
PROIECTE INTEGRATE DE OPTIMIZARE
 A CONSUMURILOR ȘI A COSTURILOR ENERGETICE

Colaborați cu un singur furnizor pentru implementarea unei soluţii „la cheie”. 

Soluții implementate de Servelect și finanțate prin POIM

SISTEM DE MONITORIZARE
A CONSUMURILOR ENERGETICE
Identificați risipa de energie și costurile aferente în timp real.

POIM 6.2

SISTEM DE COGENERARE
Dețineți controlul asupra costurilor cu energia, prin 
producerea locală de energie electrică și termică.

POIM 6.4

PROIECTARE EXECUȚIEFINANȚARE

Peste 15 ani de experienţă în domeniul 
reducerii costurilor şi a consumurilor de 
energie, la bene�ciari din mediul industrial.

Companie de tip ESCO - implementăm 
soluții de e�ciență energetică cu plata 
din economiile generate.

„Best European Energy Service Provider” 
Distincţie primită din partea UE în 2011.

Până în prezent, am identi�cat la bene�ciarii 
noștri un potențial de reducere a consumurilor 
de energie de peste 900.000 MWh/an.
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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 e�cienţă (max. 8 MWe)

Detaliere grant
100% nerambursabil

Fără contribuţie proprie

60% pentru întreprinderi mari
70% pentru întreprinderi mijlocii

80% pentru întreprinderi mici

Valoarea maximă a 
grantului acordat

200.000 EUR 15.000.000 EUR

Finanțare prin POIM

Termen limită pentru 
depunerea proiectului 31.12.2020 31.12.2020

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

Perioada de implementare 
a proiectului

< 18 luni de la data semnării contractului 
de �nanţare
< 31.12.2023

< 3 ani de la data semnării contractului de 
�nanţare

< 31.12.2023

POIM 6.2 POIM 6.4

POIM 6.2

Societăţi din industrie (secţiunile B şi C din clasi�carea CAEN)
Societăţi din industrie (secţiunile B şi C din clasi�carea 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

Pro�t net sau din exploatare în ultimul exerciţiu �nanciar încheiat Pro�t net sau din exploatare în ultimul exerciţiu �nanciar 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 �nale în cadrul 
proiectului. 

Drept de proprietate / concesiune  / administrare / super�cie 
asupra imobilelor unde se implementează proiectul, pe o perioadă 

de cel puţin 5 ani de la data previzionată pentru efectuarea plăţii 
�nale în cadrul proiectului. 

Valoarea ajutoarelor de minimis de care a bene�ciat solicitantul în 
ultimii 3 ani �scali, 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.

POIM 6.4

Criterii de eligibilitate
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Verificarea 
eligibilității 

gratuit 
(max. 3 zile 
lucrătoare)

POIM 
6.2

POIM 
6.4

Semnarea contractului 
pentru SF și consultanță 

administrativă
Depunerea cererii 

de finanțare în 
Aplicația MySMIS

Evaluarea proiectului 
de către AM POIM 

(răspunsuri la 
eventualele solicitări 

de clari�cări)

3 - 4 luni

Realizarea studiului 
de fezabilitate

3  luni

Primirea notificării de 
aprobare a proiectului 

la finanțare

Semnarea 
contractului 
de finanțare

Semnarea 
contractului de 
implementare

Derularea 
procedurii de 

achiziție

Estimativ 3 luni

Implementarea 
proiectului 

(< 18 luni, < 31.12.2023)

Implementarea proiectului 
(< 3  ani, < 31.12.2023)

Întocmirea rapoartelor 
de progres (trimestrial)

Elaborarea cererilor de 
plată/rambursare în vederea 

decontării investiției

Elaborarea rapoartelor de 
durabilitate în perioada de 
monitorizare a investiției

Finalizare 
perioadă de 
monitorizare

Elaborarea cererii de 
�nanțare și 

a documentelor anexe
4  luni

Data ultimei plăți 
în cadrul 

proiectului

Monitorizarea proiectului 
(3/5 ani)

Monitorizarea proiectului 
(3/5 ani)

Paşi de urmat

Ce informații utile aflăm în urma 
studiului de prefezabilitate?

Studiu de 
prefezabilitate gratuit
 (max. 5 zile lucrătoare)

Ce cantitate de energie termică va produce sistemul? 

Care este impactul asupra emisiilor de CO2
 ale companiei?

Cum arată echipamentele care urmează
să �e instalate?

De cât spaţiu disponibil am nevoie pentru 
implementarea sistemului?

Ce sumă de bani va � necesar să investesc?

Ce economii de bani voi obţine după 
implementarea cogenerării?

Care este durata de recuperare a investiţiei? 

Care vor � costurile anuale de operare şi 
mentenanţă a sistemului de cogenerare?

Ce cantitate de energie electrică va produce 
sistemul? 

Care este consumul de gaz al turbinei? 
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Furnizor de
soluție Bene�ciar

Autoritatea de
Management

POIM

1
Emite factura

2

Achită contribuția
proprie + integral TVA

Transmite cererea de plată
și documentele justificative

3

5
(în maximum 3 zile lucrătoare 

de la momentul în care AM POIM 
dispune de resurse în conturile sale) 

(în maximum 5 zile lucrătoare de la 
încasarea sumelor de la AM POIM)

6

Transferă sumele încasate
de la AM POIM

(în maximum 15 zile de la 
achitarea contribuției proprii)

Transferă contravaloarea
cheltuielilor rambursabile*

Furnizor de
soluție Bene�ciar

Autoritatea de
Management

POIM

1
Emite factura

2
Achită integral factura

Transmite cererea de rambursare
și documentele justificative

3

5

(în maximum 3 luni 
de la achitarea facturii)

Transferă contravaloarea
cheltuielilor rambursabile*

(valoarea de bază + TVA)

* Din experiența noastră de până în prezent, AM POIM realizează transferul 
în aproximativ 30 de zile de la finalizarea etapei de verificare a documentelor.

2. Mecanismul cererii de rambursare

Cum se decontează investiția?

1. Mecanismul cererii de plată

4

(în maximum 20 de zile 
lucrătoare)

Verifică documentele

4

(în maximum 20 de zile 
lucrătoare)

Verifică documentele

(în maximum 3 zile lucrătoare 
de la momentul în care AM POIM 

dispune de resurse în conturile sale) 

www.servelect.roconsultanta@servelect.ro+4 0364 730 808

Câțiva dintre beneficiarii nostri

Consultanță tehnică Consultanță administrativă
Servelect realizează studiul de fezabilitate necesar 
dimensionării aplicației și implementează proiectul 
la cheie.

Vă recomandăm un partener de încredere în vederea 
pregătirii documentelor necesare pentru întocmirea 
și depunerea dosarului de �nanțare.


