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Companiile producătoare de energie electrică, dar și alte tipuri de companii, 

pot atrage finanțare pentru realizarea de noi capacități de producție de 

energie electrică din surse regenerabile (solară, eoliană).

15 milioane de euro, iar termenul limită de realizare a investiției / 

proiectului este jumătatea anului 2024.

Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pentru un proiect este de 
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Pe lângă ajutorul de stat oferit prin PNRR, companiile 

eligibile pot beneficia și de consultanță și variante de 

creditare din partea BCR pentru investițiile care nu sunt 

acoperite prin program și trebuie asigurate din alte surse.



Perioada de depunere a ofertelor de finanțare a demarat la sfârșitul lunii 

martie 2022, termenul limită pentru depunerea ofertelor fiind sfârșitul lunii 

mai 2022. Principalul criteriu de selecție a proiectelor selectate pentru 

finanțare va fi valoarea cea mai mică a ajutorului de stat solicitat per MW.

Investiția în capacități 
de producție de energie 
electrică din surse 
regenerabile este mai 
mult decât necesară, în 
contextul tranziției către
ENERGIA VERDE.
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Schema de ajutor de stat prin care se acordă 

această finanțare are următorul obiectiv 

principal: majorarea producției de energie 

din surse regenerabile eoliene și solare, prin 

instalarea de noi capacități de producere a 

energiei din surse regenerabile, cu sau fără 

instalații de stocare integrate. 
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Aceste investiții vor contribui la atingerea obiectivelor 

asumate de România în cadrul PNRR.



Prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul acestui apel se urmăreşte 

creşterea cu aproximativ 950 MW a capacităţii instalate de producere a 

energiei electrice din sursă de energie eoliană și solară, cu/fără instalații de 

stocare integrate.

Investițiile vor fi finalizate, respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv 

punerea în funcțiune până cel târziu la finalul trimestrului II 2024, 

conform țintei asumate de România în cadrul PNRR.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI 
DE FINANȚARE
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1.

2.

Perioada în care pot fi depuse ofertele (cererile) de finanțare este 

31.03.2022, ora 10:00 – 31.05.2022, ora 17:00. 

Proiectele depuse înainte de data de deschidere, precum și după data de 

închidere a procedurii de ofertare concurențială, comunicate prin prezentul 

ghid, vor fi respinse automat. 

Ministerul Energiei poate prelungi termenul de depunere în funcție de 

solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, deciziile de realocare 

a unor fonduri sau alte considerente.

În cadrul acestui apel vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv 

implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

În sensul prezentului apel de proiecte, realizarea de capacități noi de 

producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi de 

producție, cu sau fără instalații de stocare integrate, acolo unde nu au 

existat până în prezent. 

Realizarea capacităţilor noi de producere 

energie electrică din surse eoliene, 
cu sau fără instalații de stocare integrate ca 

activitate secundară, stocarea având un procent 

de maximum 20% din valoarea ajutorului de 

stat;

Realizarea capacităţilor noi de producere 

energie electrică din surse solare,     cu 

sau fără instalații de stocare integrate ca 

activitate secundară, stocarea având un procent 

de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
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Nu sunt eligibile:

Proiectele care sunt propuse pentru 

a înlocui capacități mai vechi de 

producere energie din surse 

eoliene/solare și nici proiectele care 

vizează extinderea unor unități de 

producție de energie electrică.

Proiectele care propun spre 

finanțare doar capacități de stocare.

Următoarele activităţi 
prevăzute în proiecte 
sunt eligibile:

Construcţii care fac obiectul 

proiectului de producere a 

energiei electrice din surse 

regenerabile de energie 

eoliană și solară, cu sau fără 

stoc.

Achiziţionarea de instalaţii / 

echipamente pentru construirea 

de capacități noi de producție a 

energiei electrice din surse 

regenerabile de energie eoliană și 

solară, cu sau fără stocare;



Solicitanții eligibili:
Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi 

mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr. 

