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I. Contextul realizării strategiei  

▪ Context strategic la nivel național și european 

Șomajul, deficitul de resurse, schimbările climatice, deteriorarea rapidă a 

mediului, nesiguranța alimentară și inechitatea semnalează nevoia unei 

schimbări radicale a societății actuale. Pentru a răspunde sustentabil acestui 

context provocator, Agenda 2030 promovează echilibrul dintre cele trei 

dimensiuni ale dezvoltării: economică, socială și de mediu. Acest instrument 

destinat dezvoltării durabile este corelat cu Pactul Verde European 

(European Green Deal), cu scopul de a defini strategia de dezvoltare a UE, 

Europa fiind primul continent a cărui neutralitate climatică este țintită până în 

2050. 

Astfel, Pactul Verde European transformă, prin demersul de reducere a 

emisiilor nete de gaze cu efect de seră la zero până în 2050, prin reducerea 

poluării și restaurarea biodiversității, provocările climatice și de mediu în 

oportunități de schimbare a unui context nesustentabil pe termen lung. 

Conform planului Green Deal, unul dintre cele mai ambițioase obiective ale 

Uniunii Europene este reducerea emisiei de gaze cu efect de seră cu 55% 

până în 2030. Acest obiectiv are ca pilon central construirea de noi 

capacități de producție a energiei regenerabile și optimizarea tehnologiilor 

actuale pentru creșterea eficienței și reducerea poluării. 

Începând cu 2022, anul lansării, Planul Național de Redresare și Reziliență 

(PNRR), Fondul de Modernizare și Programul Operațional de Dezvoltare 

Durabilă, vor reprezenta cele mai importante instrumente de intervenție 

folosite de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea și optimizarea 

capacităților de producție a energiei în România. 

 

▪ Context local 

Potrivit dispozițiilor art. 2 alin. (1) pct. 50 i ale art. 5 alin. (3) din  Legea  nr.  

273/2006  privind  finanțele publice locale, dimensionarea cheltuieli or 

bugetelor locale se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin 

autorităților administrației publice  locale, cu  prioritățile  stabilite de  acestea, 

'in  vederea  asigurării funcționarii  lor  în interesul colectivităților locale 

respective. 

Necesitatea acoperita prin achiziția acestor servicii constă în realizarea 

"Strategiei de dezvoltare a producției de energie din surse regenerabile" 



 

 

(RES) care sa stabilească o viziune asupra modului 'in care se poate 

accelera tranziția către un sistem energetic mai integrat , consolidând în 

același timp securitatea energetica, protejând sănătatea și mediul 

înconjurător 

De asemenea, strategia permite accesarea eficientă a  instrumentelor de 

finanțare oferite pentru atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene 

și ale României. Documentul este complementar cu Planul de Îmbunătățire a 

Eficienței Energetice (P.I.I.E.) al UAT Municipiul Tulcea, aprobat prin H.C.L. 

nr. 224/2018, cu modificările și completările ulterioare, În timp ce P.I.I.E. 

oferă o viziune a eficientizării consumului de energie din perspectiva 

fructificării oportunităților Green Deal, al doilea va oferi o viziune integrată a 

posibilităților de dezvoltare de proiecte din acest domeniu, dar și o direcție 

de dezvoltare bazat pe efectele sinergice dintre diversele investiții și un 

impact integrat al acestor proiecte. 

De asemenea, prin HCL 268 din 21.09.2021 s-a aprobat actualizarea 

„Strategiei de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a 

municipiului Tulcea”, aprobată în forma actualizată ultima dată prin HCL a 

municipiului Tulcea din 193/30.08.2017. În strategia respectivă au fost luate 

în calcul scenarii posibile pentru eficientizarea producerii și distribuției 

energiei termice, documentul fiind complementar cu strategia RES 

Strategia RES își propune să integreze: 

▪ O evaluare actualizată a consumului de energie a municipiului Tulcea și a 

trendurilor estimate pentru aceste consumuri, a tipului acestora și a 

posibilității acoperirii lor din surse regenerabile, pentru a avea un reper 

cantitativ clar.  

▪ Analiza tehnologiilor disponibile pentru eficientizarea producerii și utilizării 

energiei regenerabile, realizată în contextul noilor informații oferite de 

Uniunea Europeană cu privire la evoluția tehnologică, și realizarea unor 

propuneri care sa  permită  integrarea eficientă în cadrul proiectelor 

locale viitoare. 

▪ Analiza situației actuale din teren și a posibilităților de integrare a 

proiectelor, pentru a decide în mod optim asupra mixului de energii 

folosite și a maximizării impactului investițiilor viitoare.  

▪ Structurarea și dezvoltarea temelor de proiectare pentru achiziția studiilor 

de fezabilitate pentru proiectele propuse în acest domeniu. 

▪ Nu în ultimul rând, soluții privind optimizarea strategiei de atragere a 

finanțărilor oferite prin intermediul Green Deal și conceperea unor fișe de 



 

 

proiect care să permită optimizarea conceptelor și maximizarea 

finanțărilor atrase, astfel încât să fie eliminată presiunea asupra bugetului 

local și să permită derularea în paralel a unui număr cât mai mare de 

investiții. 

 

▪ Tranziția energetică 

Având în vedere obiectivul urmărit în cadrul Pactului Verde European privind 

atingerea neutralității climatice până în 2050, decarbonizarea sectorului energetic, 

care are o pondere de 75% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), 

reprezintă un pas esențial. În acest scenariu, hidrogenul este considerat o 

componentă cheie pentru furnizarea de energie decarbonizată. 

Hidrogenul nu reprezintă noul trend în producția de energie sustenabilă numai la 

nivel european, ci la nivel global, unde asistăm la o efervescență de proiecte în 

domeniul producției de hidrogen din surse regenerabile (hidrogen curat). Aceste 

proiecte ar putea conform estimărilor să satisfacă 24% din cererea mondială de 

energie până în 2050. Mai mult, 750 de proiecte, care implică întreg lanțul valoric 

al hidrogenului, sunt în curs de dezvoltare, conform inventarierii făcute de Alianța 

Europeană pentru Hidrogen Curat. 

În România, cererea actuală de hidrogen provine aproape în totalitate din sectorul 

industrial (ex. rafinării, producția amoniacului, a sticlei și a oțelului). În 2021, pe 

baza cercetărilor de piață, consultării reprezentanților din domeniu și discuțiilor 

purtate cu părțile interesate, Întreprinderea Comună „Pile de Combustie și 

Hidrogen” (ÎCPCH) a estimat cererea totală anuală de hidrogen în România la 

184.506 tone. 

Conform raportului privind hidrogenul curat în România elaborat în 2021 de 

Energy Policy Group (EPG), cele mai promițătoare utilizări ale hidrogenului în 

România sunt în industrie (oțel, amoniac, îngrășăminte, rafinării și produse chimice 

de mare valoare), transport (transport aerian pe distanțe mari, transport maritim, 

vehicule grele și anumite segmente de cale ferată), sisteme existente de 

termoficare și, potențial, stocarea energiei pe termen lung sau sezonier după 

2030. 

Având în vedere versatilitatea hidrogenului, Comisia Europeană a adoptat în 2020 

o strategie privind hidrogenul pentru o Europă neutră din punctul de vedere 

climatic (Strategia UE privind hidrogenul) și a publicat în decembrie 2021 un 

proiect de pachet legislativ privind piața hidrogenului și a gazelor decarbonizate. 

Aceasta constă în principal într-o propunere de reformare a Regulamentului nr. 

715/2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale 

(Regulamentul – Gazelor Reformat) și a Directivei nr. 2009/73 privind normele 



 

 

comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale (Directiva – Gazelor 

Reformată), denumite împreună Pachetul UE privind Hidrogenul sau Pachetul. 

Astfel, acest Pachet vizează reglementarea hidrogenului într-o manieră mai 

aplicată, ca un instrument, în același timp, și ca  un obiectiv pentru tranziția 

energetică. 

Pachetul UE privind Hidrogenul este o inițiativă care vine în completarea 

propunerilor de modificare a  Directivei privind promovarea utilizării energiei din 

surse regenerabile (RED II), Directivei privind eficiența energetică (EED) și 

Schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). 

Obiectivul urmărit prin Strategia UE privind hidrogenul este de a crea un mediu 

propice pentru extinderea ofertei și cererii de hidrogen produs din surse 

regenerabile pentru o economie neutră din punctul de vedere climatic. Prioritatea 

UE este dezvoltarea hidrogenului din surse regenerabile, produs în principal prin 

utilizarea energiei eoliene și solare. Cu toate acestea, pe termen scurt și mediu, 

sunt necesare alte forme ale producției de hidrogen cu emisii scăzute de carbon, 

în primul rând pentru a reduce rapid emisiile din producția existentă de hidrogen și 

pentru a sprijini absorbția în paralel și pe viitor a hidrogenului din surse 

regenerabile. 

Este posibil ca ecosistemul european al hidrogenului să se dezvolte conform unei 

traiectorii treptate, în ritmuri diferite în diverse sectoare și, posibil, în diverse 

regiuni, astfel încât să necesite soluții politice diferite. Strategia UE privind 

hidrogenul prezintă mai multe acțiuni cheie și descrie trei faze strategice până în 

2050. Cele trei faze acoperă perioada 2020-2024 (prima fază), 2025-2030 (a 

doua fază) și 2030-2050 (faza finală): 

▪ În prima fază, obiectivul strategic este de a instala în UE electrolizoare pe bază 

de hidrogen din surse regenerabile cu o capacitate de cel puțin 6 GW și de a 

produce până la 1 milion de tone de hidrogen din surse regenerabile, astfel 

încât să se realizeze decarbonizarea producției existente de hidrogen, de 

exemplu, în sectorul chimic, și să se faciliteze consumul de hidrogen în noile 

aplicații de utilizare finală, cum ar fi alte procese industriale și, eventual, în 

transportul de mare tonaj. 

▪ În a doua fază, hidrogenul trebuie să devină o componentă intrinsecă a unui 

sistem energetic integrat având ca obiectiv strategic instalarea unor 

electrolizoare pe bază de hidrogen produs din surse regenerabile cu o 

capacitate de cel puțin 40 GW până în 2030 și producția unei cantități de până 

la 10 milioane de tone de hidrogen din surse regenerabile în UE. 

▪ În a treia fază, tehnologiile bazate pe hidrogen din surse regenerabile ar trebui 

să ajungă la maturitate și să fie implementate la scară largă pentru a fi utilizate 

în toate sectoarele dificil de decarbonizat, în care alte soluții alternative ar 



 

 

putea să nu fie fezabile sau să aibă costuri mai mari. În această fază, producția 

de energie electrică din surse regenerabile trebuie să crească masiv, având în 

vedere că până în 2050, aproximativ un sfert din energia electrică din surse 

regenerabile ar putea fi utilizată pentru producerea de hidrogen din surse 

regenerabile. 

Hidrogenul (la fel ca și quarcii) are diferite „culori”, în sensul de coduri 

convenționale ale amprentei sale de carbon utilizate în piață și uneori de autorități, 

precum maro, gri, roz, albastru și verde. Un obiectiv principal al Pachetului este de 

a oferi o terminologie unificată la nivelul UE cu privire la lanțul valoric al 

hidrogenului promovat prin Pactul Verde European, respectiv: hidrogen din surse 

regenerabile (hidrogen verde – produs din surse regenerabile, altele decât 

biomasa și care atinge un anumit prag de reducere a emisiilor de GES în 

comparație cu combustibilii fosili) și hidrogen cu emisii scăzute de carbon 

(hidrogen albastru – produs din surse neregenerabile, dar care îndeplinește un 

anumit prag de reducere a emisiilor de GES). 

Comisia a propus un prag de 70% atât pentru hidrogenul din surse regenerabile, 

cât și pentru hidrogenul cu emisii scăzute de carbon, astfel încât principala 

diferență dintre ele rămâne procesul de producție / proveniența. 

Hidrogenul cu emisii scăzute de carbon va fi utilizat pentru atingerea până în 2030 

a obiectivelor pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” al Comisiei Europene, dar 

pe termen lung, ar trebui să prevaleze hidrogenul din surse regenerabile. Comisia 

UE va elabora în continuare metodologii de calcul specifice pentru definirea și 

certificarea hidrogenului din surse regenerabile și hidrogenului cu emisii scăzute 

de carbon în temeiul unor acte delegate. 

▪ Instrumente de  finanțare a  tehnologiilor bazate pe hidrogen  

În conformitate cu capitolul dedicat României din studiul „Opportunities for 

Hydrogen Energy Technologies Considering the National Energy & Climate Plans” 

(Oportunități pentru tehnologiile energetice cu hidrogen luând în considerare 

Planurile Naționale pentru Energie și Climă) elaborat în 2020 de ÎCPCH în strânsă 

cooperare cu Comisia Europeană[15], costurile anuale pentru producerea 

hidrogenului curat în România (inclusiv costul surselor de energie regenerabilă 

dedicate), pentru dezvoltarea infrastructurii de transport (sau adaptarea celei 

existente) și pentru aplicațiile utilizatorilor finali ar ajunge la 155 milioane euro 

(pentru un scenariu cu o cerere scăzută de hidrogen), respectiv 355 milioane euro 

(pentru un scenariu cu cerere mare de hidrogen). Potrivit aceleiași surse, 

investițiile totale în tehnologiile cu hidrogen sunt estimate a se situa între 1,2 

miliarde – și 2,7 miliarde euro până în 2030 (în funcție de scenariul cererii de 

hidrogen). 

Având în vedere cele de mai sus, disponibilitatea instrumentelor de finanțare a 



 

 

tehnologiilor bazate pe hidrogen are o importanță deosebită. În conformitate cu 

Hydrogen Public Funding Compass (Barometrul privind finanțarea publică a 

tehnologiilor bazate pe hidrogen), în prezent există zece programe și fonduri 

europene de finanțare pentru perioada 2021-2027, după cum urmează:  

▪ Mecanismul pentru interconectarea EUROpei (MIE) – Energie,  

▪ Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) – Transporturi,  

▪ Dezvoltarea Regională Europeană, Fondul de Coeziune, REACT-EU,  

▪ Orizont Europa, 

▪ Fondul pentru inovare, 

▪ InvestEU,  

▪ Fondul pentru o tranziție echitabilă,  

▪ Programul LIFE,  

▪ Fondul pentru modernizare  

▪ Mecanismul de redresare și reziliență. 

Dintre cele menționate mai sus, ultimele două au o relevanță mai mare pentru 

România. 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României include investiții pentru 

infrastructura de distribuție a gazelor naturale în combinație cu hidrogenul verde, 

precum și pentru capacități de producere a hidrogenului verde și/sau utilizarea 

acestuia pentru stocarea energiei electrice. În acest sens, Guvernul României a 

adoptat Ordonanța de Urgență nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional 

și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, (OUG 124/2021), iar proiectele de 

documente care reglementează accesul la astfel de fonduri au fost publicate în 

consultare publică, însă nu au fost adoptate până în acest moment. 

