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Context 

Fondul pentru Modernizare (FM) este cel mai important instrument financiar european destinat 

susținerii tranziției energetice în țările Europei Centrale și de Est până în 2030. Dintre cele 10 state 

membre beneficiare, România s-a evidențiat mai degrabă printr-o inexplicabilă întârziere în pregătirea 

cadrului legal și strategic de valorificare a acestor resurse financiare. Întârzierea este de mai bine de un 

an și jumătate față de termenul la care trebuia finalizat cadrul de implementare și de aproape un an față 

de termenul de depunere a primei liste de proiecte și de scheme suport. Dată fiind presiunea timpului 

până în 2030 și abordarea extrem de ambițioasă din cadrul pachetului legislativ Fit for 55, costurile 

acestor întârzieri pentru finanțarea unor mari proiecte în sectorul energetic pot fi extrem de mari.  

La data scrierii acestui articol nu este încă limpede care este calendarul de finalizare al cadrului de 

implementare pentru FM în România. Acesta trebuie să includă un plan strategic de accesare a FM, bazat 

pe priorități naționale actualizate din perspectiva situației concrete a sistemului energetic și a piețelor 

de energie, a noilor tehnologii, dar și a noilor ținte europene stabilite prin Legea Climatică Europeană 

din 2021. Mai mult, este necesar un proces de amplă și substanțială consultare a experților și a părților 

interesate. 

Ministerul Energiei a emis în luna ianuarie 2022 un comunicat general prin care anunță opt categorii de 

proiecte propuse pentru finanțare din Fondul de Modernizare.1 Acesta este un notabil pas înainte. 

Totuși, așa cum se arată în detaliu mai jos, este evidentă o lipsă generală de claritate în privința alocărilor 

bugetare și a raționamentului pe care acestea sunt bazate.  

Scopul prezentului articol este de oferi o critică constructivă semnalând, pe de o parte, elementele de 

inconsistență și riscurile de accesare a FM printr-o abordare insuficient fundamentată și subliniind, pe 

de altă parte, direcțiile cu întâietate în edificarea eficientă a tranziției verzi, aliniată la obiectivele Pactului 

Climatic European, cu investiții de tip no regrets și finanțabilă prin FM. 

 

Ce este Fondul pentru Modernizare? 

Fondul pentru Modernizare (FM) este un instrument financiar cheie pentru atingerea obiectivelor 

Pactului Ecologic European în Europa Centrală și de Est. FM susține tranziția spre neutralitate climatică 

în zece state membre cu venituri reduse, printre care și România. Este finanțat din veniturile obținute 

 
1 Ministerul Energiei prezintă oportunitățile de accesare a fondurilor ce vor fi acordate pentru investițiile din sectorul energetic 
(gov.ro) 
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din licitarea a 2% din totalul certificatelor de emisii din EU ETS în perioada 2021-2030.2 România a 

ales să suplimenteze aceste venituri cu un transfer adițional de certificate, ajungând la un total de peste 

200 de milioane de certificate care i-ar fi disponibile prin FM.3 În contextul prețului actual al certificatelor, 

de aproape 90 euro/tCO2, România ar dispune de nu mai puțin de 16 miliarde de euro prin FM.  

Fondul este disponibil pentru investiții în două tipuri de proiecte: prioritare și neprioritare. După primirea 

cererilor de finanțare de la statele membre, Banca Europeană de Investiții (BEI), managerul FM, decide 

dacă proiectele propuse sunt clasificate drept prioritare sau neprioritare. 

 

Proiecte prioritare 

Proiectele prioritare fac parte din cinci domenii:  

• producția și utilizarea de energie electrică din surse regenerabile de energie (SRE); 

• îmbunătățirea eficienței energetice (excluzând centralele bazate pe combustibili fosili solizi4); 

• stocarea energiei; 

• modernizarea rețelelor; 

• susținerea tranziției juste în regiuni dependente de combustibilii fosili.  

Pentru proiectele prioritare, deciziile de finanțare sunt luate de către Comisia Europeană, în urma 

confirmării de către BEI.  

