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Fondul pentru modernizare a fost instituit ca mecanism de finanțare prin articolul 10d
din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie
2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de
seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu
modificările și completările ulterioare.

Finanţarea proiectelor în cadrul acestei operaţiuni este de tip nerambursabil şi
constă în prefinanţarea şi rambursarea cheltuielilor eligibile făcute pentru
realizarea proiectului, la valoarea şi în condiţiile stabilite prin Contractul de
finanţare.

Intervenția vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă
energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic
European, țintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și
Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și
cele stabilite în cadrul FM, prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie
eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz
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2. Sprijinirea investițiilor în noi
capacități de producere a energiei

electrice produsă din surse
regenerabile pentru
AUTOCONSUM

Buget total estimat: 550mil.Euro
Solicitanți eligibili: societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și

întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile
autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România, cu activitate
înscrisă în Statutul societății, între altele, CAEN 3511 - Producția de energie

electrică

Sprijinirea investiţiilor în noi
capacităţi de producere a

energiei electrice produsă din
surse regenerabile

1.

PRODUCȚIE

Buget total estimat: 1.025mil.Euro
Solicitanți eligibili: 

Proiecte tip A: Societățile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi
mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la

ONRC în România = 525mil.Euro; min.70% din producție pentru autoconsum
Proiecte 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.) = 500mil.Euro; 100% din
producție pentru autoconsum



achiziționarea de instalații/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de
energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz;
construcții care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro,
geotermală, biomasă, sau biogaz.

Activități eligibile:
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Vor fi putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile
menționate mai jos:
1. Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene
2. Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare
3. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
4. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz
5. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală.
6. Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din surse hidro

Realizarea de capacități noi de producție a energiei electrice vizează crearea de instalații noi
de producție, acolo unde nu au existat până în prezent.

Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui capacități mai vechi de producere
energie electrică din surse regenerabile de energie solară, eoliană, hidro, geotermală, biomasă
sau biogaz 



Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei
electrice produsă din surse regenerabile

PRODUCȚIE

pentru energie eoliană = 100mil.Euro
pentru energie solară = 200mil.Euro
pentru energie hidro = 100mil.Euro
pentru energie geotermală = 50mil.Euro
pentru biomasă, biogaz = 100mil.Euro

energie eoliană = 650.000 Euro/MW
energie solară = 425.000 Euro/MW
energie hidro = 1.805.000 Euro/MW
energie geotermală = 1.690.000 Euro/MW
energie din biomasă și biogaz = 1.692.000 Euro/MW

Bugetul total estimat al schemei de sprijin multianuale este echivalentul în lei a sumei de
550.000.000 euro, din care:

Intensitatea ajutorului de stat acordat este de 100% din costurile eligibile.
Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului
solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

AJUTORUL SE ACORDĂ ÎN LEI SUB FORMA RAMBURSĂRII CHELTUIELILOR EFECTUATE ȘI NU
POATE DEPĂȘI 20MIL.EURO/ÎNTREPRINDERE, PE PROIECT DE INVESTIȚII.



Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei
electrice produsă din surse regenerabile pentru 

AUTOCONSUM

energie eoliană = 650.000Euro/MW – pentru toate capacitățile instalate;
energie solară:

energie hidro = 1.805.000Euro/MW - pentru toate capacitățile instalate;
energie geotermală = 1.690.000Euro/MW - pentru toate capacitățile instalate
energie din biomasă și biogaz: 

Proiectele de tip A (pentru solicitanți de tip Societăți/Regii autonome) = 525mil.Euro, din care:
- energie eoliană (toate capacitățile) = 30mil.Euro
- energie solară: sub 1MW (inclusiv) = 170mil.Euro, peste 1MW (exclusiv) = 190mil.Euro
- energie hidro (toate capacitățile) = 25mil.Euro
- energie geotermală (toate capacitățile) = 30mil.Euro
- biomasă, biogaz: sub 1MW (inclusiv) = 30mil.Euro, peste 1MW (exclusiv) = 50mil.Euro
Proiectele de tip B (sector public) = 500mil.Euro

