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Axa 6: Promovarea energiei 
curate şi eficienţei energetice 

în vederea susţinerii unei 
economii cu emisii scăzute de 

carbon

Axa 7: Creşterea eficienţei
energetice la nivelul sistemului 
centralizat de termoficare în 
oraşele selectate

•Dezvoltarea infrastructurii de 
termoficare în orașele selectate

Axa 8: Sisteme inteligente şi
sustenabile de transport al 
energiei electrice şi gazelor 
naturale

•Dezvoltarea infrastructurii de transport 
energie electrică și gaze naturale
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Obiective specifice Axa 6 –
Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii

unei economii cu emisii scăzute de carbon

O.S 6.1 Creșterea producției 
de energie din resurse 
regenerabile mai puțin 
exploatate  (geotermal, 

biomasa, biogaz) 

O.S 6.2 Reducerea consumului 
de energie la consumatorii 

industriali 

O.S 6.3  Reducerea 
consumului mediu de energie 
electrică la nivelul locuinţelor

O.S 6.4 Creşterea economiilor 
în consumul de energie 

primară produsă în sisteme de 
cogenerare de înaltă eficienţă
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232.152.691 Euro



6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul
consumatorilor industriali

•Implementarea unor sisteme de monitorizare a consumurilor de 
energie la consumatorii industriali

Potențiali beneficiari

•Societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 
tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform 
ANRE).

OS 6.2- 12,503,129 euro





6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică
la nivelul locuinţelor

Acțiuni

Implementarea distribuţiei
inteligente într-o zonă omogenă

de consumatori casnici de energie
electrică (proiecte demonstrative la 

nivelul regiunilor acoperite de 
operatorii de distribuție

concesionari)

Potențiali beneficiari

Operatorii de distribuţie
concesionari ai serviciului public de 

energie electrică

OS 6.3 - 40,550,688 euro



costurile eligibile 

(costurile de investiții)*

profitul din exploatare 
aferent investiției

* Conform prevederilor din Ghidul solicitantului



6.4 Creașterea economiilor în consumul de energie
primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Acțiuni

Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă
la nivelul întreprinderilori

Realizarea / modernizarea centralelor
electrice de cogenerare de înaltă eficienţă
care utilizează gaze reziduale provenite din 
procese industriale la nivelul întreprinderilor
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consumuri de peste
200 tep/an

pot dovedi condiţiile
cerute proiectelor

de cogenerare

şi/sau intenţionează
să valorifice

potenţialul termic al 
gazelor reziduale

provenite din 
procese industriale

şi pot dovedi un 
necesar util de 
energie termică
pentru procesele
industriale cu o 
durată de minim 

4.000-5.000 h/an

Societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc
industrial

Potențiali beneficiari

OS 6.4 - 67,584,480 euro



60 % din costurile 
eligibile pentru 

intreprinderi mari

70% din costurile 
eligibile pentru 
intreprinderi 

mijlocii

80% din costurile 
eligibile pentru 

intreprinderi mici 
(inclusiv 

microintreprinderi)



costurile suplimentare de investiţii pentru echipamentele
necesare pentru ca instalaţia să funcţioneze ca instalaţie de 
cogenerare de înaltă eficienţă, în comparaţie cu instalaţiile
convenţionale de energie electrică sau de energie termică de 
aceeaşi capacitate

costurile suplimentare de investiţii pentru modernizarea în
vederea obţinerii unei efiecienţe sporite în cazul în care o 
instalaţie existentă atinge deja pragul de înaltă eficienţă*
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*Vezi Anexa 8 Ghidul Solicitantului



Total Axa 6: 

cca 232 mil. euro

OS 6.1 - 111,514,394 euro OS 6.2- 12,503,129 euro OS 6.3 - 40,550,688 euro OS 6.4 - 67,584,480 euro

Total Axa 8: cca 80 mil. euro

OS 8.1.- 25.031.290 euro OS 8.2.-55.000.000 euro

Total Axa 7: 293,5 mil. euro

OS 7.1.- 105.077.000 euro OS 7.2.-187.730.000 euro
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Stadiul 
operatiunilor
energie POIM

Pr.depuse Pr. Aprobate

Nr Val
(euro)

Nr. Val
(euro)

6.2 37 9,727,880.95 19 4,369,666.75 

6.4 6 38,508,943.17 5 22,083,039.50 



Vă mulțumim pentru atenție!

www.fonduri-ue.ro
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