 

Proiecte neprioritare 

Alte tipuri de proiecte pot fi, de asemenea, finanțate de FM, dar sunt clasificate drept investiții 

neprioritare. Proiectele din aceste domenii trebuie să fie relevante pentru scopul directivei ETS 

(modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice), să demonstreze reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră  (pentru atingerea obiectivelor climatice și energetice ale Uniunii și 

țintelor asumate în Acordul de la Paris) și să fie supuse unor evaluări de diligență tehnice și financiare 

din partea BEI.  

Exemple de neprioritare proiecte eligible pentru FM sunt investițiile în producția de energie nucleară 

sau în cea pe bază de biomasă. Cu titlu de excepție, României și Bulgariei li se permit finanțări pentru 

utilizarea combustibililor fosili solizi (i.e. cărbune), dar numai pentru proiecte de cogenerare cu sisteme 

de termoficare centralizate eficiente.  

Un stat beneficiar poate aloca maximum 30% din suma totală utilizată din FM pentru proiecte 

neprioritare. Pe lângă această limită, fiecare proiect neprioritar în parte poate fi finanțat din FM cu 

maximum 70% din valoarea totală a proiectului, respectând prevederile aplicabile pentru ajutorul de 

 
2 În sistemul EU ETS, instalațiile industriale și energetice care întrunesc anumite criterii sunt obligate să cumpere certificate de emisii 
pentru a-și acoperi emisiile de dioxid de carbon. Veniturile din vinderea acestor certificate sunt direcționate către statele membre și 
către anumite fonduri europene, spre exemplu Fondul de Modernizare. 
3 Modernisation Fund (europa.eu) 

4 Propunerea Comisiei Europene pentru revizuirea directivei ETS este de a elimina complet sprijinul oferit de Fondul de 
Modernizare pentru investiții în orice combustibil fosil.  

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/modernisation-fund_en#ecl-inpage-1555
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stat care pot limita în plus proporția maximă care poate fi finanțată din FM. Pentru proiectele 

neprioritare, deciziile de finanțare prin MF sunt luate  de Comisia Europeană în urma unei recomandări 

de finanțare votată prin simplă majoritate în cadrul Comitetului de Investiții5, pe baza concluziilor 

evaluarilor de diligenta tehnice si financiare elaborate de catre  BEI si prezentate in cadrul Comitetului 

de Investiții  

În cea mai recentă alocare (decembrie 2021), Fondul pentru Modernizare a finanțat 26 de proiecte, cu 

costuri totale de 900 milioane de euro. României i-au fost acordate 22,99 milioane de euro pentru un 

singur proiect6, a doua cea mai mică sumă din cele opt state beneficiare în această fază7. În prima 

alocare (iulie 2021), România nu a primit nicio finanțare din FM.8 

Alocările financiare se fac la cererea statelor beneficiare către BEI. Dar, după mai bine de un an de 

funcționare a FM, autoritățile române încă nu au stabilit un mecanism transparent de selecție și 

propunere pentru finanțare a unei liste de proiecte și scheme suport. 

În afara fondurilor disponibile prin FM, România mai dispune de venituri semnificative din vânzarea 

certificatelor de emisii în cadrul EU ETS, care revin statului român. Cel puțin 50% din aceste venituri 

trebuie cheltuite pentru finanțarea proiectelor de decarbonare, respectând prioritățile Directivei EU ETS. 

În unele cazuri, aceste venituri ar fi mai potrivite pentru finanțarea unor proiecte de decarbonare decât 

FM. De asemenea, criteriile pentru finanțarea proiectelor din aceste venituri sunt descrise în Directiva 

EU ETS și se aplică și la finanțarea proiectelor clasificate drept neprioritare în cadrul FM. 

 

Observații generale 

După cum a fost menționat, Ministerul Energiei a emis în ianuarie 2022 un comunicat care stabilește opt 

categorii de proiecte pe care intenționează să le propună pentru finanțare din Fondul de Modernizare. 

Demersul reprezintă un progres către absorbția de fonduri din FM. Cu toate acestea, este evidentă 

o lipsă generală de claritate și de transparență în privința alocărilor bugetare și a raționamentului pe 

care acestea sunt bazate. 

