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NOTE FOR STAKEHOLDER PARTNERS:

In order to support SMEs in implementing the actions identified by the auditors in WP 4 the scouts will make an analysis and
benchmark of available funding opportunities at a national and regional level. The mapping will be available on-line on the
project website and will be used by auditors in WP 4.

The mapping will be constantly updated during the project lifetime.

This Deliverable has to be written ONLY in each national language as it will be used only in your country by technical
partner in WP4.

This document could be based on the pervious documentation made for WP2 – Task 1.3 collected by CIRCE (1.3. Legal
restrictions that may limit the implementation of the different working models and public aids available in the partners’
countries).
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OPORTUNITATI  DE FINANTARE NATIONALE DISPONIBILE PENTRU IMM-uri,PENTRU
IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE /ECONOMIE DE ENERGIE

GRANTURI

N DENUMIRE
FINATARE/LEGE DE
REFERINTA

BENEFICIAR CE ESTE FINANTAT URMATORUL
APEL SI
FRECVENTA

AUTORITAT
EA DE
MANAGEM
ENT

CONTACTE PAGINA WEB INFORMATII
SUPLIMENTARE

1
EBRD BAS (Small
Business Support)
Romania ;
BAS este un program al
BERD, implementat in
24 de tari din Europa,
Asia si Africa;
BAS Romania este
finantat de Ministerul
Federal de Finante al
Austriei;

Programul este
adresat IMM-
urilor

Cofinanteaza cu
titlu
nerambursabil
intre 25% si 75%
(maxim 10.000
euro) din costul
unui proiect de
consultanta cu
conditia
indeplinirii
urmatoarelor
conditii de
eligibilitate
(aplicate
beneficiarilor):
statut juridic
de societate
comerciala

maxim 250

Sunt eligibile urmatoarele
tipuri de proiecte:

-Studii de prefezabilitate si
de fezabilitate

–Studii tehnice

–Bilanturi energetice

–Audituri energetice

–Sisteme informatice de
monitorizare a
consumurilor energetice

–Implementarea sistemelor
de management al energiei
(ISO 50001)

–Audituri de mediu

–Dezvoltarea planului de
afaceri,
restructurarea/reorganizare

-Cererile de
finantare pot fi
depuse permanent

BERD
prin
BAS Romania

Sediul BAS
Romania

Metropolis Center
Bd. Iancu de
Hunedoara, nr. 56-
60, et. 3, West
Wing
Sector 1, Bucuresti
Romania
Tel: +40 21 202 71
00
Fax: +40 21 202
7110

email: basromania
@ebrd.com

Procedura detaliata
pe site:
www.basromania.ro

Programulsprijinapiat
alocala de
consultanta;

Proiecte/activitatineel
ibilepentru BAS:
-
serviciibancare/finan
ciare;
-
produsesauserviciimil
itare;
-jocuri de noroc;
- industriatutunului;
- proiecte déjà
incepute;

Realizari BAS in
Romania pana in
prezent:
-390
proiectecofinantate;
- 2,6 milioane euro
fonduri BAS
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angajati

capital
majoritar
romanesc

capital
majoritar privat

cel putin 2 ani
de activitate
Important:
proiectele de
eficianta
energetica si
protectia
mediului se
incadreaza la
cota maxima de
cofinantare
(75%).

a companiei

–Studii de marketing –
studii de piata, planuri de
marketing, branding etc

–Implementarea sistemelor
informatice de
management, de
monitorizare sau financiare

–Alte servicii de
consultanta.

Sediul central

EBRD
Small Business
Support (SBS)
Business Advisory
Services (BAS)
One Exchange
Square
London EC2A 2JN
United Kingdom
Tel: +44 20 7338
7356
Fax: +44 20 7338
7742

www.ebrd.com/sbs

alocateproiectelor;
- 4,85 milioane euro
costultotala al
proiectelorcofinantate
de BAS.

Proiecte finantate de
BAS in domeniul
eficientei energetice
si protectiei mediului:

–SF pentru inlocuirea
unei instalatii de
distilerie la o
rafinarie; economii
de energie estimate
de circa 40%; ;–SF
pentru producerea
energiei electrice din
resurse regenerabile
(panouri foto-
voltaice) pentru o
firma din industria
auto ; –SF pentru
instalarea unei micro-
hidrocentrale pentru
un furnizor de
energie; –Audit
energetic pentru
cladire de birouri ;–
Audit energeticpentru
firme din industria
grea –SF pentru o
instalatie de biogaz la
o groapa ecologica.

