***

APEL DE PROPUNERI DE PROIECT nr.4
în domeniul Eficienței Energetice
și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă

***

Chișinău, mai 2014

Apel de propuneri de proiect
în domeniul Eficienței Energetice și valorificării Surselor de Energie Regenerabilă
În conformitate cu Legea energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12 iulie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al
R. Moldova, 2007 nr. 127-130) şi Legea cu privire la eficienţa energetică nr. 142-XVI din 2 iulie 2010
(publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova, 2010 nr. 155-158), Guvernul Republicii Moldova a aprobat
Hotărîrea cu privire la Fondul pentru eficienţă energetică nr. 401 din 12 iunie 2012 (publicată în Monitorul
Oficial al R. Moldova, 2012 nr. 126-129).
Fondul pentru Eficienţă Energetică (Fondul) susţine proiectele din Republica Moldova axate pe
promovarea Eficienţei Energetice (EE) și valorificarea Surselor de Energie Regenerabilă (SER), care au
impact pozitiv asupra reducerii emisiilor gazelor cu efect de seră.
Prezentul Apel este ghidat de procedurile și cerințele stabilite prin HG cu privire la Fondul pentru eficienţă
energetică nr.401 din 12 iunie 2012 (Regulamentul Fondului), de procedurile și cerințele specifice aplicabile
prezentului Apel, aprobate prin deciziile Consiliului de administrare al Fondului (CA). Prezentul Apel este
adresat solicitanților de finanțare – reprezentanților autorizați ai entităților juridice cu scop lucrativ,
angajate în activități economice, care constau în producerea și furnizarea de bunuri sau servicii,
indiferent de forma organizatorico-juridică.

A. Bugetul alocat și forma suportului financiar
1. Consiliul de administrare al Fondului a decis alocarea sumei în mărime de 50 milioane lei, oferită în
cadrul acestui Apel pentru finanțarea proiectelor care conțin măsuri de EE și SER eligibile.
2. Suportul financiar din partea Fondului pentru proiectele aprobate în cadrul acestui Apel, va fi oferit în
formă de:
a.

garanții financiare: în sumă totală de 30 milioane lei;

b.

granturi: în sumă totală de 20 milioane lei;

conform condițiilor descrise în Anexa 1 la prezentul Apel, în baza Contractului de finanțare
(Contractului de acordare a garanției financiare și/sau a Contractului de grant) semnat de către Fond şi
Solicitantul de finanțare, propunerile de proiect ale căruia vor trece cu succes procedurile de evaluare și
vor fi aprobate de către CA.
3. Fondul va oferi suport financiar pentru finanțarea propunerilor de proiect pînă la momentul epuizării
sumelor alocate pentru prezentul Apel. Cu toate acestea, valoarea totală a alocărilor pentru prezentul
Apel poate fi revizuită prin deciziile CA, în dependență de disponibilitățile Fondului corelate cu existența
proiectelor de investiții, elaborate și depuse la Fond.

B. Eligibilitatea solicitanților de finanțare și a propunerilor de proiect
1. Propunerile de proiect vor fi depuse de către solicitanții de finanțare - reprezentanţi autorizaţi ai entităților
juridice cu scop lucrativ angajate în activități economice, care constau în producerea și furnizarea de
bunuri sau servicii, indiferent de forma organizatorico-juridică, din orice domeniu al economiei naționale,
care corespund următoarelor cerințe:
a)

sînt entități cu tipul de proprietate privată;

b)

sînt entități cu tipul de proprietate de stat sau municipală (sens de stat);

c)

sînt entități funcţionale și nu sînt în proces de insolvabilitate, faliment sau lichidare;

d)

nu au datorii față de bugete;

e)

nu sînt în litigiu sau parte în careva procese în instanțele de judecată;

f)

nu au beneficiat de suport în cadrul programelor investiționale oferite de instituțiile financiare
internaționale pentru același obiectiv pentru care se solicită finanțarea (de ex. liniile de credit MOSEEF
sau MOREEF ale BERD sau altele similare).

2. Propunerile de proiect trebuie să prevadă realizarea măsurilor de EE și/sau SER eligibile, care sînt
descrise în Anexa 2 la prezentul Apel.
3. Fondul nu va oferi suport financiar pentru proiectele sau părțile componente ale acestora, care sunt
descrise în pct.51 al Regulamentului Fondului.
4. În cadrul prezentului Apel, nu sunt eligibile pentru finanțare măsurile care se referă la următoarele
obiective:


construcții temporare sau în proces de construcție;



clădiri nefuncționale pe parcursul ultimelor 12 luni sau mai mult;



clădiri cu perioadă de funcționare redusă sau nesigure, cu probleme structurale grave (Notă: un studiu
special a stabilității structurale a clădirii (Raport de expertiză tehnică) pentru verificarea stării
structurii/elementelor clădirii și capacitatea acesteia de a suporta sarcini adiționale);



clădiri de o valoare arhitecturală sau istorică, cărora, prin implementarea de măsuri EE în anvelopa
clădirii ar putea fi afectat aspectul exterior;



clădiri utilizate ca lăcașuri de cult și pentru activități religioase.

