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DATE DESPRE COMUNICARE                                                                          ENER 3                                 

1. Data adoptării: 18.05.2022; responsabil  DG Energie 

2. Denumire document: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Strategia UE pentru energia 

solară 

3. Date de identificare:  COM(2022)221 

4. Tipul documentului: nelegislativ 

5. Stadiu actual: În cadrul Parlamentului European, comisia sesizată pentru raport este 

Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE). Comisiile sesizate pentru aviz sunt: Comisia 

pentru dezvoltare (DEVE), Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI), Comisia 

pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (ENVI), Comisia pentru ocuparea forței de 

muncă și afaceri sociale (EMPL), Comisia pentru buget (BUDG), Comisia pentru economie și 

afaceri monetare (ECON), Comisia pentru comerț internațional (INTA), Comisia pentru transport 

și turism (TRAN). 

6. Alte informații: Comunicarea este însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei 

[SWD(2022)148]. 

7. Evoluții: Consiliul Economic și Social European pregătește elaborarea unui aviz cu privire 

la Strategia UE pentru energie solară care urmează să fie adoptat în sesiunea plenară din 26-27 

octombrie 2022. 

 

Rezumat 

Strategia UE privind energia solară face parte din demersurile necesare pentru realizarea obiectivelor 

legate de neutralitatea climatică, pe care Uniunea Europeană și le-a asumat prin Acordul de la Paris 

din 2015. Strategia reliefează avantajele energiei solare și potențialul acesteia în efortul statelor 

membre de a elimina treptat dependența de combustibilii fosili importați din Rusia. Aspectele critice 

cu care Uniunea se confruntă în acest domeniu sunt legate de slaba producție de energie solară, 

existența unor proceduri administrative greoaie, deficitul de persoane calificate și deficitul de materii 

prime critice. Pentru remedierea acestor neajunsuri, Comisia propune statelor membre o serie de 

soluții concrete și rapide, indicând și posibilele surse de finanțare.  

Cuvinte-cheie: energie solară; energie solară fotovoltaică; energie din surse regenerabile; 

REPowerEU; Pregătiți pentru 55.    

  

https://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_221_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/deve/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/agri/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/empl/home/highlights
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/budg/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/home.html
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/tran/home.html
https://193.226.121.238/afaceri_europene/CE/2022/COM(2022)%20221%20_RO_annexe_autre_acte_part1_v2.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/accelerating-renewables-roll-out
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1. CONTEXT     

În decembrie 2019, Comisia Europeană prezenta Pactul ecologic european, prin care Uniunea își lua 

angajamentul de a atinge obiectivul neutralității climatice până în 2050, respectiv realizarea de emisii 

nete zero de către toate statele membre. Cadrul pentru realizarea acestui obiectiv ambițios a fost 

adoptat în iunie 2021, prin așa-numita Lege europeană a climei, un regulament care stabilește un 

obiectiv intermediar de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, 

comparativ cu nivelurile din 1990. Legea europeană a climei urmărește ca toate politicile UE să 

contribuie la țintele stabilite, astfel încât toate sectoarele economiei și ale societății să aibă un rol 

activ. Pentru a alinia cadrul de guvernanță al UE privind clima și energia la noile ambiții stabilite 

pentru 2030 și 2050, în iulie 2021, legiuitorul Uniunii a adoptat pachetul legislativ „Pregătiți pentru 

55”. Propunerile vizează sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, eficiența energetică, 

obiectivele de reducere a emisiilor statelor membre, infrastructura pentru combustibili alternativi și 

impozitarea energiei. De asemenea, pachetul include și o propunere de revizuire a directivei privind 

energia din surse regenerabile care stabilește ca obiectiv dublarea ponderii energiei deținute de UE 

în 2020, pentru a atinge cel puțin 40 % din consumul final până în 2030.    

