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Instrumente de finanțare națională

❑ P.O. Infrastructuri Mari

Axa /OS Valoare alocata € 
/apeluri lansate

Valoare contractata
RON /31.12.2018 

% contractare
31.12.2018 

6.1- D 97.472.260,40 12.804.627,05 1,3%

6.1- P 125.788.236

6.2 11.826.296 10.140.947,11 18%

6.3 11.165.455,00 58.576.600,91 109%

6.4 63.529.412 37.416.177,85 12%

7.1 140.349.629 301.176.031,51 45%

7.2 264.705. 882 - 0%

8.1 23.529.411 - 0%

8.2 51.700.000 214.496.026,71 86%



POIM– Axa Prioritara 6, Obiectivul Specific 6.1.
Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de distributie a 

energiei electrice 

Distributie
• Buget disponibil : 

• competitiv: 75.424.279,56 Euro

• necompetitiv: 22.047.980,84 Euro 

• Deschiderea apelului:

• competitiv: pana la 31.12.2020

• necompetitiv: pana la 01.07.2019

• Solicitanti eligibili:Operatorii de 
distribuţie/transport a energiei 
electrice care preiau energie produsă 
din resurse regenerabile de energie

• Valoarea totala a proiectului: Maxim 
5.000.000 euro

• Intensitatea maxima a co-finantarii: 100%

Productie
• Buget disponibil al apelului : 125.788.236 euro

• Deschiderea apelului:

• competitiv: pana la 31.12.2020

• Solicitanți eligibili:

-UAT

-Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară

-Start-up / IMM-uri/ Întreprindere mare

• Valoarea totala a proiectului: Maxim 15.000.000 
euro

• Intensitatea maxima a co-finantarii:

- UAT/ ADI: 98%

-Microintreprinderi si intreprinderi mici : 80%

- Întreprinderi mijlocii : 70%

- Întreprinderi mari: 60%



POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6- Obiectivul Specific

6.2 Reducerea consumului de energie la 
consumatorii industriali

• Buget disponibil al apelului : 11.826.296 
euro

• Deschiderea apelului: 
• Pana la 01.07.2019

• Solicitanti eligibili: Societăţile comerciale 
din industrie, mari consumatoare de 
energie,cu consumuri de peste 1.000 tep/an 
(definite drept mari consumatori de energie, 
conform ANRE), pentru care este necesară 
implementarea unor sisteme de monitorizare 
în vederea identificării rapide de soluţii pentru 
reducerea consumurilor tehnologice şi pentru 
care trebuie să existe un instrument de 
cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării 
măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

• Valoarea totala a proiectului: 200.000 euro
• Intensitatea maxima a co-finantarii: 100%

 6.4 
Reducerea consumului de energie la 
consumatorii industriali 

• Buget disponibil al apelului : 63.529.412 
euro

• Deschiderea apelului:
• competitiv: pana la 31.12.2020
• necompetitiv: pana la 01.07.2019

• Solicitanti eligibili: Microîntreprindere / 
IMM-uri/ Întreprindere mare

• Valoarea totala a proiectului: 15.000.000 
euro

• Intensitatea maxima a co-finantarii: 
-80% din costurile eligibile pentru 

intreprinderile mici,
-70% din costurile eligibile pentru 

intreprinderilor mijlocii,
-60% din costurile eligibile pentru 

intreprinderile mari



POIM 2014-2020, Axa Prioritară 7- Obiectivul Specific

7.1.
Creşterea eficienţei energetice prin

modernizarea sistemelor centralizate
de transport şi distribuţie a energiei
termice în orașele selectate

• Buget disponibil al apelului : 
140.349.629  euro

• Deschiderea apelului:

• competitiv: pana la 31.12.2020

• Solicitanti eligibili: APL din localitățile  
Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu 
Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani

• Intensitatea maxima a co-finantarii: 
98%

7.2 

Creşterea eficienţei energetice prin 
modernizarea sistemului centralizat de 

furnizare a energiei termice în 

Municipiul Bucureşti

 Buget disponibil al apelului : 264.705.
882 euro

• Deschiderea apelului:

