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Acțiunile finanțabile 

 

 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

 

Conform schemei de ajutor de stat, aprobată prin Ordinul ME nr. 1229/28.11.2022 (denumită în 

continuare Schema), prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Măsura de investiții I.4 Lanț industrial de 

producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv 

echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice, sub-măsura 3: Dezvoltarea capacităților 

de stocare a energiei electrice (baterii) (denumit în continuare PNRR I.4.3), se finanțează investițiile în stocarea 

energiei electrice. În acest sens, prin realizarea proiectelor finanțabile în cadrul Schemei se urmărește darea în 

funcțiune a unei capacități totale instalate de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh). 

În cadrul Ghidului Solicitantului și a Schemei, inclusiv anexele aferente, nu se regăsesc condiții care să 

limiteze eligibilitatea proiectelor doar la investițiile în capacități de stocare conectate, în mod direct, la capacități 

de producție din surse regenerabile de energie.  

Cu toate acestea, prin răspunsurile la întrebări frecvente privind PNRR I.4.3 (răspunsuri postate pe site-

ul Ministerului Energiei), a fost precizat că utilizarea preconizată a capacităților sprijinite prin Schemă privește 

„stocarea independentă a bateriei, conectată la rețea și la o unitate de generare a surselor regenerabile de 

energie, maximizând beneficiile generării de energie din surse regenerabile (de exemplu, asigurarea faptului 

că cea mai mare parte a producției poate fi injectată în sistem, optimizarea potențialului veniturilor, reducerea 

costurilor de echilibrare a rețelei)”.  

În scopul de a clarifica dacă este sau nu obligatorie conectarea bateriilor la surse de energie regenerabilă, 

unul dintre potențialii solicitanți de fonduri prin prezenta schema a inițiat o corespondență cu Direcția Generală 

Ajutor de Stat și Fonduri Europene din cadrul Ministerului Energiei. În cadrul acestei corespondențe, s-au primit 

următoarele răspunsuri: 

- “Justificarea investiției privind stocarea energiei electrice în baterii trebuie să fie fundamentată pe o 

situație existentă la momentul depunerii ofertei, fapt ce implică existența unei capacități de producție”, 

respectiv: 

- „Capacitatea de producție trebuie să aparțină în mod obligatoriu solicitatului de finanțare”, respectiv: 

- “Nu este eligibilă o investiție într-un sistem de stocare racordat doar la SEN, cu scopul de a furniza 

servicii de echilibrare rețea”, respectiv: 

 

Având în vedere aceste răspunsuri, deducem că sunt considerate neeligibile investițiile în capacități noi 

de stocare care sunt conectare exclusiv la SEN, interpretare ce este neconformă cu prevederile Schemei și a 
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Ghidului solicitantului, întrucât nu se regăsește nicăieri în cuprinsul acestor documente această restricționare de 

la finanțare.  

În contextul dat, supunem atenției faptul că această restricționare este lipsită de transparență și, în 

același timp, are ca rezultat o limitare nejustificativă și discriminatorie a tipurilor de investiții eligibile în 

cadrul măsurii, având caracter neconcurențial.  

O capacitate de stocare a energiei electrice racordată exclusiv la SEN este în deplină conformitate cu 

scopul și obiectivele specifice formulate în cadrul PNRR, Pilonul I. Tranziția verde, componenta C6. Energie, 

I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice 

(inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice, din următoarele 

considerente: 

1. Nici Schema, nici Ghidul Solicitantului, nu condiționează eligibilitatea investițiilor în 

capacități de stocare de conectarea, directă, a acestora la capacități de producție a energiei 

din surse regenerabile de energie (SRE). În acest sens, este important să punctăm că energia 

utilizată pentru alimentarea capacității de stocare poate să provină atât de la capacități de 

producție din SRE conectate, direct, la capacitatea de stocare, cât și de la capacități de producție 

din SRE conectate, indirect, la capacitatea de stocare (i.e., prin intermediul SEN). Practic, în 

ambele variante, finalitatea este identică, întrucât capacitatea de stocare este alimentată cu energie 

provenite din SRE, fiind irelevant, din perspectiva obiectivelor Schemei, dacă acea energie a fost 

furnizată printr-o conexiune directă sau prin intermediul SEN. 