Fondul pentru Modernizare este un program de finanțare dedicat susținerii unui 

număr de zece state membre ale UE cu venituri mai mici (inclusiv România) în 

tranziția lor către neutralitatea climatică, contribuind la modernizarea sistemelor 

energetice și la îmbunătățirea eficienței energetice, incluzând, ca investiții 

prioritare, producerea și utilizarea hidrogenului din energie electrică regenerabilă.  

 

 

▪ Cadru legislativ 

Recent a fost publicat în transparență decizională Proiectul de Ordonanţă de 

urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului institutional și financiar de 

implementare și gestionare a fondurilor alocate României din Fondul pentru 



 

 

Modernizare (Proiectul OUG privind Fondul de Modernizare). 

Cu toate că procedura aferentă accesării acestori fonduri nu este încă finalizată, 

România este în curs de reglementare a hidrogenului. Legislația primară care 

reglementează anumite aspecte legate de hidrogen este incompletă, prevederile 

respective fiind introduse sporadic începând cu anul 2020. În ceea ce privește 

legislația secundară, în prezent există mai multe reglementări privind autorizarea și 

licențierea activităților în domeniul hidrogenului. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 106/2020 (Ordonanța 106/2020) pentru 

modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 

123/2012 (Legea Energiei) a introdus pentru prima dată prevederi dedicate 

hidrogenului. Reglementările anterioare privind gazele naturale nu făceau referire 

la hidrogen. 

Ordonanța 106/2020 prevede că Ministerul Energiei eliberează autorizații pentru 

înființarea unor noi capacități de producere a hidrogenului. Prevederile privind 

autorizarea și acordarea licențelor pentru activitățile referitoare la hidrogen au fost 

ulterior modificate prin Legea 155/2020 și Ordonanța 143/2021.  

În plus, Ordonanța 106/2020 a impus în sarcina distribuitorilor de gaze naturale o 

serie de obligații referitoare la hidrogen. Mai precis, aceștia trebuie:  

▪ să elaboreze și să transmită ANRE studii de perspectivă privind îmbunătățirea 

sistemului inteligent de distribuție a gazelor naturale în vederea injecției de 

hidrogen în amestec cu gazele naturale și/sau pentru a fi convertite ulterior în 

distribuții de hidrogen pentru a asigura conformitatea cu cerințele de mediu;  

▪ să preia cantitățile de hidrogen în conformitate cu reglementările/standardele 

tehnice legale în vigoare privind injecția hidrogenului în rețele de distribuție a 

gazelor naturale, respectiv în convertirea acestora din distribuție de gaze 

naturale în distribuție de hidrogen.  

Cu toate acestea, până în prezent, nu au fost adoptate astfel de 

reglementări/standarde tehnice legale. Prin urmare, se pare că legiuitorul a 

anticipat o viitoare obligație legală de a transforma actuala infrastructură de 

distribuție a gazelor naturale într-o infrastructură de distribuție a gazelor 

/hidrogenului din surse regenerabile. Într-adevăr, Actul delegat complementar 

privind taxonomia în domeniul climei, prezentat de Comisia Europeană la 2 

Februarie 2022, care vizează anumite activități din sectorul gazelor naturale și al 

energiei nucleare din perspectiva atenuării schimbărilor climatice și a adaptării la 

acestea, prevede că instalațiile de gaze incluse în taxonomie trebuie să treacă 

integral, până în 2035, la gaze din surse regenerabile sau cu emisii scăzute de 

dioxid carbon. 

Astfel, pe lângă creșterea capacității de producție a hidrogenului verde, una dintre 

provocări este în special crearea unei rețele dedicate. De exemplu, conform 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 128/2020 privind unele măsuri pentru 



 

 

instituirea Programului național de racordare a populației și clienților noncasnici la 

sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale (Ordonanța 128/2020), 

cheltuielile pentru îmbunătățirea sistemului inteligent de distribuție a gazelor 

naturale pentru distribuția de gaze naturale amestecate cu hidrogen pentru a 

asigura respectarea cerințelor de mediu este considerată o cheltuială eligibilă 

pentru finanțarea din fonduri UE. 

Legea Energiei a fost modificată și prin Legea nr. 155/2020 (Legea 155/2020) 

care a introdus noi prevederi referitoare la hidrogen. Conform Legii 155/2020: 

▪ Ministerul Energiei elaborează, în colaborare cu ANRE, legislația pentru 

promovarea tehnologiilor privind utilizarea hidrogenului, elaborează programe 

privind diversificarea surselor primare de energie, inclusiv pentru valorificarea 

energiei electrice din hidrogen, propunând Guvernului măsuri în acest sens, 

implementează politica energetică a Guvernului, inclusiv cu privire la utilizarea 

hidrogenului. 

▪ ANRE este competentă să emită autorizații pentru înființarea instalațiilor de 

producere a hidrogenului, sa emită licențe pentru desfășurarea activității de 

exploatare comercială a instalațiilor de producere a hidrogenului, sa 

stabilească cadrul general de reglementare a hidrogenului, sa emită 

reglementări tehnice și comerciale pentru operarea terminalului de hidrogen, 

sa elaboreze o metodologie pe baza căreia operatorul terminalului de hidrogen 

/ operatorul instalației de stocare a hidrogenului stabilește tarifele pentru 

serviciile prestate în legătură cu operarea terminalului; sa stabilească condițiile 

și standardele de realizare a instalațiilor de injecție a hidrogenului în rețelele 

existente de transport/distribuție a gazelor naturale.  

În ceea ce privește elaborarea cadrului juridic referitor la hidrogen, până în 

prezent, ANRE a emis Condițiile-cadru de valabilitate asociate autorizației de 

înființare pentru noi instalații de producere a hidrogenului și Condițiile-cadru de 

valabilitate asociate licenței de exploatare comercială a noilor instalații de 

producere a hidrogenului. Tarifele și contribuțiile aferente activităților referitoare la 

hidrogen au fost, de asemenea, reglementate. 

▪ „Producătorul de gaze naturale” este redefinit pentru a include producerea 

hidrogenului. 

Această definiție largă care include producătorii de hidrogen în categoria 

producătorilor de gaze naturale ar putea fi problematică având în vedere obligațiile 

legale ale acestora din urmă, în condițiile în care Legea Energiei reglementează o 

categorie vastă de obligații care revin producătorilor de gaze naturale (inițial 

destinate a se aplica producătorilor convenționali), dar numai câteva obligații 

specifice sunt prevăzute pentru operatorii terminalelor de hidrogen / instalațiilor de 

producere a hidrogenului. 

▪ Operatorii terminalelor de hidrogen trebuie să asigure racordarea terților la 



 

 

terminalul de hidrogen, pe baza unor criterii obiective, transparente și 

nediscriminatorii, conform reglementărilor ANRE care urmează să fie adoptate. 

▪ Operatorii terminalelor de hidrogen au dreptul să încaseze tarife pentru 

serviciile prestate în legătură cu operarea terminalelor de hidrogen, inclusiv a 

instalațiilor de stocare a hidrogenului, precum și de a limita și/sau a întrerupe 

prestarea serviciilor conform reglementărilor specifice care urmează să fie 

adoptate. 

▪ Activitățile aferente pieței reglementate includ distribuția hidrogenului și 

utilizarea terminalelor de hidrogen. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 143/2021 (Ordonanța 143/2021) care a 

modificat recent Legea Energiei a extins și detaliat reglementările referitoare la 

hidrogen introduse prin Ordonanța 106/2020 și Legea 155/2020. Modificările 

aduse prin Ordonanța 143/2021 pot fi grupate în trei mari categorii, anume 

definirea conceptelor de bază referitoare la hidrogen, autorizarea și licențierea, 

drepturile și obligațiile operatorului terminalului de hidrogen/instalației de producție 

a hidrogenului, cu un accent deosebit pe terminalul de hidrogen, și activitățile 

legate de hidrogen și scopurile acestora. 

Ordonanța 143/2021 definește conceptele de bază legate de hidrogen după cum 

urmează: ‘terminal hidrogen’ este definit drept totalitatea instalațiilor necesare 

pentru importul, descărcarea și regazeificarea hidrogenului în vederea livrării 

ulterioare către sistem, dar care nu include nicio parte a 

instalațiilor/echipamentelor utilizate pentru stocarea hidrogenului în stare lichidă 

sau gazoasă, ‘operator al terminalului de hidrogen’ este definit drept persoana 

fizică sau juridică ce realizează activitatea de producere a hidrogenului ori 

importul, descărcarea și regazeificarea acestuia și răspunde de exploatarea 

terminalului de hidrogen, ‘exploatarea comercială a terminalului de hidrogen’ este 

definită drept activitatea comercială de vânzare a hidrogenului către clienți, și 

‘acces la terminalul de hidrogen’ este definit ca dreptul unui operator economic 

din sectorul gazelor naturale sau al unui client final de a utiliza terminalul de 

hidrogen. 

Potrivit Ordonanței 143/2021, hidrogenul este utilizat în următoarele scopuri: 

realizarea activităților comerciale, asigurarea securității în alimentarea cu gaze 

naturale a clienților finali, armonizarea variațiilor consumului sezonier, zilnic și orar 

cu alte surse disponibile de gaze naturale și decarbonizarea rețelelor de 

transport/distribuție a gazelor naturale. În ceea ce privește securitatea 

aprovizionării cu gaze naturale, utilizarea hidrogenului este prevăzută în Planul de 

acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze 

naturale în România aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1077/2021 (Hotărârea 

1077/2021). Mai exact, planul de acțiune prevede, printre altele, că dezvoltarea și 

utilizarea potențialului tehnic și economic al surselor regenerabile în sistemul 

energetic național depind de dezvoltarea capacităților de stocare, precum și a 



 

 

tehnologiilor de injectare a hidrogenului sub formă de gaz sintetic din surse 

regenerabile de energie și utilizarea hidrogenului în procesele industriale. 

Ordonanța 143/2021 prevede că producerea, descărcarea, stocarea și 

regazeificarea hidrogenului pot fi efectuate de către operatorii autorizați ai 

terminalelor/instalațiilor de hidrogen. În ceea ce privește autorizarea și acordarea 

de licențe, ANRE este autoritatea competentă pentru emiterea autorizațiilor de 

proiectare, execuție și exploatare a instalațiilor de producere a hidrogenului, 

precum și a licențelor de exploatare comercială a instalațiilor de producere a 

hidrogenului. În plus, Ordonanța 143/2021 a abrogat prevederea (introdusă prin 

Legea 155/2020) în temeiul căreia ANRE emite autorizații pentru înființarea 

instalațiilor de producere a hidrogenului, care intră în competența Ministerului 

Energiei, potrivit modificărilor aduse prin Ordonanța 106/2020. Cu toate acestea, 

după cum a fost arătat, Ordinul 199/2020 prevede în continuare că ANRE 

eliberează astfel de autorizații de înființare. De asemenea, Ordonanța 143/2021 

prevede că operatorii economici și/sau persoanele fizice care desfășoară activități 

de proiectare, execuție și exploatare în domeniul producerii de hidrogen trebuie să 

dețină autorizații/licențe emise de ANRE în baza reglementărilor specifice. 

Printre obligațiile legale ale operatorilor terminalelor de hidrogen se numără cele 

referitoare la operarea, întreținerea, reabilitarea și modernizarea instalațiilor 

tehnologice de suprafață aferente terminalului de hidrogen, accesul și racordarea 

terților la terminalul de hidrogen pe baza unor criterii obiective, transparente și 

nediscriminatorii, conform reglementărilor aprobate de ANRE, transparența, 

publicarea informațiilor și confidențialitatea informațiilor, planurile de investiții, 

serviciul public și transmiterea către ANRE a propunerilor privind normele tehnice, 

comerciale și metodologiile de tarifare specifice activității proprii. 

Printre drepturile operatorilor terminalelor de hidrogen / instalațiilor de producere a 

hidrogenului se numără cele referitoare la încasarea tarifelor pentru serviciile 

prestate în legătură cu operarea terminalului de hidrogen, inclusiv instalațiile de 

stocare a hidrogenului, limitarea sau întreruperea serviciilor; întreruperea 

funcționării instalațiilor de producere a hidrogenului / terminalelor de hidrogen și 

refuzul accesului terților la terminalul de hidrogen. 

 

 

II. Obiective ale strategiei RES 

▪ OBIECTIV 1: Identificarea soluțiilor tehnice pentru acoperirea necesarului de 

energie a municipiului Tulcea din surse regenerabile 

Obiectivul principal la nivel european: atingerea neutralității climatice până în 2050, 



 

 

decarbonizarea sectorului energetic, care are o pondere de 75% din totalul emisiilor 

de gaze cu efect de seră (GES).  

Obiective specifice: 

1.  Realizarea unei capacități de producere a hidrogenului în UAT Tulcea.  

2. Reducerea consumului de gaze naturale destinate obținerii de agent termic de 

către operatorul local prin amestec de gaze natuarele și hidrogen de până la 

20%.  

3. Implementarea trasportului public bazat pe hidrogen 

▪ OBIECTIV 2: Identificarea posibilităților de integrare a capacităților de 

producere de energie din surse regenerabile identificate 

▪ OBIECTIV 3: Propuneri pentru folosirea tehnologiilor identificate în acoperirea 

consumului 

▪ OBIECTIV 4: Realizarea conceptelor optime de proiect și a fișelor de proiect 

aferente pe baza celor mai eficiente soluții identificate 

▪ OBIECTIV 5: Identificarea posibilităților de finanțare corespunzătoare fișelor 

de proiect 

 

III. Analiza și identificarea soluțiilor tehnice pentru acoperirea 

necesarului de energie din surse regenerabile 

3.1. Prezentarea principalelor surse de consum identificate și a situației 

existente de satisfacere a acestora. 

3.1.1. Principalele surse de consum 

Cei mai importanți consumatori identificați, conform datelor avute la dispoziție din 

literatura de specialitate, sunt: 

a)   Clădirile (rezidențiale sau nerezidențiale); 

b)   Iluminatul public, inclusiv semaforizarea; 

c)   Producătorul și distribuitorul de energie termică în sistem centralizat; 



 

 

d)   Transportul public; 

e)   Serviciul public de alimentare cu apă; 

f)    Serviciul public de colectare și gestionare a deșeurilor. 

De asemenea, includem aici și categoria de consumatori industriali cu activități în 

diverse domenii. Cuantificarea, gestionarea și eficientizarea acestor consumuri 

reprezintă obligația agenților economici implicați în consumul industrial. 

3.1.1.a. Clădirile rezidențiale sau nerezidențiale 

Acest tip de consumator se evidențiază prin cele trei tipuri de consumuri energetice: 

▪ Consum de combustibil primar pentru încălzire și preparare apă caldă (gaze 

naturale, lemn, cărbune, etc); 

▪ Consum de energie electrică pentru iluminat și funcționarea aparaturii 

electrocasnice; 

▪ Consum de energie termică sub formă de agent termic/apă caldă pentru 

consumatorii racordați la sistemul centralizat de producere și distribuție 

energie termică. 

3.1.1.b. Iluminatul public, inclusiv semaforizarea 

Acest consumator se caracterizează aproape exclusiv prin consumul de energie 

electrică. O particularitate a acestui consumator este faptul că nu prezintă variații 

notabile în timp, fiind foarte puțin afectat de condițiile climatice sau de factorul 

demografic. 

