Maturitatea și 
calitatea pregătirii proiectului și 12 puncte pentru criteriul Sustenabilitatea proiectului 
vor fi  respinse. 

Acordarea finantarii se va realiza astfel: 
 Depunerea proiectelor/fișelor de proiect se va face continuu  
 Selecția proiectelor se va face în limita fondurilor disponibile pentru acest apel, cu condiția 

obținerii a minim 70 de puncte, în ordinea în care au fost depuse cererile de finanțare. 
 

 

Criterii de selecție 
Punctaj 

Maxim Minim 

1. RELEVANŢA ȘI OPORTUNITATEA PROIECTULUI  40 20 

1.1 Contribuţia proiectului la obiectivele POIM, Axa Prioritară 6, Obiectivul Specific 6.2 14 10 

Se acordă un punctaj între 10 și 14 puncte pentru economia de energie estimată a fi obţinută în cadrul 
procesului industrial, prin aplicarea măsurilor de îmbunătățire a eficienţei energetice stabilite pe baza 
informatiilor obținute din sistemul de  monitorizare propus prin proiectul pentru care se solicită finanţare 
Economia de energie asumata va trebui realizata în termen de maximum 3/5 ani de la finalizarea 
proiectului 

  

- >5% = 14 puncte   

- (2% – 5%] = 12 puncte   

- (0,5% – 2%] = 10 puncte   

1.2 Contribuția proiectului la reducerea emisiilor de CO2, în funcție de combustibilul / 
energia economisită 

6 2 

- Cărbune, bitum, alte similare = 6 puncte   

- Gaz, țiței, motorină kerosen, alte similare = 4 puncte   

- Electricitate achiziționată = 2 puncte   
Nota: Pentru consumatorii care funcţionează pe combinaţii între cele 3 tipuri de surse de energie de mai sus, punctajul 
se acordă proporţional cu cantitatea de sursă utilizată (ex. dacă o companie care utilizează 80% cărbune şi 20% 
electricitate, punctajul se calculează astfel: 80%*6+20%*2=5,2 puncte) 

  

1.3 Nivelul procesului industrial până la care ajunge instalaţia de monitorizare  8 5 

- instrumentaţie de câmp şi dispozitive de control = 5 puncte         

- RTU (Remote Terminal Unit - Unitate de prelevare date din câmp) = 6 puncte   

- sistem de comunicare date = 7 puncte                                        

- staţie master  = 8 puncte                                                             

1.4 Justificarea intervenţiei publice din perspectiva ratei interne de rentabilitate financiară 6 3 

- RIRF mai mare ca 14% = 3 puncte                                     

- RIRF între 10% şi 14%, inclusiv = 4 puncte                 

- RIRF între 7şi 10%, inclusiv = 5 puncte   

- RIRF mai mică de 7% = 6 puncte                    

1.5 Relevanța proiectului în raport cu alte strategii și proiecte 6 0 

1.5.1 Contribuția la obiectivele SUERD 2 0 

- Proiectul este localizat într-unul din județele relevante pentru SUERD: Caraș-Severin, Mehedinți, 
Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța 

  

1.5.2 Complementaritatea cu alte proiecte finanţate din fonduri europene sau alte surse  

- Activităţile propuse în cadrul proiectului fructifică rezultatele obţinute din proiecte  precedente, care au 
avut ca scop eficienţa energetică în industrie =1 punct 
- Activităţile propuse în cadrul proiectului sunt complementare cu proiecte din alte sectoare de activitate 
(ex. activităţi finanţate prin POR, POC, SEE etc.) =1 punct 

3 0 
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Criterii de selecție 
Punctaj 

Maxim Minim 

1.5.3 Proiectul valorifica soluţii inovative pentru reducerea consumului de energie în 
industrie pe baza experienţei obţinute prin proiecte de cercetare-inovare, care au avut ca scop 
utilizarea unor noi tehnologii pentru eficienţa energetică 

1 0 

2. MATURITATEA ȘI CALITATEA PREGĂTIRII PROIECTULUI  40 28 

2.1 Planul de activități și obiectivele proiectului sunt corelate cu graficul de implementare  8 7 

Se vor evalua calitatea și coerența corelărilor între diverse elemente cuprinse în proiect: claritatea, 
coerența, cunatificarea şi fezabilitatea operaţiunilor propuse; legătură între problemele identificate, 
obiectivele proiectului, acţiunile propuse şi rezultatele estimate; corelarea termenelor de realizare  
Se va concluziona în ce măsură selectarea şi dimensionarea activităţilor proiectului, graficul de lucrări de 
execuţie, resursele alocate şi indicatorii proiectului sunt corelate, asigurând coerență în justificare și 
implementare 