31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau constituite în conformitate cu legislaţia specifică din statul 

membru a cărei naţionalitate o deţin și cu condiția înregistrării la ONRC în 

România, care au ca activitate, între altele, producerea de energie electrică 

(în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau 

grupului de societăți) corespunzătoare codului CAEN 3511 – Producția de 

energie electrică.

Consumul propriu în cadrul societății sau grupului de societăți se referă la 

energia produsă și livrată local, fără a tranzita rețelele de transport și 

distribuție.
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Bugetul standard al apelului se ridică la 460 de milioane de 
euro, din care 457,70 milioane Euro sunt direct dedicate 
beneficiarilor, astfel:

ACȚIUNE
FINANȚABILĂ

BUGET STANDARD BUGET CU
SUPRACONTRACTARE

Realizarea capacităţilor noi de 
producere energie electrică din 
surse regenerabile de energie 
eoliană și solară, cu/fără 
instalații de stocare, din care:

457,70 milioane Euro 595,01 milioane Euro

Pentru proiecte cu capacități 
instalate mai mari de 1 MW 
(energie eoliană și solară)

382,70 milioane Euro 497,51 milioane Euro

Pentru proiecte cu capacități 
instalate între 0,2 MW 
(exclusiv) și 1 MW (inclusiv) 
(energie eoliană și solară)

75 milioane Euro 97,50 milioane Euro

În anul 2022 se va organiza prima 

procedură de ofertare 

concurenţială. În cazul în care 

bugetul schemei de ajutor de stat 

nu se consumă integral după prima 

licitaţie, Ministerul Energiei va 

organiza o nouă procedură de 

ofertare concurenţială pentru 

suma rămasă neutilizată.

Valoarea maximă a 

finanțării din PNRR / 

ajutor de stat se ridică la 

15 milioane Euro pe 

întreprindere/pe proiect, 

echivalent în lei, la un 

curs de schimb stabilit 

prin ghidul specific la 

4,98 lei/Euro. 



BCR | ȘCOALA DE
BUSINESS.RO

Pentru business-uri inteligente

Formula de calcul pentru determinarea costurilor eligibile în cazul 

centralelor cu o capacitate mai mare de 1 MW este următoarea: 

Exemplu de calcul pentru o centrală fotovoltaică de 10 MW, cu un cost unitar 

de 600.000 de euro per MW și un factor de capacitate de 15%:

CE costul Eligibil, exprimat în Euro;

X costul investițional total al centralei utilizând surse de 

energie regenerabilă, exprimat în Euro (de completat de 

către investitor);

COSTURI ELIGIBILE (C E) = X - Y, unde:*
FC reg

FC clasic

C E = 6.000.000 Euro - 8.200.000 Euro = 2.485.714 Euro*
15%

35%





Y costul investițional total al centralei clasice, poluante, de 

aceeași capacitate ca centrala utilizând surse de energie 

regenerabilă, exprimat în Euro. Pentru calcularea Y se va 

folosi costul unitar de 820.000 Euro / MW, aferent unei 

centrale pe gaz, tip ciclu combinat avansat.



FC reg factorul de capacitate al centralei utilizând surse de energie 

regenerabilă, exprimat în procente (de completat de către 

investitor);



FC clasic factorul de capacitate al unei centrale pe gaz, tip ciclu 

combinat avansat, exprimat în procente. Pentru FC clasic, se 

va folosi valoarea de 35%;





În urma aplicării acestei metodologii de 

calcul, se obține valoarea maximă a costurilor 

eligibile aferente proiectului, în funcție de 

care beneficiarul stabilește cuantumul 

ajutorului de stat solicitat pentru oferta 

depusă, care trebuie să fie mai mic sau egal 

cu valoarea rezultată în urma aplicării 

metodologiei de calcul. 
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Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale, valoarea 

ajutorului de stat solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele 

plafoane maxime:

650.000 Euro / MW pentru energia eoliană;

425.000 Euro / MW pentru energia solară.

Plafoanele menționate mai sus includ și componenta de stocare, aceasta 

având un procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
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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.

Pentru anumite instalații mici (între 0,2 MW și 1 MW), în cazul în care o 

investiție mai puțin ecologică nu poate fi identificată din cauză că nu 

există instalații de dimensiuni reduse, costurile totale de investiții 

destinate realizării unui nivel mai ridicat de protecție a mediului constituie 

costurile eligibile. 