3.1.1.c. Producătorul și distribuitorul de energie termică în sistem centralizat 

Acest serviciu de interes public este caracterizat prin două categorii mari de 

consumuri: 

▪ Consum de combustibil primar utilizat în instalațiile de ardere, cu precădere gaz 

natural; 

▪ Consum de energie electrică pentru asigurarea aerului de ardere și evacuarea 

gazelor de ardere (ventilatoare) precum și pentru transportul și distribuția 

agentului termic (pompaj). 

3.1.1.d. Transportul public 

Transportul public este caracterizat, în principal, de consumul de carburant 

(motorină, benzină, GPL). De asemenea, există și consumul de energie electrică, în 

cazul utilizării de vehicule electrice (tramvaie, troleibuze). 

3.1.1.e. Serviciul public de alimentare cu apă 



 

 

Acest serviciu public este un sistem complex, compus din sisteme de captare, 

aducțiuni, stații de pompare, stații de tratare apă brută și ape uzate, rețele de 

distribuție și canalizare, etc. Se caracterizează prin două categorii de consumuri, 

respectiv: 

▪ Consum de energie electrică, în principal, pentru pompare, tratare și epurare; 

▪ Consum de energie primară (gaz natural) în procesul de epurare al apelor uzate. 

3.1.1.f. Serviciul public de colectare și gestionare a deșeurilor 

Serviciul public de gestionare a deșeurilor se caracterizează prin consumul, în 

principal, de carburant pentru autoutilitare și alte echipamente mecanizate. De 

asemenea, pentru activitățile de depozitare, sortare, reciclare, se utilizează energia 

electrică. 

3.1.2. Situația existentă a surselor de consum identificate: 

3.1.2.a. Energia electrică 

▪ Municipiul Tulcea este alimentat cu energie electrică din rețeaua de transport 

prin intermediul a două transformatoare de 400/110/20 kV de 250 MVA din 

stația Tulcea Vest. 

▪ Consumatorii casnici sunt alimentați prin intermediul a două LEA din două 

transformatoare de 110/20 kV de 16 MVA. 

▪ Alimentarea consumatorilor din zona de est a Municipiului Tulcea se face prin 

intermediul rețelei de medie și joasă tensiune alimentată din stația electrică 

de 110/20 kV Tulcea Est (Marmura). Stația are o putere instalată de 2 x 25 

MVA. 

Din datele statistice prezentate rezultă un consum anual pentru 2021 de  23.229 

MWh  reprezentând consumul comun pentru iluminatul public, semaforizare și 

consum administrativ și consum tehnologic. 

Din acest consum, peste jumătate, 12.742 MWh este consumul tehnologic al 

Aquaserv si Energoterm. Instituțiile dețin aproximativ 35% din total, restul fiind 

consumul pentru iluminatul public și semaforizare. 

 

3.1.2.b. Energia termică 

Energia termică în regim centralizat este produsă și distribuită în rețeaua primară în 

Municipiul Tulcea de către S.C. ENERGOTERM S.A. 

Echipamentul primar de producere a energiei termice este un cazan de apă fierbinte 

(CAF) de 50 Gcal/h, având un consum de gaz natural de Qnom= 6.900 Nm3 / h, care 

asigură o diferență de temperatură tur/retur de 350 C. Cazanul a fost pus în 

funcțiune în septembrie 2004. La sarcina minimă tehnică cazanul poate livra 12,5 



 

 

Gcal/h cu un consum de gaz Qmin = 1.725 Nm3 / h. 

Rețeaua primară are o lungime de 14 km și este constituită din conducte de oțel 

izolate, având diametre între 150 și 800 mm, pozate atât suprateran cât și subteran. 

Prin intermediul unei stații intermediare de pompare, agentul termic este distribuit 

către 10 puncte termice, printr-o rețea de distribuție de 27,6 km și către 75 de 

module termice, printr-o rețea de distribuție de 18,5 km alcătuită din țevi de oțel 

preizolate și conducte tip PEXAL. 

Stația intermediară de pompare este prevăzută și cu o instalație de tratare a apei 

care prepară apă dedurizată de adaos în rețea. 

Punctele termice, precum și modulele termice sunt prevăzute cu echipamente de 

pompare, schimbătoare de căldură și sisteme de contorizare. 

Din sistem fac parte și 26 de centrale termice, echipate în principal cu diverse tipuri 

de cazane pentru producerea energiei termice și a apei calde menajere, cu pompe 

și schimbătoare de căldură precum și cu sisteme de contorizare a energiei livrate. 

Echipamentele instalate sunt prevăzute cu aparatură de măsură și control al 

parametrilor de funcționare precum și cu dispozitive de reglare și siguranță. 

Din măsurătorile și calculele efectuate  se pot trage următoarele concluzii: 

▪ Capacitatea CAF este mult prea mare față de cererea actuală de energie 

termică, având în vedere chiar și lunile de iarnă în care cazanul funcționează la 

sarcini parțiale, sub 50%, având un impact puternic negativ asupra 

randamentului. În lunile de vară CAF este oprit. Această situație este generată 

atât de diminuarea continuă a numărului de locuitori cât și de debranșările 

masive de la sistemul centralizat de producere a energiei termice; 

▪ În mod identic, cazanele instalate în centralele termice și echipamentele auxiliare 

acestora (schimbătoare de căldură, pompe) au devenit supradimensionate; 

Așadar, sunt recomandate: 

▪ reducerea lungimii rețelei primare, acest lucru diminuând pierderile de căldură la 

transport; 

▪ mentenanța preventivă și predictivă a echipamentelor și rețelelor de transport. 

Consumul de energie termică înregistrat pentru 2021 din datele disponibile este 

aproximat 136.000 MWh , din care 124.000 de MWh consumați de Energoterm, cu 

scopul de a produce 90.468 MWh energie termică. 

 

3.1.2.c. Alimentarea cu gaze naturale 

Activitatea de furnizare și distribuție a gazelor naturale în Municipiul Tulcea este 



 

 

asigurată de către Tulcea GAZ S.A.  

Sistemul are următoarele caracteristici: 

▪ Lungimea totală a rețelelor de distribuție (conducte și branșamente) – 108.8 km; 

▪ Număr stații de reglare de sector – 7; 

▪ Număr stații de reglare la consumator – 2; 

▪ Număr stații reglare măsură la consumatori – 7; 

▪ Număr clienți casnici – 14.599; clienți noncasnici – 732. 

În rezumat, cele trei tipuri majore de energie, respectiv surse de consum 

identificate, indiferent dacă ne referim la consumatorii industriali sau la cei casnici, 

sunt asigurate în prezent de infrastructura existentă, după cum urmează: 

 

▪ Energia electrică 

Punctul vulnerabil este reprezentat de procentul important produs, în prezent,  prin 

procesul de transformare chimică a combustibililor fosili în energie electrică.  

Conform datelor ANRE, la dată prezentului material situația puterii instalate în 

România este: Hidro = 36,3 %; Cărbune = 16,9 %; Eolian = 16,4 %; Hidrocarburi = 

14,3 %; Nuclear = 7,7 %; Solar = 7,6 %. Diferența de 0,8 %, reprezentând puterea 

instalată în biomasă, biogaz, arderea deșeurilor, recuperarea căldurii reziduale și 

energie geotermală însumează 136,3 MW instalați. La nivel de țară, la dată de 

referință a materialului, deficitul de energie electrică între producție și consum este 

de 500 – 600 MW putere instalată 

Sursa: https://www.sistemulenergetic.ro/ 

▪ Energia termică  

Este produsă aproape exclusiv prin arderea gazului natural. Trecând peste 

considerentele de ordin tehnic prezentate în detaliu mai sus, randamentele scăzute 

de maximum 75 – 80% în condiții ideale de exploatare, un alt aspect foarte 

important îl reprezintă emisiile crescute de CO2 și NOx . 

De aceea, legislațiile de mediu europeană și cea la nivel național sunt restrictive și 

este de așteptat să devină din ce în ce mai constrângătoare, condiționând 

autorizațiile de funcționare pentru echipamentele existente. 

▪ Alimentarea cu gaze naturale 

În contextul geopolitic actual, se estimează că dependența României față de gazul 

rusesc este de 20 – 30%. Chiar dacă se situează sub nivelul european, este evident 

că alimentarea cu gaze naturale, chiar dacă nu va fi deficitară, va conduce la costuri 

greu de evaluat. 



 

 

Sursa : https://românia.europalibera.org/ 

  

3.2. Prezentarea principalelor posibilități de producere a energiei din surse 

regenerabile posibil a fi implementate pe teritoriul municipiului Tulcea 

3.2.1. Condițiile climatice 

Clima municipiului Tulcea se încadrează în condițiile generale de mediu ale județului, 

fiind de tip continental, cu precipitații reduse, veri călduroase și ierni reci. 

Având în vedere că durata medie anuală de strălucire solară este de 2.200 – 2.300 

de ore pe an, rezultă că una din principalele posibilități de producere a energiei din 

surse regenerabile o reprezintă energia solară, cu aplicabilitate în: 

▪ Iluminatul public și semaforizarea, diverse aplicații de uz casnic, industrial și 

agricol, care se pretează la alimentarea cu energie electrică din celule 

fotovoltaice; 

▪ Producerea de apă caldă menajeră atât pentru uzul casnic, cât și în unități 

administrative, prin utilizarea panourilor solare termice. 

 

 

Cu titlu de exemplu, în imagine este prezentată ferma solară NP Kunta din India, 

care se întinde pe 32 kilometri pătrați și are o putere de 900 MWp. 

Sursă : https://itigic.com/ro 

Din punctul de vedere eolian, municipiul Tulcea se află într-o poziție privilegiată, fapt 

dovedit și de multitudinea de turbine eoliene instalate la nivel de județ. 

Vânturile predominante bat cu o frecvența mai mare din direcția N-E (18,3 %), N-V 

(17,1 %), E (15,2 %) și N (13,1 %). Vitezele medii anuale sunt cuprinse între 0,8 și 

5,3 m/s, ajungând chiar și la 8 m/s. Numărul de ore cu viteza vântului mai mare de 4 

m/s este de aproximativ 4000 de ore/an. 

https://românia.europalibera.org/
https://itigic.com/ro


 

 

Din datele prezentate mai sus rezultă un puternic potențial de producere și 

alimentare cu energie electrică a consumatorilor din generatoare eoliene de putere 

mare, vizând în primul rând consumatorii industriali. 

 

În imaginea de mai sus sunt prezentate turbinele eoliene din gama celor produse de 

Siemens, având puteri cuprinse între 3,4 și 6,6 MW. 

 

Turbina eoliană acționata de vânt injectează energie electrică în rețeaua publică de 

electricitate prin intermediul invertorului de rețea și contorului electric.  

Beneficiarul consumă curent din rețeaua publică, iar producția turbinei eoliene 

acoperă o parte mai mică sau mai mare din acest consum în funcție de viteza 

vântului. În general, funcție de producător, turbinele eoliene pot fi puse în funcțiune 

la viteze ale vântului începând cu 3 - 4 m/s și se opresc, din motive de siguranță, la 

viteze ale vântului de peste 15 m/s. 

Beneficiarul va plăti către furnizorul de electricitate numai diferența dintre energia 

consumată și energia furnizată rețelei publice de electricitate. 

 

Sursa: https://www.electrokits.ro/ 

 

3.2.2. Analiza potențialelor surse regenerabile de producere a energiei posibil a fi 

implementate în municipiul Tulcea 

Luând in calcul poziția geografica, nivelul de consum și tipul de consumator, am 

identificat următoarele posibilități de producere a energiei: 

▪ Producerea energiei electrice în generatoare eoliene; 

▪ Producerea energiei electrice prin intermediul panourilor solare fotovoltaice; 

▪ Producerea energiei termice cu ajutorul panourilor solare termice; 

▪ Producerea energiei termice si/sau electrice prin utilizarea hidrogenului.  

https://www.electrokits.ro/


 

 

 

3.3. Soluții tehnice posibile – specifice condițiilor locale și regionale 

Așa cum am prezentat mai sus, există, din punctul de vedere tehnic, numeroase 

soluții posibile pentru acoperirea necesarului de energie din surse regenerabile în 

municipiul Tulcea. Mai mult, aceste soluții pot face obiectul unui sistem complex, 

care să combine mai multe surse de energie într-un singur element pentru a asigura 

atât eficiența energetică, cât și siguranța în alimentare a consumatorilor.  

În cadrul acestui scenariu, există o multitudine de posibilități, dintre care prezentăm 

mai jos căteva soluții tehnice posibil a fi implementate: 

 

3.3.1. Energie eoliană/solară - energie chimică - energie electrică și termică 

Schematic, modul de utilizare este prezentat mai jos: 

 

Sursa: https://greenhydrogensystems.com/ 

Conform schiței de mai sus, energia electrică, produsă în turbine eoliene și/sau în 

ferme de panouri solare este mai departe convertită în producerea de hidrogen prin 

intermediul unui electrolizor (hidrogen verde). Mai departe, hidrogenul este utilizat, 

prin ardere, la producerea energiei electrice și/sau termice în instalații specifice de 

cogenerare, respectiv motoare termice sau turbine pe gaz. Eventualul surplus de 



 

 

energie electrică poate fi utilizat pentru producerea și stocarea de hidrogen sau 

poate fi livrat în SEN. 

A. Considerații despre hidrogen 

 

Hidrogenul este cel mai răspândit element chimic din Univers, constituind, împreună 

cu heliul aproximativ 99,9 % din materia cunoscută. În același timp, este și cel mai 

simplu element chimic din natură, fiind format dintr-un proton și un electron – este 

singurul element chimic cunoscut care nu are nici un neutron. Ca o excepție, pe 

Pământ, hidrogenul este abia pe locul trei, din punct de vedere cantitativ, după 

oxigen și siliciu 

. 

Sursă: HyperPhysics.com 

 

Hidrogenul cu simbolul chimic „H” este primul și cel mai ușor element din tabelul 

periodic și are un conținut energetic foarte ridicat. Gazul nu apare în natură în formă 

pură, ci întotdeauna legat chimic. Cele mai mari cantități se găsesc în apă, H2O. 

Dacă acest lucru este descompus în constituenții săi hidrogen și oxigen, hidrogenul 

produs poate fi mai întâi depozitat și, dacă este necesar, mai apoi ars pentru 

generarea staționară de curent electric și căldură sau transformat în celule de 

combustibil sau folosit ca și combustibil în rezervoarele vehiculelor. Iar valoarea 

energetică legată de greutate este convingătoare: 1 kg de hidrogen conține la fel de 

multă energie ca 2,1 kg de gaz natural sau 2,8 kg de benzină. 

Hidrogenul poate fi considerat un bun combustibil datorită proprietăților acestuia:  

▪ Folosirea sa ca sursă de energie nu produce gaze cu efect de seră (apa este 

singurul produs secundar); 

▪ Poate fi folosit pentru a produce alte gaze, ca și combustibili lichizi; 

▪ Infrastructura existentă pentru transportul și stocarea gazelor poate fi reutilizată 

pentru hidrogen. 

