
 

 

 22 septembrie 2020 

Către:  GUVERNUL ROMÂNIEI 

În atenția: Domnului Virgil POPESCU, Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri 

  Domnului Marcel BOLOȘ, Ministrul Fondurilor Europene  

 

 

Ref: Ordonanța de Urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național 

de Relansare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență 

 

Stimate domnule Ministru Popescu, 

Stimate domnule Ministru Boloș,   

În numele Grupului de Lucru pe Energie din cadrul Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), dorim 

să supunem atenției și analizei dumneavoastră o serie de propuneri pentru îmbunătățirea proiectului 

de Ordonanță de Urgență privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și 

Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de Redresare și Reziliență, discutat și aprobat în cadrul ședinței de Guvern din data de 

31.08.2020.  

1. Primul aspect vizează excluderea din categoria beneficiarilor eligibili a operatorilor privați care 

ar dori implementarea de proiecte de investiții și finanțarea lor în cadrul Planului Național de 

Relansare și Reziliență (PNRR). Consistenți cu recomandările anterioare avansate de către 

comunitatea de afaceri, apreciem că includerea operatorilor privați printre beneficiarii 

eligibili în cadrul PNRR ar putea avea un efect stimativ asupra investițiilor private. 

 

2. Al doilea aspect se referă la nevoia de a finanța în cadrul PNRR proiectele de investiții care 

își propun producere de energie electrică și termică din resurse regenerabile și producere 

de energie electrică (inclusiv în procese de cogenerare) pe gaz natural în imediata vecinătate a 

marilor consumatori industriali, în vederea îmbunătățirii eficienței rețelelor de transport precum 

și pentru flexibilitatea pe care o oferă în sistemul energetic național prin creșterea integrării 

surselor de energie regenerabilă. Acest demers este motivat de necesitatea sprijinirii 

implementării acestui tip de proiecte de investiții, din fonduri europene. Dezvoltarea acestor 

proiecte ar contribui la atingerea obiectivelor de mediu asumate de România în contextul 

politicilor europene, la obiectivul de decarbonare al economiei, precum și la introducerea de 

modele de afaceri circulare în economia națională în vederea îmbunătățirii eficienței rețelelor 

de transport precum și pentru flexibilitatea pe care o pot oferi în SEN prin creșterea integrării 

RES.  

Un alt aspect vizează absența eligibilității la finanțare a acestor proiecte de producere a energiei din 

resurse regenerabile în cadrul Programului Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 (PODD). 



 

 

Apreciem că ar fi oportună finanțarea acestor tipuri de proiecte (în special solar și eolian) prin 

intermediul PODD în conformitate cu asumarea acestor investiții ca fiind prioritare în contextul Priorității 

de politici europene OP 2 O Europă mai verde. O astfel de abordare ar aduce coerență în cadrul 

exercițiului de programare și ar conduce la reflectarea priorităților de politici asumate, la nivelul 

programelor operaționale și al instrumentelor de finanțare.  

Mai mult, dorim să atragem atenția asupra necesității instalării unor noi capacități nete de producție a 

energie din SRE, pentru a putea atinge ținta privind cotele SRE globale propusă în PNIESC. Astfel, 

necesarul noilor capacități nete de producție energie din SRE este: 

Eolian:   

 + 822 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;  

 + 559 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;  

 + 556 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;  

 + 365 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027.  

 

Solar:  

 + 994 MW capacitate instalată suplimentar în 2022 față de 2020;  

 + 1.037 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 față de 2022;  

 + 528 MW capacitate instalată suplimentar în 2027 față de 2025;  

 + 1.133 MW capacitate instalată suplimentar în 2030 față de 2027. 

De asemenea, la orizontul 2027 – 2030, suplimentar instalării de capacități adiționale eoliene și solare, 

va fi necesară păstrarea capacității existente în prezent, prin procesul de repowering. În acest sens, 

capacitățile rezultate în urma activității de repowering considerate la întocmirea prezentului Plan sunt 

de:   

 Eolian – aproximativ 3 GW capacitate instalată repowering;   

 Solar – aproximativ 1,35 GW capacitate instalată repowering. 

 

Fig. 1. Traiectorie estimată a a capacităţii nete instalate. Sursa: PNIESC, p. 53 

În contextul politicilor europene de decarbonizare, PNIESC anticipează pentru România înlocuirea 

capacităților de producere a energiei din cărbune cu electricitate cu emisii reduse de carbon. Sprijinul 

este necesar pentru dezvoltarea capacităților de cogenerare de înaltă eficiență, din următoarele motive: 

(i) Aproximativ 22% din producția de energie din România are ca sursă cărbunele, care ar trebui 

înlocuit cu surse cu conținut scăzut de carbon; 



 

 

(ii) Dezvoltarea sistemelor de energie regenerabilă (soare, vânt) trebuie susținută de dezvoltarea 

paralelă a unor surse stabile de energie pentru echilibrare; 

(iii) Unitățile de cogenerare vor contribui la securitatea aprovizionării cu energie, unul dintre cei 

șase piloni ai Planului Național. 

Luând în considerare importanța acestor proiecte pentru atingerea obiectivelor asumate de România în 

contextul politicilor europene pentru mediu, energie și a tranziției către o economie sustenabilă, cu 

emisii scăzute de gaze cu efect de seră, vă recomandăm ca aceste tipuri de proiecte să beneficieze 

de sprijin în cadrul PNRR. 

CDR urmărește îndeaproape evoluțiile în sectorul energetic și consideră că dezvoltarea politicilor publice 

în acest domeniu ar trebui să aibă în vedere prioritizarea măsurilor necesare pentru a crește încrederea 

investitorilor în România, în special într-un context în care parteneriatul între sectorul public și sectorul 

privat ar trebui să atingă noi dimensiuni astfel încât obiectivele din planurile naționale în domeniul 

energetic să fie atinse printr-un efort comun și susținut.  

Pentru a discuta aceste subiecte, precum și modul în care obiectivele sectorului energetic sunt reflectate 

în matricea instrumentelor financiare care vor fi disponibile României în viitoarea perioadă de 

programare, atât în cadrul Next Generation EU cât și în Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, rămânem 

la dispoziția dumneavoastră pentru organizarea unei întâlniri tehnice în perioada următoare. 

 

Cu deosebită considerație, 

 

 

Christina Verchere 

Lider al Grupului de Lucru pe Energie 

Coaliţia pentru Dezvoltarea României 

 


