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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII 
Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență 

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR 

1. Problema identificată 

1.1 
Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie 
și situaţia la momentul curent 

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și 
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor? 
Ce recomandări se pot face? 
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2.  Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului 
European 

2.1  Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201 

Da       Nu           
Detalii despre probleme identificate. 

2.2 Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202 

Da Nu 
Detalii despre probleme identificate. 

2.3 Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat3

Fără sărăcie Inegalităţi reduse 

Foamete “zero” Orașe și comunităţi durabile 

Sănătate și bunăstare Consum și producţie responsabile 

Educaţie de calitate Acţiune climatică 

Egalitate de gen Viaţa acvatică 

Apă curată și sanitaţie Viaţa terestră 

Energie curată și la preţuri accesibile Pace, justiţie și instituţii eficiente 

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐
european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf 
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020-
COR-1/ro/pdf  iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf  
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Industrie, inovaţie și infrastructură 

3 Descrierea reformei și a investiţiilor aferente

3.1 Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea 
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.2 Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa 
și eventualii parteneri ai acestor entități.

3.3 Costul total al intervenţiei, perioada de implementare 
/raportare și metodologia de estimare a costurilor

Costuri (euro) 

2021 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

TOTAL 

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor. 
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3.4 Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.5  Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se 
asigură implementarea integrală până în 2026 

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
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3.6 Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea  
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici 

3.7 Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice 
descrise de UE4 

DA NU 

Accelerarea

Renovarea

Reîncărcarea și realimentarea 

Conectarea

Modernizarea

Dezvoltarea

Recalificarea și 
perfecţionarea 

3.8 Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.9  Contribuţia la componenta digitală a PNRR 

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte 
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament 
Codul tipului de intervenţie: 

0% 40% 100% 

3.10  Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat 
Fără implicaţii Acoperit de

Regulamentul de 
exceptare (GBER) 

Schemă actuală 
aprobată 

Notificare către 
Comisia Europeană 
necesară 

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en 
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada 
următoare 
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3.11  Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm" 
în cadrul intervenţiei propuse 

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE 
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6 

3.12 Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7 

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN 
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri 

pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să 
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali. 
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3.13  Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi 

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8 

3.14 Contribuţia la alte documente programatice ale UE

 Lb{¢L¢¦¤L!κhwD!bL½!¤L!κt9w{h!b! 