 

 

B.    Proprietăți fizico-chimice; combustia hidrogenului 

În condiții normale (00 C și 1 atmosferă), hidrogenul pur este un gaz inodor, 



 

 

incolor și insipid, non-toxic, fiind atât combustibil cât și exploziv și având 

următoarele caracteristici: 

- Densitatea este de 0,089 kg / m3 , de 14,5 ori mai mică decât a aerului; 

 

 

În figura de mai sus este prezentată densitatea relativă față de aer a hidrogenului, a 

gazului natural, a propanului și a vaporilor de benzină 

 

-    Punctul de topire = - 259,20 C; 

-    Punctul de fierbere = - 252,80 C; între punctul de topire și cel de fierbere 

hidrogenul se prezintă ca un lichid inodor și incolor. 

În prezența oxigenului, hidrogenul arde cu o flacăra aproape invizibilă iar 

rezultatul procesului de ardere este apa. Temperatura de ardere este mai mare de 

20000 C.  

 

Descriere imagine: Arderea hidrogenului, comparativ cu propanul, în condiții de 

lumină respectiv întuneric 

În prezența aerului, hidrogenul este exploziv, în concentrații începând de la 4 %. 



 

 

O particularitate a hidrogenului este că, având o rată foarte mare de dispersie, 

nu poate fi “odorizat” cu odorizanții cu conținut de sulf care însoțesc gazul natural 

sau propanul. De asemenea, astfel de odorizanți ar conduce la contaminarea 

celulelor de combustie care reprezintă o aplicație importantă a hidrogenului în 

domeniul producerii de energie. 

Inflamabilitatea hidrogenului (cuprinsă între 4 și 75 %) este foarte mare, 

comparativ cu alți combustibili. În condiții optime, respectiv un procent de 29 % 

hidrogen în aer, energia necesară combustiei este foarte mică, orice mică scânteie 

provocând aprinderea. 

O comparație între  inflamabilitate și energia de aprindere necesară diferiților 

combustibili este prezentată mai jos: 

 

 

 

Inflamabilitate 

 

Energia minimă de aprindere 

Hidrogenul lichid are caracteristici diferite și prezintă riscuri diferite în depozitare 

și utilizare. 

În stare lichidă, hidrogenul se depozitează la temperatura de – 252,80 C și o 



 

 

presiune de 10,5 – 12 bar. Din punct de vedere al spațiului ocupat, raportul este de 

1 : 850, respectiv aceiași cantitate de hidrogen conținută de 1 m3 de hidrogen lichid 

poate fi depozitată în stare gazoasă, în 850 m3 . 

Surse: https://melscience.com/US; https://www.hydrogen.energy.gov/ 

  

C.    Modalități de producere a hidrogenului 

Teoretic, din punct de vedere chimic, hidrogenul poate fi produs prin 

extracție din orice substanță care conține hidrogen. Din considerente economice, în 

prezent sunt utilizate mai multe metode de producere: 

➢ Prin reformarea catalitică cu abur gaze naturale, păcură sau alte hidrocarburi 

(aproximativ 78 % din producția mondială de hidrogen). Prin acest procedeu, 

deși este mai ieftin, se eliberează în atmosfera o cantitate însemnată de monoxid 

și bioxid de carbon; 

➢ Din cărbune și derivate ale acestuia (gazeificarea cărbunelui, gaz de cocs, etc) – 

aproximativ 18 % din producția mondială de hidrogen; 

➢ Din apă, prin electroliză – aproximativ 4 % din producția de hidrogen. Se caută și 

se optimizează continuu metodele de asigurare ale energiei necesare procesului 

de electroliză (din energie nucleară, din surse regenerabile – eolian, solar, 

biomasă, etc). 

 

Din punct de vedere al modului de producere a hidrogenului există o codificare 

pe culori: 

➢ Hidrogen produs din combustibili fosili solizi sau lichizi, cu emisii de CO2  în 

atmosferă – hidrogen maro; 

➢ Hidrogen produs din combustibili fosili solizi sau lichizi, fără emisii de CO2  în 

atmosferă – hidrogen turcoaz; 

➢ Hidrogen produs din gaz natural, cu emisii de CO2  în atmosferă – 

hidrogen gri; 

➢ Idem, fără emisii de CO2  în atmosferă – hidrogen albastru; 

➢ Dacă este produs din biomasă sau prin electroliză, cu ajutorul energiilor 

regenerabile - hidrogen verde. 

 

Alte căi de producere ale hidrogenului sunt: 

▪ Prin extracție din gaze naturale sau gaz de cocs; 

▪ Produs secundar în procesul de producție a sodei caustice și a clorului; 

▪ Electrolizoare cu membrană permeabilă, etc. 

Există numeroase studii și experimente legate de combustia hidrogenului în instalații 

de ardere, care confirmă unanim că un amestec de hidrogen de maxim 10%  în 

gazul natural nu influențează în mod deosebit procesul de ardere și nu implică 

https://melscience.com/US


 

 

modificări majore ale instalațiilor de ardere existente. 

Sursă: https://doi.org/ 

 

3.3.2. Energie chimică -  energie termică 

Pentru producerea exclusivă de energie termică, există, de asemenea, o gamă 

foarte largă de echipamente de eficiența ridicată.  

 

Tot cu titlu de exemplu, în imaginea de mai sus este prezentată o instalație de 

cazane pentru producerea apei calde. Alegerea echipamentului se poate face în 

funcție de necesitățile utilizatorului, gama de puteri fiind cuprinse între 0,65 și 25 

MW, iar funcționarea este cu orice tip de combustibil, gazos sau lichid. 

https://doi.org/


 

 

 

 

3.3.3. Utilizarea hidrogenului pentru alimentarea transportului local - rutier 

Poate reducerea emisiilor dăunătoare, care epuizează ozonul, îmbunătățind în 

același timp calitatea aerului în zonele urbane, Hidrogenul este o alternativă 

atractivă pentru tranzitul local. Asigură timp rapid de alimentare și distanțe mari de 

rulare, chiar și iarna când temperaturile sunt scăzute. Stațiile de alimentare cu 

hidrogen au, de asemenea, un consum de energie relativ scăzut.  

 

 

Deci, transportul public necesită o infrastructură mult mai mică de stații de 

alimentare decât în cazul autoturismelor. Ca urmare, frecvența de realimentare la 

fiecare stație este relativ mare, accelerând astfel rentabilitatea investițiilor în 

infrastructură. Autobuzele electrice care circulă cu hidrogen rezonează puternic și în 

rândul șoferilor și pasagerilor. Acestea oferă o călătorie mult mai lină și mai 

relaxantă, deoarece elimină atât vibrațiile, cât și zgomotul motorului. Desigur, cel 

mai bun aspect este faptul că îmbunătățesc calitatea aerului și contribuie astfel la 

calitatea vieții în general, eliminând emisiile nocive și poluarea fonică.  

Soluția tehnică include compresoare ionice pentru realimentare, fiecare 

comprimând H2 gazos la presiunea de 350 bari necesară pentru autobuze și la 700 

bari pentru autoturisme. Această stație de alimentare combinată autobuz/autoturism 

poate deservi până la 15 autobuze și numeroase autoturisme.  

 

3.3.4. Utilizarea hidrogenului pentru alimentarea transportului local – naval 

Portul Tulcea și Portul Sulina sunt parte integrată a rețelei TEN-T fluviale centrale și 
sunt cele mai importante porturi din Delta Dunării, la acestea având acces inclusiv 



 

 

navele maritime cu pescaj maxim 7 metri.  

Portul Tulcea  este unul dintre cele mai mari și importante porturi fluvio-maritime 

românești și este situat în municipiul Tulcea, între mm 42 – mm 34 Dunăre, ambele 

maluri. Acesta are cheiuri operaționale verticale în lungime de 330 de metri și 

pereate în lungime de 2.225 m. Portul are terminal RO-RO fluvial pe relația Tulcea – 

Reni și retur. 

În concordanță cu Planul de mobilitate navală în Delta Dunării al cărui beneficiar 

este Consiliul Județean Tulcea prezenta strategie propune introducerea 

transportului naval bazat pe hidrogen. Conform Planului, viziunea dezvoltării 

mobilității navale în delta Dunării în perioada 2021-2045 constă în implementarea 

unui sistem de transport eficient, durabil, integrat și sigur, pentru a susține 

dezvoltarea economică și socială. In acest mod emisiile de dioxid de sulf provenite 

de la navele care asigura transportul local se vor deduce semnificativ, se va reduce 

nivelul de zgomot subacvatic responsabil cu modificări ale ecosistemului din zona 

portului Tulcea.  

Prin realizarea centralei pe hidrogen si oferirea posibilității de alimentare a navelor, 

operatorii economici ce activează in sectorul de transport naval vor fi tentați sa 

modernizeze partea de propulsie a navelor prin trecerea pe motoare ce utilizează ca 

si combustibil hidrogenul.  

Strategia va asigura transpunerea Directivei 2014/94/UE privind instalarea 

infrastructurii pentru combustibili alternativi stabilește un cadru comun de măsuri 

destinate instalării unei astfel de infrastructuri în UE. Aceasta impune statelor 

membre să instituie cadre naționale de politică în scopul de a crea piețe pentru 

combustibili alternativi și pentru a se asigura că este pus la dispoziție un număr 

adecvat de puncte de reîncărcare și de realimentare accesibile publicului, în special 

și pentru a permite libera circulație transfrontalieră a acestor vehicule și nave în 

rețeaua TEN-T, rețea din care portul Tulcea face parte.  

 

3.3.5. Concluzii 

Așa cum s-a arătat mai sus, avem la dispoziție nu numai o varietate foarte mare de 

echipamente pentru producerea energiei din surse regenerabile, dar și o multitudine 

de posibilități de interconectare a acestora, cu scopul de a atinge performanțe 

energetice ridicate, economie de combustibil și reducerea în limitele legale ale 

emisiilor de CO, CO2 și NOx . 

Ca o etapă premergătoare alegerii celei mai eficiente tehnologii de utilizare a 

resurselor identificate, propunem următoarele acțiuni: 

▪ Identificarea suprafeței de teren pe care urmează să fie amplasată facilitatea de 

producere a energiei termice și/sau electrice. În cazul rețelei primare de 

transport a energiei termice, această trebuie să fie cât mai scurtă, deoarece 

pierderea de randament indicată de literatură de specialitate este de 0,5 %/km 



 

 

rețea. Spre exemplu, la o lungime a rețelei de 14 km rezultă o pierdere în rețea 

de 7%, tradusă, la un consum de 70.000 Gcal/an într-o pierdere de peste 500 

Gcal/an sau 800.000 Nm3 gaz natural/an; 

▪ Reabilitarea termică a ansamblurilor rezidențiale și nerezidențiale. Considerând 

corecte estimările aferente pierderilor de căldură din literatura de specialitate, de 

40 - 45% aferente clădirilor nereabilitate termic, pentru cele trei luni de iarnă 

rezultă o pierdere de aproximativ 800 Gcal/an sau 1.200.000 Nm3 gaz 

natural/an; 

▪ Oricare ar fi soluția aleasă, trebuie avută în vedere siguranța în alimentare a 

consumatorului. Nu există sistem de producere a energiei, regenerabilă sau nu, 

care să nu fie supusă riscului de întrerupere. Pentru aceste situații, în 

proiectarea și alegerea sistemelor energetice există conceptul de „consumatori 

vitali”. În consecință, trebuie avută în vedere o instalație de rezervă, cu pornire 

rapidă, care să asigure alimentarea consumatorilor sensibili – spitale, grădinițe, 

diverse instituții, în ipoteza întreruperii sursei principale. 

Indiferent de metoda propusă de producere a energiei regenerabile în municipiul 

Tulcea, această se va supune legii conservării energiei și vor există pierderi, 

important este ca acestea să fie minimizate.  

 

 

 

IV. Analiza posibilităților de integrare a capacităților de producere 

identificate. Concluzii. 

Sistemul centralizat de termoficare din municipiul Tulcea a fost pus în funcțiune în 

anul 1982, având în componență două cazane de apă fierbinte C,A,F, fiecare cu o 

capacitate de 100 Gcal/h și 39 de puncte termice. Cazanele de apă fierbinte au 

aparținut Combinatului Metalurgic Tulcea (actual S.C. ALUM S,A,), iar punctele 

termice cu rețelele de transport agent primar, precum și rețelele de distribuție agent 

secundar au fost în exploatarea I.J.G.C.L. În anul 1995, 14 puncte termice au fost 

transformate în centrale de cvartal, trecând în exploatarea societății MONTENAY 

(actual S.C. Dalkia S,A,), iar restul de 23 puncte termice au fost exploatate de 

R.A.C.E.T. . 

Până în toamna anului 1996, sistemul centralizat de termoficare a municipiului 

Tulcea se adresa unui număr de 14.793 apartamente și era deservit de unul dintre 

cazanele tip CAF4 de 100 Gcal/h cu funcționare pe păcură, amplasate în incinta 

S.C. ALUM SA. În anii următori, aproximativ 30% din sistemul centralizat de 



 

 

termoficare al Municipiului Tulcea a fost desprins și a fost înființată actuala societate 

Dalkia. Ca urmare a acestui fapt, a debranșărilor care au urmat, și având în vedere 

noile necesități de termoficare a municipiului Tulcea, în anul 2002, Primăria 

municipiului Tulcea a achiziționat unul dintre cele două cazane tip CAF4 de 100 

Gcal/h cu funcționare pe păcură, amplasat în incinta societății comerciale ALUM 

S.A., pentru a fi transformat în cazan de apă fierbinte de 50 Gcal/h cu funcționare 

pe gaze naturale.  

În anul 2003, societatea C.E.T. s-a divizat în două societăți, ca urmare exploatarea 

rețelelor de apă și canalizare a intrat în responsabilitatea S.C. AQUASERV S.A., iar 

exploatarea rețelelor termice, a celor 23 de puncte termice, a celor 3 centrale de 

cvartal preluate de la D.S.P, și Primăria Tulcea, precum și a cazanului de apă 

fierbinte CAF 100 Gcal/h a fost preluată de Direcția Servicii Termice (D.S.T.). În 

2005, D.S.T. s-a transformat în S.C. Energoterm S.A. prin preluarea activelor și 

pasivelor.  

Lista centrelor termice cu instalațiile aferente de producere și distribuire a energiei 

termice: 

 

În urma analizei consumului și poziției geografice a localității Tulcea, una dintre 

opțiunile de eficientizare a sistemului energetic corelat cu reducerea emisiilor de 

CO2 constă în folosirea în amestec cu gazul natural a hidrogenului.  

