SURSE DE FINANŢARE PENTRU SOCIETĂȚILE
COMERCIALE
NOIEMBRIE 2015

Titlu
EASI 2014-2020 –
Programul UE
pentru ocuparea
fortei de munca si
inovare sociala
Finantator: Uniunea
Europeană şi Guvernul
României
Mai multe informatii :
http://ec.europa.eu/soci
al/main.jsp?catId=629&l
angId=en&callId=4
62&furtherCalls=yes

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Prin această cerere de
propuneri de proiecte, Comisia
Europeană vizează realizarea
unor parteneriate între diferiṭi
actori, în special de la nivel
local, activi în domeniu –
administraṭii publice,
companii/IMM-uri ṣi societatea
civilă, care pot contribui prin
măsuri inovatoare de
reformare la realizarea unor
servicii sociale integrate ṣi la
eficientizarea reîncadrării
ṣomerilor pe termen lung.
Propunerile de ajutor pentru
participarea femeilor la piața
forței de muncă sunt
încurajate. Apelul sprijină
inovațiile strategice
implementate la scară mică și
în condiții care să permită
măsurarea impactului înainte
de a le reproduce la scară mai
mare, în cazul în care
rezultatele se dovedesc
concludente. Această abordare
permite factorilor de decizie
politică și furnizorilor de
servicii sociale să adune dovezi
solide cu privire la efectele
unei inovații strategice
specifice și să determine ce
funcționează și ce nu la nivelul
comunităṭii respective.

Orice entitate implicată în
servicii sociale: autorităṭi
publice, parteneri sociali,
universităṭi, ONG-uri,
întreprinderi de economie
socială, companii/IMMuri, etc

Valoarea fnantarii
nerambursabile: între 750.0002.000.000 € Durata indicativă a
implementării: 24 – 36 de luni;
Pentru a participa la această
cerere de propuneri de proiecte
entităṭile private sau ale
societăṭii civile trebuie să facă
dovada unei activităṭi în
domeniu de minimum 5 ani.

16 noiembrie 2015
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE RURALA
2014- 2020
Submasura 7.6
Investitii asociate cu
protejarea
patromoniului cultural

  Susținerea investițiilor de
restaurare, conservare și
accesibilizare a patrimoniului
cultural imobil de interes local, a
așezămintelor monahale inclusiv a
așezămintelor culturale;
 Punerea în valoare a moștenirii
culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducând astfel la
creșterea nivelului de trai în zonele
rurale;
 Dezvoltare locală sustenabilă;

 Fermierii, organizati ca PFA,
intreprindere individuala,
intreprinderi familiale, societate
comerciala infiintata in baza
Legii nr.31/1990, institute de
cercetaredezvoltare,centre,statiuni şi
unități de cercetare‐dezvoltare
din domeniul agricol cu
personalitate juridică, de drept
public sau privat, etc;

Comunele definite conform
legislatiei in vigoare;

18 decembrie 2015

Finantator: Uniunea
Europeanaa
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_p
ndr_sm_7_6_protejare
_patrimoniu_cultural?
amp;lang=RO

 Cooperativele (cooperativele
agricole și societățile
cooperative agricole), grupuri de
producători, constituite în baza
legislației naționale în vigoare
care deservesc interesele
membrilor; .

 ONG-uri definite conform
legislației în vigoare;
 Unități de cult conform legislației
în vigoare;
 Persoane fizice autorizate /
societăți comerciale care dețin în
administrare obiective de
patrimoniu cultural de utilitate
publică, de clasă B.
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

PROGRAMUL
NATIONAL DE
DEZVOLTARE RURALA
2014- 2020
Submasura 9a
Infiintarea grupurilor
de producatori in
sectorul pomicol

 Imbunătățirea
performanțelor
generale ale
exploatațiilor
pomicole;
 Integrarea pe
piață a
producătorilor
primari;
 Creșterea
veniturilor
producătorilor prin
comercializarea în
comun a
producției;
 Crearea și
promovarea
lanțurilor scurte;
 Respectarea
standardelor
comunitare de
mediu si climă,
siguranță
alimentară etc;