• competitiv: pana la 31.12.2020

 Solicitanti eligibili: Municipiul 
București

 Intensitatea maxima a co-finantarii: 
98%



POIM 2014-2020, Axa Prioritara 8 : Sisteme inteligente şi sustenabile de 
transport al energiei electrice şi gazelor naturale

8.1. Creşterea capacităţii Sistemului
Energetic Naţional pentru preluarea
energiei produse din resurse
regenerabile

 Buget disponibil al apelului: 23.529.411 
euro

 Deschiderea apelului: pana la 31.03.2019

 Solicitanti eligibili: Operatorul de 
transport şi de sistem, Compania 
Nationala de Transport al Energiei 
Electrice, TRANSELECTRICA S.A.

 Intensitatea maxima a cofinanțării:

Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate
depăşi diferenţa dintre costurile eligibile și
profitul din exploatare aferent investiției.
Profitul din exploatare se deduce din costurile
eligibile ex-ante sau prin intermediul unui mecanism
de recuperare.

8.2 Creşterea gradului de
interconectare a Sistemului Naţional
de Transport a gazelor naturale cu alte
state vecine

 Buget disponibil al apelului: 51.700.000 
euro

 Deschiderea apelului: pana la 31.03.2019

 Solicitanti eligibili: Operatorul de 
transport şi de sistem, Societatea 
Națională de Transport Gaze Naturale 
“TRANSGAZ”- S.A.

 Intensitatea maxima a co-finantarii: 

Valoarea ajutorului de stat acordat nu poate
depăşi diferenţa dintre costurile eligibile și
profitul din exploatare aferent investiției. Profitul
din exploatare se deduce din costurile eligibile ex-ante
sau prin intermediul unui mecanism de recuperare.



Instrumente de finanțare națională

❑ P.O. Competitivitate

Axa Valoare alocata
€ /apeluri lansate

Valoare
contractata € 
/31.12.2018 

% contractare
31.12.2018 

Axa 1 952,571,099.00 659,681,129.93 69.253

Axa 2 630,198,935.00 213,693,354.72 33.909

Total
1,582,770,034.00 873,374,484.65 55.180



POC 2014-2020 Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip proiect: Clustere de inovare

Domenii tematice 
prioritare

Specializare inteligentă

• Bioeconomia

• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

• Energie, mediu și schimbări climatice

• Eco-nano-tehnologii și  materiale avansate

• Sănătate, domeniu prioritar de interes național
Buget disponibil 

30.000.000 Euro

Când să aplicăm?
Trim II 2017

Cine poate aplica? Intreprinderi, Institut national de cercetare-dezvoltare sau institutie de invatamant superior de stat acreditata privind 
cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, Camera de Comert care administreaza clusterul inovativ

Intensitatea 
maximă

a co-finanțării:

Tipul activitatii Regiunea Intensitate

Investiții în clustere de inovare

N-V, V, Centru, N-E, S-E, S-Muntenia, S-V 
Oltenia

65%

București-Ilfov 55%

Activități de inovare (numai pentru IMM) Toate regiunile RO 50%

Activități de exploatare în clustere de 
inovare

Toate regiunile RO 50%

Care este valoarea 
maximă a co-

finanțării

Valoarea asistenței publice nerambursabile este cuprinsă între 4.500.000 lei  şi 30.000.000 lei, pentru un proiect.

Valoarea finanțării publice nerambursabile nu va depăși echivalentul în lei a 7.500.000 euro sau 5.000.000 euro în cazul 
în care proiectul conține și activități de inovare pentru cluster.



POC 2014-2020 Actiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip proiect: Clustere de inovare

Investii eligibile a) Investiții pentru dezvoltarea de noi facilități CD în clusterele de inovare și/sau modernizarea facilităților CD existente

(departamente/centre/laboratoare de cercetare-dezvoltare comune, care aparțin clusterului, deși pot fi localizate fizic în

cadrul unui sau unor partener/i din cadrul clusterului) ;

b) Activități de inovare în clustere (obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin

clusterului, detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului, achiziția de servicii de consultanță în

domeniul inovării și achiziția de servicii de sprijinire a inovării);

c) Activități de exploatare pentru sprijinirea funcționării clusterelor (animarea și promovarea clusterului, gestionarea

instalațiilor clusterului, organizarea de programe de formare, ateliere, conferințe).