5. Măsurile care prevăd deconectarea de la sistemul centralizat de încălzire nu sunt eligibile în cadrul
prezentului Apel.
6. Fiecare solicitant poate depune pînă la 2 propuneri de proiect. Solicitanții sunt încurajați să depună
propuneri care conțin măsuri integrale de EE și SER. Fiecare măsură sau pachet de măsuri și costurile
aferente acestora trebuie să fie descrise separat, astfel încît Fondul să obțină suficiente informații
necesare pentru efectuarea evaluării fiecărei măsuri sau pachet de măsuri în parte. Fondul își rezervă
dreptul de a respinge propunerea de proiect integral sau unele măsuri de EE sau SER incluse în ea.
7. Soluţiile tehnice/măsurile propuse în propunerile de proiect nu trebuie să se suprapună, în sensul în care
un proiect în întregime sau părțile componente esențiale ale acestuia nu pot reprezenta o parte
componentă a altui proiect propus spre finanţare de către acelaşi Solicitant în cadrul prezentului Apel.
8. Valoarea totală (fără TVA) a suportului solicitat de către Solicitantul de finanțare din partea Fondului
pentru finanțarea proiectului trebuie să se încadreze în limite de la 300.0 mii lei pînă la 5.0 milioane lei.
9. Indiferent de numărul de propuneri de proiect depuse în cadrul acestui Apel de către Solicitantul de
finanțare, suma totală care poate fi solicitată de la Fond de către acesta nu poate depăși 5.0 milioane lei.

C. Eligibilitatea investițiilor
1. Măsurile de EE/SER propuse trebuie să fie bazate pe tehnologii disponibile comercial, tehnici verificate și
binecunoscute, aplicate pe larg în Republica Moldova și/sau peste hotare. Tehnologiile pilot sau
experimentale nu sînt eligibile.
2. Implementarea măsurilor propuse trebuie să fie fezabilă din punct de vedere tehnic și să corespundă
standardelor și normelor în vigoare în Republica Moldova.
3. Investițiile eligibile în cadrul prezentului Apel sunt limitate la măsuri de EE/SER care fac parte din
următoarele categorii:


Măsuri principale de EE/SER - intervenții de EE/SER care rezultă în economii directe și semnificative
de energie;



Lucrări minore și auxiliare de renovare a sistemelor energetice aferente măsurilor principale de
EE/SER;



Măsuri de management energetic.

4. Descrierea detaliată a măsurilor eligibile și neeligibile, precum și cerințele specifice pentru punerea în
aplicare a acestora sunt prezentate în Anexa 2 la prezentul Apel.

D. Eligibilitatea costurilor
1. Costurile eligibile sunt costurile aferente implementării proiectului aprobat spre finanțare de către CA,
care vor fi descrise în Contractul de finanțare. Costul total eligibil al proiectului poate include:


Costurile pentru implementarea completă a măsurilor principale de EE / SER (vezi pct.C.3 de mai sus);



Costurile pentru implementarea completă a lucrărilor minore și auxiliare de renovare aferente măsurilor
principale de EE/SER;



Costurile pentru implementarea completă a măsurilor de management energetic;



Costurile privind asistența tehnică (Raportul de audit energetic/studiul de fezabilitate, expertize tehnice,
pregătirea documentelor pentru licitații, elaborarea proiectelor tehnice, supravegherea lucrărilor,
obținerea licențelor și avizelor necesare, alte costuri justificate aferente asistenței tehnice, necesare
pentru a sprijini beneficiarul proiectului la toate etapele de implementare a acestuia).