Accelerarea utilizării la scară largă a energiei din surse regenerabile joacă un rol central în realizarea 

obiectivului de neutralitate climatică până în 2050, contribuind în același timp la scăderea 

dependenței UE de combustibilii fosili importați și la scăderea prețurilor energiei. Contribuția 

energiei solare la această tranziție va trebui să crească semnificativ pentru a alimenta un sistem 

energetic integrat, pentru a electrifica sectoarele de utilizare finală și pentru a sprijini producerea 

hidrogenului regenerabil.    

În acest context, raportul privind starea uniunii energetice în 2021 și Programul de lucru al Comisiei 

pentru 2022 au anunțat lansarea a unei strategii a UE privind energia solară, menită:  

 a analiza situația actuală a energiei solare în întreaga UE; 

  a identifica obstacolele; 

 a propune măsuri pentru accelerarea utilizării acesteia.  

Aceasta a fost prezentată la 18 mai 2022, ca element central al pachetului legislativ REPowerEU, 

care vizează eliminarea treptată a dependenței de combustibilii fosili importați din Rusia.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1119&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/IP_21_3541
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_557_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_950_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_645_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2021/COM_2021_645_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_221_RO_ACT_part1_v2.pdf
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_230_RO_ACT_part1_v2.pdf
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2. PREZENTAREA COMUNICĂRII 

Comunicarea prezintă potențialul energiei solare (fotovoltaice și termice) în vederea eliminării 

complete dependenței de combustibilii fosili importați din Rusia. Printre avantajele pe care le 

prezintă comunicarea se află: 

 costurile reduse; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 capacitatea de a propulsa Uniunea pe poziția de lider în domeniul industrial.  

În continuare, strategia în domeniul energiei solare identifică patru dificultăți și propune soluții. 

 

1. O primă dificultate este legată de nevoia de accelerare a utilizării energiei solare, grație 

rolului acesteia în reducerea dependenței de gazele naturale utilizate în prezent la scară largă pentru 

producerea de electricitate, atât în spațiile rezidențiale sau comerciale, dar mai cu seamă în procesele 

industriale.  

Bazându-se pe datele Eurostat, Comisia Europeană arată că, în prezent, este asigurată doar 5% din 

producția totală de energie electrică a UE, iar energia termică solară globală reprezintă doar 1,5 % 

din necesarul de încălzire. Ca atare, având în vedere obiectivele Pactului ecologic european și ale 

planului REPowerEU, s-ar impune o triplare a utilizării acestui tip de energie pentru ca obiectivele 

stabilite pentru 2030 să fie atinse.  

Pentru aceasta, Comisia Europeană propune statelor membre să conlucreze cu Uniunea la 

valorificarea potențialului acoperișurilor în producerea de energie solară, estimându-se că 

energia fotovoltaică produsă pe acestea ar putea acoperi 25% din consumul de energie electrică al 

UE. Atât acțiunea Uniunii, cât și a statelor membre ar trebui însă să fie imediată, până la finele lui 

2022, și să cuprindă, între altele: 

- majorarea la 45 % a obiectivului pentru 2030 privind ponderea energiei din surse 

regenerabile; 

- limitarea la maximum trei luni a duratei pentru eliberarea autorizațiilor pentru instalațiile 

solare montate pe acoperișuri; 

- instituirea treptată a obligației pentru clădirile noi de a asigura instalațiile pentru energie 

solară; 

- sprijinirea consumatorilor vulnerabili și afectați de sărăcia energetică; 

- punerea în aplicare deplină a directivei privind performanța energetică a clădirilor; 

- instituirea de programe naționale de sprijin în domeniu; 

- adoptarea unor măsuri pentru stimularea prosumatorilor (proprietarii de instalații mici 

descentralizate care consumă o parte din energia pe care o produc): subvenții pentru investiții, tarife 

fixe, scutiri de la anumite taxe sau posibilitatea de a vinde excedentul de energie electrică altor 

consumatori sau direct pe piață; 

- acordarea de consiliere atât cu privire la măsurile de eficiență energetică, cât și la proiectele 

de energie solară;  

- asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate tehnologiile solare. 

