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ANEXA  

 

PROCEDURĂ de emitere a acordului pentru exceptare 

 

CAPITOLUL I 

Criterii de eligibilitate 

 

(1) Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care 
îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate: 

a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

b) activitatea principală se încadrează în codurile CAEN prevăzute în Anexa nr. 3 a 
Orientărilor; 

c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; 

d) asigură realizarea în mod independent, de către experţi acreditaţi, a activităţii de auditare 
energetică, atât anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică, cât şi ulterior realizării 
acestora. Măsurile de creştere a eficienţei energetice trebuie să contribuie la atingerea 
obiectivului de reducere cu 20%, până în anul 2020, a consumului de energie primară, în 
conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică; 

e) menţin numărul de locuri de muncă pe durata schemei; 

f) încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de specializări în domeniul 
de activitate (şcoli profesionale, calificare la locul de muncă, burse de studii, etc.), în vederea 
creşterii nivelului profesional şi atragerea de personal calificat. 

 

CAPITOLUL II 

Procedură de emitere a acordului pentru exceptare 

 
(1) În vederea obţinerii Acordului pentru exceptare, solicitantul transmite la Ministerul 
Economiei, o cerere de emitere a Acordului pentru exceptare, însoţită de următoarele 
documente justificative: 
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a) certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze următoarele 
informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi reprezentanţii legali ai 
întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile secundare de activitate, 
punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni înscrise în registru şi obiectul 
acesteia; 

b) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul general 
consolidat, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru 
punctele de lucru; 

c) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către bugetul local, în 
original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; 

d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că întreprinderea 
asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei prevăzută la art. 2, alin. 
(4) din prezenta Hotărâre; 

e) audit energetic care sa conţină planuri anuale de măsuri de creştere a eficienţei energetice; 

(2) În vederea emiterii acordului pentru exceptare, Ministerul Economiei va verifica 
încadrarea în unul din sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în baza 
domeniului principal de activitate menţionat în certificatul constatator prezentat conform 
punctului 1 litera a). 

(3) Cererea de acord pentru exceptare se completează în limba română prin tehnoredactare şi 
poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al întreprinderii. 

 

CAPITOLUL III 

Înregistrarea, evaluarea şi selecţia beneficiarilor 

 

(1) Prin ordin al ministrului economiei, emis şi publicat pe site-ul Ministerului Economiei în 
termen de 5 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii, se desemnează direcţia 
responsabila ca Unitate de implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de 
valabilitate a acesteia. 

(2) Cererea de acord pentru exceptare completată, însoţită de documentele justificative, se 
depune la registratura generală a Ministerului Economiei, menţionându-se pe plic "Schema de 
ajutor de stat sub formă de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse 
regenerabile". 

(3) Cererea de acord pentru exceptare va fi înregistrată în Registrul special al schemei de 
ajutor de stat, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a cererii. 
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(4) Înregistrarea cererilor de acord pentru exceptare va începe după intrarea în vigoare a 
ordinului ministrului economiei prevăzut la pct. 1. 

(5) Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va finaliza procesul de evaluare a 
cererii de acord pentru exceptare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data 
înregistrării acesteia. 

(6) În urma procesului de evaluare a Cererii de acord pentru exceptare, Ministerul Economiei 
transmite întreprinderilor solicitante, după caz: 

a) Acordul pentru exceptare, la prezenta procedură, în cazul întreprinderilor solicitante 
selectate pentru finanţare; 

b) o înştiinţare prin care se precizează că Cererea pentru exceptare este incompletă, nu 
conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară sau există 
neconcordanţe între informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord pentru 
exceptare, prevăzut la alin. 4, curge de la data la care cererea este considerată completă în 
sensul prevederilor hotărârii. Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei 
în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării; 

c) o scrisoare de respingere a Cererii de acord pentru exceptare în cazul în care nu se 
îndeplinesc criteriile prevăzute în hotărâre sau a expirat perioada de valabilitate a schemei de 
ajutor de stat în care se pot emite acorduri pentru exceptare.  

 


