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Nr. 293/08.12.2022 

 

Către: Ministerul Energiei 

Referitor la: Solicitare prelungire apel PNRR adresat Sprijinirii investițiilor în dezvoltarea 

capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) 

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

1) Având în vedere deschiderea pe data de 28 noiembrie 2022 a apelului din cadrul PNRR adresat 

Sprijinirii investițiilor în dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) 

cu termen limită pentru depunerea aplicațiilor pe data de 28 decembrie 2022, 

 

solicităm prelungirea termenului limită de depunere a aplicațiilor până în luna februarie deoarece 

pentru obținerea Certificatului de urbanism sunt necesari următorii pași: 

a) Definirea soluției tehnice pentru stocare; 

b) Memoriu proiectant pentru solicitarea Certificatului de Urbanism; 

c) Depunere documentație Certificat Urbanism; 

d) Administrația Publică are la dispoziție până la 15 zile lucrătoare pentru emiterea 

certificatului. 

   

Doar după obținerea Certificatului de Urbanism se pot depune documentațiile aferente celorlalte 

avize necesare (Mediu, Natura 2000, alte avize specifice solicitate prin CU). 

 

Având în vedere lipsa de precedent în România pentru investiții similare în capacități de stocare în 

baterii de această anvergură și lipsa de expertiză în domeniu a autorităților emitente a acestor 

documente ne așteptăm ca termenele menționate mai sus să fie depășite.  

 

Ținând cont că perioada 30 noiembrie - 2 decembrie a fost nelucrătoare și zilele libere legale aferente 

perioadei sărbătorilor de iarnă, considerăm că este imposibilă elaborarea unei aplicații până pe data 

de 28 decembrie care să poată prezenta atașat Certificatul de Urbanism, Decizia de încadrare de la 

Administrația pentru Protecția Mediului și Avizul Natura 2000.  

 

Având în vedere principiul transparenței care presupune garantarea eliminării riscului de 

favoritism și de comportament arbitrar din partea autorităților, vă adresăm rugămintea de a 

publica anunțul acestei prelungiri până pe data de 16 decembrie 2022. 

 

2) De asemenea, vă rugăm să puneți la dispoziție varianta editabilă a Cererii de Finanțare. 

 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în 

cadrul acestei scrisori.   

 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

mailto:office@amcor.ro
http://www.amcor.ro/


   
 

© RELIANS CORP SRL 

 
2 

Verificat de către Comisia Profesională de Fonduri Europene (CPFE) din cadrul AMCOR 

 


