
Finanțare pentru instalarea de fotovoltaice pentru pensiuni și hoteluri. Ministerul Energiei 

anunță lansarea Electric UP în 2022 

 

 

 

Ministerul Energiei a transmis, marţi, că investiţiile în sistemul energetic din România sunt mai mult 

decât necesare şi că, începând cu anul 2022 investiţiile în sectorul energetic pot fi finanţate din mai multe 

surse disponibile atât din resurse naţionale, cât şi din fonduri europene nerambursabile. 

Astfel, ”ElectricUp” va avea o nouă etapă anul acesta, prin intermediul căruia întreprinderile mici şi 

mijlocii şi domeniului HORECA vor primi finanţare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice 

pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară 

consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare 

de 22KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, scrie news.ro. 

Prin Electric UP se acordă un ajutor de minimis întreprinderilor mici şi mijlocii precum şi 

beneficiarilor operatori economici care activează în domeniul HoReCa, în sumă maximă de 100.000 

euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, în 

vederea instalării sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere 

instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul 

energetic naţional şi a staţiilor de reîncărcare de 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. 

Resurse financiare există, iar anul acesta vom lansa mai multe call-uri de proiecte în vederea accesării 

acestor fonduri. La ministerul Energiei s-a lucrat deja şi avem aproape finalizate mai multe ghiduri pentru 

call-urile de proiecte, dar şi scheme de finanţare. 

  Guvernul vreas să cheltuiască 16 miliarde de euro pentru siguranța energetică a României. De 

exemplu, în luna martie intenţionăm să lansăm apel pentru RES (Renewable Energy Sources) şi pentru 

producţia de Hidrogen – achiziţie de electrolizoare. Avem deja pregătit proiectul Ordonanţei de Urgenţă pentru 

stabilirea detaliilor ale Fondului pentru Modernizare. 

Există fonduri şi am încredere că anul acesta şi anii următori vom începe să investim cele peste 16 

miliarde de euro pentru viitorul Energiei şi asigurarea securităţii energetice a României”, a declarat ministrul 

Energiei Virgil Popescu. 

Planul Naţional de Relansare şi Rezilienţă (PNRR), în baza prevederilor Regulamentului CE nr. 

241/2021, are o alocare estimată în prezent la 1,62 miliarde euro, iar perioada de implementare este până în 

august 2026, transmite ministerul. 

Fondul pentru modernizare, în baza prevederilor Regulamentului CE nr. 1001/2020, cu o alocare 

estimată în prezent la peste 15 miliarde de euro (în funcţie de cotaţia viitoare a certificatelor CO2) cu o 

perioadă de implementare până în decembrie 2030. În cadrul acestui mecanism intră şi proiectele finanţate în 

cadrul noului plan investiţional impus prin art. 10 c) din Directiva 87/2003, cu modificările si completările 

ulterioare 

 

Ce se poate finanţa prin Fondul pentru Modernizare: 

”ElectricUp” va avea o nouă etapă anul acesta, prin intermediul căruia întreprinderile mici şi mijlocii 

şi domeniului HORECA vor primi finanţare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru 

producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp şi 100kWp necesară consumului 

propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de 22KW 

pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in. 

 

Ministerul Energiei precizează că este în negocieri cu Comisia Europeană pentru a continua abordarea 

privind schema de ajutor de stat, similar mecanismului prevăzut prin OUG nr. 81/2019 pentru a susţine în 

continuare industriile energointensive. Peste 130 milioane de euro au fost alocate marilor consumatori de 

energie, iar numărul total al societăţilor care au beneficiat de ajutorul de stat conform OUG nr. 81/2019 este 

de 33, toate cu capital 100% privat, dintre care 12 societăţi cu răspundere limitată şi 21 societăţi pe acţiuni. 

 

De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru proiecte de energie şi în cadrul Politicii de coeziune pentru 

perioada 2021-2027, în Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă, unde există o axă dedicată, alocarea 

estimată fiind de cca 0,9 miliarde euro. 

 



În Programul Operaţional Tranziţie Justă care vizează sprijinirea diversificării economice a celor mai 

afectate teritorii,  sprijinind totodată transformarea proceselor industriale necesară pentru o tranziţie spre o 

economie neutră, concomitent cu menţinerea sau creşterea numărului locurilor de muncă din aceste sectoare. 

Lansarea apelurilor de proiecte va avea loc după aprobarea de către COM a documentelor programatice ( 

Acordul de Parteneriat şi Programele Operaţionale), negocierile cu COM fiind în sarcina MIPE. 
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