


“Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii 

furnizării, în contextul combaterii schimbărilor 

climatice”  

Perioada 2007 - 2013  

 

     

 

 
  

725  
milioane 

 euro 

Contribuţie 
UE (FEDR)  

 
aprox.  

638 mil. 
Euro 

Contribuţie 
buget 

naţional 
 

 aprox. 
 87 mil.  

Euro 

Alocarea financiară pentru Axa Prioritară 4  

POS CCE – Axa Prioritară 4  
2007-2013 



Solicitanţi eligibili: 

 

  Autoritaţile administraţiilor publice locale; 

  Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară 
(constituite conform prevederilor Legii nr. 
215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

 Societăţi comerciale care se încadrează în 
categoria  întreprinderilor mici, mijlocii şi mari, 
microîntreprinderile cu sediul social in mediul 

urban. 

 



Domenii majore de intervenţie 

404 mil euro 

DMI1 

Energie eficientă şi 
durabilă 

(îmbunătăţirea 
eficienţei energetice 

şi dezvoltarea 
durabilă a sistemului 
energetic din punct 

de vedere al 
mediului)  

DMI2 

 
Valorificarea 
resurselor 

regenerabile de 
energie pentru 

producerea 
energiei verzi  

263 mil euro 

DMI3 

Sprijinirea 
investiţiilor pentru 

interconectarea 
reţelelor naţionale 

de transport al 
energiei electrice 

şi gazelor naturale 
cu reţelele 
europene  

57 mil euro 



Valoarea maximă a finanţării acordate  

raportată la cheltuielile totale eligibile: 

70% 

pentru 

întreprinderi mici 

 

 

 respectiv 60% în 

regiunea  

Bucureşti-Ilfov 

60% 

pentru 

întreprinderi 

mijlocii 

 

 respectiv 50% în 

regiunea  

Bucureşti-Ilfov 

 

50% 

pentru 

întreprinderi mari 

 

 respectiv 40% în 

regiunea  

Bucureşti-Ilfov 

 

POS CCE – Axa Prioritară 4  
2007-2013 



 
 81 contracte RER cu o valoare 

totală a finanţării 
nerambursabile de circa 2,250 
miliarde lei 

 

 Puterea instalată 

 

 331 MWe şi 76 MWt 
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 Contracte in derulare -36 
◦ Valoare totala proiecte  - 807 mil lei 

◦ Valoare finantare aprobata – 307 mil lei 

 Proiecte de cogenerare  - 5 
◦ Valoare totala proiecte – 77 mil lei 

◦ Valoare finantare aprobata – 32 mil lei  

 Contracte reziliate  - 4  
◦ Valoare totala proiecte – 140 mil lei 

◦ Valoare finantare aprobata – 76 mil lei 



Denumire axa prioritara 

Domeniu major de interventie 
Valoare alocata initial, 

Euro 

Valoarea alocata 

domeniu 

total FEDR+BS 

lei 

4.1.1 a Eficienta energetica    191.137.215           485.579.825      

4.1.1 b Transport      57.700.000           248.110.000      

4.1.1 c Distributie      28.379.517           117.200.000      

4.1.2 Resurse regenerabile    262.814.204        2.000.000.000      

4.1.3 Interconectare      57.378.152             64.500.000      

IMA    127.666.981      

Total general    725.076.069        2.915.389.825      



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma 

7.1.1. Valorificarea 
resurselor 
regenerabile  pentru 
producerea energiei 
electrice şi  termice 
 

Realizarea şi modernizarea 
capacităţilor de producţie a: 
 
-  energiei electrice în 
microhidrocentrale; 
 
- energiei electrice şi termice 
în centrale pe biomasă; 
 
-energiei termice în centrale 
geotermale; 
 
Sprijinirea investiţiilor în 
extinderea şi modernizarea 
reţelelor de distribuţie a 
energiei electrice, în scopul 
preluării energiei produse din 
resurse regenerabile în condiţii 
de siguranţă a funcţionării 
SEN. 
 

Producţie: 
APL -  potenţial de 
utilizare a resurselor de 
energie regenerabile de 
tip microhidro, 
geotermal sau biomasă; 
 
SC - producerea de 
energie în scopul 
comercializării. 
 