 

Pentru măsurile de mai sus, statele membre sunt încurajate să utilizeze fondurile europene, dar și 

fondurile din planurile naționale de redresare și reziliență destinate capitolelor REPowerEU și să 

apeleze la sprijinul tehnic oferit de Comisia Europeană.   

 

https://ec.europa.eu/eurostat
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A02010L0031-20210101
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2. A doua dificultate vizează înlăturarea obstacolelor administrative în calea montării 

instalațiilor de energie solară la scară utilitară. Soluțiile propuse de către Comisia Europeană 

sunt cuprinse într-o recomandare privind autorizarea rapidă a proiectelor privind energia din surse 

regenerabile și într-o propunere de directivă privind autorizarea, adoptate odată cu strategia în cauză.  

Statele membre sunt invitate să întreprindă un exercițiu de cartografiere pentru a identifica 

amplasamentele adecvate pentru instalațiile de energie din surse regenerabile, care sunt necesare 

pentru a atinge obiectivul revizuit al UE pentru 2030. Acestea ar trebui, de asemenea, să desemneze 

zonele prioritare pentru surse regenerabile de energie în cazul cărora procedura de acordare a 

autorizațiilor va fi mai simplă și mai rapidă decât în cazul altor zone. De asemenea, ar trebui să 

fie limitate la trei luni procedurile de acordare a autorizațiilor pentru instalarea de echipamente de 

energie solară pe acoperișuri și pe alte structuri construite în alte scopuri decât producția de energie 

solară. Pentru aceste obiective, statele membre pot utiliza Fondul pentru modernizare  și  Fondul 

pentru o tranziție justă.  

În acest cadru, Comisia europeană oferă câteva soluții pentru utilizarea multiplă a spațiului: 

combinarea utilizării agricole a terenurilor cu producerea de energie solară ori utilizarea suprafețelor 

apelor pentru producerea de energie solară sau a infrastructurii de transport (autostrăzi, căi ferate).   

 

3. A treia dificultate privește lipsa lucrătorilor calificați în sectorul energiei solare. În acest 

sens, statele membre sunt încurajate să analizeze lacunele în materie de competențe din domeniu și 

să dezvolte programe de formare adecvate scopului, ținând seama de potențialul de creștere a 

participării femeilor. La rândul său, Comisia propune instituirea unui parteneriat al UE la scară 

largă în materie de competențe în domeniul energiei din surse regenerabile pe uscat, inclusiv al 

energiei solare, în cadrul Pactului european privind competențele. Obiectivele parteneriatului vor 

putea fi finanțate atât prin fondurile europene, cât și din fonduri private, locale și naționale.  

 

4. A patra dificultate se referă la asigurarea rezilienței lanțului valoric industrial al 

energiei solare, în special în sectorul producției de energie fotovoltaică. În acest context, Comisia 

Europeană pune problema materiilor prime critice utilizate în producerea și instalarea tuturor 

modulelor fotovoltaice și solicită măsuri pentru evitarea denaturării piețelor mondiale și 

diversificarea aprovizionării. Totodată, este susținută îmbunătățirea utilizării eficiente a resurselor 

și a circularității acestora, respectiv recuperarea, reutilizarea și reciclarea modulelor fotovoltaice, 

apreciindu-se că domeniul necesită inovare suplimentară. În aceleași timp, Comisia deplânge rolul 

marginal al UE în etapele de producție și asamblare din cadrul lanțului de aprovizionare, cauza fiind 

slaba finanțare. În opinia Comisiei, un sprijin ar putea veni din partea unei Alianțe a industriei 

fotovoltaice solare la nivelul Uniunii, cu rolul de a identifica și coordona oportunitățile de investiții, 

rezervele de proiecte și portofoliile tehnologice, stabilind traiectorii pentru ecosistemul industrial 

solar din Europa. Finanțarea din partea Uniunii s-ar putea asigura din următoarele fonduri sau 

programe: InvestEU, Fondul pentru inovare, Mecanismul de redresare și reziliență și fondurile 

politicii de coeziune.  