Integrarea sursei de hidrogen pentru satisfacerea nevoilor de acoperire a 

consumului identificate la nivelul Municipiului Tulcea: 

a. Pentru sistemul de termoficare se poate realiza o integrare a producției de 

hidrogen în rețeaua de alimentare cu gaze naturale a punctelor de producere 



 

 

a agentului termic de către operatorul local. Prin acest mod se va suplimenta 

puterea calorică a gazului natural utilizat în procesul tehnologic de obținere a 

agentului termic și a apei calde. Integrarea se va realiza prin injectarea a 

maxim 20 % hidrogen în conducta de gaz și obținerea unui amestec cu o 

putere calorică crescută ce va duce la reducerea consumului de gaze 

naturale.  

b. Utilizarea hidrogenului în sistemul de transport în comun prin realizarea unei 

stații de alimentare a mijloacelor de transport auto utilizate de operatorul de 

transport din Muncipiul Tulcea, acesta având posibilitatea de achiziție de 

mijloace de transport ce utilizează ca și combustibil hidrogenul, prin finanțări 

puse la dispoziție de Uniunea Europeană.  

c. Realizarea unei capacități de stocare a hidrogenului va oferi posibilitatea de a 

atrage investiții specifice pentru utilizarea de hidrogenului în sistemul de 

transport naval și feroviar din județul Tulcea, mai ales în condițiile în care 

operatorii de transport au declarat intențiile de a realiza aceste investiții. Atât 

Navrom SA, cât și CFR SA, au in intenție să treacă pe motorizări ce utilizează 

ca și combustibil hidrogenul.  

 

V. Analiza tehnologiilor disponibile și realizarea de propuneri 

pentru folosirea acestora în vederea acoperirii consumului 

 

Pentru acoperirea nevoilor energetice a Municipiului Tulcea, se poate lua în 

considerare ca tehnologia de realizare a hidrogenului este cea mai favorabilă 

comparativ cu utilizarea tehnologiei bazată pe biomasă sau biogaz. Acesta analiza 

s-a bazat pe sursa de materie prima disponibilă, respectiv pe costurile/posibilitățile 

procurării acesteia. Dacă în cazul biomasei sau biogazului materia prima nu a fost 

identifcată în imediata proximitate a municipiului, în cazul hidrogenului materia primă 

este apa, ce poate fi preluată din fluviul Dunarea ce străbate  localitatea prin partea 

de Nord.  

În această etapă se recomandă realizarea unei centrale cu o producție anuală de 

1.600 tone de hidrogen/an, pentru a preveni eliminarea în atmosferă a unei cantități 

de peste 25.000 tone de CO2. Puritatea hidrogenului obținut va fi de 99,7% la o 



 

 

presiune de 1,1 bar și o temperatură de 400 C.  

Materia primă este apa provenită din surse naturale într-o cantitate de aproximativ 

10l/kg H2 la o presiune de 1-2 bar și o temperatură de 2-500 C.  

Aceasta va fi compusă din 12 module cu o producție de 300 kg/oră: 

 

Modul producție hidrogen prin electroliză 

 

Centrala va avea următoarele componente: 

1. Sistem alimentare;  

2. Sistemul electro-analizor;  

3. Stația de răcire;  

4. Stația de tratare a gazelor.  

Suprafața utilă pentru această centrală este de aproximativ 1.600 mp cu laturile de 

40m. Localizarea acesteia este recomandata a fi cât mai aproape de zona de 

consum a gazului natural pentru evitarea pierderilor în cadrul rețelei de transport și 

evitarea investițiilor majore în capacități de stocare a hidrogenului.  

În urma analizei punctelor de consum ale operatorului local, considerăm că punctul 

cel mai bun de amplasare a centralei de hidrogen este în incinta centralei 

Energoterm SA. În cadrul documentației de modernizare vor fi achiziționate 

arzătoare cu un coeficient mai mare de utilizarea a amestecului de gaze naturale și 

hidrogen pur.  



 

 

Indicatorii tehnici minimali vizați sunt: 

▪ Tehnologia aferentă electrolizei: PEM (Proton Exchange Membrane); 

▪ Randamentul procesului: minim 75%; 

▪ Calitatea hidrogenului: 5.0 (puritate extrem de ridicată); 

▪ Puterea instalată a hidrolizorului: minim 2 MW; 

▪ Regimul de funcționare a electrolizorului începând cu o încărcare de minim 10%; 

▪ Producția țintă de hidrogen: minim 1.600 tone/an. 



 

 

 

Datele tehnice preconizate sunt: 

▪ Implementarea celei mai noi tehnologii disponibile în domeniul producerii de 

hidrogen prin utilizarea de energie din surse regenerabile disponibile în zonă și a 

energiei din SEN.  

▪ Sistemul de răcire a centralei de hidrogen va fi integrat în rețeaua de termoficare 

a UAT Tulcea.  



 

 

▪ Realizarea sistemului de stocare a hidrogenului destinat transportului public 

rutier și naval.  

VI. Fișe de proiect 

Intenția strategiei RES este de a realiza un concept de proiect integrat, care 

presupune producerea de energie regenerabilă pentru a fi folosită în procesul de 

electroliză și realizarea unei capacități de producție a hidrogenului ce va fi 

integrată cu capacitățile de producție existente. 

Proiectul integrat a fost structurat în 2 concepte legate ce se regăsesc sub forma 

anexei 1. 

FIȘA 1: CONSTRUCȚIE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ASIGURAREA PARȚIALĂ 

A ENERGIEI ELECTRICE NECESARĂ ELECTROLIZEI 

FIȘA 2 CONSTRUCȚIE CAPACITATE DE PRODUCERE HIDROGEN ȘI INTEGRAREA CU 

REȚEAUA DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE 

 

VII. Posibilități de finanțare 

Sursele finanțare identificate sunt următoarele: 

▪ PNRR  

Programul definește parametrii investițiilor în infrastructura de distribuție a gazelor 

din surse regenerabile (utilizarea gazelor naturale în combinație cu hidrogenul 

verde ca măsură tranzitorie), precum și în capacitățile de producere a 

hidrogenului verde și/sau în utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice.  

Investiția presupune două sub-investiții cu o alocare totală estimată de 515 

milioane euro, după cum urmează: 400 milioane euro pentru construirea unei 

rețele de distribuție pregătită pentru mix-ul hidrogen – gaze naturale și 115 

milioane euro pentru capacități de producere a hidrogenului verde pentru a 

permite utilizarea sa în stocarea energiei electrice. 

Obiectivul primei sub-investiții este construirea unei rețele de distribuție a gazelor 



 

 

naturale (aproximativ 1.870 km). Rețeaua de distribuție va transporta cel puțin 

20% de hidrogen din surse regenerabile (în volum) la punerea în funcțiune până în 

T2 2026 și 100% hidrogen din surse regenerabile și/sau alte gaze regenerabile 

până în 2030. 

Obiectivul celei de-a doua sub investiții este instalarea unor capacități de 

producere a hidrogenului verde de cel puțin 100 MW în electrolizoare (urmând să 

producă cel puțin 10.000 de tone de hidrogen din surse regenerabile) până în T4 

2025. 

▪ Fondul pentru modernizare (FM) 

În ceea ce privește hidrogenul, printre activitățile care ar putea fi finanțate prin 

Fondul pentru modernizare ca investiții prioritare se numără următoarele:  

✓ producția hidrogenului verde din energie electrică din surse regenerabile, 

✓ utilizarea hidrogenului produs din energie electrică din surse regenerabile, 

✓ active mobile cu emisii directe zero, bazate pe surse regenerabile de 

energie (de exemplu, trenuri, camioane sau automobilele electrice 

alimentate cu hidrogen)  

✓ infrastructură pentru transportul și distribuția hidrogenului verde, inclusiv 

pentru stațiile de încărcare.  

Câteva dintre programele cheie prevăzute în Proiectul OUG privind Fondul de 

Modernizare vizează hidrogenul: 

✓ Program-cheie 2: Înlocuirea Cărbunelui și Echilibrarea Rețelei – Sprijin 

pentru realizarea de centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu 

combinat, ce pot fi adaptate pentru funcționarea pe hidrogen, necesare 

pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei. 

✓ Program-cheie 3: Modernizarea și construcția de noi tronsoane de 

infrastructură energetică – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de noi 

tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică și gaze 

naturale (inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a 



 

 

gazelor naturale capabile să preia hidrogen verde) și pentru creșterea 

nivelului de inter-conectivitate al rețelei electrice de transport;  

✓ Program-cheie 4: Hidrogen Verde – Sprijin pentru producția de hidrogen 

verde și utilizarea acestuia în aplicații industriale pentru reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră; 

▪ Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-

2030 (PNIESC) 

România și-a asumat prin PNIESC să implementeze mai multe proiecte privind 

diversificarea resurselor, inclusiv să promoveze utilizarea hidrogenului. Conform 

PNIESC, România ar putea opta pentru utilizarea hidrogenului în procesele 

industriale, în contextul în care gazul natural reprezintă 34% din mix-ul energetic 

utilizat în prezent în sectorul industrial, iar înlocuirea acestuia cu hidrogen din 

surse regenerabile sau cu hidrogen cu emisii scăzute de carbon ar reprezenta o 

metoda de decarbonizare semnificativă. În același timp, în contextul în care 

cererea de căldură la temperaturi ridicate reprezintă aproape 60% din cererea de 

energie industrială, trebuie avut în vedere faptul că hidrogenul este unul dintre 

purtătorii de energie/agenții termici cu emisii scăzute de carbon, fiind astfel potrivit 

pentru generarea de căldură la temperaturi ridicate. 

Potrivit aceluiași document, România poate avea în vedere utilizarea infrastructurii 

de gaz metan existente pentru transportul și distribuția hidrogenului, prin 

amestecarea hidrogenului în rețeaua publică de gaze naturale pe termen scurt 

(2025-2030) și pe termen mediu (2030-2040), precum și majorarea contribuției 

hidrogenului la rețeaua de transport și distribuție pe termen lung (>2040). 

▪ Anexa 2 - Identificarea surselor de finanțare pentru proiectele propuse și asocierea 

fișelor de proiect – pentru Fondul de Modernizare nu s-au publicat condițiile de 

finanțare, deci nu e disponibilă fișa de proiect. 

OPIS ANEXE 

Anexa 1 Fișe de proiect 

1.1 Construcție parc fotovoltaic pentru asigurarea parțială a energiei electrice 



 

 

necesară electrolizei  

1.2 Construcție capacitate de producere hidrogen și integrarea cu rețeaua de 

producere a energiei termice  

Anexa 2 Fișe programe de finanțare  

2.1 PNRR  Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile 

(utilizarea gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), 

precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia 

pentru stocarea energiei electrice 

2.2 Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, 

pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii 

centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări profunde 

2.3 Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a 

celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități 

de stocare a energiei electrice 

2.4 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă Prioritatea 4. Promovarea 

eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

2.5 Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă Prioritatea 4. Promovarea 

eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

2.6 Program „POIM 2014-2020: Eficiență energetică, autoconsum, comercializare” 

Anexa 3: Documente tehnice 

 

ANEXA 1 

TITLU PROIECT: CONSTRUCȚIE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU 

ASIGURAREA PARȚIALĂ A ENERGIEI ELECTRICE NECESARĂ 

ELECTROLIZEI 

 



 

 

DATE GENERALE  

 

Realizarea unei infrastructuri de producere a energiei electrice din panouri 

fotovoltaice. Se are în vedere realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere instalată 

de 4 MW format din: 

▪ 8.240 buc – Module fotovoltaice 610 Wp; 

▪ 40  buc – Invertoare de putere unidirecționale trifazate, putere nominală 100 

kW; 

▪ 1 Ansamblu structura de montaj din aliaj pentru montajul modulelor 

fotovoltaice pe sol de tip omega; 

▪ Echipamente electrice de conexiune (curent continuu și alternativ); 

▪ Conectarea la rețeaua de distribuție locală. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

Prin realizarea proiectului de față se au în vedere următoarele obiective: 

▪ Obținerea unei capacități de producere energie electrică din surse 

regenerabile la nivelul APL Tulcea; 

▪ Creșterea gradului de autonomie la nivelul APL Tulcea; 

▪ Eficientizarea costurilor administrative ale APL Tulcea – prin autoconsumul 

energiei electrice produse în regie proprie; 

▪ Reducerea emisiilor de CO2 generate de producția energieie electrice din 

surse convenționale. 

 

 

 

 

BUGET 

 

Bugetul total al proiectului va fi de aproximativ 19 milioane de lei, după cum 

urmează: 

▪ 17 milioane lei – costuri directe necesare realizării capacității de producere 



 

 

energie electrică din surse regenerabile (panouri fotovotalice) de 4 MW; 

▪ 2 milioane lei – costuri indirecte, conexe investiției. 

 

 

ACTIVITĂȚI 

 

▪ Elaborarea documentației necesare obținerii finanțării nerambursabile; 

▪ Realizarea și finalizarea documentelor obligatorii în vederea obținerii tuturor 

avizelor și acordurilor necesare construcției și operării parcului fotovoltaic; 

▪ Derularea procedurilor de achiziție publică; 

▪ Achiziția și recepția echipamentelor specifice funcționării parcului fotovoltaic; 

▪ Montajul echipamentelor; 

▪ Darea în folosință a infrastructurii realizate; 

▪ Operarea parcului fotovoltaic. 

 

REZULTATE DE ÎNDEPLINIT 

▪ Producția a aproximativ 82.000 MW energie electrică din surse regenerabile 

(aproximativ 4.556 Mw/an); 

▪ Economii de costuri cu energia electrică de 2.500.000 lei anual (la un cost 

estimativ de 550 lei Mw/h cost de rețea); 

▪ Reducerea emisiilor de CO2  cu peste 50.000 tone (2.800 tone anual). 



 

 

 

TITLU PROIECT: CONSTRUCȚIE CAPACITATE DE PRODUCERE 

HIDROGEN ȘI INTEGRAREA CU REȚEAUA DE PRODUCERE A 

ENERGIEI TERMICE 

 
 

DATE GENERALE  

 

▪ Construcția unei centrale cu o producție anuală de 1.600 tone hidrogen/an în 

Municipiul Tulcea, care să asigure o parte din necesarul de energie electrică 

și termică a Municipiului Tulcea.  

▪ Suplimentar, se are în vedere modernizarea infrastructurii de mobilitate aflate 

în subordinea APL Tulcea prin introducerea hidrogenului ca și combustibil. 

 

CONTEXT 

 

La nivelul Municipiului Tulcea – situația principalelor utilități este următoarea:  

▪ Energia electrică – Municipiul Tulcea este alimentat cu energie electrică din 

rețeaua de transport prin intermediul a două transformatoare de 400/110/20 

kV de 250 MVA din stația Tulcea Vest. 

Consumatorii casnici sunt alimentați prin intermediul a două LEA din două 

transformatoare de 110/20 kV de 16 MVA. Alimentarea consumatorilor din 

zona de est a Municipiului Tulcea se face prin intermediul rețelei de medie și 

joasă tensiune alimentată din stația electrică de 110/20 kV Tulcea Est 

(Marmura). Stația are o putere instalată de 2 x 25 MVA. 

 

▪ Energia termică în regim centralizat este produsă și distribuită în rețeaua 

primară în Municipiul Tulcea de către S.C. ENERGOTERM S.A. Rețeaua 

primară are o lungime de 14 km și este constituită din conducte de oțel 

izolate, având diametre între 150 și 800 mm, pozate atât suprateran cât și 

subteran.  

Prin intermediul unei stații intermediare de pompare, agentul termic este 



 

 

distribuit către 10 puncte termice, printr-o rețea de distribuție de 27,6 km 

și către 75 de module termice, printr-o rețea de distribuție de 18,5 km 

alcătuită din țevi de oțel preizolate. 