De asemenea, unele programe propuse ar putea fi considerate drept neprioritare de către BEI, 

factorul principal de decizie în evaluarea cererilor de finanțare. Proiectele neprioritare pot fi finanțate, 

fiecare, cu o cotă maximă de 70%, cu eventuale limite în plus impuse de prevederile aplicabile pentru 

ajutorul de stat, și un proces mai lung de evaluare.  

În viitor, este posibilă restrângerea fondurilor disponibile pentru proiectele neprioritare ca urmare 

a revizuirii Directivei ETS9. Prin urmare, fereastra de oportunitate pentru proiecte de centrale pe gaze 

 
5 Comitetul de Investiții este compus din reprezentanți ale celor 10 state beneficiare și 3 state non-beneficiare, alese de către toate 
statele non-beneficiare (Germania, Olanda și Suedia), un reprezentant al Comisiei Europene și un reprezentant al BEI. Investment 
Committee - Modernisation Fund 

6 Proiectul finanțat este construirea unei linii de transmisie de înaltă tensiune dublu circuit între Constanța și Medgidia.  

7 Modernisation Fund invests nearly €900 million during first year of operation - Modernisation Fund 

8 C_2021_5802_F1_ANNEX_EN_V5_P1_1388198.pdf (modernisationfund.eu) 

9 European Commission, 2021. Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending 
Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union, Decision (EU) 

 

https://modernisationfund.eu/governance/investment-committee/
https://modernisationfund.eu/governance/investment-committee/
https://modernisationfund.eu/wp-content/uploads/2021/12/COMMISSION-DECISION-of-06.12.21-on-disbursement-of-revenues-of-the-Modernisation-Fund-under-Directive-2003_87_EC-of-the-European-Parliament-and-of-the-Council-annex.pdf
https://modernisationfund.eu/modernisation-fund-invests-nearly-e900-million-during-first-year-of-operation/
https://modernisationfund.eu/wp-content/uploads/2021/08/C_2021_5802_F1_ANNEX_EN_V5_P1_1388198.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
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naturale, necesare în procesul de închidere graduală a capacităților de producere a energiei pe bază de 

lignit, este limitată. Într-adevăr, pe 26 ianuarie 2022, a fost anunțată depunerea a două cereri de 

finanțare din FM pentru Complexul Energetic Oltenia, pentru construcția a două centrale pe gaz natural 

la Turceni și Ișalnița10. Trebuie însă avut în vedere că acestea sunt proiecte de tip neprioritar, potrivit 

criteriilor de investiție a FM.  

De asemenea, propunerea Ministerului necesită detaliere în ceea ce privește proiectarea 

programelor, pentru a putea evalua șansele de finanțare prin FM. Așa cum sunt prezentate în 

comunicat, unele dintre programele avute în vedere (precum propunerile pentru instalații de captare și 

stocare a carbonului) se pretează mai degrabă la finanțare din venitul generat prin vinderea de 

certificate de CO2, lucru de altfel permis de Directiva EU ETS. Altele au potențiale sinergii ce ar trebui 

luate în calcul pentru o eficientizare a finanțării – spre exemplu, pentru a construi și integra noi 

capacități SRE și de stocare (programul 1) este nevoie de modernizarea rețelei electrice (programul 3), 

iar dacă programul 2 își propune să susțină transportul și distribuția de hidrogen verde, va trebui aliniat 

cu programul 4. Evidențierea acestor sinergii și proiectarea unor programe-cheie sistematice poate 

contribui atât la evaluarea pozitivă a cererii de finanțare de către BEI sau Comitetul de Investiții, cât 

și la implementarea cu succes a proiectelor selectate ca urmare a unei decizii de alocare a fondurilor. 

Nu în ultimul rând, după alegerea proiectelor care vor fi propuse pentru finanțare din FM în cadrul 

acestor programe-cheie, este de înțeles cum vor fi prioritizate aceste proiecte. Criteriile de selecție 

pentru proiectele din fiecare program-cheie și etapizarea strategică a ponderii de finanțare primite 

pentru fiecare program vor trebui punctate cu claritate și publicate de către Minister în momentul 

deschiderii selecției pentru proiecte. 

