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                                                            pentru instalarea sistemelor

de panouri fotovoltaice și a staţiilor de reîncărcare
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BUGETUL PROGRAMULUI � 476 MILIOANE DE LEI

NUMĂR ESTIMAT DE BENEFICIAR:

MECANISM DE FINANȚARE

1.000 - în primul ciclu de finanțare

SE APLICĂ ÎN PERIOADA 2021�2027, ÎN MAI MULTE CICLURI DE FINANȚARE  

Finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii și domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri 
fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp - 100 kWp 
și a staţiilor de reîncărcare de 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

(în primul ciclu de finanțare)

PERIOADA DE DEPUNERE � 2 LUNI �60 ZILE� 

VALOAREA MAXIMĂ A FINANȚĂRII NERAMBURSABILE: 100.000 EUR � AJUTOR DE MINIMIS

% MAXIM GRANT � 100% DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE

Avans: max. 30% din valoarea eligibilă – în baza unui instrument 
de garantare emis de o bancă sau o societate de asigurări – depus 
înaintea semnării contractului de finanțare nerambursabilă

Mecanismul cererilor de plată

ELECTRIC�UP
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Te putem sprijini pentru pregătirea scrisorii de garanție necesară obținerii 
avansului – maximum 30% din valoarea eligibilă (maximum 30.000 de euro)

Îți putem oferi un credit de prefinanțare parțială sau totală a cheltuielilor 
eligibile

Credit de co-finanțare a cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul 
include și astfel de cheltuieli







12 luni de la semnarea contractului de finanţare nerambursabilă termen în 
care beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie toate formalităţile 
privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare, 
emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.

SPRIJIN PENTRU ANTREPRENORI DE LA ECHIPA BCR:

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
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IMM�URI 
OPERATORI ECONOMICI DIN DOMENIUL HORECA

- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 

- 5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată,

- 5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 

- 5590 - Alte servicii de cazare,

- 5610 - Restaurante și alte activități de servicii de alimentație,

- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 

- 5629 - Alte activități de alimentație,

- 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor n.c.a., 

- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.

c) dețin un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum 
unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic 
privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive; 

d) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către 
bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare; 

e) au deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se 
angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data 
încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea; 

a)  sunt persoane juridice conform prevederilor Legii nr. 346/2004; 

b) pentru operatorii economici din domeniului HoReCa – aceștia trebuie să desfășoare 
activități sub codurile CAEN:

BENEFICIARI ELIGIBILI

care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate: 
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f) nu sunt sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi 
de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu au suspendate/restricţionate 
activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de 
dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se 
află sub administrare specială; nu fac obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru 
situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară; 

g) nu sunt declarate a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației 
financiare; 

h) se angajează că vor întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară 
instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând 
legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie de energie electrică şi toate criteriile 
de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare; 

i) se angajează că vor instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin 
instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate 
prin ghidul de finanţare; 

 î) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi 
într-unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 
decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene și ajutoarelor de minimis;

j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 
3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de 
finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis nu 
depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul 
stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea 
articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de 
minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general - 
inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică; 

k) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la 
art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea 
totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis 
acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din 
întreprinderea unică respectivă. 
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 CHELTUIELI ELIGIBILE
a) achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și 
maxim 100 kWp, necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul 
Energetic Național, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public, având 
ca principale părți componente:

   panouri fotovoltaice; 

   invertor/invertoare; 

   echipamente conexiuni; 

   structura de montaj a sistemului; 

   modul de comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă 
de sistemul de panouri fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea 
datelor relevante de la distanţă, în format electronic; 

   tablou electric curent continuu/curent alternativ; 

b) achiziţia a min. 1 staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi 
electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare; 

c) proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a 
sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare – max. 10% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului; 

d) consultanță și management de proiect – max. 7% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului; 

e) realizarea şi instalarea unui panou de informare; 
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Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă, cu excepția 
cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în 
program;

Branşamentul la reţeaua de energie electrică nu este eligibil pentru finanţarea din Program.

Notă:

f) realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare pentru stația de reîncărcare; 

g) achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor 
fotovoltaice) – max. 30% din valoarea acestora, opțional. 

(2) valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este nedeductibilă. 
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 CONDIȚII SUPLIMENTARE DE ELIGIBILITATE PROIECT

 CRITERII DE DEPARTAJARE

Se poate depune o singură cerere de finanțare pentru un singur proiect în fiecare 
ciclu de finanțare;

Proiectul de investiții trebuie să conțină atât achiziţia unui sistem de panouri 
fotovoltaice cu putere instalată de minim 27 kWp și maxim 100 kWp, cât și a 
min.  1 stație de încărcare de 22kW pentru vehicule electrice, precum și electrice 
hybrid plug-in.

Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după:

 Coeficientul de performanță al proiectului (CCP); 

Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal se folosește Puterea însumată AC 
și DC a punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de 
către fiecare solicitant;  

În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții 
vor fi departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare 
prezentat;  

și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program.
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 CONDIȚII SEMNARE CONTRACT DE FINANȚARE
 NERAMBURSABILĂ

Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili în termen de 10 zile de la 
depunerea documentelor, contractele de finanţare nerambursabilă prin 
intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura electronică a 
Autorităţii; 

În termenul prevăzut mai sus (10 zile), solicitantul eligibil semnează în aplicaţia 
informatică contractul de finanţare nerambursabilă;

În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au 
obligaţia de a introduce Avizul Tehnic de Racordare (ATR) în aplicaţia informatică; 
Neprezentarea ATR și neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică 
în cele 90 de zile se consideră renunţarea la finanţare și atrage rezoluțiunea 
contractului de finanțare.
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 MECANISMUL DE DECONTARE

1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează prin 
depunerea cererii de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele 
justificative prevăzute în prezentul ghid;

(2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate până în ultima 
zi a duratei de valabilitate a contractului de finanțare; 

(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora şi 
stabileşte cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor 
prezentului ghid;

(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin 
virament în contul de trezorerie, în măsura în care cererile de decontare şi 
documentele anexate acestora sunt complete şi corect întocmite, în limita 
disponibilului existent în bugetul aferent ciclului de finanțare;

(5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului 
de decontare;

(6) În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile 
asumate prin contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma 
solicitată;

 (7) Autoritatea poate deconta în avans până la 30% din valoarea contractului 
dacă operatorul economic face dovada plății către instalatorul ales a unei sume 
cel puțin egală cu avansul solicitat - termenul de decontare este de 30 de zile de 
la data depunerii dovezii plății;

(8) În cazul în care nu se poate efectua recepția sistemului, sumele decontate în 
avans vor fi restituite integral. 
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