2. Beneficiarii direcți/indirecți ai I4. sunt considerați, conform PNRR, C6. Energie, întreprinderile 

din piața de producere a bateriilor și a celulelor și panourilor fotovoltaice și din piața de stocare 

a energiei electrice, Ministerul Energiei. Piața de stocare a energiei electrice este formată din 

toate entitățile economice care dețin instalații de stocare a energiei electrice și pot contribui la 

asigurarea flexibilității sistemului energetic, indiferent dacă sunt sau nu și producători de energie 

electrică. În acest context, excluderea unităților de stocare care comercializează energie 

electrică prin prestarea serviciilor de sistem poate fi considerată discriminatorie. 

3. Activitatea economică de stocare a energiei electrice cu scopul de a furniza servicii de echilibrare 

rețea se autorizată în conformitate cu codul 3514 - Comercializarea energiei electrice. 

Principalele funcții pe care sistemul de stocare cu baterii le îndeplinește sunt: stocarea energiei 

electrice, transformarea energiei electrice din curent continuu în curent alternativ și invers, prin 

intermediul invertoarelor (producție de energie electrică), evacuarea energiei electrice în Sistemul 

Energetic Național (comercializare energie electrică). Prin urmare, activitatea economică este în 

acord cu prevederile din schema de ajutor de stat care stă la baza I4, măsura 3, respectiv: 

“Beneficiarii direcți sunt întreprinderile constituite în baza Legii societăților nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale căror proiecte au fost selectate drept 

câștigătoare în baza unei proceduri de ofertare concurențială, care au înscrise în actul constitutiv 

activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, corespunzătoare diviziunii 

35: "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" 

din clasificarea codurilor CAEN” precum și cu prevederile din Ghidul Solicitantului referitoare 

la Eligibilitatea solicitantului, respectiv:  
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„Activitatea înscrisă în Statutul societăţii (principală sau secundară) se incadreaza intr-una din 

categoriile prevăzute de codul CAEN 35, respectiv: 

- Productie de energie electrică;  

- Comercializare de energie electrică;”   

Având în vedere că activitatea de furnizare servicii de sistem este, în fapt, o activitate de 

comercializare  a energiei electrice, aceasta ar trebui să se încadreze pentru finanțare în cadrul I4, 

măsura 3. 

4. În cadrul PNRR, C6. Energie, măsura 3 din cadrul Investiției I4 are drept scop instalarea unei 

capacități totale de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW (sau 480 MWh) până în Q4 

2023. În cadrul acestei măsuri se urmărește dezvoltarea de noi capacități de stocare a energiei 

electrice, respectiv, prin achiziționarea și instalarea de baterii destinate stocării energiei electrice, 

cu impact asupra îmbunătățirii flexibilității rețelei de energie electrică. Planul Național Integrat 

pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC) prevede că România dorește ca până 

în anul 2030 să atingă ținta de 30,7% energii regenerabile în mixul energetic național. Conform 

acestui Plan, proiecțiile la nivelul anului 2030 prevăd o creștere a capacităților SRE de până la 

aprox. 6,9 GW. De asemenea, în orizontul anului 2050, conform planului strategiei energetice a 

României, 2020-2030 se estimează necesitatea de a asigura echilibrarea pentru cca. 15 GW 

instalați în centrale eoliene și fotovoltaice. O investiție într-o capacitate de stocare independentă 

răspunde întocmai acestor obiective, înscriindu-se în tendințele actuale de modernizare a parcului 

energetic cu capacități de stocare noi, pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, 

contribuind astfel la atingerea țintei propuse prin PNIESC pentru România.  

5. În cadrul PNRR, C6. Energie, Analiza DNSH se menționează, la descrierea I4. Lanț industrial de 

producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice 

(inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice, următoarele: “ 

Atât evoluția așteptată a cererii, cât și creșterea ponderii RES în mixul energetic, va conduce la o 

nevoie mare de dezvoltare de noi capacități de producție care să acopere nevoile de consum și 

dezechilibrele din sistemul energetic național. Pentru ca cererea de energie electrică să fie 

permanent acoperită, operatorii de sistem apelează la rezervarea de capacități de stocare energie 

dispecerizabile, ce contribuie la ajustarea producției în timp real în scop de echilibrare. 

