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  Material aferent  pct. 5 al ordinei de zi AGOA 

 

  

                    Proiectul de investitie prin fonduri europene : „ Producție  de energie din surse 

regenerabile pentru consum propriu la nivelul T.H.R. MAREA NEAGRA S.A.”,  implica 

finantarea  acestuia în cadrul  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020/ Axa 

Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei 

regenerabile/ Apelul de proiecte IMM RECOVER 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție 

din surse energie regenerabile. 

       Bugetul   proiectului : 

Nr 

crt 

SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei) 

I Valoareatotală a cererii de finantare, din care : 2.682.193,2686 

I.a. Valoareatotalaneeligibilă, inclusiv TVA aferenta 565.978,9880 

I.b. Valoareatotalaeligibilă 2.116.214,2806 

II Contribuţia proprie, din care : 1.729.896,8423 

II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuielieligibile 1.163.917,8543 

II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuielineeligibile, inclusiv 

TVA aferenta 

565.978,9880 

III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 

SOLICITATĂ 

952.296,4263 

  

                     

                    In vederea accesarii fondurilor,  este necesara aprobarea angajamentului entității 

cu privire la acordul privind rambursarea proporțională a finanțării nerambursabile acordate, 

inclusiv cu dobânzile și penalitățile aplicabile în cazul în care nu este menținută investiția pe 

întreaga perioadă de durabilitate, respectiv 5 ani de la efectuare plății finale în cadrul 

contractului de finanțare. 

                  Totodata, este necesara aprobarea  cheltuielilor cu operarea şi întreţinerea 

investiţiei după finalizarea proiectului, pe întreaga perioadă de durabilitate, precum si 

urmatorii Indicatori: 
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Indicatori prestabiliti de rezultat 

 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Unitate 

măsura 

Valoare 

referința 

Anul de 

referința 
Total Femei Barbati 

Regiuni 

dezvoltate 

Regiuni mai 

puțin 

dezvoltate 
 

1 

Investiție 

productivă: Număr 

de societăți 

sprijinite 

Nr. 0 2021 1 NA NA - 1  

 

 

 

Indicatori prestabiliti de realizare 

Nr. 

crt. 
Denumire indicator 

Unitate 

măsura 

Anul de 

referința 
Total Femei Barbati 

Regiu

ni 

dezvo

ltate 

Regiuni mai 

putin 

dezvoltate 

 

1 

Capacitate 

suplimentară de 

producere a 

energiei din surse 

regenerabile 

MW 2021 0.3986 NA NA - 0.3986  

2 

Reducerea gazelor 

cu efect de sera: 

Scădere anuală 

estimată a gazelor 

cu efect de seră 

Echivalent 

tone de  CO2 
2021 166.33 NA NA - 166.33  
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Indicatori suplimentari proiect  

Indicatori suplimentari de rezultat 

Nr. 

crt. 

Denumire 

indicator 

Unitate 

măsura 
An 

Valoare 

referința 
Total Femei Barbati 

1 

Intensitatea 

energetică în 

economie 

kgep/1000 

euro  
2021   NA NA 

 

ID Indicatori 

obligatorii  la nivel 

de proiect 

Unitate de măsură Detaliere 

CO01 Investiție 

productivă: Număr 

de societăți 

sprijinite 

numărul de 

întreprinderi sprijinite 

pentru măsuri de 

eficiență energetică 

și/sau utilizarea a 

surselor de energie 

regenerabilă 

1  întreprindere sprijinita 

pentru măsuri de eficiență 

energetică și/sau utilizarea a 

surselor de energie 

regenerabilă 

CO30 Capacitate 

suplimentară de 

producere a 

energiei din surse 

regenerabile 

MW Creșterea capacității de 

producere a energiei a 

unităților ce folosesc surse 

regenerabile, și construite / 

dotate prin proiect: 0.3986   

CO34 Reducerea gazelor 

cu efect de sera: 

Scădere anuală 

estimată a gazelor 

cu efect de seră 

Echivalent tone de  

CO2 

estimarea totală a scăderii 

anuale a gazelor cu efect de 

seră la sfârșitul perioadei ca 

urmare a înlocuirii producției 

de energie care nu este din 

surse regenerabile cu 

producția de energie din 

surse regenerabile: 166.33   
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ID Indicatori 

obligatorii  la nivel 

de proiect 

Unitate de măsură Detaliere 

CO01 Investiție 

productivă: Număr 

de societăți 

sprijinite 

numărul de 

întreprinderi sprijinite 

pentru măsuri de 

eficiență energetică 

și/sau utilizarea a 

surselor de energie 

regenerabilă 

1  întreprindere sprijinita 

pentru măsuri de eficiență 

energetică și/sau utilizarea a 

surselor de energie 

regenerabilă 

2S144 Intensitatea 

energetică în 

economie 

kgep/1000 euro Estimarea  intensității 

energetice la nivelul 

societății, la începutul 

proiectului =49.05 

Estimarea  intensității 

energetice la nivelul 

societății, ulterior 

implementării măsurilor de 

reducere a consumului de 

energie =5.70  
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