 

Observații specifice 

Program-cheie 1: SRE și stocarea energiei 

Dată fiind multitudinea de ținte și propuneri ale României pe tema capacităților regenerabile, este 

nevoie de o aliniere cu angajamentele existente. Mai precis, capacitățile propuse pentru instalare trebuie 

corelate cu țintele asumate în PNRR și PNIESC, dar și cu propunerile pentru schema de contracte pentru 

diferență (CfD) anunțată pentru 2023, cu ținte de asemenea incluse în PNRR.  

Elaborarea acestui program cheie trebuie să țină deja cont de creșterea țintelor pentru energie 

regenerabilă rezultată din negocierile legislative din pachetul Fit for 5511. Localizarea capacităților noi ar 

trebui făcută pe baza potențialului de energie regenerabilă, care variază pe teritoriul României. În unele 

cazuri, zonele cu potențial ridicat de energiei regenerabilă s-ar putea intersecta cu zonele de tranziție 

identificate prin Mecanismul de Tranziție Justă pentru România.  

 
2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading 
scheme and Regulation (EU) 2015/757. 

10 Anunțul a fost făcut pe 27 ianuarie 2022, menționând un CAPEX total al proiectelor de 800 milioane de euro. Datele privind suma 
cerută de la Fondul de Modernizare nu sunt disponibile. Sursa: Virgil Popescu: Complexul Energetic Oltenia a depus aplicație pentru 
finanțarea din Fondul pentru Modernizare a două proiecte importante (financialintelligence.ro) 

11 Fit for 55 este un pachet de propuneri legislative avansate de către Comisia Europeană, pentru a asigura atingerea țintelor de 
reducere a emisiilor cu 55% până în 2030. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:618e6837-eec6-11eb-a71c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://financialintelligence.ro/virgil-popescu-complexul-energetic-oltenia-a-depus-aplicatie-pentru-finantarea-din-fondul-pentru-modernizare-a-doua-proiecte-importante/?fbclid=IwAR0CSvLX9l4paNzh2zaCVvca8WYQFur0xTXJa4SG02IUJV3kBEc6wBkE_0s
https://financialintelligence.ro/virgil-popescu-complexul-energetic-oltenia-a-depus-aplicatie-pentru-finantarea-din-fondul-pentru-modernizare-a-doua-proiecte-importante/?fbclid=IwAR0CSvLX9l4paNzh2zaCVvca8WYQFur0xTXJa4SG02IUJV3kBEc6wBkE_0s
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De asemenea, în program-cheie sunt necesare mai multe detalii legate de stocarea de energie – mai 

precis, elaborarea avantajelor pentru proiectele integrate generare-stocare și specificarea tehnologiilor 

de stocare – de exemplu, termenul de stocare (scurt, mediu sau lung), tipul de tehnologie (baterii, 

hidrogen sau alte tehnologii).  

Unul dintre aspectele cele mai importante ale construcției de SRE și de stocare este adecvanța sistemului 

electroenergetic național (capacitatea sistemului electroenergetic de a satisface în permanență cererile 

de putere și energie ale consumatorilor). Modernizarea rețelei de energie electrică a României este 

necesară pentru integrarea surselor de energie regenerabilă, iar pe de altă parte sistemele de stocare 

pot îmbunătăți adecvanța rețelei pentru conectarea de noi capacități regenerabile. Ca atare, programul-

cheie 3 ar trebui proiectat și desfășurat în strânsă legătură cu planurile propuse în programul-cheie 1. 

 

Program-cheie 2: Înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei 

Pentru acest program, este utilă o înțelegere mai precisă a rolului centralelor pe gaze naturale în viitor, 

pentru a le dimensiona și localiza în mod corespunzător, în special în urma anunțului depunerii celor 

două cereri de finanțare pentru construcția de centrale la Turceni și Ișalnița12.  