Grupurile de producători din sectorul
pomicol care se încadrează în definiția
IMM-urilor și care au fost recunoscute
oficial de către autoritatea
competentă după 1 ianuarie 2014 și
înainte de solicitarea sprijinului;

100% și nu poate să depășească
anual 10% din valoarea producției
comercializate în primii 5 ani și
100.000 euro/an. Sprijinul
nerambursabil se plătește sub
forma unui ajutor forfetar degresiv,
în tranșe anuale, pe o perioadă care
nu poate depăși cinci ani de la data
la care grupul de producători a fost
recunoscut. Sprijinul nerambursabil
se calculează pe baza producției
comercializate anual prin
intermediul grupului. În primul an,
se poate plăti un sprijin calculat pe
baza valorii medii anuale a
producției comercializate de
membrii acestuia, în ultimii trei ani
înainte de aderarea la grup. Sprijinul
nerambursabil se va acorda ca
procent din producția
comercializată prin intermediul
grupului astfel:
• anul I - 10%
• anul II - 8%
• anul III - 6%
• anul IV - 5%
• anul V - 4%.

APEL NELANSAT

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_p
ndr_sector_pomicol_s
m_9a_grupuri_de_pro
ducatori_in_pomicu
ltura?amp;lang=RO
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul
Operational
Infrastructura Mare
2014-2020 AP6 –
Promovarea energiei
curate şi eficienţei
energetice în vederea
susținerii unei
economii cu emisii
scăzute de carbon OS
6.4 Cresterea
economiilor in
consumul de energie
primara produsa in
sisteme de cogenerare
de inalta eficienta

Promovarea de
actiuni orientate
spre
implementarea
sistemelor de
masurare
inteligenta a
energiei electrice
la nivelul
locuintelor

 Societatile comerciale din industrie
care inregistreaza consumuri
energetice de peste 200 tep/an si care
pot dovedi un necesar util de energie
termica pentru procesele industriale
cu o durata de minim 4.000 h/an;
 Reprezentantul desemnat al unui
parc industrial care inregistreaza
consumuri energetice de peste 200
tep/an si care poate dovedi un
necesar util de energie termica pentru
procesele industriale cu o durata de
minim 4.000h/an, pentru investitiile
privind productia de energie prin
cogenerare de inalta eficienta.

 Realizarea / modernizarea
centralelor electrice de cogenerare
de inalta eficienta (maximum 8
MWe) pe gaz natural si biomasa la
nivelul intreprinderilor;
 Realizarea / modernizarea
centralelor electrice de cogenerare
de inalta eficienta care utilizeaza
gaze reziduale provenite din
procese industriale la nivelul
intreprinderilor.

APEL NELANSAT

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_p
ndr_sector_pomicol_s
m_9a_grupuri_de_pro
ducatori_in_pomicu
ltura?amp;lang=RO
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul
Operational
Infrastructura Mare
2014-2020 AP6 –
Promovarea energiei
curate şi eficienţei
energetice în vederea
susținerii unei
economii cu emisii
scăzute de carbon OS
6.3 Reducerea
consumului mediu de
energie electrica la
nivelul locuintelor

Promovarea de
actiuni orientate
spre
implementarea
sistemelor de
masurare
inteligenta a
energiei electrice
la nivelul
locuintelor

Operatorii de distributie concesionari
ai serviciului public de energie
electrica, care se supun obligatiilor de
implementare a contorizarii
inteligente in proportie de 80% pâna
in 2020

