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MASURA M4/5C-Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei 
regenerabile si al economisirii energiei 

 
Anexa 2 

 
FISA MASURII 

 

 

Denumirea măsurii Sprijin pentru realizarea de investitii in domeniul energiei 
regenerabile si al economisirii energiei 

Codul măsurii M4/5C 

Tipul măsurii 
☒ INVESTIȚII 
☐ SERVICII 
☐ SPRIJIN FORFETAR 

1.Descrierea generală a măsurii 

1.1 Justificare.Corelare cu 
analiza SWOT 

Prin realizarea de investiții in domeniul energiei regenerabile se 
preconizează atât o reducere a emisiilor de CO2, cât și a dependenţei faţă 
de furnizorii externi de combustibili fosili. În plus, așa-numitul „obiectiv 
20-20-20”, al Uniunii Europene, care trebuie îndeplinit până în 2020, 
implică o reducere cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ 
cu 1990, asigurarea a 20 % din întregul consum de energie din UE prin 
surse regenerabile de energie (SRE) și o reducere a utilizării de energie cu 
20 % comparativ cu un scenariu asemănător în care nu a fost adoptată 
nicio măsură în ceea ce privește durabilitatea. 
- Proiecte punctuale de depoluare a zonelor degradate de activități 
miniere; 
- Absența rețelei de alimentare cu gaze naturale în localitățile vizate 
de acest Parteneriat; 
- Grad scăzut de extindere a colectării selective a deșeurilor; 
- Reabilitarea si dotarea institutiilor pentru reducerea emisiilor de 
CO2  

1.2. Obiectivul de 
dezvoltare rurală al 
Reg(UE) 1305/2013 

Măsura contribuie la operaționalizarea în microregiune a obiectivului 2 
din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, respectiv: 
”b) asigurarea gestionarii durabile a resurselor naturale si combaterea 
schimbarilor climatice” 

1.3. Obiectivul specific 
local al măsurii 

a) realizarea de investitii in energie regenerabila (hidro, solara, eoliana, 
biomasa) 
b) realizarea de investitii in reducerea consumului de energie (reinoirea 
unor instalatii si echipamente mari consumatoare cu altele, inlocuirea 
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centralelor clasice cu cele bazate pe surse neconventionale, izolarea 
termica a cladirilor etc.) 

1.4. Contribuţie la 
prioritatea/priorităţile 
prevăzute la art.5, 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura contribuie la aplicarea în microregiune a priorității P5 a 
Regulamentul (UE) nr.1305/2013, adică:  
P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției 
către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările 
climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic 

1.5. Contibuţia la 
Priorităţile SDL (locale) 

Măsura contribuie la aplicarea priorităților specifici domeniul energiei 
regenerabile si al economisirii energiei. 
Promovarea utilizării eficiente a resurselor şi sprijinirea tranziţiei către o 
economie cu emisii reduse de carbon şi rezistentă la schimbările climatice 
în sectoarele agricol, educational, institutional. 

1.6. Masura corespunde 
obiectivelor art. ... din 
Reg.(UE) nr.1305/2013 

Măsura corespunde obiectivelor care decurg din Regulamentul (UE) 
nr.1305/ 2013, Art. 20. ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele 
rurale ”, litera  b 

1.7 Contribuția la domeniile 
de intervenție ale Reg (UE) 
nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la îndeplinirea în microregiune a domeniului de 
interventie 
5 C ”Facilitarea  furnizării și a utilizării surselor  regenerabile de energie, 
a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime 
nealimentare, în scopul bioeconomiei” , din Regulamentul  ( UE) 
nr.1305/2013. 

1.8 Contribuția la 
obiectivele transversale 
ale Reg (UE) nr. 1305/2013 

Măsura contribuie la realizarea obiectivelor transversale legate de 
”mediu și climă” și ”inovare” ale Regulamentului (UE) nr.1305/2013.  
Proiectele selectate vor contribui la stimularea inovării în UAT prin 
activităţile economice nou înfiinţate, prin contribuţia adusă la 
dezvoltarea resurselor umane, prin crearea de locuri de muncă şi 
combaterea sărăciei. Toate investiţiile realizate în cadrul acestei măsuri 
vor fi din categoria celor „prietenoase cu mediul” fiind selectate cu 
prioritate proiectele care adoptă soluţii de obţinere a energiei din surse 
regenerabile. 