Activitati 
eligibile

A. Investiții în facilități CD comune ale clusterului
achiziţie de teren; 
 construcţie/extindere clădiri destinate unor institute/centre/laboratoare C-D; 
 închirierea de clădiri şi/sau spaţii pentru CD;
 achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau spaţii, instalații, utilaje, echipamente pentru 

cercetare; 
 achiziționarea de active necorporale pentru CD;
B. Activități de inovare în cluster (eligibile dacă și numai dacă organizația clusterului respectă definiția IMM)
 obţinerea, validarea și protejarea brevetelor și altor active necorporale care aparțin clusterului;
 detașarea de personal cu înaltă calificare în organizația clusterului;
 achiziția de servicii de consultanță în domeniul inovării;
 achiziția de servicii de sprijinire a inovării;
C. Activități de exploatare a clusterului
 animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informații și furnizarea sau direcționarea 

serviciilor specializate și personalizate de sprijin pentru întreprinderi; 
 promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi întreprinderi sau organizații și pentru a beneficia 

de o mai mare vizibilitate;
 gestionarea instalațiilor aparținând clusterului de inovare;
 organizarea de programe de formare, de ateliere și de conferințe pentru a sprijini schimbul de cunoștințe și

stabilirea de contacte, precum și cooperarea transnațională.



POC 2014-2020 Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD
Tip proiect: Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități

Domenii tematice 
prioritare

Specializare inteligentă

• Bioeconomia

• Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate

• Energie, mediu și schimbări climatice

• Eco-nano-tehnologii și materiale avansate

• Sănătate, domeniu prioritar de interes național
Buget disponibil 

70.000.000 Euro

Beneficiari
Instituții de drept public cu personalitate juridică 

Când să aplicăm?
Pana la 31.12.2020

Intensitatea maximă 
a co-finanțării

100%

Valoarea maximă a 
co-finanțării între 4.500.000 lei şi 90.000.000 lei

Investiții eligibile a) Construcția de noi laboratoare, centre de cercetare, inclusiv dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;

b) Modernizarea, extinderea, consolidarea și schimbarea de destinație a laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, inclusiv 

dotarea acestora cu echipamente și instrumente de cercetare;

c) Dotarea laboratoarelor, centrelor de cercetare existente cu echipamente și instrumente de cercetare.

Activități eligibile a) achiziţie de teren; 
b) construcţie / modernizare / extindere / consolidare / schimbare de destinație clădiri ale unor institute/centre/laboratoare CD; 
c) achiziţionarea de active corporale pentru CD: clădiri şi/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru 

cercetare etc; 
d) achiziționarea de active necorporale pentru CD; 
e) management de proiect.



Actiunea 1.1.3 – Crearea de sinergii cu actiunile de CDI ale programului-cadru
ORIZONT 2020 al Uniunii Europene si alte programe CDI internationale

Domenii tematice 
prioritare

Specializare inteligentă

• Energie, mediu și schimbări climatice

Beneficiari Organizaţii de cercetare

Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare 
Când să aplicăm?

Pana la 31.12.2023

Tipuri de proiecte CO-ECSEL; COMPLEMENT; RO-EIT; RO-ERIC; FINALIST-IMM; CENTRE-SUPORT; CATEDRE-
ERA; TEAMING

Proiecte de cercetare-
inovare:

Valoarea asistentei financiare 
nerambursabile acordate din partea 

Romaniei unui participant din Romania:

Durata unui proiect nu trebuie sa 
depaseasca data de:

CO-ECSEL 1.000.000 LEI 24/36 luni 

COMPLEMENT 4.500.000 LEI 24/36 luni

RO-EIT 4.500.000 LEI 24/36 luni

RO-ERIC 9.000.000 LEI 24/36 luni

FINALIST-IMM 2.500.000 EURO 24 luni

CENTRE-SUPORT 4.500.000 LEI 60 luni

CATEDRE-ERA 20.000.000 LEI 36 luni

TEAMING 20.000.000 LEI 36 luni



Instrumente de finanțare națională

❑ P.O. Regional

*Situatie contractare 7 regiuni(cu exceptia regiunii BI)

