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DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 (DMI 2) Valorificarea resurselor
regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2 (DMI 2) "Valorificarea resurselor regenerabile de
energie pentru producerea energiei verzi" se incadreaza in Axa 4 - Cresterea eficientei energetice si a
securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice

OPERATIUNEA - “Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de
producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a
biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala cu 10
MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile
de energie”

OBIECTIVE:
− reducerea dependentei de importurile de resurse de energie primara (in principal combustibili
fosili) si imbunatatirea sigurantei in aprovizionare,
− protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice,
− diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiilor si infrastructurii pentru productia de
energie electrica/termica,
− crearea a noi locuri de munca in diferite zone ale tarii prin realizarea/ modernizarea capacitatilor
de producere a energiei din surse neconventionale,
− crearea posibilitatii de introducere in circuitul economic a unor zone izolate, care va conduce, de
asemenea, la cresterea numarului de locuri de munca,
− implicarea mai activa a mediului de afaceri (companiilor private din tara si din strainatate),
precum si a autoritatilor publice locale, in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de
energie.

Beneficiarii eligibili sunt:
- Societati comerciale care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici, mijlocii si mari;
- Societati comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor inregistrate in localitatile
urbane (al caror sediu social este amplasat in localitatile urbane).
- Autoritatile administratiilor publice locale, Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara (constituite
conform prevederilor Legii nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare)
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Activitati eligibile:
Achizitionarea si amenajarea terenului in scopul amplasarii echipamentelor/instalatiilor
proiectului;
Constructii si instalatii aferente constructiilor necesare implementarii proiectului;
Achizitia de echipamente, inclusiv a echipamentelor de monitorizare continua;
Organizarea de santier (numai in cazul proiectelor care nu intra sub incidenta ajutorului de stat);
Racordarea la reteaua Sistemului Electroenergetic National in aval de punctul de delimitare
(„punct de delimitare” definit conform HG nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public).

Atentie! Pentru proiectele de producere a energiei prin ardere (cogenerare sau producere separata
de energie electrica sau termica), continutul energetic al combustibilului primar folosit anual trebuie
sa fie in proportie de minim 80% din resurse regenerabile (conform informatiilor din CRF si anexele la
CRF). Aceasta conditie se aplica tuturor solicitantilor: intreprinderi si autoritati publice locale/asociatii
de dezvoltare intercomunitara.
Alocare financiara:




pentru intreprinderi mici si microintreprinderi: 70%, cu exceptia proiectelor localizate in
regiunea Bucuresti- Ilfov unde valoarea maxima a finantarii este de 60% ;
pentru intreprinderi mijlocii: 60%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea BucurestiIlfov unde valoarea maxima a finantarii este de 50%;
pentru intreprinderi mari: 50%, cu exceptia proiectelor localizate in regiunea Bucuresti-Ilfov
unde valoarea maxima a finantarii este de 40%.

Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 420 milioane lei !!!!!

Valoare proiect:
- Valoarea totala a proiectelor trebuie sa fie cuprinsa intre 400.000 lei (inclusiv TVA) si echivalentul
in lei (la cursul Inforeuro din luna depunerii CRF, inclusiv TVA) a 50.000.000 euro.
Punctaj minim necesar = 60 pct
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