 

Capacitatea CAF este mult prea mare față de cererea actuală de energie termică; 

chiar și în lunile de iarnă cazanul funcționează la sarcini parțiale, sub 50%, 

funcționare cu puternic impact negativ asupra randamentului 

 

▪ Gazele naturale - Activitatea de furnizare și distribuție a gazelor naturale în 

Municipiul Tulcea este asigurată de către S.C. Tulcea GAZ S.A. Sistemul are 

următoarele caracteristici: 

✓ Lungimea totală a rețelelor de distribuție (conducte și branșamente) – 

108.8 km; 

✓ Număr stații de reglare de sector – 7; 

✓ Număr stații de reglare la consumator – 2; 

✓ Număr stații reglare măsura la consumatori – 7; 

✓ Număr clienți casnici – 14.599; clienți noncasnici – 732. 

 

AMENINȚĂRI 

 

Identificarea unei alternative în producția energiei electrice respectiv a celei termice 

(și implicit în reducerea dependenței de gaz) este necesară din următoarele 

considerente: 

▪ Energia electrică: La nivel de țară, la dată de referință a materialului, deficitul 

de energie electrică între producție și consum este de 500 – 600 MW. Mai 

mult, aproximativ 31% din această infrastructură este formată din centrale 

termice, care funcționează pe bază de hidrocarburi. 

▪ Energia termică – este produsă aproape exclusiv prin arderea gazului 

natural. Trecând peste considerentele de ordin tehnic, randamente scăzute 

de maximum 65 – 70 % în condiții ideale de exploatare, un aspect foarte 

important îl reprezintă emisiile de CO2 și NOx . 



 

 

▪ Legislațiile de mediu europeană și cea la nivel național sunt restrictive și este 

de așteptat să devină din ce în ce mai constrângătoare, condiționând 

autorizațiile de funcționare pentru echipamentele existente. 

▪ Alimentarea cu gaze naturale – Raportându-ne la contextul geopolitic actual, 

se estimează că dependența României față de gazul rusesc este de 20 – 

30%. Chiar dacă se situează sub nivelul european, este evident că 

alimentarea cu gaze naturale, chiar dacă nu va fi deficitară, va conduce la 

costuri greu de evaluat. 

 

OBIECTIVE URMĂRITE 

 

Prin realizarea proiectului de față, se au în vedere următoarele obiective: 

▪ Obiectivul principal: atingerea neutralității climatice până în 2050, 

decarbonizarea sectorului energetic, care are o pondere de 75% din totalul 

emisiilor de gaze cu efect de seră (GES).  

▪ Obiective specifice: 

✓ Realizarea unei capacități de producere a hidrogenului în UAT Tulcea; 

✓ Reducerea consumului de gaze naturale destinate obținerii de agent termic 

de către operatorul local prin amestec de gaze natuarele și hidrogen de până 

la 20%; 

✓ Implementarea trasportului public bazat pe hidrogen. 

Din punctul de vedere al parametrilor tehnici: 

1. Tehnologie electroliză: PEM (Proton Exchange Membrane); 

2. Randamentul procesului: minim 75%; 

3. Calitate hidrogen: 5.0 (puritate foarte ridicată); 

4. Puterea instalată a hidrolizorului: minim 2 MW; 

5. Regimul de funcționare a electrolizorului începând cu o încărcare de minim 10%; 

6. Producția țintă de hidrogen: minim 1.600 to/an; 

7. Capacitate stocare – 20%. 

 

LOCAȚIE PROPUSĂ 



 

 

 

În cazul rețelei primare de transport a energiei termice, această trebuie să fie cât 

mai scurtă, pierderea de randament indicată de literatură de specialitate fiind de 0,5 

% / km rețea. La un calcul simplu, pentru o lungime a rețelei de 14 km rezultă o 

pierdere în rețea de 7%, tradusă, la un consum de 70.000 Gcal/an, într-o pierdere 

de peste 500 Gcal/an sau 800.000 Nm3 gaz natural/an. 

 

Locația propusă privind implementarea proiectului  este în proximitatea parcului 

fotovoltaic, a fostului CET, respectiv a șantierului naval. Suprafața utilă pentru 

această centrală este de aproximativ 1.600 mp cu laturile de 40 m.  

 

Avantajele locației:  

Din punctul de vedere tehnic: 

▪ Nu necesită lucrări pentru realizarea sistemului de răcire a stației de 

purificare apă; 

▪ Apa caldă poate fi injectată direct în rețeaua de distribuție apă caldă a UAT 

TULCEA; 

▪ Proximitatea de sursă de apă (șantier naval Tulcea); 

▪ Proximitatea de sursa de energie electrică – pierderile sunt reduse; 

Din punctul de vedere financiar: 

▪ Proximitatea de surse navigabile de  - favorizează transportul naval; 

▪ Proximitatea de calea ferată - favorizează transportul feroviar; 

▪ Cale de acces rutieră apropiată – inclusiv posibilitatea de realizare a unei 

stații de alimentare autoturisme și autobuze; 

 

BUGET 

 

 

▪ Bugetul total al investiției propuse este de aproximativ 50.000.000 lei (include 

interconectarea cu sistemul de transport gaz si interconectarea sistemului de 

răcire cu rețeaua de distribuție căldură a orașului, precum si o capacitate de 

stocare de minim 20% din producție); 



 

 

 

▪ Suplimentar, infrastructura de producere a energiei electrice, care va susține o 

parte din consumul noii centrale, este de aproximativ 19.000.000 lei. 

 

ACTIVITĂȚI 

 

▪ Identificarea soluțiilor tehnice pentru acoperirea necesarului de energie a 

municipiului Tulcea din surse regenerabile; 

▪ Identificarea posibilităților de integrare a capacităților de producere de energie 

din surse regenerabile identificate; 

▪ Propuneri pentru folosirea tehnologiilor identificate în acoperirea consumului; 

▪ Realizarea conceptelor optime de proiect și fișelor de proiect aferente pe baza 

soluțiilor cele mai eficiente identificate; 

REZULTATE DE ÎNDEPLINIT 

1. Producția a aproximativ 1.600 tone hidrogen anual din care: 

▪ 1.200 tone folosite sub formă de:  

✓ Consum de combustibil primar pentru încălzire și preparare apă caldă 

(gaze naturale, lemn, cărbune, etc); 

✓ Consum de energie electrică pentru iluminat și funcționarea aparaturii 

electrocasnice; 

✓ Consum de energie termică sub formă de agent termic/ apă caldă pentru 

consumatorii racordați la sistemul centralizat de producere și distribuție 

energie termică. 

▪ 400 tone – distribuite sistemului de mobilitate local sub formă de combustibil 

pentru infrastructura navală sau rutieră a Municipiului Tulcea. 

2. Reducerea consumului de gaz al municipiului Tulcea cu 20%, de la 136.007 

Mw la 108.806 Mw/H. 

3. Reducerea emisiilor de CO2 cu peste 25.000 tone anual. 

 

 



 

 

BENEFICII FINANCIARE CUANTIFICABILE 

Implementarea proiectului generează pentru municipiul Tulcea creșterea veniturilor 

la bugetul de stat cu peste 3,1 milioane lei anual din următoarele categorii: 

▪ Economie de costuri în valoare de 12 milioane lei ca urmare a reducerii 

consumului de gaz anual cu 30.000 MW. S-a preconizat un cost mediu al gazului 

de 400 lei MW/h. 

▪ Economie de costuri în valoare de 2,4 milioane lei ca urmare a dispariției 

obligativității de a achiziționa certificate CO2 aferente a 6.000 tone emise anual. 

S-a previzionat o un cost/certificat CO2 de aproximativ 400 lei. 

▪ Venituri de aproximativ 250 mii lei ca urmare a comercializării a peste 400 tone 

Hidrogen anual. S-a preconizat un preț de 20 lei mc hidrogen, respectiv 0,563 

lei/kg. 

Costurile necesare a fi realizate pentru obținerea veniturilor amintite anterior sunt de 

11,48 milioane lei și sunt necesare pentru producția de energie electrică aferentă 

noii instalații, respectiv operării centralei de producere a hidrogenului.  

 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 

Venituri comercializare 

hidrogen           225,352      

          

225,352      

          

225,352      

          

225,352      

          

225,352      

          

216,338      

Venituri economie - gaz      12,000,000      

     

12,000,000      

     

12,000,000      

     

12,000,000      

     

12,000,000      

     

12,000,000      

Venituri economie - 

certificate CO2        2,400,000      

       

2,400,000      

       

2,400,000      

       

2,400,000      

       

2,400,000      

       

2,400,000      

Total Venituri      14,625,352      

     

14,625,352      

     

14,625,352      

     

14,625,352      

     

14,625,352      

     

14,616,338      

             

Cheltuieli cu energia 

electrică      10,288,800      

     

10,288,800      

     

10,288,800      

     

10,288,800      

     

10,288,800      

     

10,288,800      

Alte cheltuieli        1,200,000      

       

1,200,000      

       

1,200,000      

       

1,200,000      

       

1,200,000      

       

1,200,000      

Total cheltuieli      11,488,800      

     

11,488,800      

     

11,488,800      

     

11,488,800      

     

11,488,800      

     

11,488,800      

              

Venituri - cheltuieli        3,136,552      

       

3,136,552      

       

3,136,552      

       

3,136,552      

       

3,136,552      

       

3,127,538      

 

Cost investițional - finanțare nerambursabilă 60%      23,600,000      

Parc fotovoltaic     19,000,000      

Centrală -producție hidrogen     40,000,000      

 

 

 



 

 

Durata previzionată de recuperare a investiției – aproximativ 8 ani. 

Principalele ipoteze luate în calcul: 

- Prețul certificatului de emisie CO2: 400 de lei /tonă 

- Prețul energiei de echilibrare achiziționată pentru electroliză 200 de lei 

- Economia de gaz natural 20% (optimizarea soluției tehnice prin studiul de 

fezabilitate poate duce la economii superioare cu 10-20% prin adaptarea 

soluției tehnice) 

- Prețul de vânzare a hidrogenului este de 20 de lei pe m/c; 

- Factorul de presiune, cel care da transformarea volum/ cantitate pentru 

hidrogen este 500, rezultând aproximativ un volum de 28 mc pe tona de 

hidrogen; 

- Capacitatea de stocare este de 20% din capacitatea instalată 

- Parcul fotovoltaic va avea o capacitate instalată de 4 MW și va produce o 

cantitate de energie de 4.556 MWh pe an; o capacitate suplimentară poate fi 

proiectată, contribuind și mai mult la rentabilizarea investiției prin evitarea 

costurilor de rețea; 

- Poziționarea capacității de hidrogen va presupune un acces facil la apă 

pentru electroliză, fără costuri substanțiale; 

- Pentru necesarul anual de gaz pentru producerea energiei termice s-a luat o 

marjă de 14.000 MWh pe an, peste cei 136.000 MWh raportați din date 

centralizate la sfârșitul anului 2021, aproximativ 10%, pentru a acoperi 

consumurile necentralizate; 

- A fost luată în calcul o capacitate instalată pentru hidrogen de 2MW și o 

producție anuală de 1.600 de tone pe an; in funcție de costurile energiei de 

echilibrare și de evoluția consumului, cantitatea produsă de hidrogen poate fi 

reglată. 

 

 

 



Referințe 

 

• Planul de îmbunătățire a eficienței energetice a municipiului Tulcea 

• Strategia de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a municipiului 

Tulcea 

• Strategia de dezvoltare a municipiului Tulcea 

• Strategia pentru Hidrogen Curat - hydrogen_strategy.pdf (europa.eu) 

• Planul Național de Redresare și Reziliență PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ (PNRR) (gov.ro) 

• Întreprinderea comună de plie de combustie și hidrogen Homepage (europa.eu) 

• Raportului privind hidrogenul curat în România elaborat în 2021 de Energy Policy 

Group (EPG) EPG - Energy Policy Group (enpg.ro) 

• Date geografice - www.cjtulcea.ro 

• Date despre hidrogen  HyperPhysics.com 

•  https://melscience.com/US;  

• https://www.hydrogen.energy.gov/ 

• Live Carbon Prices Today, Carbon Price Charts • Carbon Credits 

 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://www.enpg.ro/
http://www.cjtulcea.ro/
https://melscience.com/US
https://www.hydrogen.energy.gov/
https://carboncredits.com/carbon-prices-today/


 

 

Program „PNRR 2014-2020 Tranziție 2022” 

Măsura de investiții - Investiția I.2 – Infrastructura de distribuție a 

gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural în combinație cu 

hidrogenul verde ca măsură de tranziție), precum și capacitățile 

de producție a hidrogenului verde și / sau utilizarea acestuia 

pentru stocarea energiei electrice - sub-măsura 2.2 - Sprijinirea 

investiţiilor în construirea de capacităţi pentru producția de 

hidrogen verde în instalații de electroliză 

 

 

DATE GENERALE  
 

Tip program de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. Tranziția 

verde – Componenta C6. Energie 

Denumire program PNDR 2014-2020 Tranziție 2022 

Măsura Măsura de investiții -Investiția I.2 – Infrastructura de 

distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea gazului natural 

în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranziție), 

precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și 

/ sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice  

Submăsura Sub-măsura 2.2 - Sprijinirea investiţiilor în construirea de 

capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de 

electroliză 

Termen de lansare 29.06.2022, ora 10.00 

Termen de depunere 

 

31.07.2022, ora 17.00 

Tip apel Procedura de ofertare concurențială, corelată cu obiectivele 

PNRR și în limita bugetului alocat.   

Bugetul sesiunii  148.752.500 euro 

Obiectivele programului Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 100 MW de 

producție hidrogen verde în instalații de electroliză până în 31 

decembrie 2025, cu  o cantitate generată estimată de cel puțin 

10.000 de tone de hidrogen regenerabil, contribuind la 

atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – 

Componenta C6. Energie, măsura de investiții I.2. 

Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizarea 

gazului natural în combinație cu hidrogenul verde ca măsură 

de tranziție), precum și capacitățile de producție a hidrogenului 

verde și/ sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei 

electrice. 

 

 

 

INTENSITATE AJUTOR DE STAT 



 

 

Valoarea maximă (€) Valoarea ajutorului de stat este 100% din costurile eligibile, cu 

respectarea regulilor de ajutor de stat 

Valoare minimă (€) - 

Procent cofinanțare  0% cu respectarea regulilor de ajutor de stat 

Submăsura Sub-măsura 2.2 - Sprijinirea investiţiilor în construirea de 

capacităţi pentru producția de hidrogen verde în instalații de 

electroliză 

Termen de lansare 29.06.2022, ora 10.00 

Termen de depunere 

 

31.07.2022, ora 17.00 

Tip apel Procedura de ofertare concurențială, corelată cu obiectivele 

PNRR și în limita bugetului alocat.   

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 

Formă juridică beneficiar 
▪ producători de gaz natural,  

▪ micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari 

producătoare de energie electrică,   

▪ micro-întreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari 

producătoare/consumatoare de hidrogen,  

▪ unităţi administrativ-teritoriale,  

▪ Institute naționale de cercetare-dezvoltare în domeniul 

energiei, având personalitate juridică, definite prin OG 

57/2002, inclusiv asocieri/parteneriate formate din 

aceşti actori. 