1 198.244 0 0

3 6287.816 2133.968 33.94

4 6525.736 904.261 13.86

5 1901.616 1976.156 103.92

8 9020.54 1124.302 12.46

10 2119.674 824.221 38.88

13 980.546 161.695 16.49

Total 27,034.17 7,124.60 26.35

Mil. lei

Axa Valoare alocata Mil. Lei 
/apeluri lansate

Valoare
contractata Mil. Lei 
/31.12.2018 

% contractare
31.12.2018 



Instrumente de finanțare națională

❑ P.O. Regional

➢ Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic/Creșterea inovării prin susținerea entităților 
de transfer tehnologic în domenii de specializare inteligentă, precum și a IMM-urilor care preiau 
transferul tehnologic

➢ Axa Prioritară 3 „Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”:
➢ 3.1. Operatiunea A Cladiri rezidentiale
➢ 3.1. Operatiunea B Cladiri publice
➢ 3.1. A Sisteme fotovoltaice (AFM)
➢ 3.1. Operatiunea C Iluminat public
➢ 3.2. Mobilitate Urbana

➢ Axa Prioritară 4- Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile (Municipiile reședință de județ)
➢ 4.1.: Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet – Planuri de mobilitate urbana
➢ 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și

decontaminării terenurilor industriale dezafectate
➢ 4.3. Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din 

regiunile urbane și rurale
➢ 4.4. Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și 

învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
➢ 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă

➢ Axa prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural

➢ Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 
➢ Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
➢ Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii oraselor mici si mijlocii



Fondul Român pentru Eficiență Energetică - FREE 

 FREE gestionează fondurile acordate României de către Fondul Global
de Mediu prin intermediul BIRD

 FREE asigură suport financiar proiectelor de eficienţă energetică, prin
acordarea de împrumuturi în condiţii comerciale competitive şi
avantajoase

 Obiectul principal de activitate constă în finanţarea proiectelor de
investiţii pentru creşterea eficienţei utilizării energiei în România.

 Beneficiari:

 companiile din sectorul industrial.

 alți consumatori de energie.

 Sprijină adoptarea şi folosirea tehnologiilor de utilizare eficientă a
energiei.

http://www.free.org.ro/

http://www.free.org.ro/


MECANISMUL FINANCIAR SEE

 În perioada 2009 – 2014, România a beneficiat de o alocare totală de 190,75 milioane Euro prin

mecanismul financiar SEE. Pentru perioada curentă de programare urmează definirea semnarea

Memorandumului de Înțelege și definirea Ghidurilor pentru fiecare din obiectivele de finanțare

asumate în Acord.

 Mecanismul Financiar SEE include programe care finanțează proiecte în domeniul Eficienței

energetice și a Energiei regenerabile.

 Beneficiari eligibili: Operatori publici și privați, Unități teritorial administrative

 Activități eligibile:

 Reabilitarea termica a rețelelor;

 Furnizare de energie (inclusiv regenerabila);

 Iluminat public;

 Transport public;

 Planificare urbana.

 Cheltuieli eligibile: achiziția de echipamente, construcții, TVA, publicitate



SEE si Fonduri Norvegiene
RO ENERGY - Electrificare

 Rezultatul preconizat - Creșterea accesului la electricitate pentru locuințe/gospodării din zonele în
care accesul la rețeaua de electricitate nu este fezabilă

 Aplicanți Eligibili: Orice entitate, privată sau publică,
comercială sau non‐comercială, precum și organizații non‐ guvernamentale, înființată
ca persoană juridică în România.

 Partneri Eligibili: Orice entitate privată sau publică, comercială sau non‐comercială, înființată ca p
ersoană juridică în Islanda, Liechtenstein, Norvegia sau România

 Valoare grant: EUR 200.000 - EUR 2.000.000

 Cofinantare: 85%-90% (schema minimis)

Schema Buget alocat Termen

Apel de proiecte ‐ Apel 6(a): 
“Electrificare finanțată prin Granturi SEE"