Realizarea sistemelor de masurare
inteligenta a energiei electrice
(subsisteme de masurare,
subsisteme de transmitere a
informatiilor, subsisteme de
gestiune a informatiilor din
contoare)
 Modernizarea/retehnologizarea
retelei de distributie de
joasa/medie tensiune in vederea
asigurarii conditiilor optime de
realizare a sistemelor de masurare
inteligenta care sa permita
adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirectionale,
monitrizarea interactiva, inteligenta
si in timp real sau aproape real si
gestionarea consumului de energie
electrica, cu pierderi minore si cu un
nivel inalt de securitate, siguranta si
de calitate in aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie
electrica (de ex. lucrari de
modernizare/ retehnologizare in
linii, cabluri sau
instalatii/echipamente
pentruasigurarea functionalitatii
obligatoriia sistemelor de masurare
inteligenta implementate pe intreg
lantul operator de distributie
concesionar – consumator final;
 Alte activitati decât cele de mai
sus pot fi considerate eligibile
numai daca solicitantul dovedeste
faptul ca sunt absolut necesare in
vederea implementarii sistemelor
de masurare inteligenta, in
onformitate cu OS 6.3.

APEL NELANSAT

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_pn
dr_sm_4_1_exploatatii
_agricole?amp;lang=R
O
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

PROGRAMUL
OPERATIONAL
REGIONAL 2014 –
2020 Axa Prioritara 2 Îmbunătăţirea
competitivităţii
întreprinderilor mici şi
mijlocii Apel 2.1/A
MicrointreprinderiFinF
inantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii :

Consolidarea
pozitiei pe piata a
IMM-urilor in
domenii
competitive
identificate in
Strategia Nationala
de Competitivitate
si Planurile de
Dezvoltare
Regionala

Societatile comerciale sau cooperative
care se incadreaza in categoria
microintreprinderilor,
 Solicitantul a desfăşurat activitate
pe o perioadă corespunzătoare cel
puţin unui an fiscal integral, a avut cel
puțin un angajat cu normă întreagă pe
perioada acestui an fiscal și are cel
puțin un angajat cu normă întreagă la
data depunerii cererii de finanțare,
 Locul de implementare a proiectului
este situat in mediul urban, in
regiunea de dezvoltare in care este
depusa cererea de finantare.

lucrari de construire/
extindere/modernizare a spatiilor
de productie/prestare de servicii ale
microintreprinderilor, inclusiv a
utilitatilor generale aferente
(alimentare cu apa, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrica, PSI); 
achizitionarea de echipamente
tehnologice, utilaje, instalatii de
lucru, mobilier, echipamente
informatice, birotica, de natura
mijloacelor fixe;
 achizitionarea de
instalatii/echipamente specifice in
scopul obtinerii unei economii de
energie, precum si sisteme care
utilizeaza surse
regenerabile/alternative de energie
pentru eficientizarea activitatilor
pentru care a solicitat finantare, in
limita a 15% din valoarea eligibila a
proiectului;
 investitii in active necorporale:
brevete, licente, marci comerciale,
programe informatice, alte drepturi
si active similare;
 investitii in realizarea de websiteuri pentru prezentarea activitatii si a
produselor sau serviciilor proprii,
inclusiv instrumente de
comercializare on-line

APEL NELANSAT

http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_pn
dr_sm_4_1_exploatatii
_agricole?amp;lang=R
O
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Programul
Operational
Competitivitate 20142020 AP2 –
Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitive A
2.2.1 - Sprijinirea
creşterii valorii
adăugate generate de
sectorul TIC şi a
inovării în domeniu
prin dezvoltarea de
clustere

Trecerea de la outsourcing la
dezvoltarea bazată pe inovare,
precum şi colaborarea între
structurile de tip cluster din
industria TIC, inclusiv în cadrul
acestora, precum şi colaborarea
între întreprinderile centrate pe
domeniul TIC şi clusterele din
domeniu, pentru asigurarea unui
acces rapid şi facil la implementarea
rezultatelor cercetării/dezvoltării în
scopul obţinerii de produse
inovatoare.