În acest caz, întregul cost investițional este eligibil pentru finanțare, iar 

intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile 

eligibile, cu încadrarea în următoarele plafoane maxime:

1.300.000 Euro / MW pentru energia eoliană;

750.000 Euro / MW pentru energia solară.



Condițiile pentru acordarea 
ajutorului de stat:

Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate;

Ajutoarele de stat vor fi acordate doar dacă proiectele au efect stimulativ şi 

respectă principiul demarării lucrărilor;

Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat 

acordat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de 

minimis;

Ajutoarele pentru investiţii se acordă numai instalaţiilor noi;

Ajutorul de stat nu se acordă şi nici nu se rambursează după ce instalaţia 

și-a început activitatea și este independent de rezultat. Activităţile 

proiectului nu trebuie să înceapă înainte de data depunerii de către 

solicitant a ofertei de finanțare la Ministerul Energiei;

Tipuri de proiectele finanţate:

Realizarea de noi capacităţi de producere a energiei electrice, atât pentru furnizarea de 
energie în reţeaua de transport şi distribuţie, cât și pentru consumul propriu, prin 
valorificarea resurselor regenerabile de energie (eoliană și solară), fiecare proiect 
cuprinzând o singură tehnologie (solară sau eoliană), nefiind eligibile proiectele care 
cuprind ambele tehnologii. 

Proiectele pot include și instalații de stocare a energiei electrice, stocarea având un 
procent de maximum 20% din valoarea ajutorului de stat.
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Condițiile de eligibilitate 
pentru solicitant:

Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură 

instituţională, legală şi financiară:

Solicitantul are personalitate juridică (microîntreprindere, întreprindere 

mică, mijlocie sau mare), este legal constituit în conformitate cu legislaţia 

specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţine cu condiția 

înregistrării la ONRC în România;

Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie 

electrică (are cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică drept cod 

CAEN principal sau secundar);

Solicitantul se încadrează într-una dintre categoriile: microîntreprindere / 

întreprindere mică / mijlocie / mare, inclusiv nou-înființate;

Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile generale de excludere 

de la acordarea ajutorului de stat;

Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii unității de 

implementare a proiectului / echipei de proiect, nu se află în situație de 

conflict de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională;

Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin 

informații privind UIP / echipa de proiect;

Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea 

activităților proiectului;

Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru implementarea 

proiectului;

Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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Condițiile de eligibilitate 
pentru proiect:

Proiectele propuse pentru finanțare trebuie să respecte următoarele condiții:

Proiectul se încadrează în categoriile de acțiuni finanțabile menţionate în 

PNRR și cuprinde acțiuni eligibile din cele enumerate anterior;

Capacitatea instalată propusă pentru realizare prin proiect este mai mare 

de 0,2 MW pentru producția de energie electrică din surse eoliene și solare;

Valoarea ajutorului de stat solicitat per MW instalat respectă limitele 

concurențiale prezentate anterior;

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 Ministerul Energiei și data preconizată de 

finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2024;

Proiectul respectă principiul “efectului stimulativ”;

Valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15 milioane EUR pe 

întreprindere, pe proiect de investiții (echivalent în lei la cursul mediu de 

schimb de 4,98 lei/Euro);

Proiectul a fost aprobat de către solicitant în condițiile legislației aplicabile;

Activitatea economică identificată prin codul CAEN pentru care se solicită 

finanţarea este eligibilă iar prin proiect nu se sprijină în niciun fel activităţile 

/ sectoarele excluse;

Proiectul respectă reglementările naţionale şi comunitare privind 

eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica 

nediscriminatorie, dezvoltarea durabilă, achiziţiile publice, informare şi 

publicitate, ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile 

fondurilor europene;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)
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Investiția nu a mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, cu excepţia 

studiilor preliminare necesare pentru pregătirea ofertei de finanțare;

Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de 

cheltuieli;

Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) pentru locul de producere. 