2 MecanismulFinanciar al
Spaţiului Economic

Programul este
adresat IMM-

Investiţiiîn:
-

Înprimultrimestru
al anului 2015 va

MinisterulEco
nomiei,

MinisterulEconomi
ei, Comerțului

www.minind.ro Valoareamaximă
afinanțăriinerambursa
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European (SEE)
Programul de
finanţareexternăacordată
Românieipentru
„EFICIENŢA
ENERGETICĂ” – RO
05, 2009-2014

urilor care au
sediulînRomânia

îmbunătăţireaeficienţeiener
getice a sistemelor de
acţionareelectrică
(de exemplu,
creştereautilizăriisistemelo
r de
control electronice,
variatoare de viteză,
sistemeintegratede
aplicare, convertizoare de
frecvenţă,
motoareelectricecueficienț
ă
ridicată,
înlocuireaîntreguluisistem
de acţionarecu un sistem
mai eficient),
-
înlocuireautilajelorînvechit
eşi
supradimensionate (de
exemplu,
transformatareelectrice,
compresoare, motoare,
etc.),
-îmbunătăţireaeficienţ
eienergeticeasistemelorde
încălzireşi de răcire (de
exemplu,
utilizareapompelor de
căldură,
înlocuireaboilerelorexisten
tecuunelenoi
şi mai eficiente,
modernizareasistemelorind
ustriale de
încălzire/răcire),
-
îmbunătăţireaeficienţeiener

fi lansatun apel la
propuneri de
proiecte

ComerțuluișiT
urismului

șiTurismului
Unitatea de
Implementare a
Programului “RO
05 Eficiență
Energetică”
Adresa:
CaleaVictoriei 152,
codpoștal 010096,
București, Sector 1

bileacordatepentrupro
iect
(constândînunasau
mai multemăsuri de
îmbunătățire a
eficiențeienergetice)
ca parte a
apeluluipentrupropun
erile de proiecte este
de
200.000 Euro și
valoareaminimă
este de 60.000 Euro,
calculateîn RON.
Înprimultrimestru al
anului 2015 va fi
lansat un apel la
propuneri de
proiecteînvaloaretotal
ă
de
6.953.000 Euro,
pebaza „schemei de
minimis”
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getice a sistemelorde
iluminat
-
îmbunătăţireaeficienţeiener
getice a sistemelor de
refrigerare (de exemplu,
înlocuireaunităţilorexistent
ecu
dispozitivenoişi mai
eficiente,
utilizareasistemelor de
recuperare a
călduriirezultatedinprocese
le de răcire);
-
Îmbunătăţireaeficienţeiene
rgetice a sistemelor de
încălzireprinintroducereasi
stemelorde încălzire ce
utilizeazăenergietermicădi
nsurseregenerabileşiprinre
ducereacantităţ
ii de combustibil (gaz,
petrol brut, etc.) utilizat;
-
îmbunătăţireaeficienţeiener
geticeprinmodernizareainst
alațiilor de producţie;
-
managementulenergeticîm
bunătățit la nivel de
platformeindustriale;
-sistemele de
recuperareacălduriirezultat
edinproceseleindustriale;
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IMPRUMUTURI USOARE(FACILE)

N DENUMIRE
FINATARE/LEGE DE
REFERINTA

BENEFICIAR CE ESTE FINANTAT URMATORUL
APEL SI
FRECVENTA

AUTORITATEA
DE
MANAGEMENT

CONTACTE PAGINA
WEB

INFORMATII
SUPLIMENTARE

1
RoSEFF – UE BERD
Facilitate de Finanțare a
EficienteiEnergetice si
EnergieiDurabilepentru
IMM din Romania

RoSEFFfacilitatedezvolta
ta de
cătreBancaEuropeană de
ReconstrucțieșiDezvoltar
e (BERD)
cusprijinulUniuniiEurope
ne;
-Imprumuturi facile de al
banciromanesti  (BCR S;
BancaTransilvania, BRD
–
GroupeSocieteGenerale)