1.9 Complementaritate cu 
alte măsuri din SDL 

M2/2A; M5/3A; M7/2B; M3/6A; M4/5C, M1/6B – PFA, SRL 

1.10.Sinergia cu alte 
măsuri din SDL 

 

2.Valoarea adăugată a măsurii 
Utilizarea energiei regenerabile este una dintre modalităţile eficace de a asigura un caracter mai curat al 
aprovizionării cu energie. Energia regenerabilă are un rol vital în reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră și a altor forme de poluare, si, de asemenea, are un potențial uriaș de stimulare a competitivității 
industriale. 
3.Trimiteri la alte acte legislative 
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Legislația națională:  
Legea nr. 215/2001 cu modificările și completările ulterioare 
Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente", aprobat prin ORDIN 
MDRAP nr. 825 din 7 octombrie 2015. 
Legislație europeană 
Reg.(UE) nr.1305/2013, Reg.(UE) nr.1303/2013 
4.Beneficiari direcţi/indirecţi (grup ţintă) 

4.1. Beneficiari direcţi 
Comunele și asociațiile acestora, conform legislaţiei naţionale în vigoare 
ONG-urile 

4.2. Beneficiarii indirecţi Populația locală. 

5.Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr.1303/2013) 
Sprijinul este stabilit în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013 și face referire la:  
Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv,  
Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente 
corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale 
Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
6.Tipuri de acţiuni eligibile şi neeligibile 

6.1.  Pentru proiecte de investiţii 

Cheltuieli eligibile: 
Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 
integrantă a proiectului. 
Investitii in domeniul realizarii energiei regenerabile (hidro, solare, eoliene, biomasa daca se produce 30% 
si energie termica in conditiile in care este destinata vanzarii); 
Investitii in domeniul reducerii consumului de energie; 
Anveloparea termica a cladirilor publice; 
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului. 
Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului. 
 
Cheltuieli neeligibile: 

- cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 
- cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor 
generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea 
cererii de finanțare; 

- cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal și pentru transport persoane; 
- construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; 
- cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; 
- cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume: 
(a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 
dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale în condițiile 
menționate în M17; 
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(b) achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite; 
(c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul 
legislaţiei naţionale privind TVA‐ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 
- în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și - cheltuielile de asigurare; 
- costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
- achiziționarea de clădiri. 
- Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către beneficiarul finanţării 
Criteriile au fost stabilite cu respectarea prevederilor din HG nr. 226/2015, Regulamentele (UE) nr. 
1305/2013, nr. 1303/2013, PNDR – cap. 8.1 şi fişa tehnică a Sm 19.2 conform prevederilor din Ghidul 
Solicitantului, aprobat prin OMADR nr. 295/2016. 

7.Condiţii de eligibilitate 

7.1. Pentru proiectele de investiţii  

• Actiunile proiectului se desfasoara in teritoriul GAL  
• Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia 
• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul nu trebuie să fie în 
insolvență sau în incapacitate de plată; 
• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 
ani, de la ultima plată; 
• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 
• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau județeană aprobată; 
• Investiția să se realizeze în teritoriul GAL; 
8. Criterii de selecţie 
• Proiecte realizate în parteneriat;  
• Exploatarea resurselor de energie regenerabilă; 
• Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară; 
Selecția proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 
pe sesiune; 
• Numărul de beneficiari deserviți de investițiile realizate 
• Gradul de creștere al eficienței energetice conform auditului energetic 
• Principiul selectării proiectelor cu o valoare mai mică. 
9. Sume aplicabile şi rata sprijinului 

9.1. Justificare 

Proiectele din cadrul acestei măsuri sunt din categoria operaţiunilor generatoare de venit. 

9.2. Sume aplicabile şi rata sprijinului: 

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei sub‐măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor 
eligibile pentru proiectele aplicate de autoritățile publice locale și ONG‐uri care sunt negeneratoare de 
venit si de max. 90% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele generatoare de venit aplicate de 
ONG‐uri şi care vizează infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip 
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after‐school) și nu va depăși 50.890 Euro. 

10. Indicatori de monitorizare 
Populația netă care beneficiază de servicii îmbunătățite (nr.500); 
Totalul investitiilor (nr.2); 
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