Intensitatea ajutorului de stat acordat este de 100% din costurile eligibile.
Pentru evitarea riscurilor unor practici neconcurențiale (înțelegeri de cartel), valoarea ajutorului/grantului
solicitat pe MW instalat se va încadra în următoarele plafoane maxime:

                - 750.000Euro/MW – pentru capacități instalate de până la 1MW (inclusiv);
                - 425.000Euri/MW - pentru capacități instalate mai mari de 1MW;

                - 3.383.000Euro/MW - pentru capacități instalate de până la 1MW (inclusiv);
                - 1.692.000Euro/MW - pentru capacități instalate mai mari de 1MW.

AJUTORUL SE ACORDĂ ÎN LEI SUB FORMA RAMBURSĂRII CHELTUIELILOR EFECTUATE ȘI NU POATE
DEPĂȘI 20MIL.EURO/ÎNTREPRINDERE, PE PROIECT DE INVESTIȚII.



Cheltuieli 
neeligibile

cheltuieli aferente contribuției în natură;
cheltuielile cu amortizarea
cheltuielile aferente obținerii terenurilor
cheltuielile aferente achiziției 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 adăugată (doar în cazul solicitanților privați)
dobânda debitoare cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru
dobândă sau pentru comisioane de garantare
cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe
alte comisioane aferente creditelor
achiziția de echipamente second-hand
amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și arbitraj
costurile pentru operarea obiectivelor de investiții
cheltuielile efectuate pentru obiective de investiții 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 și normative pentru pregătirea proiectului) (doar în
cazul solicitanților privați)
alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului)
(doar în cazul solicitanților privați)
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Peste 10 ani de experiență
Proiecte cu finanţare nerambursabilă din
fonduri structurale şi ajutoare de stat

BUCUREȘTI – SEDIU CENTRAL
Adresa: Str. Ciprian Porumbescu, Nr. 6, Ap. 2, Sector 1

Telefon: 0723.591.448 – Dan Bold
E-mail: dan.bold@fonduri-europene.tel

 BRAȘOV
Adresa: Str. Mihail Kogalniceanu, Nr. 23, Bl. C7, Ap. 11

Telefon: 0738.758.277 – Florentina Parosu
E-mail: florentina.parosu@reigrup.ro

 CONSTANȚA
Adresa: Bld. Mamaia, Cladirea Milenium Business Center, Nr. 135-

137, Etaj 5, Camera 510
Telefon: 0720.547.411 – Catalin Stanca

E-mail: catalin.stanca@reigrup.ro
CRAIOVA

Adresa: Bld. Gheorghe Chitu, Nr. 49
Telefon: 0722.355.541 – Adrian Preda

E-mail: adrian.preda@reigrup.ro
 ARAD

Adresa: Bld. Dragalina, Nr. 2
Telefon: 0744 866 705 – Barbu Mihaela

E-mail: barbu.mihaela@reigrup.ro
 

BAIA MARE
Adresa: Str. Progresului, Nr. 35A

Telefon: 0740.339.500 – Andrei Schvab
E-mail: andrei.schvab@reigrup.ro

 BACĂU
Adresa: Str. 9 Mai, Nr. 35D

Telefon: 0720 547 448 – Catalin Martin
E-mail: catalin.martin@reigrup.ro

 IAȘI
Adresa: Bld. Carol I Nr. 4

Telefon: 0720.549.327 – Emanuela Turturean
E-mail: emanuela.turturean@reigrup.ro 

ORADEA
Adresa: Str. Cuza Voda, Nr. 15, Ap. 2

Telefon: 0770.598.823 – Cosmina Abrudan
E-mail: cosmina.abrudan@reigrup.ro

TIMIȘOARA
Adresa:Eugeniu de Savoya nr. 14

Telefon:0740 335 181
E-mail:ramona.petronescu@reigrup.ro

TÂRGU MUREȘ
Adresa: str. Lăpușna nr.6C

Telefon: 0720 444 483 – Sorin Chetan
Email: sorin.chetan@reigrup.ro


