
 

 

Anunț consultare publică  
  

Schema de ajutor de stat si Ghidul Specific aferente Măsurii de investiții 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, 

Componenta C.6 Energie din PNRR 

  

 Ministerul Energiei anunță lansarea spre consultare publică a următoarelor documente aferente procedurii 

de ofertare concurențială pentru selecția de proiecte în cadrul Măsurii de investiții 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, sub-măsura 1 – Dezvoltarea de 

unități de producție în întregul lanț valoric al bateriilor (producție – asamblare – reciclare)și sub-măsura 

2 - Dezvoltarea de unități de producție în întregul  lanț valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice 

(producție – asamblare – reciclare), prin apel de proiecte necompetitiv și sub-măsura 3: Dezvoltarea 

capacităților de stocare a energiei electrice (baterii), prin procedură de ofertare concurențială, din Planul 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR) - Componenta C.6 Energie:  

  

1. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor  în lanțul valoric industrial de 

producție și/sau asamblare și/sau reciclare al bateriilor, al celulelor și a panourilor fotovoltaice se 

face cu respectarea prevederilor privind Orientările privind ajutoarele de stat regionale 

(2021/C153/01);  

2. Ghidul specific aferent procedurii prin apel de proiecte necompetitiv pentru investiții destinate 

construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a bateriilor, și pentru sprijinirea 

investițiilor în construirea de noi capacități de producție, asamblare și reciclare a celulelor și 

panourilor fotovoltaice;  

3. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv susținerea investițiilor și reformelor esențiale în 

vederea redresării sustenabile și pentru ameliorarea rezilienței economice și sociale a României 

prin dezvoltarea capacităților de stocare a energiei electrice (baterii) prin achiziționarea și 

instalarea unei capacități totale de stocare a energiei electrice de cel puțin 480MWh până la 

sfârșitul anului 2025, în urma unei proceduri de ofertare concurențială în baza Orientărilor din 

2022 privind ajutoarele de stat pentru climă, protecția mediului și energie;  

4. Ghidul specific aferent procedurii de ofertare concurențială pentru sprijinirea investițiilor 

destinate dezvoltări  capacităților de stocare a energiei electrice (baterii)- Punerea în funcțiune a 

unei capacități de minimum 480 MWh de stocare a energiei electrice în baterii, până în 31 

decembrie 2025.  

   

    

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site-ul Ministerului 

Energiei.   

  

Persoanele sau entitățile interesate vor putea formula observații și propuneri, care vor fi transmise la adresa 

de e-mail: fonduri.europene@energie.gov.ro.  