Capacitățile de stocare a energiei în baterii pot oferi servicii pentru echilibrarea sistemului, 

respectiv reglaj primar, secundar și terțiar, deoarece producția respectiv consumul acesteia se 

poate ajusta cu ușurință în vederea urmăririi curbei de consum, iar adițional, acest tip de 

tehnologie nu depinde de factori naturali. Din punct de vedere tehnic și operațional, capacitățile 

de stocare cu baterii sunt caracterizate de un grad de variabilitate/reglaj ridicat, ceea ce înseamnă 

că producția lor poate fi ajustată facil și rapid la programul și cantitățile cerute sau la cererea 

existentă pe piață. Investiția urmărește să sporească flexibilitatea rețelei de energie electrică și să 

contribuie la integrarea capacităților suplimentare de producere a surselor regenerabile de 

energie. O capacitate de stocare independentă, construită întocmai în scopul de a furniza servicii 

de echilibrare rețea, este deplin conformă acestei descrieri din Analiza DNSH, fiind în același 

timp și mai fezabilă, mai curată și mai „verde” decât o instalație de stocare integrată unei alte 

activități economice.  

6. Activitatea de comercializare energie electrică prin furnizare servicii de sistem are ca rezultat si 

reducerea emisiilor de CO2, dislocând din piața serviciilor de sistem unități de echilibrare pe gaz 
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(motoare staționare), care in prezent au o cota de 10-15% din această piață, în afara creșterii pieței 

datorată capacității RES suplimentare. De asemenea, un nou sistem de stocare în baterii, 

independent de o capacitate de producție,  va aduce beneficii pentru sistemul energetic al 

României din următoarele considerente:  

 va asigura calitatea puterii în sistemul energetic național, cum ar fi reglajul frecvenței, 

echilibrarea vârfurilor de consum sau amortizarea fluctuațiilor; 

 va constitui o soluție pentru soluționarea situațiilor de neacoperire a curbei de sarcină; 

 va asigura o rezervă suplimentară exploatabilă sub forma serviciilor de sistem tehnologice 

(reglaj secundar şi terțiar rapid); 

 poate constitui o soluție marginală pe piața de echilibrare.  

 

În concluzie, activitatea economică de exploatare a unei capacități de stocare a energiei electrice în scopul 

de a furniza servicii de echilibrare rețea (reglaj frecvență, echilibrare vârfuri de consum, amortizare fluctuații) 

si/sau servicii de sistem tehnologice (reglaj secundar și terțiar rapid) contribuie în mod direct la realizarea 

obiectivelor măsurii 3 din cadrul I4, respectiv de a face posibilă “darea în funcțiune a unei capacități totale 

instalate de stocare a energiei electrice de cel puțin 480 MWh până în Q4 2025”. Asigurarea creșterii eficienței 

SEN prin utilizarea de noi capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie 

poate fi realizată de asemenea prin utilizarea capacităților de stocare independente, realizate exclusiv în acest 

scop, fără a fi obligatoriu ca acestea să fie conectate direct la o sursa de producție.  

Considerând aspectele prezentate mai sus, vă solicităm să ne confirmați faptul că proiectele care au 

în vedere înființarea de capacități de stocare a energiei electrice conectate exclusiv la rețea sunt de 

asemenea eligibile în cadrul PNRR I.4.3, fiind în conformitate cu prevederile Schemei și a Ghidului 

solicitantului și având contribuția proprie la reducerea impactului asupra mediului la nivel național și la 

creșterea / susținerea dezvoltării de noi capacități de producție din SRE. 

De asemenea, în Anexa 2.1 a Ghidului Solicitantului - Grila de verificare conformitate administrativă – 

punctul 3, apare o declarație pentru care nu există formular în Anexa 3 - Ghid Modele Declarații - și anume: 

Declarație privind conformitatea cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat. 

Astfel, vă rugăm să clarificați dacă declarația de la punctul 3 este aceeași declarație ca la punctul 7 din 

Grila de verificare. Dacă nu, vă rugăm să puneți la dispoziție formularul pentru Declarație privind conformitatea 

cu regulile de exceptare de la notificare a ajutorului de stat. 

Mai jos atașăm un print screen din grila de verificare administrative: 
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Având în vedere că data limită de depunere a proiectelor în cadrul PNRR I.4.3 este 28.02.2023, avem 

rugămintea să ne transmiteți cu celeritate răspunsul dvs.,  pentru a lua o decizie legată de elaborarea și depunerea 

acestui tip de proiecte.  

 

Pentru orice alte detalii/clarificări sau stabilirea unor eventuale întâlniri cu reprezentanții AMCOR vă 

stăm cu plăcere la dispoziție.  

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

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

Lucian Naum 

Coordonator CPFE AMCOR 
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