De exemplu, centralele care ar funcționa predominant pentru acoperirea vârfului de sarcină (așa-numite 

peaker plants, ce intră în funcțiune când producția de energie regenerabilă este scăzută din cauza 

resurselor reduse de energie eoliană sau solară) pot fi centrale de cogenerare de dimensiuni mici (sau 

chiar centrale în ciclu deschis), distribuite geografic la nivel național, care produc și agent termic pentru 

orașe. Pentru a beneficia de finanțare din FM, aceste centrale trebui să funcționeze cu eficiență ridicată. 

În schimb, dimensionarea centralelor propuse pentru generarea de energie electrică în bandă trebuie 

fundamentată printr-o analiză de modelare a viitorul pieței de energie electrică în România, având în 

vedere capacitățile existente și planificate pe energie regenerabilă și nucleară, precum și previziunile de 

creștere a prețului certificatelor de CO2. O astfel de analiză este necesară pentru corecta dimensionarea 

a acestor proiecte și pentru a evita costuri irecuperabile, mai ales considerând că prețul crescând al 

certificatelor de emisii de CO2, la nivel european, va genera costuri semnificative pentru orice capacitate 

de generare pe bază de combustibili fosili. 

Pe lângă capacitățile de SRE pe care România s-a angajat să le instaleze prin PNIESC, autoritățile 

intenționează să susțină instalarea a două noi reactoare de tip CANDU, care trebuie luate în considerare 

când este estimat necesarul de capacități adiționale pe bază de gaz.  

 

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

energetică 

Date fiind sinergiile cu programul-cheie 1, această propunere ar trebui să prioritizeze modernizarea 

rețelei electrice de transport pentru integrarea de noi capacități SRE. Propunerea de modernizare a 

 
12 Virgil Popescu: Complexul Energetic Oltenia a depus aplicație pentru finanțarea din Fondul pentru Modernizare a două proiecte 
importante (financialintelligence.ro) 

https://financialintelligence.ro/virgil-popescu-complexul-energetic-oltenia-a-depus-aplicatie-pentru-finantarea-din-fondul-pentru-modernizare-a-doua-proiecte-importante/?fbclid=IwAR0CSvLX9l4paNzh2zaCVvca8WYQFur0xTXJa4SG02IUJV3kBEc6wBkE_0s
https://financialintelligence.ro/virgil-popescu-complexul-energetic-oltenia-a-depus-aplicatie-pentru-finantarea-din-fondul-pentru-modernizare-a-doua-proiecte-importante/?fbclid=IwAR0CSvLX9l4paNzh2zaCVvca8WYQFur0xTXJa4SG02IUJV3kBEc6wBkE_0s
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rețelelor de gaze naturale capabile să preia hidrogen verde este o duplicare a cererii de finanțare, în 

valoare de 600 de milioane euro depuse prin PNRR, aprobată de către Comisia Europeană în septembrie 

2021. De asemenea, realizarea de noi tronsoane pentru rețeaua de gaze naturale nu se aliniează cu 

criteriile de finanțare pentru investiții prioritare ale FM. Cererea de finanțare pentru investiții în rețeaua 

de gaze naturale ar putea fi astfel considerată drept parțial neprioritară, cu dezavantajele menționate în 

introducere.  

De asemenea, ideea de utilizare a hidrogenului pentru încălzire (prin blending în rețeaua de gaze 

naturale) este cu totul chestionabilă din punct de vedere al eficienței energetice, având în vedere 

pierderile din etapele de generare, stocare și transport, precum și reducerile extrem de limitate de emisii 

de CO2. Extinderea neeconomică a rețelei de gaze naturale poate antrena costuri irecuperabile și crea 

consumatori captivi, pentru care decarbonarea va fi mai dificil și scump de realizat. O utilizare mai bună 

a fondurilor ar fi pentru întărirea rețelelor de distribuție de energie electrică, pentru a susține 

decarbonarea încălzirii prin pompe de căldură și gătitului în locuințe, în special în mediul rural.  