2. Costurile eligibile pentru obținerea suportului financiar din partea Fondului sunt costurile care pot fi
confirmate prin facturi și alte documente de evidență contabilă în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Facturile pentru cheltuielile suportate precum și alte documente justificative sînt recunoscute în calitate
de costuri eligibile în cazul în care acestea sînt emise la o dată ulterioară depunerii la Fond a Propunerii
inițiale de proiect. Excepție fac numai costurile aferente Rapoartelor de audit energetic, Studiilor de
fezabilitate și Expertizelor tehnice necesare pentru pregătirea propunerii de proiect. Aceste cheltuieli
sunt eligibile cu condiția că finalizarea studiilor menționate nu au o vechime care depășește termenul de
12 luni anterior datei depunerii Propunerii inițiale de proiect la Fond.
4. Orice cheltuieli ale solicitantului suportate pînă la data semnării Contractului de finanțare cu
Fondul vor fi efectuate exclusiv pe riscul propriu al Solicitantului. Fondul nu va rambursa sau
compensa financiar cheltuielile solicitantului, în cazul respingerii propunerii de proiect la orice etapă de
evaluare sau aprobare.
5. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nu reprezintă un cost eligibil pentru finanțare din partea Fondului și,
prin urmare, nu va fi luată în considerație la calcularea eficienței proiectelor de investiție.
6. În scopul de asigurare a direcționării părții majore a fondurilor în investiții în măsuri principale de EE/SER
și excluderii posibilității de supradimensionare a fondurilor pentru alte lucrări auxiliare sau de asistență
tehnică, se vor impune limite în privința structurii costului total al proiectului. Cerințele cu privire la
structura bugetului și detaliile suplimentare referitoare la condițiile costurilor eligibile și aportul
Solicitantului sunt descrise în Anexa 3 la prezentul Apel.

E. Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect
1. Depunerea și evaluarea propunerilor de proiect vor fi efectuate în conformitate cu procedura descrisă în
Regulamentul Fondului, prin respectarea următorilor pași, specifici Apelului dat:
a)

Începînd cu data menționată în Capitolul G de mai jos, Solicitantul de finanțare va depune în adresa Fondului o
Scrisoare de solicitare, conform modelului prezentat în Anexa 4 la prezentul Apel, la care vor fi anexate
următoarele documente:


Propunerea iniţială de proiect (PIP), Anexa nr.1 la Regulamentul Fondului (poate fi descărcată de pe
pagina Web a Fondului), la care vor fi atașate următoarele documente:







Declaraţie semnată cu privire la asumarea răspunderii;
Autorizaţia de mediu pentru proiect (avizat de Inspectoratul ecologic teritorial);
Raportul de audit energetic sau Studiul de fezabilitate (după caz);
Raport de expertiză tehnică a clădirii (după caz), întocmit în conformitate cu prevederile
Hotărîrii Guvernului nr.936 din 16.08.2006;
Certificat privind lipsa sau existența datoriilor față de Bugete (inclusiv CNAS, CNAM);
Altele (la solicitarea expertului de proiect).

Notă: Solicitanții de finanțare interesați pot apela la suportul consultativ oferit gratis de către specialiștii
Fondului desemnați în acest scop, pînă la momentul depunerii PIP. Detaliile suplimentare pot fi
obținute pe pagina Web a Fondului.

b)

Fondul va înregistra data și ora de depunere a fiecărei Propuneri inițiale de proiect (PIP), prin atribuirea unui
număr unic de identificare acesteia. Din momentul depunerii PIP pînă la înștiințarea solicitantului în privința
rezultatelor evaluării PIP este interzisă orice formă de comunicare dintre solicitantul de finanțare și
reprezentanții Fondului;

c)

PIP vor fi evaluate (evaluare și aprobare inițială) în ordinea recepționării acestora de către Fond și va fi axată
pe:

Conformitatea administrativă, adică confirmarea faptului că a fost depus setul deplin de documente și
că acestea au fost datate, semnate și ștampilate în modul corespunzător;


Eligibilitatea solicitantului de finanțare și a propunerii de proiect conform cerințelor prezentate în
Anexa 2 și Anexa 3 la prezentul Apel;



Conformitatea tehnică și financiară.

Evaluarea PIP va fi efectuată în conformitate cu criteriile de evaluare prezentate în Anexa 5 la prezentul Apel în
termen de pînă la 15 zile lucrătoare.
d)

PIP care în urma evaluării inițiale de către Fond au fost determinate ca fiind acceptabile pentru dezvoltare
ulterioară, vor fi transmise Instituției financiare participante (IFP) indicate în Scrisoarea de solicitare pentru
evaluarea inițială de către aceasta în temeiul Acordului de colaborare semnat de către Fond cu IFP. În cazul în
care solicitantul de finanțare nu a indicat nicio IFP, PIP respectivă va fi propusă spre evaluare tuturor IFP;

e)

IFP va evalua PIP și va informa Fondul în termen de pînă la 10 zile lucrătoare în privința acceptării sau
respingerii PIP;

f)