  

2.2. Calitatea propunerii tehnice 12 9 

2.2.1 Studiul de fezabilitate conține analiza tuturor elementelor solicitate 3  

2.2.1 Sistemul de monitorizare a consumului de energie este suficient de detaliat, proiectat şi 
descris pentru a asigura realizarea funcțiilor de bază cu resurse financiare minime şi pe durate impuse 
aşa cum reiese din studiul de fezabilitate  
Punctajul se va acorda între 3,2 și 4 puncte, în funcție de gradul de asigurare a funcțiilor de bază raportat la 
resursele financiare și durate de funcționare 

5  

2.2.2 Echipamentul propus pentru monitorizarea consumului de energie este din categoria 
BAT (cele mai bune tehnologii disponibile, definite în Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale) şi 
este viabil în condiţiile de realizare ale proiectului; soluția tehnică este viabilă, sustenabilă şi adecvată 
obiectivelor proiectului. 

4  

2.3. Calitatea propunerii financiare 15 9 

2.3.1.Contribuția solicitantului la valoarea cheltuielilor eligibile 
Pentru fiecare 5 puncte procentuale (rotunjit la un număr întreg), peste 0 (contribuția minimă), se acordă câte 1 
punct, în limita a 4 puncte. 

4  

2.3.2 Propunerea de buget trebuie să corespundă operaţiunilor descrise în partea tehnică. Bugetul 
proiectului, defalcat pe categorii de cheltuieli este corect elaborat şi respectă regulile privind ajutorul de 
minimis. 

2  

2.3.3 Calitatea și coerența analizei financiare.  
Se acordă punctaje pentru următoarele criterii: Planul financiar repartizat pe ani corespunde necesităţilor 
de implementare a proiectului; A fost aplicată metoda incrementală în determinarea fluxurilor de 
numerar; Au fost eliminate fluxurile non-monetare (contabile); A fost folosită corect rata de actualizare; A 
fost corect utilizată perioada de referinţă; A fost corect determinată valoarea reziduală; Analiza a fost 
efectuată în lei şi au fost corect determinate conversiile din alte valute (dacă este cazul); Au fost corect 
determinate componentele fluxurilor de numerar; Au fost identificate și justificate costurile de operare, 
pe durata de viață a proiectului; Au fost corect determinate veniturile operaţionale (utilizarea preţurilor 
de referinţă, justificarea nivelului de preţ în funcţie de potenţialul de plată al beneficiarilor ţintă, etc.) 

9  

2.4. Managementul proiectului  5 3 

2.4.1. Cadrul de implementare a proiectului (capacitate şi personal) 
Punctajul pentru acest criteriu se va acorda în funcție de următoarele subcriterii privind echipa de 

proiect/Unitatea de Implementare a proiectului (UIP)(externa sau formata din personal al solicitantului):  
- Echipa de proiect/unitatea de implementare a proiectului (UIP) este dimensionată în funcţie de 
necesităţile de implementare a proiectului = 1 punct 
- Responsabilităţile persoanelor sunt bine definite şi corelate cu fişele de post ale acestora / contractele 
de servicii (dacă se prevede externalizarea) = 1 punct 
- Relaţiile de muncă în cadrul echipei de proiect/ UIP sunt prezentate şi detaliate = 1 punct 
- Nivelul de experienţă profesională a personalului echipei de proiect/UIP este relevant pentru specificul 
activităţilor din cadrul proiectului = 1 punct 

4  

2.4.2. Riscurile la nivelul proiectului sunt identificate într-o manieră coerentă şi măsurile de 
prevenire şi diminuare a riscurilor sunt prezentate şi detaliate.  

1  

3. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI  20 12 

Prin proiect sunt identificate măsuri de sustenabilitate a investiției astfel:   

- fluxul de numerar cumulat pe fiecare an din perioada de analiză este pozitiv = max 6 pct   

- mentenanța sistemului este asigurată inclusiv pe perioada de durabilitate a proiectului = max 4 pct   

- solicitantul a identificat și descris o listă de măsuri pe care le va implementa ca rezultat al implementării 
proiectului, atât prin măsuri non-cost, cât și prin investiții realizate în perioada de sustenabilitate a 
proiectului = max 10 pct 
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