Dacă avizul ATR nu a fost depus o dată cu oferta, este obligatorie 

depunerea acestuia la încheierea contractului de finanțare;

Terenurile / imobilele necesare înființării și funcționării investiţiei sunt puse 

la dispoziția proiectului.

k)

l)

m)

n)
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Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se 

va desfășura prin procedură de ofertare 

concurențială, conform prevederilor PNRR, la 

nivelul direcțiilor de specialitate din cadrul 

Ministerului Energiei. Pentru implementarea 

proiectului se va încheia un contract de 

finanțare între Ministerul Energiei și 

beneficiarul proiectului. 

Etapele parcurse de la depunerea ofertei 

până la semnarea contractului de finanțare 

sunt următoarele:

verificarea administrativă și a eligibilității;

evaluarea tehnico-economică;

etapa precontractuală (depunerea 

documentelor aferente contractării, ulterior 

notificării de aprobare a proiectului);

semnarea contractului de finanțare.

Evaluarea, selectarea și 
contractarea proiectelor
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în cadrul procedurii de ofertare concurențială va 

presupune următoarele aspecte:

respectarea formatului standard al ofertei şi 

includerea tuturor anexelor obligatorii;

modalitatea de completare a ofertei;

data limită de transmitere a ofertei

Verificarea administrativă și a 
eligibilității ofertelor depuse 



Evaluarea tehnico-economică a ofertei 

CRITERIUL 1 - Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile 

eligibile / MW instalat de producție - maximum 75 puncte;

CRITERIUL 2 - Capacități de stocare asumate în proiect – maximum 10 

puncte;

CRITERIUL 3 - Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel 

puțin 50% din volumul de energie electrică generat în cadrul proiectului – 

maximum 15 puncte.

va fi realizată de comisia de selecție conform grilei de evaluare 

tehnico-economică a ofertelor, conform următoarelor criterii:
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Conform criteriului 1, va obține un punctaj 

maxim (75 puncte) oferta care va avea cea 

mai mică valoare a ajutorului de stat solicitat 

per MW, iar în funcție de această ofertă se 

calculează punctajul aferent acestui criteriu 

pentru celelalte oferte evaluate.

Ulterior, se calculează punctajul total pentru 

fiecare ofertă prin însumarea punctajelor 

obținute pentru fiecare dintre cele 3 criterii. 

Punctajul maxim este de 100 puncte.



Etapa precontractuală și semnarea 
contractului de finanțare

După finalizarea procesului de evaluare, pentru proiectele selectate în urma 

procedurii competitive, Ministerul Energiei redactează nota de aprobare a 

proiectului şi contractul de finanţare şi transmite solicitantului contractul 

de finanțare, în vederea semnării de către reprezentantul legal. Solicitantul 

va încărca în sistemul informatic documentele solicitate în funcţie de 

disponibilitatea sistemului electronic.

Solicitantul se obligă ca toate documentele transmise să fie în formatul 

prevăzut de lege şi în vigoare la data depunerii acestora, în caz contrar 

neputându-se încheia contractul. Numai după ce se constată îndeplinirea 

tuturor condiţiilor solicitate descrise mai sus poate fi demarată procedura 

de încheiere a contractului de finanţare. 

Contractul de finanţare va fi semnat de către reprezentanţii Ministerului 

Energiei şi reprezentantul legal al solicitantului, contractul de finanţare 

intrând în vigoare la data semnării ultimei părţi semnatare.

Contractele de finanţare reprezintă contracte de adeziune, cu clauze 

prestabilite ce nu pot face obiectul negocierilor dintre părţi.

Ofertele vor fi ordonate în funcție de punctajele finale obținute și înscrise pe 

lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare, până la 

acoperirea bugetului alocat pentru această schema. 
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Pentru fiecare proiect 
selectat în vederea 
finanţării se va transmite 
către beneficiar o notificare 
privind selectarea ofertei 
pentru finanțare. 