Numai PIP care au trecut cu succes etapa de evaluare iniţială de către Fond și IPF vor fi aprobate și
recomandate pentru dezvoltare ulterioară;

g)

Fondul va informa solicitantul de finanțare imediat după finalizarea procesului de evaluare și aprobare inițială a
PIP și va prezenta recomandările pentru a fi luate în considerare la elaborarea Descrierii detaliate a proiectului,
în cazul în care PIP a trecut cu succes la etapa următoare, sau o justificare succintă în cazul respingerii
acesteia. Lista detaliată a documentelor necesare pentru a fi depuse împreună cu Descrierea detaliată a
proiectului va fi publicată pe pagina Web a Fondului;

h)

În cazul respingerii PIP, solicitantul de finanțare are posibilitatea să îmbunătățească și să depună repetat
(numai o singură dată) PIP respectivă;

i)

Solicitanții de finanțare, ai căror PIP au fost aprobate la etapa de evaluare și aprobare inițială, vor depune în
adresa Fondului Descrierea detaliată a proiectului (DDP) în conformitate cu prevederile Regulamentului
Fondului. Fondul va înregistra data și ora de depunere a acesteia. Începînd cu momentul depunerii DDP pînă
la înștiințarea solicitantului în privința rezultatelor evaluării este interzisă orice formă de comunicare dintre
solicitantul de finanțare și reprezentanții Fondului;

j)

DDP depuse la Fond vor fi evaluate în conformitate cu prevederile pct.76-78 ale Regulamentului Fondului în
termen de pînă la 20 de zile lucrătoare. Numai proiectele care au trecut cu succes etapa de evaluare a
fezabilităţii tehnice, financiare şi de mediu (reprezentînd temeiul evaluării detaliate a proiectului), vor primi
suport din partea Fondului. Evaluarea va fi efectuată în baza criteriilor “da-nu”, care sunt descrise în Anexa 6 la
prezentul Apel;

k)

În cazul respingerii DDP, Fondul va informa solicitantul de finanțare cu o justificare succintă a motivelor de
respingere. Astfel, solicitantul nu va avea dreptul să îmbunătățească și să depună repetat DDP respectiv;

l)

Solicitanții de finanțare, ale căror propuneri de proiect vor trece cu succes etapa de evaluare și aprobare
prealabilă a proiectului și vor fi ulterior aprobate de către CA, vor semna Contractul de finanțare cu Fondul.
Modelele Contractului de finanțare sînt prezentate în Anexa 7 și Anexa 8 la prezentul Apel. Fondul își rezervă
dreptul de a negocia termenii și condițiile Contractelor de finanțare;

m) Contractul de finanțare poate fi în formă de:


Contract de acordare a garanției financiare;



Contract de grant.

F. Consecutivitatea evaluării propunerilor de proiect în baza principiului „Primul venit primul servit”
1. Documentele urmează a fi depuse la sediul Fondului pentru Eficienţă Energetică cu adresa: mun.
Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, etajul 6, bir. 614, MD-2004, începînd cu data de 05
noiembrie 2014, ora 08:00.
(Persoana responsabilă de recepționarea documentelor – dl Victor Manolache )

2. Evaluarea propunerilor de proiect va fi bazată pe principiul “Primul venit - primul servit” (PVPS).
3. Fondul va recepționa propuneri de proiect pînă la momentul epuizării sumelor alocate pentru Apel.
4. PIP vor fi evaluate în ordinea recepționării acestora de către Fond. Lista propunerilor de proiect, aranjată
în ordine cronologică conform datei/orei recepționării PIP, nu va fi menținută pentru evaluarea DDP.
Toate DDP vor fi evaluate în ordinea recepționării acestora de către Fond.
5. Fondul va aplica cu strictețe criteriile de evaluare și va respinge propunerile de proiect neeligibile. PIP și
DDP care vor fi respinse de către Fond, nu vor menține locul lor în lista cronologică a propunerilor de
proiect. Depunerea propunerii îmbunătățite va fi considerată ca o “propunere nouă” și va fi evaluată în
ordinea recepționării acesteia. Se recomandă insistent ca toți solicitanții să depună propuneri de proiect
de o calitate înaltă, ceea ce va permite trecerea cu succes a etapelor de evaluare.

G. Recomandări
În scopul elaborării și depunerii la Fond a propunerilor de proiect calitative, este exigent recomandat ca toate
părțile implicate să viziteze cu regularitate pagina web a Fondului: www.fee.md, unde permanent sînt
publicate și actualizate informațiile referitoare la prezentul Apel.
Mai multe detalii pot fi obținute la: tel. (+373) 60 003 077