 
 
Distribuţie: 
SC - distribuţie a 
energiei electrice şi 
/sau  termică care 
preiau în reţeaua 
proprie energie produsă 
din resurse regenerabile 
de energie 
 

 
 
 
 
230.040.000 € 



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma AP 7 

7.2.1. Creşterea 
eficienţei 
energetice la 
întreprinderi prin 
sisteme de 
cogenerare de 
înaltă  eficienţă 

Realizarea centralelor 
electrice de cogenerare 
de înaltă eficienţă de 
mică putere pe  gaz 
natural şi biomasă la 
nivelul întreprinderilor 
 
-Realizarea centralelor 
electrice de cogenerare 
de înaltă eficienţă care 
utilizează gaze 
reziduale provenite din 
procese industriale 
 

SC  industrie –
consumuri > 
200 tep/an 

 
 
 
 
 
230.040.000 € 



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma AP 7 

7.3.1. Implementarea 
distribuţiei 
inteligente de 
energie electrică la 
joasă tensiune 

Realizarea a 8 proiecte 
pilot de distribuție 
inteligentă a câte unei 
zone  omogene de  
consumatori 
rezidenţiali de energie 
electrică 
 

Distribuitorii 
autorizaţi de 
energie electrică 
care au în 
portofoliu peste 
100.000 abonaţi 
şi care se supun 
obligaţiilor de 
implementare a 
contorizării 
inteligente în 
proporţie de 
80% până în 
2020  

 
 
 
 
 
230.040.000 € 



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma 

7.3.2. Creşterea 
eficienţei 
energetice prin 
monitorizarea  
distribuţiei 
energiei la 
nivelul 
platformelor  
industriale 

Implementarea unui număr 
de sisteme de monitorizare a 
consumurilor de energie la 
consumatorii industriali 

SC active în industrie, 
cu consumuri > 
1.000 tep/an, pentru 
care trebuie 
implementate aceste 
sisteme în vederea 
identificării rapide a 
soluţiilor imediate de 
reducere a 
consumurilor şi 
pentru care trebuie 
să existe un 
instrument puternic 
de  cuantificare a 
efectelor pozitive a 
aplicării măsurilor de 
creştere a eficienţei 
energetice  

 

 
 
 
 
 
230.040.000 €  



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma AP 8 

8.1.1 Extinderea şi 
consolidarea reţelei 
electrice de transport  
pentru integrarea 
energiei din RER în 
vederea asigurării 
stabilităţii SEN 

 
 
 
 
8.1.2. Creşterea 
flexibilităţii Sistemului 
Naţional de Transport 
al gazelor naturale din 
Romania în vederea 
eficientizării serviciilor 

furnizate 

Realizarea şi/sau modernizarea 
reţelelor electrice de transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizarea de noi reţele de 
transport a gazelor 
naturale prin interconectarea 
cu sistemele de transport ale 
statelor  

vecine  
 

Operatorul de 
transport şi de 
sistem, conform 
Legii nr. 123/2012 
 
 
 
 
 
 
 
Operatorul de 
transport şi de 
sistem, 
conform Legii nr. 
123/2012. 

 

 
 
 
 
 
39.960.000 € 



Obiectiv specific Acţiuni Beneficiari Suma AP 9 

9.1.1. 
Modernizarea 
sistemului 
centralizat de 
furnizare a energiei 
termice în 
Municipiul 
Bucureşti 

 

Optimizarea reţelelor de 
transport şi distribuţie prin 
redimensionarea acestora; 
 
-Zonarea şi reconfigurarea a 
reţelelor de transport şi 
distribuţie al agentului termic; 
 

- Implementarea soluţiei de 
realizare a reţelei cu conducte 
preizolate, dotate cu sistem de 
 detectare, semnalizare şi 
localizare a pierderilor, în 
scopul reducerii acestora; 
 
- Reabilitarea/reconfigurarea 
platformelor de vane, a 
racordurilor şi  a elementelor  
constructive-Finalizarea 
Sistemului Centralizat de 
Monitorizare (SCADA) ; 
 

 

Unic - proiectul 
propus de CLMB 
(promovat când va 
fi suficient 
de matur pentru a 
răspunde 

obiectivelor POIM.  