În final, Strategia Comisiei privind energia solară ridică problema importanței cooperării 

internaționale în domeniu, amintind de eforturile pe care Uniunea le depune deja pentru eliminarea 

treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili la nivel mondial, pentru eliminarea barierelor din 

calea comerțului și a investițiilor ori pentru promovarea unui lanț de aprovizionare rezilient, 

transparent și durabil. Este, totodată, subliniată inițiativa Uniunii de sprijinire a Africii în procesul 

de transformare a sectorului său energetic, acest continent având cele mai bogate resurse solare de 

pe planetă; pentru acest motiv Uniunea explorează și noi oportunități de parteneriate în vederea 

stabilirii unor lanțuri valorice durabile ale materiilor prime necesare pentru industria solară.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022H0822
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52022PC0222
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3. POZIȚII ȘI LUCRĂRI ALE INSTITUȚIILOR, ORGANISMELOR ȘI AGENȚIILOR UE 

 3.1. Consiliul Uniunii Europene 

 Una dintre prioritățile președinției cehe a Consiliului UE are în vedere necesitatea  asigurării 

securității energetice în contextul invaziei Ucrainei de către Rusia. Președinția cehă se va concentra 

în special asupra punerii în aplicare a planului REPowerEU care va contribui la eliminarea 

dependenței UE de combustibilii fosili prin realizarea de economii de energie, prin diversificarea 

aprovizionării cu energie și prin dezvoltarea accelerată a energiei din surse regenerabile. 

De asemenea, activitatea președinției cehe se va concentra pe decarbonizarea industriei UE și a 

sectorului transporturilor, dezvoltarea infrastructurii energetice pentru producerea de energie din 

surse regenerabile și a rețelei transeuropene de transport (TEN-T). 

 La 27 iunie 2022 Consiliul a adoptat poziția de negociere cu privire la două propuneri 

legislative din cadrul pachetului legislativ „ Pregătiți pentru 55” care abordează aspectele energetice 

ale tranziției climatice a UE: revizuirea directivei privind energia din surse regenerabile și revizuirea 

directivei privind eficiența energetică. Totodată, miniștrii au desfășurat un schimb de opinii cu 

privire la situația energetică din UE în contextul războiului din Ucraina și au salutat planul 

REPowerEU și crearea Platformei energetice a UE. 

Consiliul a convenit asupra creșterii obiectivului privind ponderea energiei din surse regenerabile în 

mixul energetic, de la 32% la 40% până în 2030. Statele membre vor trebui să majoreze contribuțiile 

naționale stabilite în planurile lor naționale integrate privind energia și clima, care urmează să fie 

actualizate în 2023 și 2024, pentru a atinge în mod colectiv noul obiectiv. 

 La 26 iulie 2022 miniștrii energiei din UE au ajuns la un acord politic privind o reducere a 

cererii de gaze naturale cu 15% pentru această iarnă. Această reducere este voluntară, dar ar 

putea deveni obligatorie în cazul declanșării unei alerte privind securitatea aprovizionării. De 

asemenea, miniștrii au discutat și despre măsurile privind economiile de energie, care ar trebui să 

asigure aprovizionarea stabilă cu energie a industriei și cetățenilor. 

 La 5 august 2022  Consiliul a adoptat Regulamentul privind reducerea voluntară a cererii 

de gaze naturale cu 15% în această iarnă. Regulamentul prevede posibilitatea declanșării de către 

Consiliu a unei „alerte a Uniunii” privind securitatea aprovizionării, caz în care reducerea cererii de 

gaze ar deveni obligatorie. 

3.2 Parlamentul European 

 La 13 iulie 2022, deputații europeni din cadrul Comisiei pentru industrie, cercetare energie 

(ITRE) au votat pentru creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă în consumul final de 

energie al UE la 45% până în 2030, în conformitate cu revizuirea directivei privind energia 

regenerabilă (RED) - un obiectiv susținut și de Comisia Europeană în cadrul  „REPowerEU”. 

