
Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a
energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru
autoconsum "Tip A / B"

 - PROGRAMUL CHEIE 1

FONDUL DE MODERNIZARE

A
ri

a 
U

ni
te

d 
bu

si
ne

ss
 &

 fu
nd

in
g 

co
ns

ul
ta

nc
y



OBIECTIVUL
Obiectivul principal este producţie majorată a energiei
electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi
capacități de producere a energiei din surse regenerabile,
contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în
cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie
și stocarea energiei .

BUGETUL
Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în
lei a sumei de 525.000.000 euro din Fondul pentru Modernizare:



PLAFOANE MAXIME
Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale
(înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului de stat (în cazul
proiectelor de tip A)/ grantului (în cazul proiectelor de tip B)
solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane
maxime:

Valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 20 milioane euro pe
întreprindere, pe proiect de investiții.
Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către
beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa
până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse
atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.
După acordarea ajutorului de stat prin semnarea contractului de finanțare,
furnizorul ajutorului de stat va asigura respectarea prevederilor cadrului
legal.

SOLICITANȚI ELIGIBILI
• Pentru Proiectele de tip A: Societăţile ( microîntreprinderi, întreprinderi mici,
mijlocii și mari, inclusiv întreprinderi nou înființate ) /regiile autonome legal
constituite și înregistrate la ONRC în România.
La momentul contractării întreprinderile/regiile autonome trebuie să aibă
înscrisă în statutul societăţii/actul de înființare,activitatea privind producerea
de energie electrică.



• Pentru Proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile
Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine
publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de
energie/în domeniul public (spre exemplificare neexhaustivă: iluminatul
public, iluminatul în incinta unităților, consumul de energie electrică în
clădirile unităților și clădirile publice în care nu se desfășoară activități
economice de către terți – primărie, cămin cultural, creșă/grădiniță/unități
învățământ/unități medicale de stat/centre îngrijire bătrâni, etc.).

Pentru proiectele de tip B, se derulează apel de proiecte în temeiul
principiului ”primul venit, primul servit”, grantul acoperind 100% din
cheltuielile eligibile.

ACTIVITATI FINANTABILE
Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități
noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie
eoliană, solară, hidro,geotermală, biomasă sau biogaz.

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice
din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală,
biomasă, sau biogaz.

Autoconsumul în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la
energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și
distribuție și să reprezinte mininum 70% din producția centralei regenerabile
finanțate;



Eligibilitatea proiectului
Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile
menţionate în cadrul Programul-cheie 1;
Valoarea ajutorului de stat (în cazul proiectelor de tip A)/ grantului (în
cazul proiectelor de tip B) solicitat per MW instalat este de maximum;
Proiectul este implementat pe teritoriul României;
Perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de
eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data la care solicitantul
depune oferta pentru finanțare la ME și data de finalizare a investiției;
Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15 milioane EUR pe
întreprindere, pe proiect de investiții în cazul proiectelor de tip A,
respectiv valoarea grantului solicitat nu depășește 15 milioane EUR pe
proiect în cazul proiectelor de tip B.



Toate proiectele vor demonstra contributia la urmatorii indicatori:

Indicatori

(*) Pentru proiectele de tip A, consumul propriu în cadrul societății sau grupului
de societăți va reprezenta obligatoriu mininum 70 % din producția de energie
din surse regenerabile a centralei finanțate;
(*) Pentru proiectele de tip B, consumul propriu va reprezenta obligatoriu 100%
din producția de energie din surse regenerabile a centralei finanțate.



CONDITII DE ELIGIBILITATE 
SOLICITANT:

Sunt legal constituiţi, respectiv societăți/regii autonome pentru proiectele
de tip A sau Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativ-
teritorială/unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și
siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele
de tip B), după caz.

Sunt înregistrați la ONRC din România, numai pentru proiectele de tip A.

Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie
electrică (probat prin certificat constatator ONRC la momentul contractarii
cod CAEN 3511 - Productia de energie electrica pentru poriectele de tip A;
sau declaratia privind scopul producerii de energie electrica pentru
proiecte de tip B).

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere/
întreprindere mică/întreprindere mijlocie/întreprindere mare, inclusiv
întreprinderi nou-înființate/regii autonome pentru proiectele de tip A,
respectiv Unitate Administrativ Teritorială/subdiviziune administrativ-
teritorială/unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și
siguranță națională, instituții publice de interes național pentru proiectele
de tip B.

Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili:



CHELTUIELI INDICATIVE



CHELTUIELILE NEELIGIBILE
✓ 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 în cazul proiectelor de tip A;
✓ 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;
✓ cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare);
✓ cheltuielile 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), în cazul 
proiectelor de tip A;
✓ Alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit 
financiar, managementul proiectului), în cazul proiectelor de tip A;



> 19% pentru panouri monocristaline din siliciu; 
> 18% pentru panouri policristaline din siliciu; 
> 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente. 

radiație solară 1000 W/m2; 
masa aerului AM 1,5; 
temperatura celulei 25°C. 

Eficiență europeană: > 97%. 

Să respecte IEC/SR EN 61400 
Clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice
ale vântului din zona instalării. 

Să folosească, ca sursă de energie primară/combustibil, resturi
generate de activități agricole, vegetale și/sau animale.

Să nu fie instalate pe cursuri de apă situate în zone protejate.
o Să fie dimensionate în așa fel încât să poată da funcționa la
puterea instalată netă indiferent de modificarea debitului de apă,
pentru a putea asigura servicii de sistem și pentru a evita
provocarea de dezechilibre negative.

Solicitanții finanțării trebuie să aibă în vedere ca Studiul de fezabilitate
și alte documente justificative să cuprindă următoarele cerințe tehnice
minime care trebuie îndeplinite de echipamentele incluse în proiecte,
în funcție de specificul proiectului (eolian/ solar/ hidro/ geotermal/
biomas/ biogaz):

1.Pentru panouri fotovoltaice: 
a. Eficiența panourilor trebuie să fie: 

b. Condiții standard de testare (STC): 

2.Invertoare: 

3.Turbine eoliene:

4.Centrale pe biomasă sau biogaz:

5.Centrale hidroelectrice

Studiul de fezabilitate va analiza cel puțin două opțiuni tehnice.

Studiul de fezabilitate



Alina Anton
Manager Companie

alina@ariaunited.com
+40722.773.779

Suntem alături de dvs. pentru a 
obti̦ne finanta̦rea dorită și a 

implementa cu succes proiectul 
câștigat..

 Vom fi partenerul dvs. de încredere 
până la final și ne vom asigura că veti̦ 

dori să obti̦neti̦ și alte finantă̦ri 
alături de noi! 


