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finanţate prin POIM 

 
 

de la verificarea eligibilităţii până la 
monitorizarea post-implementare 
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Cartea noastră de vizită 
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15 ani de experienţă 
în domeniul 

reducerii costurilor 
şi a consumurilor de 

energie 

Dealer Capstone în 
România 

Peste 800 de 
proiecte de 

eficienţă 
energetică, 

implementate în 
România şi Europa 

Auditor şi Manager 
Energetic autorizat 

ANRE 

Companie de tip 
ESCO 

„Best European 
Energy Service 

Provider” – distincţie 
primită din partea UE 

în 2011 



    

Soluţii implementate de Servelect 

3 



4 

Finanţare prin POIM 

POIM 6.2 POIM 6.4 

Obiectiv Reducerea consumului de energie la nivelul 
consumatorilor industriali, prin implementarea de 
sisteme de monitorizare a consumurilor de energie 

Creşterea economiilor în consumul de energie 
primară produsă în sisteme de cogenerare de 

înaltă eficienţă (max. 8 MWe) 

Valoarea maximă a  
grant-ului acordat 

200.000 EUR 15.000.000 EUR 

Detaliere grant 100% nerambursabil 
Fără contribuţie proprie 

60% pentru întreprinderi mari 
70% pentru întreprinderi mijlocii 

80% pentru întreprinderi mici 

Termen limită 
pentru depunerea 
proiectului 

31.12.2020 31.12.2020 
 

Perioada de 
implementare a 
proiectului 

< 18 luni de la data semnării contractului de 
finanţare 

 
< 31.12.2023 

< 3 ani de la data semnării contractului de 
finanţare 

 
< 31.12.2023 

Perioada de 
monitorizare a 
proiectului 

3 ani în cazul IMM-urilor 
5 ani în cazul întreprinderilor mari 

3 ani în cazul IMM-urilor 
5 ani în cazul întreprinderilor mari 
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Paşi de urmat 
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Verificarea eligibilităţii 

POIM 6.2 POIM 6.4 

Societăţi din industrie (secţiunile B şi C din clasificarea CAEN) Societăţi din industrie (secţiunile B şi C din clasificarea CAEN) 
 

Administratorul unui parc industrial / Distribuitorul de energie 
al parcului industrial 

Consum anual > 1000 TEP Consum anual > 200 TEP 
 

Necesar util de energie termică de cel puţin 4.000 ore/an 

Profit net sau din exploatare în ultimul exerciţiu financiar 
încheiat 

Profit net sau din exploatare în ultimul exerciţiu financiar 
încheiat 

Proiectul este localizat în regiunile: V, NV, NE, SE, S, SV, Centru 
 

Proiectele localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov nu sunt 
eligibile! 

Proiectul este localizat în regiunile: V, NV, NE, SE, S, SV, Centru 
 

Proiectele localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov nu sunt 
eligibile! 

Drept de proprietate / concesiune / folosinţă asupra 
imobilelor unde se implementează proiectul, pe o perioadă de 
cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii 

finale în cadrul proiectului.  

Drept de proprietate / concesiune  / administrare / superficie 
asupra imobilelor unde se implementează proiectul, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru 

efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului.  

Valoarea ajutoarelor de minimis de care a beneficiat 
solicitantul în ultimii 3 ani fiscali, cumulată cu valoarea  

grant-ului acordat prin POIM 6.2, să nu depăşească  
200.000 EUR la data acordării ajutorului. 

Cel puţin 60% din energia produsă în cogenerare trebuie 
utilizată pentru autoconsum. 
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Studiul de prefezabilitate – POIM 6.4 

Ce informaţii utile aflăm 
în urma studiului de 

prefezabilitate? 

 Ce sumă de bani va fi necesar să investesc? 
 Ce economii de bani voi obţine după 

implementarea cogenerării? 
 Care este durata de recuperare a investiţiei?  
 Care vor fi costurile anuale de operare şi 

mentenanţă a sistemului de cogenerare? 
 Ce cantitate de energie electrică va produce 

sistemul?  
 Ce cantitate de energie termică va produce 

sistemul?  
 Care este consumul de gaz al turbinei?  
 Care este impactul asupra emisiilor de CO2 ale 

companiei? 
 Cum arată echipamentele care urmează să fie 

instalate?  
 De cât spaţiu disponibil am nevoie pentru 

implementarea sistemului? 
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Statistică proiecte depuse 31.12.2019 

29 de proiecte depuse 

- 13 proiecte 
„contractate”;  

- 4 proiecte 
„aprobate”; 

- 10 proiecte „în 
evaluare”.  

POIM 
6.2 

6 proiecte depuse 

- 2 proiecte 
„contractate”;  

- 1 proiect „aprobat”; 

- 3 proiecte „în 
evaluare”.  

POIM 
6.4 
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Soluţiile Servelect - monitorizare 
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Soluţiile Servelect - cogenerare 
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Cât timp mai avem la dispoziţie pentru  
a depune un proiect? 



Deschidere pentru colaborări! 

 

SERVELECT Cluj-Napoca, România 

www.servelect.ro 

info@servelect.ro 

+4 0364 730 808 
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