5.000.000 EURO 12 Iunie 2019, 
ora 14.00 (RO 
time)Apel de proiecte ‐ Apel 6(b): "Electrificare

finanțată prin Granturi Norvegiene"
5.000.000 EURO



LIFE +: Subprogram pentru mediul înconjurător

 Apeluri 2019:
 Environment and resource efficiency traditional projects

 Termen depunere concept note: 17 iunie 2019, 16:00 CET

 Co-finantare 55%

 Nature and biodiversity traditional projects

 Termen depunere concept note: 19 iunie 2019, 16:00 CET

 Co-finantare 60%. Până la 75% dacă cel puțin jumătate din costurile totale estimate ale proiectului sunt utilizate
pentru acțiuni de îmbunătățire a stării de conservare a habitatelor prioritare sau a speciilor enumerate în
directivele UE privind păsările și habitatele.

 Environmental governance and information traditional projects

 Termen depunere concept note: 19 iunie 2019, 16:00 CET

 Co-finantare 55%

 Integrated projects under the sub-programme for environment

 Prioritar zonele naturale (inclusiv gestionarea rețelei Natura 2000), a apei, a deșeurilor și a aerului.

 Termen depunere concept note: 5 septembrie 2019

 Co-finantare 60%.

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme


LIFE +: Subprogram pentru acțiuni în domeniul climei

 Apeluri 2019:
 Climate change mitigation traditional projects

 Termen depunere cerere de finantare: 12 septembrie 2019

 Co-finantare 55%

 Climate change adaptation traditional projects

 Termen depunere cerere de finantare: 12 septembrie 2019

 Co-finantare 55%. 

 Climate governance and information traditional projects

 Termen depunere cerere de finantare: 12 septembrie 2019

 Co-finantare 55%

 Integrated projects under the sub-program for climate action

 Termen depunere concept note : 5 septembrie 2019

 Co-finantare 60%.

 https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme

În ciclul 2021-2027, Comisia Europeană propune să
majoreze finanțarea pentru LIFE cu aproape 60 %

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme


ELENA- European Local Energy Assistance

Tipuri de proiecte ✓ Destinate sectorului rezidential

✓ Evaluarea performanței energetice a clădirilor și furnizarea de orientări pentru lucrările

viitoare: Facilitatea ar putea oferi verificări de pre-evaluare, sprijin pentru certificatele de

performanță energetică sau audituri energetice.

✓ Sprijinirea accesului la finanțare: serviciile de dezvoltare a proiectelor ar putea ajuta

gospodăriile să aibă acces la finanțare din partea instituțiilor financiare și / sau subvenții

disponibile din schemele care sprijină eficiența energetică (și în combinație cu împrumuturi

garantate).

Buget 97 milione €

Tari eligibile ✓ Statele membre ale UE, Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Fosta Republică Iugoslavă a

Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia, Israel, Moldova, Elveția, Insulele Feroe, Ucraina, Tunisia, Georgia,

Armenia

Beneficiar eligibil ✓ asociații de proprietari de case

✓ instituțiile financiare (de exemplu, băncile comerciale)

✓ autoritati publice

Activitati eligibile ✓ studii de fezabilitate

✓ studii de piață

✓ planuri de afaceri

✓ audituri energetice și structurare financiară

✓ pregătirea procedurilor de licitație

✓ aranjamente contractuale

✓ unități de implementare a proiectului

Cofinantare 90%



Energie în 

Orizont 2020

Provocarea Energetică este
concepută pentru a sprijini
trecerea la un sistem energetic
fiabil, durabil și competitiv.

Provocarea Energetică este
structurată în jurul a 7 obiective
specifice și domenii de
cercetare:

http://ec.europa.eu/programmes
/horizon2020/en/h2020-
section/secure-clean-and-
efficient-energy

Provocarea 
Energetică 

Reducerea 
consumului 
de energie 
și a emisiei 
de carbon 

Low-cost, 
alimentare cu 

energie 
electrică cu 

emisii reduse 
de carbon

Combustibili 
alternativi și 

surse de 
energie 
mobile 

Smart 
Grid

Tehnologii 
noi 

Angajament 
public 

Introducerea 
pe piață a 
energiei și 
inovarea în 

domeniul TIC

❑ ORIZONT 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy


„Energie sigură, curată și eficientă”  

5.931 mil. € pentru perioada 2014 -2020

Principalele priorități din secțiunea „Energie sigură, curată și eficientă” vor fi

împărțite în următoarele zone de interes:

 Eficiență Energetică

Activitățile de cercetare și de demonstrație în acest domeniu se vor concentra pe

clădiri, industrie, încălzire și răcire, IMM-uri și produse și servicii legate de energie,

integrarea TIC și cooperarea cu sectorul telecomunicațiilor.