▪ Micro-întreprinderile, întreprinderile mici, mijlocii și 

mari, inclusiv întreprinderi nou înființate, sunt 

constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Situații de neeligibilitate 1) Solicitantul este în incapacitate de plată/în stare de 

insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările şi completările ulterioare, si O.U.G. 46/2013 

privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-

teritoriale, după caz;  

2) Solicitantul este în stare de faliment, lichidare, are afacerile 

conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale 

comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament 

cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, 

reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale 

pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, 

conducerea afacerilor de un administrator judiciar;  

3) Solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 



 

componente ale bugetului general consolidat, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare în România; 

4) Solicitantul este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a 

prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a 

obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanţare din 

fonduri publice; 

5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit 

condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale 

îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de 

judecată ce are forţă de res judicata; 

6) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost 

subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi 

ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii 

Europene; 

7) Solicitantul face obiectul unui ordin de recuperare 

neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului 

Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de 

stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;  

8) Solicitantul este o întreprindere în dificultate, în conformitate 

cu prevederile art. 2, punctul  13  din  Orientările privind 

ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie 

pentru 2022 . 

Alte informații relevante Pentru construirea de noi capacităţi în instalații de electroliză, 

inclusiv extindere de capacități de producere pentru producția 

de hidrogen verde, calcularea costurilor eligibile se va realiza 

în conformitate cu următoarele dispoziții: 

(1) Costurile eligibile sunt determinate ca diferență dintre 

costurile de investiții și costurile neeligibile menționate în anexa 

4 la prezentul ghid. Sunt eligibile doar costurile de investiții, nu 

și cele operaționale. 

(2) Valoarea ajutorului de stat reprezintă valoarea solicitată de 

ofertant și nu poate depăși valoarea costurilor eligibile 

menționate la alin.1. 

(3) Valoarea ajutorului solicitat va fi exprimată ca și ajutor pe  

MW (Euro/MW) instalat în electrolizor. 

(4) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu 

va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru 

aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea 

rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor 

rambursate. 

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 
 

Actiuni eligibile: - Construirea 

de noi capacităţi în instalații de 

electroliză, inclusiv extinderea de 

capacități  de producție a 

hidrogenului verde  pentru 

producția de hidrogen verde. 

1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de 

capacități noi, inclusiv extinderea de capacități  de producție a 

hidrogenului verde; 

2. Capacitate de stocare 

 

 

 



 

CHELTUIELI ELIGIBILE 
 

Denumire Condiții 

Valoare pe MW instalat € 1,2 milioane 

 

CRITERII DE SELECȚIE ȘI PUNCTAJ, PRAG MINIM 

 
Criteriu Mod de punctare Număr puncte 

1. Cuantum ajutor de stat 

solicitat pentru proiect din 

costurile eligibile/ MW instalat în 

electrolizor 

Se urmărește o cât mai bună 

proporție pentru ca solicitantul 

să acopere o mare sursă din 

investiție din fonduri proprii, 

astfel încât subvenția publică 

oferită per MW instalat în 

electrolizor să fie cea mai joasă 

și să se evite 

supracompensarea. Cuantumul 

ajutorului de stat se raportează 

la capacitatea instalată de 

producție a hidrogenului verde 

(Euro/MW instalat în electrolizor) 

Acordarea punctajului: 

▪ Valoarea cea mai mică a 

ajutorului de stat solicitat 

(Euro/MW) - 100 pct 

▪ Valoarea cea mai mare a 

ajutorului de stat solicitat 

(Euro/MW) - 0 pct 

▪ Valorile intermediare ale 

ajutorului de stat solicitat 

(Euro/MW) se calculează 

conform ecuației dreptei:  

ax + b = y, unde: 

x este valoarea ajutorului de stat 

solicitat 

y este punctajul obținut 

a și b sunt coeficienții dreptei, care 

se vor calcula înlocuind valorile x și 

y în ecuația dreptei după cum 

urmează; 

▪ Când x este valoarea maximă a 

ajutorului de stat solicitat, y 

este 0 

▪ Când x este valoarea minimă a 

ajutorului de stat solicitat, y 

este 100 

100 

 



 

 

Program „PNRR 2014-2020 Tranziție 2022” 

Măsura de investiții - Investiția I3 – Dezvoltarea de capacităţi de producţie 

pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie 

electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea 

atingerii unei decarbonizări profunde 

 
 

DATE GENERALE  

 

Tip program de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. 

Tranziția verde – Componenta C6. Energie 

Denumire program PNDR 2014-2020 Tranziție 2022 

Măsura Măsura de investiții 3 - Dezvoltarea de capacităţi de 

producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei 

decarbonizări profunde 

Submăsura Modulul C6. Energie – I3 Dezvoltarea de capacităţi de 

producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei 

decarbonizări profunde 

Termen de lansare 30.06.2022, ora 18.00 

Termen de depunere 

 

15.08.2022, ora 17.00 

Tip apel Necompetitiv cu depunere continuă în limita bugetului 

alocat. 

Bugetul sesiunii  388.050.000 euro euro (echivalentul in lei la cursul de 

4,9195 lei/euro) 

Obiectivele programului Contributia la realizarea unei decarbonări adânci prin 

investiţii în unități/centrale de producţie a energiei 

electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență, în 

sectorul încălzirii centralizate, flexibile, prin folosirea 

gazului natural, pregătite pentru amestec cu gazele 

regenerabile/ cu emisii reduse de carbon, inclusiv 

hidrogen verde, oferind centralelor posibilitatea să atingă 

pe durata de viaţă economică, pragul de maximum 250g 

CO2 eq/KWh. 

 

 

INTENSITATE AJUTOR DE STAT 

 

Valoarea maximă (€) Valoarea ajutorului de stat este 100% din costul net 

suplimentar (deficitul de finanțare) care trebuie 



 

determinat comparând profitabilitatea scenariului factual 

cu cea a scenariului contrafactual. 

Valoare minimă (€) - 

Procent cofinanțare  0% cu respectarea regulilor de ajutor de stat 

Submăsura Modulul C6. Energie – I3 Dezvoltarea de capacităţi de 

producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei 

decarbonizări profunde 

Termen de lansare 30.06.2022, ora 18.00 

Termen de depunere 

 

15.08.2022, ora 17.00 

Tip apel Necompetitiv cu depunere continuă în limita bugetului 

alocat. 

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 

 

Formă juridică beneficiar 
▪ Societăţile (întreprinderi mici, mijlocii și mari) 

constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind 

societățile republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, sau conform dispozițiilor Legii 346/2004 

privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor 

mici și mijlocii, care au ca obiect de activitate producerea 

energiei electrice și termice în cogenerare (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în sensul Legii nr. 

325/2006.  

▪ Unităţi administrativ teritoriale (UAT)/subdiviziunile 

administrativ-teritoriale, definite prin Legea nr. 215/2001, 

cu modificările și completările ulterioare, care produc 

energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport 

şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de 

alimentare cu energie termică  

Situații de neeligibilitate 1) Solicitantul este în incapacitate de plată/în stare de 

insolvenţă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi 

insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv 

conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările şi completările ulterioare, după cazș; 

2) Solicitantul este în stare de faliment, lichidare, are 

afacerile conduse de un administrator judiciar sau 

activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac 

obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o 



 

situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin 

lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru 

declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea 

afacerilor de un administrator judiciar; 

3) Solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a 

impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale 

către bugetele componente ale bugetului general 

consolidat, în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare în România; 

4) Solicitantul este declarat într-o situaţie gravă de 

încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile 

publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un 

contract/acord de finanţare din fonduri publice; 

5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a 

suferit condamnări definitive datorate unei conduite 

prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată 

de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

6) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost 

subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte 

activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene; 

7) Solicitantul face obiectul unui ordin de recuperare 

neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului 

Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor 

de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa 

internă;  

8) Solicitantul este o întreprindere în dificultate. 

Alte informații relevante Pentru solicitantii intreprinderi:  

la momentul contractării beneficiarul trebuie să prezinte o 

scrisoare de confort angajantă emisă de o instituție 

bancară din România/alte state membre ale Uniunii 

Europene, din care să reiasă că acesta deține sursele 

necesare cofinanțării și cheltuielilor neeligibile. 

Pentru solicitanţi UAT: 

La momentul contractarii se va depune Hotărârea 

consiliului local/ judeţean privind asigurarea cofinanțării 

proiectului, asigurarea fluxului financiar pentru 

implementarea proiectului şi acoperirea contravalorii 

cheltuielilor altele decât cele eligibile si Bugetul aprobat 

sau documentele care dovedesc realizarea demersurilor 

realizate pentru includerea în bugetul instituției publice 

care cofinanțează proiectul, 

 

 

 



 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 

Actiuni eligibile: Realizarea/ 

modernizarea unităților de 

producţie a energiei electrice și 

termice în cogenerare de înaltă 

eficiență, în sectorul încălzirii 

centralizate, prin folosirea 

gazului natural, pregătite pentru 

amestec cu gazele 

regenerabile/ cu emisii reduse 

de carbon, inclusiv hidrogen 

verde, și flexibile din punctul de 

vedere al volumului de hidrogen 

ce va fi utilizat pe parcursul 

duratei de viata economica a 

investitiei, fiind evitat efectul de 

blocare (lock-in) oferind 

centralelor posibilitatea să 

atingă pe durata de viaţă 

economică, pragul de maximum 

250g CO2 eq/KWh. 

1. Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construcția/modernizarea centralelor de cogenerare 

flexibile si de înaltă eficiență în sectorul încălzirii 

centralizate, pe gaz; 

2. Construcţii care fac obiectul proiectului de 

producere a energiei prin cogenerare de înaltă eficiență 

în sectorul încălzirii centralizate, aferente unităților de 

cogenerare construite/ modernizate. 

 

Alte instalaţii/ echipamente decât cele de mai sus pot fi 

considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte 

faptul că sunt absolut necesare în vederea implementării 

sistemelor de cogenerare de înaltă eficiență, în sectorul 

încălzirii centralizate în conformitate cu prevederile 

PNRR, măsura de investiții I.3 -Dezvoltarea de capacităţi 

de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru 

cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în 

sectorul încălzirii centralizate, în vederea realizarii unei 

decarbonizări profunde. 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Denumire Condiții 

Pentru a fi eligibile în vederea 

finanţării prin PNRR, toate 

cheltuielile trebuie să respecte 

prevederile reglementărilor de 

mai sus, să corespundă 

obiectivelor Măsurii de investiții 

3, să fie indispensabile atingerii 

obiectivelor proiectului, să fie 

incluse în Cererea de finanţare 

aprobată şi defalcate în bugetul 

cererii de finanţare. 

Nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli, 

enumerarea nefiind exhaustivă: 

• cheltuieli aferente contribuției în natură; 

• cheltuieli cu amortizarea; 

• cheltuieli cu achiziția terenurilor și a imobilelor deja 

construite; 

• cheltuieli de leasing; 

• cheltuieli cu închirierea, altele decât cele 

prevăzute la cheltuielile generale de administrație 

• cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport; 

• cheltuieli generale de administrație; 

• dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la 

granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru 

dobândă sau pentru comisioane de garantare; 

• alte comisioane aferente creditelor; 

• achiziţia de echipamente second-hand; 

• amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată și 

arbitraj; 

• costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii; 



 

• cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii 

executate în regie proprie ; 

• Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe ; 

• TVA, dacă este recuperabilă conform prevederilor 

art. 13 din OUG 124/2021; 

• Cheltuieli efectuate anterior depunerii cererii de 

finanțare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-

topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii 

de execuţie.) 

• Alte cheltuieli cu caracter general (ex. publicitate, 

informare, audit financiar, managementul proiectului) 

 

CRITERII DE SELECȚIE ȘI PUNCTAJ, PRAG MINIM 

 

Criteriu Mod de punctare Număr puncte 

1. RELEVANŢA ȘI 

OPORTUNITATEA 

PROIECTULUI 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 20 

Maxim 40 

1.1 Contribuţia proiectului la 

obiectivele PNRR, măsura de 

investiții 3 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 16 

Maxim 28 

1.1.1. Contribuția proiectului 

la obiectivele măsurii de 

investiții 3 din cadrul PNRR, 

prin economiile înregistrate în 

consumul de energie primară 

ca urmare a implementării 

proiectului: 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 6 

Maxim 10 

1.1.2. Proiectul propune 

realizarea unei instalaţii de 

cogenerare cu randamentul 

global brut în condițiile ISO: 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 6 

Maxim 10 

1.1.3. Contribuția proiectului 

la reducerea emisiilor de 

CO2, în funcție de energia 

electrică produsă 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 4 

Maxim 8 

1.2. Impactul proiectului 

asupra societății și mediului 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 4 

Maxim 8 

1.3. Proiectul include 

componente investiționale 

pentru instalații de 

decarbonare, cum ar fi 

captarea și stocarea 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 0 

Maxim 4 



 

dioxidului de carbon (CSC) 

sau captarea și utilizarea 

carbonului (CUC) 

2. MATURITATEA ȘI 

CALITATEA PREGĂTIRII 

PROIECTULUI 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 28 

Maxim 40 

2.1 Calitatea propunerii 

tehnice - Soluţia tehnică 

propusă în cadrul proiectului 

corespunde nivelului actual 

de performanţă în domeniu şi 

este viabilă, sustenabilă şi 

adecvată obiectivelor 

proiectului  

(punctajul pentru subcriterii 

se însumează) 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 10 

Maxim 12 

2.2. Calitatea propunerii 

financiare - Bugetul 

proiectului este corelat cu 

obiectivele, activităţile si 

resursele proiectului, include 

cheltuielile necesare pentru 

proiect, iar costurile sunt 

realiste dovedite prin 

respectarea urmatoarelor 

elemente:  

(punctajul pentru subcriterii 

se însumează) 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 12 

Maxim 16 

2.3. Planul de activități și 

obiectivele proiectului sunt 

corelate cu graficul de 

implementare dovedite prin 

respectarea următoarelor 

elemente 

 (punctajul pentru subcriterii 

se însumează) 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 4 

Maxim 5 

2.4. Maturitatea proiectului - 

existența principalelor avize 

relevante pentru proiect 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 1 

Maxim 4 

2.5. Riscurile identificate sunt 

complete, relevante, iar 

măsurile de prevenire, 

diminuare și management ale 

acestora sunt prezentate şi 

detaliate 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 1 

Maxim 3 



 

3. SUSTENABILITATEA 

PROIECTULUI 

Conform Grilei de 

evaluare tehnico-

economica (Anexa 2.2) 

Minim 12 

Maxim 20 

 



 

 

Program „PNRR 2014-2020 Tranziție 2022” 

Măsura de investiții - Investiția I.4 – Lanț industrial de producție și/sau 

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

(inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei 

electrice 
 

DATE GENERALE  

 

Tip program de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență – Pilonul I. 