 

 
 
 
 
 
 
150.000.000  € 



Prioritate investiţii Tipuri de proiecte Beneficiari Alocare 
financiară 

3.1 Sprijinirea 
eficienței energetice 
și utilizarea energiei 
regenerabile in 
infrastructura 
publică, inclusiv 
clădiri publice, și în 
sectorul locuințelor 
 

•Reabilitarea termică a 
clădirilor publice, 
inclusiv măsuri de 
consolidare a acestora; 
 

•Reabilitarea termică a 
locuințelor, inclusiv de 
consolidare a 
acestora;promovarea 
surselor regenerabile 
de energie: panouri 
solare, panouri 
fotovoltaice, etc. 
sisteme inteligente 
pentru promovarea și 
gestionarea energiei 
electrice; 
 

•Investiții în iluminatul 
public, inclusiv 
ambiental; 
 

Autorităţi 
publice centrale 
şi locale 

 
 
 
 
 
 
 
300 mil € 



Prioritate investiţii Tipuri de proiecte Beneficiari Alocare 
financiară  AP4 

4.1. Sprijinirea 

eficienței energetice 

și utilizarea energiei 

regenerabile în 

infrastructura 

publică, inclusiv 

clădiri publice, și în 

sectorul locuințelor 
 

•Îmbunătăţirea izolaţiei 

termice a anvelopei 

clădirii inclusiv măsuri de 

consolidare; 

 

•Reabilitarea termică a 

sistemului de încălzire; 

 

•Achiziţionarea şi 

instalarea unor sisteme 

alternative de producere 

a energiei din surse 

regenerabile;  

 

•Implementarea unor 

sisteme de management 

al funcţionării 

consumurilor energetice;  

•Înlocuirea corpurilor de 

iluminat; extinderea 

sistem iluminat urban.  
 

Autoritățile 
publice locale 
în parteneriat 
cu asociațiile 
de proprietari  

 
 
 
 
 
 
 
2.6 miliarde € 



Prioritate 
investiţii 

Tipuri de proiecte Beneficiari Alocare 
financiară 
AP 4 

4.2. Promovarea 

strategiilor de 

reducere a emisiilor 

de dioxid de carbon 

pentru toate tipurile 

de teritoriu, în 

particular zone 

urbane, inclusiv 

promovarea planurilor 

sustenabile de 

mobilitate urbană și a 

unor măsuri relevante 

pentru atenuarea 

adaptărilor   

 
 

•Construirea/modernizarea/reabilitarea 

pistelor/traseelor pentru 

bicicliştit/raseelor pietonale/depourilor 

aferente transportului public; 

 

•Modernizarea/reabilitarea/extinderea 

traseelor de transport electric 

Trotuare/refugii/staţii) şi infrastructura 

tehnica aferenta; 

 

•Achiziţionarea de material rulant 

electric/ecologic pentru operatorii de 

transport public urban; 

 

•Dezvoltarea sistemelor moderne de 

management al traficului, de ticketing 

etc; plantarea cu arbori selectaţi a 

spatiilor publice şi a trotuarelor de pe 

principalele artere de circulaţie din 

oraşe. 
 

Autorităţi 
publice urbane 

 
 
 
 
 
2.6 miliarde € 

 



Obiectiv Tipuri de proiecte Beneficiari Alocare 
financiară 

Cresterea 
eficientei 
energetice in 
domeniul 
industrial, in 
special in 
industriile cu un 
grad ridicat de 
poluare si 
consum 
energetic 

Investiţii iniţiale în:  
 

•Sisteme de acţionare electrică, înlocuirea 
utilajelor învechite şi supradimensionate, 
a sistemelor de încălzire/răcire, a 
sistemelor de iluminat, a sistemelor de 
refrigerare şi introducerea de sisteme de 
recuperare a căldurii rezultate din 
procesele de răcire, a sistemelor de 
încălzire care folosesc energie termică din 
surse regenerabile; 
 

•Modernizarea instalaţiilor de producţie; 
 

• Îmbunătaţirea managementului 
energetic la nivel de platforme 
industriale;  
 

•Sisteme de recuperare a căldurii 
rezultată în urma proceselor industriale. 

 
IMM - sectorul 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
8 mil € 



VĂ MULŢUMSC PENTRU 
ATENŢIE ! 

 
 

 
 
 

Organismul Intermediar pentru Energie 
 Str. Ernest Juvara, nr. 3-7, Sector 6, Bucureşti 

Telefon:   031/413.27.38    
E-mail: asistenta-oie@minind.ro     

Website: oie.minind.ro 
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