Deputații au dublat numărul de proiecte transfrontaliere pentru extinderea energiei electrice din surse 

regenerabile, la două proiecte per stat membru. Statele membre cu cel mai mare consum anual de 

energie electrică vor fi obligate să adopte un al treilea proiect până în 2030. Comisia a solicitat 

statelor membre să stabilească un obiectiv țintă  privind instalarea a cel puțin 5 % din capacitatea 

tehnologică de producere a energiei din surse regenerabile. Totodată, deputații au susținut prin vot 

revizuirea directivei privind eficiența energetică, prin care au ridicat obiectivul UE de reducere a 

consumului de energie finală și primară. Statele membre ar trebui să asigure în mod colectiv o 

reducere a consumului de energie cu cel puțin 40% până în 2030 în consumul final de energie și de 

42,5% în consumul de energie primară, comparativ cu proiecțiile din 2007. 

 La 14 iulie 2022, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) a adoptat proiectul 

de aviz referitor la propunerea de directivă privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile prin care: 

- salută inițiativa Comisiei de a accelera tranziția energetică prin modificarea directivei privind 

energia din surse regenerabile și a directivei privind eficiența energetică pentru a spori siguranța 

aprovizionării și autonomia energetică a UE; 

https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/program/priority/?etrans=ro
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10746-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2021-INIT/ro/pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform_en
https://www.consilium.europa.eu/ro/meetings/tte/2022/07/26/
https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1369
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10746-2021-INIT/ro/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10745-2021-INIT/ro/pdf
file:///C:/Users/mihaela.banu/Downloads/(AGRI)
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-PA-734431_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AGRI-PA-734431_RO.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10746-2021-INIT/ro/pdf
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- susține  obiectivul stabilit în comunicarea REPowerEU a Comisiei de a crește producția de 

biometan în UE la cel puțin 35 miliarde de metri cubi până în 2030; 

- consideră că statele membre trebuie să accelereze introducerea energiei solare cât mai eficient 

posibil, ceea ce poate oferi noi modele de afaceri pentru agricultori și, pe termen lung, poate reduce 

costurile energiei în zonele rurale și în zonele agricole. Totodată consideră că impunerea unei 

obligații tuturor clădirilor publice și comerciale existente nu este fezabilă și nu este conformă cu 

drepturile de proprietate ale celor care au investit în clădirile existente. În locul obligațiilor, statele 

membre ar trebui să creeze și să promoveze scheme de sprijin pentru crearea de sisteme de energie 

solară pentru clădirile existente. 

 La 18 iulie 2022, Comisia pentru industrie, cercetare, energie (ITRE) a adoptat raportul 

referitor la Propunerea de Directivă de modificare a Directivei (UE) 2018/2001 privind promovarea 

energiei din surse regenerabile. Raportul evidențiază necesitatea accelerării introducerii 

acoperișurilor solare și a pompelor de căldură pentru reducerea importurilor de combustibili fosili. 

Concentrarea la începutul perioadei a acestor investiții va accelera și mai mult reducerea dependenței 

UE de furnizorii externi. Potrivit REPowerEU, numai pentru anul 2022 ar putea fi economisite încă 

2,5 mmc de gaz prin instalarea de sisteme solare fotovoltaice pe acoperișuri reprezentând până la 15 

TWh și încă 12 mmc la fiecare 10 milioane de pompe de căldură instalate. În același timp, acest 

lucru ar reprezenta un impuls major pentru piețele locale de locuri de muncă, numai un astfel de val 

de instalații pentru acoperișurile solare putând crea până la 225 000 de locuri de muncă la nivel local 

în domeniul instalațiilor. 