IMM –uri si
Asociatii de
locatari

-Investitii in eficienta
energetica si energie
regenerabila;
-
Creditmaximpecompanie:1
MEUR;
- Granturi UE de pana la
15% dinvaloareaproiectului,
la sfarsitulacestuia,
dacaprinproiect se
obtinrezultatelescontate

Perioada de
desfasurare:

2012 - 2014

EU EBRD Romania
SME
Sustainable Energy
Finance Facility

ROSEFF Help
Desk – 031
2248104;
seff@seff.ro
Tractebel
Engineering S.A.
Str. Alexandru
Constantinescu,
nr.6, Bucuresti

www.seff.
ro

Facilitatiimprumut:
-
studiutehnicgratuityp
entruinvestitii
complexe;
-Proceduraultra-
rapidapentruinvestitii
simple:da,
pentruproiecte simple
de pana la 250.000
euro;

InvestiţiiTipiceînEfic
ienţăEnergetică
o Industrie –
Maşini/Producţie –
Ardere – Răcire –
Procese
o Clădiri – Sisteme
de Management al
Energiei – CHP –
Pompe de căldură ;

Mai detaliat:
Investițiile tipice de
Eficiență
Energeticăinclud:
• Pentru clădiri –
cazane, sisteme de
încălzire, sisteme de
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răcire, sisteme de
iluminat, izolații
termice pentru pereți
și acoperiș, ferestre
și uși termopan.

• Pentru industrie –
linii de producție mai
bune, înlocuire
mașini, motoare
electrice,
automatizare,
cuptoare,
încălzitoare, chilere,
compresoare,
cogenerare, sisteme
sofisticate de control,
cazane industriale și
multe altele – precum
și toate investițiile
aferente clădirilor
enumerate mai sus

2 Fondul Roman
pentruEficientaEnergetica

Companii din
industrie,
inclusiv IMM-uri

Fondul Roman
pentruEficientaEnergeticafin
anteaza in
conditiicomercialecompaniil
edinsectorulindustrial si
alticonsumatori de
energiepentru a le facilita
adoptarea si
folosireatehnologiilor de
utilizareeficienta a energiei.
Finanţare prin credite pentru

creşterea eficienţei
energeticeFondul Român

Soliciatari de
acordareacredite
lorpentrufinanta
reproiectede
eficientaenergeti
ca: permanent

Administratorul
Fondului este o firmă
de consultanţă,
selectată în
conformitate cu
procedurile Băncii
Internaţionale pentru
Reconstrucţie şi
Dezvoltate. Aceasta
deţine capacitatea
managerială pentru a
desfăşura
activităţilede
identificare a

FREE - Clădirea
Strauss, str.
Johann Strauss
2A, etaj 6, sector
2
RO - 020312
Bucureşti 30
Romania

http://www.free.o
rg.ro/

ScopulFondului
Roman
pentruEficientaEnerg
iei este de a avea un
efectdemonstrativ,
prinimplemenatreacu
suuces a acestui
program GEF/BIRD
de eficientaenergetica
si de a
cresteinteresulsectoru
luibancarcuprivire la
sustinereainvestitiilor
in
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pentru Eficienţa Energiei

Credite cu dobânda atractivă
negociabilă în funcţie de:
- atractivitatea proiectului;
- suma împrumutată;
- natura garanţiilor.
Finantarepentru:
modernizariprocesetehnologi
cesau de fabricatie; cazane si
schimbatoare de caldura;
pompe; încalzireindustriala;
compensareaenergieireactive
; compresoare; co-generare,
inclusivpebiomasa; iluminat
public;
gestiuneaconsumurilor de
energie; companii de
serviciienergetice - ESCO,
companii de leasing etc.

Credite de la  100.000 dolari
SUA.;Fărăcosturi de
evaluareşicomision de
acordare!;
Consultanţăgratuită.

proiectelor de
eficienţă energetică,
de analizare a
proiectelor şi
beneficiarilor,
principala misiune
fiind aceea de
pregătire a dosarului
de finanţare în
vederea încheierii
contractului de
împrumut.
Structura
operaţională a
Fondului Român
pentru Eficienţa
Energiei este formată
din Consiliul de
administraţie,
Executivul Fondului,
Administratorul
Fondului şi Comitetul
de investiţii.

; e-mail:
office@free.org.r
o

Informatii la
021.233.88.01 sau
021.233.88.02.

domeniuleficienteien
ergetice in Romania