 Tehnologii pentru emisii reduse de carbon

Activitățile de cercetare în acest domeniu vor acoperi: Panouri fotovoltaice, Putere

solară concentrată, Energie eoliană, Energia oceanelor, Energia hidro de putere,

Energie geotermală, Energie regenerabilă de încălzire și răcire, înmagazinarea

energiei, Biocombustibili și combustibili alternativi, Captarea și stocarea carbonului.



Orizont 2020

Apel Arii prioritare Termen
depunere

Buget Link 

Secure, Clean 
and Efficient 
Energy

• clădiri, industrie, finanțe,
• autoritățile publice și

sprijinul politic, 
consumatorii și serviciile

3 09 2019 €112 milioane https://ec.europa.eu/
info/news/new-call-
energy-efficiency-
open-2019-mar-
13_en

2019 CEF 
ENERGY CALL

• Integrarea ulterioară a 
pieței interne a energiei și
a interoperabilității
rețelelor de energie
electrică și de gaze 
transfrontaliere

• Crearea unui mediu mai
favorabil investițiilor
private pentru proiecte
energetice

13 06 2019 (17:00.00 
Brussels time)

€ 750 milioane https://ec.europa.eu/
inea/en/connecting-
europe-facility/cef-
energy/calls/2019-
cef-energy-call-
proposals



Perioada de programare 2021-2027

Provocari si conditii de indeplinit pentru Statele
Membre UE:

❑ Sa se asigure ca gestiunea lor financiară este
robustă;

❑ Sa se asigure ca există capacitatea necesară
pentru a obține succesul finanțării UE;

❑ Sa asigure consolidarea legăturii dintre
finanțarea UE și respectarea valorilor
fundamentale ale UE

❑ Sa asigure că normele actuale vizează evitarea
situațiilor în care eficiența finanțării UE este
subminată de politicile economice și fiscale
nesănătoase



Prioritati

Coeziunea economica, 

sociala si teritoriala

Cresterea sustenabila: 

resurse naturale

Europa globala

Securitate 

Capacitate administrativa

2014-2020 2021-2027

Piata unica, inovare, digitizare

Coeziune

Resurse naturale si mediu

Migratia si managementul
granitelor

Securitate

Vecinatate

Administratie

Alte prioritati



Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 (EU 27)

Commitment 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Single market, 
innovation & 
digital

25421 25890 26722 26604 2700 27703 28030 187370

Cohesion & values 54593 58636 61897 63741 65645 69362 68537 442412

Natural resources 
& environment

53403 53667 53974 54165 54363 54570 54778 378920

Migration &border 
management

3264 4567 4873 5233 5421 5678 566 34902

Security & defense 3347 3495 3514 3695 4040 4386 5039 27515

Neighborhood & 
the world

15669 16054 16563 17219 18047 19096 20365 123002

European Public 
Administration

11024 11385 11819 12235 12532 12949 13343 85287

Instruments 
outside the MFF 
ceilings

3347 3648 3950 4253 4557 4812 4868 29434

TOTAL 170068 177341 183313 187145 191604 198555 200816 1308843

Eur million



Prioritati imediate pentru ROMANIA

✓Consolidarea legăturii dintre finanțarea UE și respectarea

valorilor fundamentale ale UE

✓ Definirea prioritatilor nationale

✓Definirea prioritatilor nationale in contextul politicii UE 

privind energia din surse regenerabile

✓Negocierea acordului de parteneriat pentru perioada 2021-

2027 pe baza priorităților naționale relevante



Definirea prioritatilor nationale in contextul politicii UE 
privind energia din surse regenerabile