Tranziția verde – Componenta C6. Energie 

Denumire program PNDR 2014-2020 Tranziție 2022 

Măsura Modulul C6. Energie – I.4 – Lanț industrial de producție 

și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și 

panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și 

noi capacități de stocare a energiei electrice 

Submăsura Sub-măsura 1 – Dezvoltarea de unități de producție în 

întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – 

reciclare) 

Sub-măsura 2 - Dezvoltarea de unități de producție în 

întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice 

(producție – asamblare – reciclare) 

Termen de lansare 30.06.2022 

Termen de depunere 

 

30.06.2023 

Tip apel Necompetitiv. Bugetul schemei de ajutor de stat se 

distribuie proiectelor eligibile în ordinea înscrierii 

acestora, pe principiul primul venit – primul servit. 

Bugetul sesiunii  260.000.000 euro 

Obiectivele programului • Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 

2 GW de producție și/sau asamblare și/sau 

reciclare a bateriilor, până în 31 decembrie 2025, 

contribuind la atingerea obiectivelor asumate de 

România în cadrul PNRR – Componenta C6. 

Energie, măsura de investiții I.4. 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. 

• Punerea în funcţiune a unei capacități de minimum 

200 MW de producție și/sau asamblare și/sau 

reciclare a celulelor sau panourilor fotovoltaice, 

până în 31 decembrie 2025, contribuind la 

atingerea obiectivelor asumate de România în 

cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura 



 

de investiții I.4. 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. 

 

 

INTENSITATE AJUTOR DE STAT 

 

Valoarea maximă (€) Max. 60% in functie de harta ajutoarelor de stat regionale 

aprobate de către Comisia Europeană 

Valoare minimă (€) - 

Procent cofinanțare  Intre 40-70% in functie de harta ajutoarelor de stat 

regionale aprobate de către Comisia Europeană 

Submăsura Sub-măsura 1 – Dezvoltarea de unități de producție în 

întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – 

reciclare) 

Sub-măsura 2 - Dezvoltarea de unități de producție în 

întregul lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice 

(producție – asamblare – reciclare) 

Termen de lansare 30.06.2022 

Termen de depunere 

 

30.06.2023 

Tip apel Necompetitiv. Bugetul schemei de ajutor de stat se 

distribuie proiectelor eligibile în ordinea înscrierii 

acestora, pe principiul primul venit – primul servit. 

 

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 

 

Formă juridică beneficiar Intreprinderile mijlocii, mici (inclusiv întreprinderi nou-

înființate), microîntreprinderile si întreprinderile mari 

Situații de neeligibilitate Solicitantul: 

1) a demarat proiectul de investiții pentru care solicită 

finanţare; 

2) intră în categoria „întreprinderilor în dificultate” potrivit 

pct. 20 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru 

salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare 

aflate în dificultate (2014/C 249/01) 

3) este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă 

conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind 

procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu 

modificările şi completările ulterioare, după caz; 



 

4) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile 

conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale 

comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui 

aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu 

cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul 

unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de 

faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un 

administrator judiciar; 

5) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, 

taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele 

componente ale bugetului general consolidat, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în România; 

6) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a 

prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a 

obligaţiilor asumate printr-un contract/cerere de finanţare 

din fonduri publice; 

7) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a 

suferit condamnări definitive datorate unei conduite 

prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată 

de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata; 

8) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost 

subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, 

corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte 

activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale 

Comunităţii Europene; 

9) face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în 

urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau 

a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost 

declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă; 

10) este o întreprindere în dificultate, în conformitate cu 

prevederile pct. 20 din Orientările privind ajutoarele de 

stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 

nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01) 

Alte informații relevante ➢ Solicitantul demonstrează capacitatea financiară 

pentru implementarea proiectului prin indicatorii de 

solvabilitate, respectiv prin raportul dintre Datorii totale și 

Capitaluri proprii care trebuie să fie mai mic de 7,5 în 

ultimul an financiar; 

➢ Dacă nu îndeplineşte acest criteriu, solicitantul trebuie 

să prezinte la depunere o scrisoare de confort angajantă 

emisă de o instituție bancară privind asigurarea unui 

credit pentru cofinanțarea proiectului și cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului; 

 

 

 



 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 

Actiuni eligibile: 

a) Construirea de noi capacităţi 

de producție și/sau asamblare 

și/sau reciclare a bateriilor de tip 

Li-Ion (inclusiv Li-metal, Li – 

sulfur, Zn, flow, high 

temeperature), care include 

orice combinatie a activitatilor 

de: 

1) producție de electrozi si/sau 

componente ale electrozilor si 

bateriilor, 

2) asamblarea electrozilor in 

baterii si testarea/condiționarea 

bateriilor, 

3) reciclarea bateriilor; 

b) Construirea de noi capacități 

de producție și/sau asamblare 

și/sau reciclare a celulelor sau 

panourilor fotovoltaice, care 

include orice combinatie a 

activitatilor de: 

1) producție de polisilicon si 

wafers, 

2) asamblare de celule si 

module fotovoltaice, 

3) reciclare a panourilor 

fotovoltaice (sau a unor 

elemente ale acestora). 

- Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construirea de capacități noi de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a bateriilor; 

- Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru 

construirea de capacități noi de producție și/sau 

asamblare și/sau reciclare a celulelor şi panourilor 

fotovoltaice; 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 

 

Denumire Condiții 

 Pentru a fi eligibile în vederea finanţării prin PNRR, toate 

cheltuielile trebuie să respecte prevederile 

reglementărilor de mai sus, să corespundă obiectivelor 

PNRR, să fie indispensabile atingerii obiectivelor 

proiectului, să fie incluse în Cererea de finanţare aprobată 

şi defalcate în bugetul cererii de finanţare. 

Costurile legate de închirierea de active corporale pot fi 

luate în considerare în următoarele situaţii: 

(a) în cazul terenurilor și clădirilor, contractul de închiriere 

trebuie să continue cel puţin timp de cinci ani de la data 



 

preconizată de finalizare a proiectului de investiţii pentru 

întreprinderile mari și cel puţin timp de trei ani în cazul 

IMM-urilor; 

(b) în cazul închirierii de instalaţii sau de utilaje, contractul 

trebuie să fie unul de leasing financiar și trebuie să conţină 

obligaţia ca beneficiarul ajutorului să achiziţioneze activul 

la data la care expiră contractul. 

În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei 

unităţi existente, costurile eligibile trebuie să depășească 

cu cel puţin 200% valoarea contabilă a activelor 

reutilizate, astfel cum au fost înregistrate în exerciţiul 

financiar ce precede începerea lucrărilor. 

 

CRITERII DE SELECȚIE ȘI PUNCTAJ, PRAG MINIM 

 

Procesul de evaluare și selecție a proiectelor se va desfășura prin procedură de apel 

necompetitiv cu depunere continuă la nivelul direcției de specialitate din cadrul 

Ministerului Energiei. Pentru implementarea proiectului se va încheia un contract de 

finanțare între Ministerul Energiei și beneficiarul proiectului.  

 

Etapele parcurse de la depunerea cererii de finanțare până la semnarea contractului de 

finanțare sunt:  

▪ verificarea administrativă și a eligibilității  

▪ etapa precontractuală (depunerea documentelor aferente contractării, ulterior 

notificării de aprobare a proiectului)  

▪ semnarea contractului de finanțare.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PODD 2021-2027 

Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 

inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 

DATE GENERALE  

 

Tip program de finanțare PROGRAMUL OPERATIONAL DEZVOLTARE 

DURABILA 2021-2027 

Denumire program PODD 2021-2027 

Măsura Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a 

sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

Submăsura Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice 

Termen de lansare 2022 

Termen de depunere 

 

2022 

Tip apel De stabilit 

Bugetul sesiunii  De stabilit 

Obiectivele programului Promovarea măsurilor de eficiență energetică și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

 

INTENSITATE AJUTOR DE STAT 

 

Valoarea maximă (€) De stabilit 

Valoare minimă (€) De stabilit 

Procent cofinanțare  De stabilit 

Submăsura Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 

 

Formă juridică beneficiar • IMM-uri 

• Întreprinderi mari, societăţi comerciale din industrie, cu 

consumuri de peste 1.000 tep/an (definite conform Legii 

141/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și 

completările ulterioare). 

 



 

 

 

 

PODD 2021-2027 

Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor 

inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră 
 

DATE GENERALE  

 

Tip program de finanțare PROGRAMUL OPERAȚIONAL DE DEZVOLTARE 

DURABILĂ 2021-2027 

Denumire program PODD 2021-2027 

Măsura Prioritatea 4. Promovarea eficienței energetice, a 

sistemelor și rețelelor inteligente de energie și reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră 

Submăsura Acțiunea 4.5 Conversia și modernizarea rețelelor de 

transport și distribuție a gazelor pentru adăugarea în 

sistem a gazelor din surse regenerabile și a gazelor cu 

emisii reduse de carbon 

Termen de lansare 2022 

Termen de depunere 

 

2022 

Tip apel De stabilit 

Bugetul sesiunii  De stabilit 

Obiectivele programului Promovarea măsurilor de eficiență energetică și 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 

 

Formă juridică beneficiar Operatori retele distribuție gaze/ Operator de transport 

gaze 

Situații de neeligibilitate  

Alte informații relevante Această intervenție trebuie însă să țină seama de o serie 

de considerente ce derivă din caracterul inovator al 

tehnologiei (deși matur ca tehnologie, hidrogenul este în 

continuare considerat un combustibil premium) cel puțin 

la nivel național (majoritatea proiectelor de producție a 

hidrogenului sunt proiecte pilot): 

- Decuplarea obligațiilor operatorilor de distribuție de 

imperativul de a asigura volumele necesare de hidrogen 

pentru a asigura blend-ul, (acestia fiind responsabil 

exclusiv de asigurarea transportului/ sistemului de 



 

distribuție a blendului), pentru a reflecta principiul de 

unbundling stabilit de Directiva 73/2009 revizuită și 

republicată (atât vertical separarea activității de 

producție/ furnizare de cea de transport/distribuție, cât și 

pe orizontală prin menținerea unor evidențe separate 

privind rețelele de gaz și rețelele hydrogen-ready); 

- Stabilirea unor standarde unitare aplicabile 

echipamentelor pentru rețele hydrogen-ready și 

asigurarea stocurilor necesare din aceste echipamente 

[Câmp personalizat]  

 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 

1. Conversia și modernizarea 

rețelelor existente de transport 

și distribuție gaze naturale la 

standardul dual Smart Grid și 

hydrogen-ready (inclusiv prin 

înlocuirea conductelor 

incompatibile cu vehicularea 

hidrogenului), respectiv a altor 

elemente componente în 

vederea pregătirii acestora 

pentru vehicularea de hidrogen 

și asigurarea securității și 

continuității în alimentare (în 

diferite concentrații, alături de 

gaze naturale și alte categorii de 

gaze verzi); 

2. Extinderea rețelelor de 

transport și distribuție existente, 

inclusiv înființarea unor sisteme 

de distribuție noi, la standarde 

Smart Grid și în vederea 

asigurării mijloacelor tehnice de 

vehiculare a hidrogenului. 

 

 



 

 

Program „POIM 2014-2020: Eficiență energetică, autoconsum, 

comercializare” 
 

 

DATE GENERALE  
 

Tip program de finanțare Fonduri europene 

Denumire program POIM 2014-2020 

Măsura Stimularea investițiilor cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile în domeniul energiei verzi 

din surse regenerabile destinate autorităților 

Termen de lansare Trimestrul 4 2022 

Termen de depunere 

 

Trimestrul 4 2022 

Tip apel Competitiv   

Bugetul sesiunii  € 411.764.000 

Obiectivele programului  

De stabilit de către AM POIM 

 

 

INTENSITATE AJUTOR DE STAT 
 

Valoarea maximă (€) € 500.000 autoconsum 

€ 15.000.000 comercializare  

Valoare minimă (€) € 50.000 autoconsum 

€ 5.000.000 comercializare 

Procent cofinanțare  De stabilit AM POIM 

 

 

SOLICITANȚI ELIGIBILI 
 

Formă juridică beneficiar Autorități publice locale care au în  responsabilitate servicii 

publice de interes local 

 

Situații de neeligibilitate Nu are restanțe la bugetul de stat 

Nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru același 

proiect 

Nu deține drept de utilizare asupra terenului 

Alte informații relevante Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului 

de investiții în eficiența energetică de natura cheltuielilor cu 

salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale 

consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea 

categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului. 

 



 

ACTIVITĂȚI ELIGIBILE 

 

Autoconsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comercializare 

Investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru 

obținerea de energie din surse regenerabile destinată 

consumului propriu de energie al autorităților publice locale 

și/sau comercializării, după caz. În categoria de capacităților de 

producție a energiei din surse regenerabile se încadrează 

panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea 

energiei eoliene în zonele unde există potențial de utilizare a 

energiei vântului precum și alte surse de energie regenerabile 

definite conform art. 2, din Legea nr. 220/2008;  
 

Investiții în realizarea de unități de cogenerare/ trigenerare noi 

destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru 

consumul propriu al autorităților publice locale.  

 

CHELTUIELI ELIGIBILE 
 

Denumire Condiții 

Autoconsum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuție 

a) cheltuieli privind dotări pentru obținerea de energie din surse 

regenerabile;  

b) cheltuieli privind realizarea /achiziționarea /modernizarea de 

capacități de producțienoi/existente pentru obținerea de 

energie din surse regenerabile;  

c) cheltuieli privind realizarea /achiziționarea/ modernizarea de 

unități /capacități de cogenerare /trigenerare noi/existente 

pentru obținerea de energie termică și electrică în cogenerare 

din surse regenerabile, inclusiv rețelele de distribuție a energiei 

(în cazul energiei electrice rețeaua este până la punctul de 

preluare în sistemul național) și instalațiile aferente;  

d) cheltuielile de preluare/conectare a energiei în sistemul 

energetic național  

 
a) cheltuieli privind realizarea de unități de 

cogenerare/trigenerare noi pentru obținerea în cogenerare de 

energie termică și electrică din surse regenerabile destinate 

consumului propriu al autorităților publice locale;  

b) cheltuieli privind achiziționarea de echipamente/utilaje 

/tehnologii/dotări specifice pentru obținerea în cogenerare de 

energie termică/electrică din surse regenerabile necesare 

consumului propriu al autorităților publice locale;  

c) cheltuieli privind realizarea rețelelor de distribuție a energiei 

obținute în cogenerare/trigenerare, indiferent de natura 

acesteia, inclusiv cheltuielile de preluare a energiei în sistemul 

energetic național.  

 

 

 



 

CRITERII DE SELECȚIE ȘI PUNCTAJ, PRAG MINIM 

 

 
Criteriu Mod de punctare Număr maxim de 

puncte 

Reducerea gazelor cu efect de seră Economia de emisii în urma 

proiectului > 50% 

20 

Cantitatea de energie verde 

produsă în urma proiectului 

Valoarea anuală a producției de 

energie > 100 GWh pe an 

40 

Număr populație UAT Număr locuitori > 200.000 15 

Realizarea pe suprafețe de teren 

decontaminat / neproductiv 

Suprafața > 20ha 15 

Gospodării racordate la rețeaua 

de energie termică 

Număr gospodării > 35.000 10 

 