 La 6 iulie 2022 a fost adresată Comisiei întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-

002469/20221 referitoare la producția de energie solară la nivelul UE. În contextul în care UE 

importă majoritatea produselor de energie solară pe care le instalează,  fiind dependentă de lanțuri 

de aprovizionare, Comisia a fost întrebată: 

- despre modul cum va preveni rupturile din lanțurile de aprovizionare ale modulelor 

fotovoltaice; 

- dacă intenționează să mărească capacitatea de producție internă a materialelor necesare 

obținerii de energie solară; 

- care este planul Comisiei pentru a-și atinge obiectivul de dublare a capacității solare 

fotovoltaice într-un termen atât de scurt. 

Răspunsul Comisiei Europene evidențiază următoarele: 

- pentru a îndeplini obiectivele de a implementa peste 320 gigawatt (GW) de energie solară 

fotovoltaică până în 2025 și aproape 600 GW până în 2030, Comisia a prezentat un set de măsuri 

menite să stimuleze această implementare și să asigure o aprovizionare sigură și suficientă cu 

panouri solare fotovoltaice în UE. Inițiativa europeană privind acoperișurile solare și propunerea 

legislativă privind accelerarea procesului de autorizare a proiectelor în domeniul energiei din surse 

regenerabile vor contribui la accelerarea dezvoltării energiei solare în UE; 

- pentru a atenua riscurile de aprovizionare în vederea utilizării în masă a energiei solare în 

UE, REPowerEU evidențiază importanța consolidării capacității UE de producere a energiei solare 

fotovoltaice și a diversificării surselor de import. În acest scop, recent anunțata Alianță a industriei 

energiei solare fotovoltaice din UE, va reuni actori din industrie și alți actori relevanți pentru a 

discuta și a se angaja în vederea intensificării producției de panouri fotovoltaice în UE. 

                                                           
1 Conform art. 138 alin. (1) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European pentru legislatura 2019-2024 

„Orice deputat, grup politic sau comisie poate adresa Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei sau 

Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate întrebări cu 

solicitare de răspuns scris, în conformitate cu criteriile stabilite într-o anexă la prezentul regulament28. Responsabilitatea 

pentru conținutul întrebărilor revine în totalitate autorilor acestora”. 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/itre/home.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0208_RO.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10746-2021-INIT/ro/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002469_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002469_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002469-ASW_RO.html
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3.3  Comitetul Economic și Social European (CESE) 

 La 26 august 2022, CESE a adoptat un aviz referitor la Comunicarea REPowerEU: acțiuni 

europene comune pentru o energie mai accesibilă ca preț, sigură și durabilă, evidențiind necesitatea 

accelerării drastice a tranziției către o energie curată și a creșterii autonomiei energetice europene, 

pe baza îmbunătățirii infrastructurii energetice. Deși este de acord cu Comisia Europeană în ceea ce 

privește obiectivul de a asigura independența față de gazul rusesc, CESE subliniază că va fi extrem 

de dificil pentru economia și societatea europeană să reducă cererea de gaz rusesc cu două treimi 

până la sfârșitul acestui an. CESE susține că UE trebuie să adere cu consecvență la obiectivele 

fundamentale ale politicii sale energetice și ale sistemelor sale energetice: securitatea aprovizionării, 

costuri și prețuri rezonabile și neutralitatea emisiilor de dioxid de carbon. 

3.4 Comitetul European al Regiunilor (CoR) 

 La 27 aprilie 2022, CoR a adoptat rezoluția REPowerEU: orașele și regiunile accelerează 

tranziția energetică, arătând că: 

- planul REPowerEU este o modalitate de a accelera tranziția energetică, de a reduce dependența UE 

de importurile de energie și de materii prime în general și, astfel, de a reduce riscurile politice, 

economice și de securitate care decurg din aceste importuri; 

- multe dintre efectele schimbărilor climatice sunt deja ireversibile și, ca atare, autoritățile locale și 

regionale nu ar trebui să întârzie măsurile de adaptare și atenuare; 

- subliniază că obiectivul securității energetice trebuie să stea, în cele din urmă, la baza obiectivului 

neutralității climatice și al tranziției energetice; 

- salută recunoașterea principiului „eficiența energetică înainte de toate” și reiterează rolul esențial 

al regiunilor și orașelor din UE în promovarea creșterii eficienței energetice. 