 Context & provocari

 Creșterea emisiilor de gaze cu efect de sera este determinata de vectori precum: 

 consum mare de energie

 consum mare de resurse naturale

 distrugerea ecosistemelor

 Rezolvarea acestor probleme necesita punerea in aplicare a cadrului de politici
privind clima și energia, astfel cum a fost convenit de Consiliul European, ca
urmare a Acordului de la Paris. (Document De Reflecție Către O Europă
Durabilă până în 2030, Uniunea Europeană, 2019-https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf)

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/rp_sustainable_europe_ro_v2_web.pdf


Definirea prioritatilor nationale in contextul politicii UE 
privind energia din surse regenerabile

Agentia Europeana de Mediu
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/
society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-
efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic

Emisiile de gaze cu efect de seră pe țări în UE

http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180301STO98928/emisiile-de-gaze-cu-efect-de-sera-pe-tari-si-pe-sectoare-infografic


Politica UE privind energia din surse regenerabile - R.E.D. I 

Directiva 2009/28/CE privind
promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile (RED I), modificata prin

Directiva UE 2015/1513

Directiva 2009/30/CE privind calitatea
carburantului (FQD), modificată prin

Directiva UE 2015/1513

• Obiective:
• minim 10% obligatoriu pentru energia regenerabila in transporturi pana in 

2020
• reducerea GES cu minim 6% pana in 2020.

• Criterii de sustenabilitate pentru biocombustibili si biolichide- caracter
obligatoriu

• Utilizarea schemelor de certificare voluntare recunoscute
• Contributia biocarburantilor produsi din deseuri si reziduuri se considera a fi 

dubla comparativ cu cea adusa de alti biocarburanti
• Loturile de materii prime sau biocarburant cu caracteristici de durabilitate 

diferite pot să fie amestecate



Politica UE privind energia din surse regenerabile – R.E.D. II

• R.E.D. II definește o serie de criterii privind durabilitatea și emisiile GES
• Noile criterii de sustenabilitate UE acopera

• Biocarburanti
• Biomasa pentru incalzire / raciere si producerea de electricitate din surse regenerabile
• Biocombustibili avansati: de origine nonbiologica sau din carbon reciclat
• Biomasa solida din materiale forestiere (ex. Peleti din lemn)
• Deseurile agricole si reziduurile, care necesita dovezi privind protectia solului si a carbonului

din sol
• Carburanti conventionali – contributie optionala si limitata

• Obligatia furnizorilor de combustibil: 14% biocarburanti pana in 2030, inclusiv o cota
de 3.5% pentru biocarburanti avansati

• Criteriile de durabilitate pentru instalatiile cu o putere termică nominală totală >
20MW pentru instalatiile care produc energie electrica, incalzire, racire sau
combustibili din biomasa solida si pentru instalatii cu o putere termică nominală totală
≥ 2MW care utilizează combustibili gazosi din biomasă.

Termen pentru transpunerea R.E.D. II de catre SM ale UE : 30 iunie 2021

În 2026, Comisia trebuie să propună un cadru de reglementare pentru
promovarea energiei regenerabile pentru perioada post-2030



Cadrul national de reglementare al R.E.D. I

Legea nr. 311/2018 privind OUG nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de 
introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de 
calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008

pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie 

• Pana la data de 31.12.2020, furnizorii au obligaţia sa reduca:
• Emisiile GES generate pe durata ciclului de viata pe unitatea de energie a carburantului si

energia furnizata cu pana la 10%, dar nu mai putin de 6%, in raport cu emisiile de GES
generate pe durata ciclului de viata pe unitatea de energie de carburantii fosili în 2010

• Benzina cu un conținut de biocarburant de minim 8% în totalul volumului comercializat
catre consumatorii finali intr-un an calendaristic.

• Motorina, astfel incat în totalul volumului comercializat într-un an calendaristic să fie inclus
un conținut de biocarburanţi de minimum 6,5%.

• Furnizorii de benzina si motorină sunt obligaţi să afişeze o etichetă ce cuprinde continutul
carburantului, spre informarea consumatorilor

Cadrul national de reglementare al R.E.D. II

31.12.2018 
Draft plan

31.12.2019 
Plan final

15.03.2023 
Rapoarte /fiecare 2 

ani



Supravegherea ilustrativă a criteriilor UE de sustenabilitate

Lant de custodie

In RO singurul organism recunoscut

http://www.certrom.ro/
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