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii) care îşi desfăşoară
activitatea în România, centrate
pe domeniul TIC

Finantator: Uniunea
Europeanaa
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_p
ndr_sm_7_6_protejare
_patrimoniu_cultural?
amp;lang=RO

Actiuni eligibile
a)

 Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii) care îşi desfăşoară
activitatea în România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC
 Consorţii (parteneriate) de
microîntreprinderi, întreprinderi
mici, intreprinderi mijlocii care
îşi desfăşoară activitatea în
România, în cadrul clusterelor
centrate pe domeniul TIC

b)

c)

d)
e)

poate avea ca obiect
dezvoltarea unor game
de
produse/servicii/aplicatii
TIC inovative cu
aplicabilitate in restul
economiei romanesti
pentru integrarea pe
verticala a solutiilor TIC
si/sau b) poate fi un
proiect strategic inovativ
cu impact asupra
dezvoltarii intregii
industrii de TIC la nivel
national sau
international Proiectul va
cuprinde cel putin una
din urmatoarele
activitati
 Investiţii în active
corporale şi necorporale
în cadrul unei investiţii
iniţiale;
 Investiţii în cercetare
industrială şi dezvoltare
experimentală;
 Investiţii în proiecte de
inovare ale IMM-urilor;
 Investiţii în proiecte de
inovare de proces şi
organizaţionale.

Termen limita
23 decembrie 2015
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Titlu
Orizont 2020
Leadership Industrial
Fast Track to
Innovation Pilot
H2020-FTIPilot-2015Finantator: Uniunea
Europeanaa
Mai multe informatii :
http://ec.europa.eu/re
search/participants/po
rtal/desktop/en/oppor
tunities
/h2020/calls/h2020ftipilot-2015-1.html

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul sprijina proiectele
inovatoare ale intreprinderilor, de la
stadiul demonstrativ pana la stadiul
de comercializare, incluzand etape
precum: testarea pilot, validarea in
piata, validarea modelului de
business, stabilirea de standarde.
Vizeaza tehnologii noi, relativ
mature, concepte, procese si
modele de afaceri care au nevoie de
sprijin in dezvoltare pentru a ajunge
pe piata si a atinge potentialul de
implementare la scara larga.

Consortiile (formate din minim 3
si maxim 5 parteneri europeni)
trebuie sa implice participanti
din industrie. Universitatile,
organizatiile de cercetare si de
tehnologie, precum si alti actori
de inovare, pot participa. Partile
care pot juca un rol important in
procesul de comercializare sunt
incurajate sa participe (clustere,
utilizatori finali, asociatii
industriale, incubatoare,
investitori sau actori din sectorul
public). IMM-urile care aplica
pentru prima data sunt in
special invitate sa participe

• Dezvoltarea rapidă,
comercializarea și/sau
implementarea la scara largă de
soluții durabile inovatoare
(produse, procese, servicii, modele
de afaceri etc.) în domeniul
tehnologiilor generice și
industriale și/sau pentru
abordarea provocărilor societale.
Termenul de incepere a
comercializarii sa nu fie mai mare
de 3 ani de la inceperea
proiectului. • Îmbunătățirea
competitivitatii și dezvoltarea
afacerilor partenerilor din
consortiu, măsurate în funcție de
cifra de afaceri și crearea de locuri
de muncă.. • Mobilizarea
investițiilor private în cercetare și /
sau inovare si abordarea lanturilor
valorice transnaționale și / sau a
piețelor de la nivelul UE.

01 decembrie 2015
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Programul
Operational
Competitivitate 20142020 AP2 –
Tehnologia
Informaţiei şi
Comunicaţiilor (TIC)
pentru o economie
digitală competitive A
2.2.1 - Sprijinirea
creşterii valorii
adăugate generate de
sectorul TIC şi a
inovării în domeniu
prin dezvoltarea de
clustere

Trecerea de la outsourcing la
dezvoltarea bazată pe inovare,
precum şi colaborarea între
structurile de tip cluster din
industria TIC, inclusiv în cadrul
acestora, precum şi colaborarea
între întreprinderile centrate pe
domeniul TIC şi clusterele din
domeniu, pentru asigurarea unui
acces rapid şi facil la implementarea
rezultatelor cercetării/dezvoltării în
scopul obţinerii de produse
inovatoare.

Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii) care îşi desfăşoară
activitatea în România, centrate
pe domeniul TIC

Finantator: Uniunea
Europeanaa
Mai multe informatii :
http://portal.apdrp.ro/
informatii_generale_p
ndr_investitii_prin_p
ndr_sm_7_6_protejare
_patrimoniu_cultural?
amp;lang=RO

Actiuni eligibile
a)

 Întreprinderi
(microîntreprinderi,
întreprinderi mici, întreprinderi
mijlocii) care îşi desfăşoară
activitatea în România, în cadrul
clusterelor centrate pe
domeniul TIC
 Consorţii (parteneriate) de
microîntreprinderi, întreprinderi
mici, intreprinderi mijlocii care
îşi desfăşoară activitatea în
România, în cadrul clusterelor
centrate pe domeniul TIC

b)

c)

d)
e)

poate avea ca obiect
dezvoltarea unor game
de
produse/servicii/aplicatii
TIC inovative cu
aplicabilitate in restul
economiei romanesti
pentru integrarea pe
verticala a solutiilor TIC
si/sau b) poate fi un
proiect strategic inovativ
cu impact asupra
dezvoltarii intregii
industrii de TIC la nivel
national sau
international Proiectul va
cuprinde cel putin una
din urmatoarele
activitati
 Investiţii în active
corporale şi necorporale
în cadrul unei investiţii
iniţiale;
 Investiţii în cercetare
industrială şi dezvoltare
experimentală;
 Investiţii în proiecte de
inovare ale IMM-urilor;
 Investiţii în proiecte de
inovare de proces şi
organizaţionale.

Termen limita
23 decembrie 2015
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul
Operational
Infrastructura Mare
2014-2020 AP6 –
Promovarea energiei
curate şi eficienţei
energetice în vederea
susținerii unei
economii cu emisii
scăzute de carbon OS
6.3 Reducerea
consumului mediu de
energie electrica la
nivelul locuintelor

Dezvoltarea
sectorului
intreprinderilor
mici si mijlocii
(IMM) din
Romania, prin
infiintarea unor
noi incubatoare de
afaceri, precum si
prin dezvoltarea
incubatoarelor de
afaceri deja
existente.

Autoritatea Publica Locala sau
autoritatea privata reprezentativa la
nivel national in domeniul
antreprenoriatului. Beneficiari finali:
Potentiali intreprinzatori care
intentioneaza sa infiinteze o
intreprindere in conformitate cu
legislatia nationala (IMM-uri
nouinfiintate) sau intreprinderi deja
existente (IMM-uri cu istoric de
functionare), care se incadreaza in
categoria IMM-urilor

In cadrul Programului, autoritatile
publice locale partenere vor pune la
dispozitia incubatoarelor de afaceri
spatii cu titlu gratuit si facilitatile
necesare pentru a asigura
functionalitatea acestora in
beneficiul IMMurilor selectate.
Beneficiile firmelor incubate sunt:
 asigurarea, cu titlu gratuit, de
spatii de birouri mobilate si dotate
cu echipament IT&C, spatii de
productie in limita disponibilitatii;
 acces la sali de training, sali de
conferinte, spatii expozitionale;
 acces la infrastructura de utilitati
a incubatorului (energie termica,
electrica, apa, gaz etc.), acces la
telecomunicatii si internet
;  acces la servicii administrative
(curatenie, paza, secretariat)
prestate prin intermediul
Administratorului Incubatorului
;  alocatii financiare
nerambursabile
;  acces servicii de informare si
documentare oferite de
Administratorul Incubatorului
;  acces la instruire, consultanta si
asistenta in perioada de
preincubare pentru elaborarea
planurilor de afaceri si de
marketing, a studiilor de fezabilitate
etc.;
 acces la asistenta pentru
dezvoltarea de parteneriate
nationale si internationale. 3.