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație 
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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	Titlul Interventiei: Creșterea capacităților de stocare a energiei electrice, condiție esențială pentru tranziția climatică
	Descriere: România, ca și întreaga UE, se confruntă cu problema schimbărilor climatice și a degradării mediului. Aceste provocări duale necesită politici coerente pentru a asigura o dezvoltare durabilă. Cu o capacitate de stocare de doar 2MW realizată prin baterii, flexibilitatea sistemului energetic românesc depinde în prezent de producția convențională pe bază de cărbune și gaz natural. Conform EWEA, acest lucru se reflectă în gradul ridicat de concentrare pe piața de echilibrare, producătorii de energie din surse regenerabile fiind nevoiți să plătească unele dintre cele mai mari costuri de echilibrare din Europa. Directiva 2019/944 și Regulamentul 2019/943 stau la baza unui design reînnoit al pieței de energie electrică, conferind stocării de energie același grad de importanță cu generarea acesteia.Strategia Comisiei Europene din 2018 recunoaște că pentru a integra noi capacități de producție a energiei din surse eoliene și fotovoltaice, este necesară creșterea capacităților de stocare. DG Energy a publicat în 2020 un studiu privind stocarea energiei - Contribution to the security of the electricity supply in Europe - subliniind faptul că stocarea poate contribui semnificativ la obiectivele privind flexibilitatea și securitatea aprovizionării cu energie. Totodată, acest studiu oferă o estimare privind necesarul de capacități de stocare până în 2030 și până în 2050. Conform acestuia va fi necesară o capacitate de stocare de 108 GW până în 2030, din care 67 GW ar trebui să fie pe bază de baterii. În România, conform versiunii actualizate a PNIESC, se menționează ca până în 2030 trebuie să se ajungă la o capacitate de stocare de 400 MW. Doar că această cifră este preluată din Planul de Dezvoltare a RET perioada 2018 – 2027, al Transelectrica, care specifică faptul că această țintă ar trebui atinsă până în 2025. Dacă luăm în considerare Planul de Dezvoltare a RET perioada 2020 – 2029, aprobat în luna decembrie a anului trecut, vedem că necesarul de stocare în 2029 va fi 1000 MW. Astfel, este necesară creșterea ambiției în privința reformelor și investițiilor aferente acestui sector.
	Group3: Choice1
	ProblRT: În ceea ce privește obiectivul referitor la politicile climatice (ODD13), Româniaeste sub media UE în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, consumul de energie și consumul de energie din surse regenerabile. Pentru ca România să poată să își atingă obiectivele prevăzute pentru 2030, nivelul de ambiție al obiectivelor prevăzute în Proiectul planului național integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice trebuie să fie mai mare.
	Group1: Choice3
	ProblST: O infrastructură mai bună ar permite României să-și valorifice potențialul de producere de energie electrică din surse regenerabile. Investițiile în tehnologiile ecologice și în soluții durabile, precum și asigurarea unei finanțări adecvate vor fi esențiale pentru atingerea obiectivelor urmărite în materie de climă și energie și pentru conturarea unui nou model de creștere. 
	Check Box6: Yes
	Check Box7: Off
	InstResp: Ministerul Energiei. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei. Companiile cu capital majoritar sau integral de stat din sectorul energetic. Companii private din sectorul energeticParteneri: societatea civilă, prosumatori
	Beneficiari: Companiile cu capital majoritar sau integral de stat din sectorul energeticCompanii private din sectorul energeticProsumatoriPublicul larg
	2021: 50000000.0
	2022: 100000000
	2023: 100000000
	2024: 100000000
	2025: 100000000
	2026: 50000000
	Total: 500000000
	MetCost: Buget: minim 500 mil. EUR, în funcție de tehnologieBaterie la scară utilitară:Acumulator litiu-ion: 200-900 USD / KWAcumulator plumb-acid: 300-700 USD / KWAcumulator sodiu-sulf: 350-3.000 USD / KWStocare hidroelectrică: 630-3,600 EUR /kW2
	DescriereDetaliu: Având în vedere nivelul scăzut de adecvare al rețelelor electrice românești, precum și necesitatea de a extinde capacitatea de producție a energiei electrice din surse regenerabile, trebuie găsite oportunități pentru a crește capacitatea de stocare a energiei.Pentru a se întâmpla acest lucru două lucruri sunt necesare: componenta de reformă a cadrului legislativ și componenta de investiții și subvenții.1.Reforma cadrului legislativ- ar trebui creat un cadru de reglementare adecvat pentru implementarea diferitelor tehnologii de stocare, capabil să creeze un sistem funcțional de remunerare pentru investitori. Modificările ar trebui să constea în:- Norme și proceduri privind integrarea tehnică a diferitelor tehnologii de stocare, atât la nivelul producătorilor mari de energie, cât și la nivelul producătorilor non-utilitari, care să cuprindă rolurile și responsabilitățile tuturor participanților ( producători, operator de transport şi de sistem, furnizori, etc.). De exemplu, în prezent, bateriile sunt tratate ca fiind capacități de putere suplimentare, astfel încât fermele mici de RES (mai puțin de 10 MW) se confruntă cu provocarea de a depăși puterea lor de ieșire în rețea licențiată și pragul reglementat (capacitate instalată inițială + capacitate de stocare) fiind astfel nevoite să solicite trecerea la un nivel de tensiune mai ridicat, care vine cu costuri fixe ridicate pentru investitori.