 

Program-cheie 4: Hidrogen verde  

Hidrogenul verde este produs printr-un proces de electroliză alimentat de energie electrică produsă din 

SRE. Este un vector energetic cu emisii aproape zero și cu potențial semnificativ în România, cu 

potențiale aplicații în sectorul industrial și în transporturi. Prin urmare, este nevoie de mai multe detalii 

în privința suportului acordat, de exemplu dacă fondurile cerute vor fi doar pentru finanțarea instalațiilor 

de electroliză sau și pentru capacitățile aferente de energie regenerabilă. Modalitatea prin care 

consumatorii industriali ar fi susținuți pentru a utiliza hidrogen trebuie de asemenea clarificată. 

Nu în ultimul rând, acest program ar trebui să delimiteze în mod clar definiția hidrogenului verde, pentru 

a întruni condițiile de sustenabilitate care vor fi stabilite de Comisia Europeană pentru combustibilii 

regenerabili care nu provin din surse organice (RFNBO), potrivit Actului Delegat pentru implementarea 

Directivei europene pentru promovarea SRE.   

 

Program-cheie 5: Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de 

termoficare  

Având în vedere restricțiile impuse prin Regulamentul de Implementare a  FM pentru investițiile în 

proiecte pe bază de combustibili solizi de origine fosilă, pentru acest program-cheie sunt necesare 

detalii suplimentare privind combustibilii propuși pentru centralele de cogenerare și nivelul de eficiență 

prevăzut. De asemenea, mai multe date privind modernizarea rețelelor de termoficare (de exemplu, ținte 

privind pierderile din rețea) sunt necesare pentru un plus de claritate asupra contribuției acestei 

propuneri la misiunea FM și la țintele energetice ale României. Trebuie prioritizate soluțiile care duc la 

reducerea cea mai substanțială a emisiilor de carbon, cum ar fi utilizarea biometanului sau a deșeurilor, 

conform cu criteriile de sustenabilitate europene.  
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Program-cheie 6: Energie nucleară  

O proporție semnificativă din energia României provine din energia nucleară, produsă la centrala 

nucleară de la Cernavodă. Programul-cheie 6, care propunerea extinderea sistemelor de producție al 

energiei nucleare, nu se aliniează cu criteriile de finanțare pentru investiții prioritare ale FM. Prin 

urmare, va fi considerat o investiție neprioritară, cu dezavantajele aferente.  

Mai mult, la nivel de Comisie, se discută eliminarea în totalitate a opțiunii de finanțare a energiei nucleare 

prin FM. Având în vedere limitările privind finanțarea proiectelor neprioritare, investițiile în capacități de 

generare nucleare nu ar putea fi finanțate decât parțial și mai degrabă conservator. De altfel, România 

dispune deja de linii de finanțare separate pentru energia nucleară, mai ales prin acordul de cooperare 

cu SUA pentru small modular reactors (reactoare nucleare modulare).13 Finanțarea prin FM presupune 

nesuprapunerea cu nicio altă schemă suport sau ajutor de stat oferită investiției respective.  

  

Program-cheie 7: Eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS 

Acest program-cheie propune investiții în instalații de captare și utilizare/stocare a carbonului 

(CCU/CCS), tehnologii care permit captarea CO2 din gazele de evacuare sau de proces ale anumitor 

instalații industriale, și utilizarea lui în produse precum combustibili sintetici sau stocarea lui în 

formațiuni geologice, pentru a nu fi emis în atmosferă. Deși sunt necesare pentru unele industrii intens 

poluatoare (industria cimentului și industria chimică, spre exemplu), tehnologiile CCU/CCS nu sunt 

optime pentru eficiența energetică în instalațiile industriale. Instalațiile de captare a carbonului scad 

eficiența consumului de energie, introducând costuri suplimentare (energy penalties) de până la 100%. 

De asemenea, este chestionabilă intenția de a capta carbonul de la instalații de producere a energiei, 

având în vedere costurile de capital ridicate, timpul lung de implementare, țintele României pentru 

oprirea folosirii cărbunelui, și clasificarea gazului natural drept combustibil tranzitoriu la nivel de Uniune.  