Pentru fiecare proiect 
respins, solicitantul va fi 
înştiinţat în scris asupra 
motivelor respingerii.
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Te putem sprijini prin prezentarea 

documentelor solicitate de finanțator 

pentru probarea capacității financiare 

– de exemplu: scrisoarea de confort 

privind asigurarea unui credit pentru 

cofinanțarea proiectului și pentru 

cheltuielile neeligibile ale proiectului;

Putem oferi un credit de 

prefinanțare totală sau parțială a 

cheltuielilor din proiect, un credit 

pentru acoperirea cheltuielilor cu 

cofinanțarea și/sau un credit pentru 

finanțarea cheltuielilor neeligibile 

asociate proiectului. 

Sprijin din partea echipei BCR pentru 
realizarea investiției



Rezumat cu privire la apelul de proiecte
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SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT � ENERGIE REGENERABILĂ

OBIECTIVUL SCHEMEI Producţie majorată a energiei din surse regenerabile eoliene și solare prin instalarea 
de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, cu sau fără instalații 
de stocare integrate.

SOLICITANȚI ELIGIBILI Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, 
inclusiv întreprinderi nou înființate) constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind 
societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau constituite în 
conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărei naţionalitate o deţin și 
cu condiția înregistrării la ONRC în România, care au ca activitate, între altele, 
producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu 
în cadrul societății sau grupului de societăți) corespunzătoare codului CAEN 3511 – 
Producția de energie electrică.

INTENSITATEA 

AJUTORULUI

100% din costurile eligibile, stabilite din perspectiva regulilor ajutorului de stat.

Aceste cheltuieli trebuie să reprezinte  diferența dintre costul investițional al unei 
centrale clasice, poluante, și costul unei centrale ce utilizează surse de energie 
regenerabilă.

CHELTUIELI ELIGIBILE Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de 
producție a energiei electrice din surse regenerabile, cu sau fără stocare;

Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse 
regenerabile de energie eoliană și solară.

ACȚIUNI FINANȚABILE Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene, cu 
sau fără instalații de stocare integrate.

Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare, cu sau 
fără instalații de stocare integrate.

În ambele cazuri, cel mult 20% din ajutor poate fi alocat investițiilor pentru stocare.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de 
producere energie din surse eoliene/solare și nici proiectele care vizează extinderea 
unor unități deja construite.

1.

2.

TARGET PRODUCȚIE RES 950 MW capacitate instalată pentru producția de energie din surse regenerabile

ALOCARE BUGETARĂ 

PENTRU APEL

Buget standard: 457,70 milioane Euro.

Buget cu supracontractare: 595 milioane Euro.

Raportat la bugetul standard, există următoarele diviziuni:

382,70 milioane de Euro - pentru proiecte cu capacități 
instalate mai mari decât 1 MW;

75 milioane de Euro – pentru proiecte de mici dimensiuni 
(între 0,2 MW și 1 MW).

PERIOADĂ DE DEPUNERE
a ofertelor pentru finanțare

31.03.2022 – 31.05.2022



Pentru proiecte mai mari de 1 MW capacitate instalată:

650.000 de euro/MW pentru energia eoliană;

425.000 de euro/MW pentru energia solară.

Pentru proietele cu capacități instalate între 0,2 MW și 1 MW:

 1.300.000 Euro/MW pentru energia eoliană;

750.000 Euro/MW pentru energia solară.

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT � ENERGIE REGENERABILĂ

Rezumat cu privire la apelul de proiecte

BCR | ȘCOALA DE
BUSINESS.RO

Pentru business-uri inteligente

PLAFON PER MW

CRITERII DE SELECȚIE 

A PROIECTELOR

1. Cuantum ajutor de stat solicitat pentru proiect din cheltuielile eligibile / MW 
instalat de producție - maximum 75 puncte;

2. Capacități de stocare asumate în proiect – maximum 10 puncte;

3. Utilizarea de către beneficiar, pentru consum propriu, a cel puțin 50% din volumul 
de energie electrică generat în cadrul proiectului – maximum 15 puncte.

TERMEN LIMITĂ PENTRU 

FINALIZAREA 

INVESTIȚIILOR FINANȚATE

Cel târziu până la 30.06.2024.

VALOAREA MAXIMĂ
a unui proiect (din ajutor 

de stat / PNRR)

15 milioane de euro per întreprindere și per proiect