APEL NELANSAT

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii
http://www.aippimm.r
o/categorie/programe
/proiecte-proceduri12mai2015/
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul national
multianual pentru
sustinerea
mestesugurilor si
artizanatului

Organizarea a opt
Targuri Regionale
pentru Artizanat si
Mestesuguri 2015
si organizarea a 48
de Piete
traditionale.
Sustinerea micilor
mestesugari in
promovarea
produselor proprii
si conservarea si
stimularea
promovarii mai
largi a traditiilor
autohtone

 societatile comerciale, societatile
cooperative, persoanele fizice
autorizate, intreprinderile individuale
si intreprinderile familial care
desfasoara activitati in domeniul
mestesugurilor, in special al celor
traditionale si in domeniul artei
populare si artizanatului,
 asociatiile profesionale sau
fundatiile ce au ca scop promovarea
mestesugurilor si a meseriilor care
presupun un numar mare de operatii
executate manual, a produselor si
serviciilor cu specific traditional,
inclusive din domeniul artei populare
si artizanatului.

organizarea unor targuri regionale
ale mestesugarilor si artizanilor sub
forma unei expozitii cu vanzare;
 organizarea de piete traditionale
ale mestesugarilor si artizanilor sub
forma unei expozitii cu vanzare;
 organizarea de seminarii, mese
rotunde, ateliere de lucru si
prezentari in scopul promovarii
produselor si serviciilor realizate de
catre artizani si mestesugari,
castigarii de piete externe noi
pentru acest tip de produse si
servicii, cresterii numarului
intreprinzatorilor de succes si a
imbunatatirii competentelor
antreprenoriale, obtinerii vizibilitatii
pe piata atat a mestesugarilor, cat si
a produselor si serviciilor furnizate
de acestia, promovarii serviciilor si
produselor realizate apelandu-se la
tehnologii simple si avand o
component de prelucrare manuala
semnificativa, in special utilizanduse tehnologii traditionale;
 diseminarea de materiale
informative;
 dobandirea de
atestate/certificate de formare
profesionala in domeniul
mestesugurilor si artizanatului.

APEL NELANSAT

Finantator: Guvernul
Romaniei
Mai multe informatii
http://www.aippimm.r
o/categorie/programe
/proiecte-proceduri12mai2015/
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Titlu

Obiectivul
Programului

Solicitanti
eligibili

Actiuni eligibile

Termen limita

Programul national
multianual de
infiintare si dezvoltare
de incubatoare
tehnologice si de
afaceri
Finantator: Guvernul
Romaniei

Promovarea de
actiuni orientate
spre
implementarea
sistemelor de
masurare
inteligenta a
energiei electrice
la nivelul
locuintelor

Operatorii de distributie concesionari
ai serviciului public de energie
electrica, care se supun obligatiilor de
implementare a contorizarii
inteligente in proportie de 80% pâna
in 2020

 Realizarea sistemelor de masurare
inteligenta a energiei electrice
(subsisteme de masurare,
subsisteme de transmitere a
informatiilor, subsisteme de
gestiune a informatiilor din
contoare)
 Modernizarea/retehnologizarea
retelei de distributie de
joasa/medie tensiune in vederea
asigurarii conditiilor optime de
realizare a sistemelor de masurare
inteligenta care sa permita
adaptarea acestora la sisteme de
comunicare digitale bidirectionale,
monitrizarea interactiva, inteligenta
si in timp real sau aproape real si
gestionarea consumului de energie
electrica, cu pierderi minore si cu un
nivel inalt de securitate, siguranta si
de calitate in aprovizionarea
consumatorilor finali cu energie
electrica (de ex. lucrari de
modernizare/ retehnologizare in
linii, cabluri sau
instalatii/echipamente
pentruasigurarea functionalitatii
obligatoriia sistemelor de masurare
inteligenta implementate pe intreg
lantul operator de distributie
concesionar – consumator final;
 Alte activitati decât cele de mai
sus pot fi considerate eligibile
numai daca solicitantul dovedeste
faptul ca sunt absolut necesare in
vederea implementarii sistemelor
de masurare inteligenta, in
onformitate cu OS 6.3.

APEL NELANSAT
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