- Crearea posibilității, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2019/944, ca operatorii de distribuție să poată utiliza baterii pentru a atenua impactul financiar al pierderilor tehnice și comerciale în facturile consumatorilor finali.- Acces egal la licitații pentru servicii auxiliare privind facilitățile de stocare la scară utilitară, pentru a spori concurența efectivă pe piața de echilibrare. În acest sens, Regulamentul 2017/2195 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electricăi (EGBL) impune punerea în aplicare a schimburilor la nivelul UE pentru echilibrarea serviciilor de piață. În acest scop, operatorii de transport ai statelor membre dezvoltă următoarele platforme:a) IGCC- Coordonarea Internațională pentru Controlul Rețelei, pentru compensarea dezechilibrelor.b) PICASSO- Platforma pentru Coordonarea Internațională a Restabilirii Frecvenței cu Activare Automată și Operarea Stabilă a Sistemuluic) MARI- Inițiativa privind Rezervele cu Activare Manuală, pentru restaurare a frecvenței cu activare manualăd) TERRE- Schimbul de rezerve de înlocuire transeuropean, pentru înlocuire rezerve2. Investiții și subvenții- pentru a dezvolta acest sector vor fi necesare scheme de finanțare și subvenții. Printre măsurile de urmat:a) Extinderea ajutoarelor pentru prosumatori și în ceea ce privește capacitățile de stocare.b) Mecanisme financiare de ajutor pentru stocarea energiei ,care să ofere venituri fixe pentru capacitățile actuale sau viitoare de stocare astfel încât să existe în mod continuu capacități disponibile.c) Scheme noi de ajutoare care să includă și capacități de stocare pentru diferite domenii (agricultură, industrie etc.)
	DescriereMatur: Din capacitatea de stocare existentă de doar 2 MW, prima unitate de stocare a energiei a fost montată lângă un parc eolian din localitatea Cobadin, județul Constanța, iar cea de a doua este conectată la parcul fotovoltaic din Băilești, județul Dolj.Conform informațiilor pe care le deținem există interes din partea producătorilor de energie electrică din surse eoliene, de a instala capacități de stocare.În plus, costurile de stocare pe bază de baterii (mai ales cele pe bază de litiu-ion) scad rapid, ca urmare a dezvoltării tot mai accelerate a tehnologiilor de stocare. Acest tip de stocare este folosit deja pe scară tot mai largă.
	ModSprijin: Măsura propusă vine în sprijinul producătorilor de energie din surse regenerabile prin faptul că aceștia vor putea introduce energie în rețea, chiar și în momentul în care fenomenele naturale nu mai permit producția acesteia.În același timp, această măsură va duce la scăderea costurilor de echilibrare, ce se va resimți mai departe în facturile la energie ale cetățenilor și la mitigarea schimbărilor climatice. 
	Group2: Choice2
	Group4: Choice3
	Group5: Choice1
	Group6: Choice1
	Group7: Choice1
	Group8: Choice1
	Group9: Choice2
	Group10: Choice2
	Group11: Choice1
	Group12: Choice4
	DNSH: Propunerea contribuie substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, conform cu prevederile articolului 10, alineatul (1), litera a) din Regulamentul 852/2020. Această propunere contribuie la stabilizarea concentrațiilor de gaze cu efect de seră, prin faptul că stochează energia electrică produsă din surse regenerabile pentru o utilizare ulterioară, când fenomenele naturale nu mai permit producția acesteia.
	Targhets: Creșterea capacității de stocare a energiei de la 2 MW în prezent la minim 500 MW în 2026.
	Milestones: Elaborarea normelor și procedurilor privind integrarea tehnică a capacităților de stocare.Crearea cadrului legal pentru producătorii de energie din surse regenerabile cu o capacitate sub 10 MW, să poată să instaleze sisteme de stocare a energiei.Extinderea schemei de ajutor pentru prosumatori astfel încât să poată fi instalate capacități de stocare a energiei.Dezvoltarea platformelor care ar facilita accesul serviciilor de stocare pe piața de echilibrare.
	AlteUE: Măsura propusă contribuie 100% la obiectivele privind schimbările climatice, conform codului 033 din Anexa IIA și 40% la obiectivele privind tranziția digitală, conform cod 033 din Anexa III a Regulamentului FRR.Totodată, măsura contribuie la atingerea obiectivelor din Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.
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