Este dificil de înțeles și cum s-ar alinia un program de captare și stocare a carbonului cu criteriile de 

finanțare și scopul general al FM. În unele cazuri, investițiile propuse nu se aliniază cu criteriile 

generale de finanțare ale FM. Spre exemplu, producătorul principal de oțel din România, Liberty Steel, 

folosește combustibili fosili (cărbune cocsificabil), astfel că nu ar fi eligibil pentru finanțare din FM. 

Programul ar fi clasat cel mult ca o investiție neprioritară, iar în cele două cicluri de finanțare ale FM de 

până acum nu a fost finanțat niciun proiect CCU/CCS.  

De asemenea, proiectele de captare a carbonului de la majoritatea instalațiilor industriale sunt obligate 

să conducă un Environmental Impact Assessment, iar candidaturile pentru FM trebuie să evidențieze 

statutul acestei evaluări, inclusiv derularea consultărilor cu publicul. Nu în ultimul rând, având în vedere 

timpul îndelungat necesar pentru proiectarea și implementarea proiectelor și infrastructurii CCS, 

obligația FM de a cheltui fondurile în termen de cinci ani de la decizia de finanțare ar putea fi o barieră 

în calea finanțării de proiecte CCS prin FM. 

Per total, investițiile în CCU/CCS s-ar preta mai bine la finanțare din veniturile rezultate din vinderea 

certificatelor de emisii din schema EU-ETS. Autoritățile române ar putea totodată asigura suport pentru 

 
13 U.S. Embassy in Romania, 2021. US – Romania Cooperation on Small Modular Reactors (Fact Sheet). 

https://ro.usembassy.gov/u-s-romania-cooperation-on-small-modular-reactors-fact-sheet/
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Asociația Energy Policy Group (EPG) este un think-tank independent, specializat în politici 

energetice și climatice. Înființat în 2014, EPG reunește experți care conlucrează în proiecte 

internaționale de cercetare. EPG acordă o atenție sporită contextului mai amplu al politicilor 

europene și al tendințelor globale, în încercarea de a promova un dialog constructiv în 

rândul factorilor de decizie și publicul larg. 

partenerii industriali naționali în accesarea finanțării pentru proiecte CCU/CCS prin intermediul Fondului 

de Inovare (FI). Prima alocare de fonduri prin acest mecanism include patru proiecte care propun 

captarea carbonului, însă niciunul în Europa Centrală și de Est.  

Nu în ultimul rând, această propunere conține și un element de modernizare al instalațiilor industriale 

la nivel BAT, care trebuie clarificată, deoarece nu se aliniează cu prioritățile de reducere a emisiilor de 

CO2 din Directiva EU ETS. BAT (best available technique) se referă la reducerea poluării atmosferice 

cauzate de instalații industriale, nu la emisiile de dioxid de carbon. 

 

Program-cheie 8: Biocarburanți 

Biocarburanții, combustibili produși prin prelucrarea biomasei (material vegetal, inclusiv material lemnos 

și deșeuri), reprezintă un domeniu de interes pentru decarbonarea sistemelor de încălzire, transporturi 

și cele industriale. Acest program necesită lămuriri legate de biocarburanții propuși, având în vedere 

discuția largă și complexă despre sustenabilitatea combustibililor pe bază de biomasă. Mai precis, ar 

trebui elaborată lista tipurilor de biocarburanți avuți în vedere, ținând cont că este greu de demonstrat 

reducerea concretă  de emisii asociate cu biocarburanții proveniți din biomasă de prima generație (i.e. 

biomasă cultivată special pentru producerea de biocombustibili), care de altfel nici nu mai contribuie la 

atingerea țintelor pentru energii regenerabile. 

De asemenea, trebuie justificată excluderea combustibililor sintetici/e-fuels non-organici (combustibili 

care pot fi produși din hidrogen și CO2 captat din instalații industriale), având în vedere propunerile 

existente pentru producerea de hidrogen verde. Trebuie specificată destinația acestor biocarburanți – 

spre exemplu, dacă sunt utilizați pentru producerea de energie termică, această investiție ar fi clasificată 

drept neprioritară în FM.  