3.5 Organizații specializate în domeniul energetic 

 Solar Power Europe a elaborat un raport privind perspectiva globală pentru piața energiei 

solare pentru perioada 2022-2026, un instrument indispensabil pentru industria solară, care cuprinde 

previziuni pe 5 ani ale piețelor globale cheie, precum și graficul instalării sistemelor pe acoperiș și 

a celor montate la sol. În 2022, capacitatea globală a energiei solare a atins 1 TW, iar Solar Power 

Europe estimează că aceasta se va dubla în 2025. De asemenea, energia solară rămâne energia 

regenerabilă cu cea mai rapidă creștere, reprezentând peste jumătate din cei 302GW de energie din 

surse regenerabile instalată la nivel global, în 2021. Cu o rată de creștere anuală de 14% și o producție 

de energie solară de 54,9 GW, China și-a păstrat poziția de lider pe piață în 2021, fiind urmată  de 

SUA și de India. UE a urmat o traiectorie pozitivă în ceea ce privește producția de energie solară 

obținând, în 2021, un plus de 31,8 GW,  echivalentul unei creșteri de 33% . 

 Potrivit unui raport publicat de grupul de reflecție Ember, panourile fotovoltaice au fost 

responsabile în această vară pentru 12% din electricitatea produsă în Uniunea Europeană, un nivel 

record care a permis continentului să evite importul a 20 de miliarde de metri cubi de gaze, la un 

preț potențial de 29 de miliarde de euro. De asemenea, potrivit raportului, în intervalul mai – august 

2022, producția de energie fotovoltaică a atins 99,4 Terawaţi oră (TWh), cu un sfert mai mult decât 

în aceeași perioadă a lui 2021, când ponderea energiei fotovoltaice în producția de electricitate 

europeană a fost de 9% la o producție de 77,7 TWh. Totodată raportul confirmă faptul că 18 dintre 

cele 27 de state membre UE au înregistrat în vară o producție de energie fotovoltaică record, în 

special Țările de Jos (pondere de 23% din producția de electricitate), Germania (19%) și Spania 

(17%). În schimb, Franța se situează sub media europeană, în condițiile în care doar 7,7% din 

producția de electricitate a fost asigurată de panourile fotovoltaice. 

 

 

https://www.eesc.europa.eu/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52022AE1686&qid=1662110284462
http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2022/COM_2022_108_RO_ACT_part1_v2.pdf
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01800-00-00-res-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01800-00-00-res-tra-ro.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/cor-2022-01800-00-00-res-tra-ro.docx/content
https://www.solarpowereurope.org/advocacy/eu-solar-strategy
https://www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/global-market-outlook-for-solar-power-2022
https://ember-climate.org/insights/research/record-solar-summer-in-europe-saves-billions-in-gas-imports/
https://ember-climate.org/about/
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4. POZIȚII ALE STATELOR MEMBRE 

 Polonia – Sejm     

Comisia pentru afaceri europene din cadrul Sejm-ului a arătat că „Strategia UE pentru energie 

solară” poate deveni un element important al transformării ecologice a sectorului energetic și poate 

contribui la reducerea dependenței UE de importul de resursele energetice din Rusia. Singurele 

preocupări ar putea fi ritmul asumat al punerii sale în aplicare (perspectiva 2030) și necesitatea de a 

suporta costuri suplimentare semnificative.  

 

5.  INFORMAȚII ȘI EVOLUȚII REFERITOARE LA SITUAȚIA DIN ROMÂNIA  

 Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) a elaborat Strategia 

energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050. Viziunea strategiei energetice a 

României este de creștere a sectorului energetic în condiții de durabilitate, creștere economică și 

accesibilitate, în contextul punerii în aplicare a pachetului legislativ energie curată pentru toți 

europenii, cu stabilirea țintelor pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a surselor 

regenerabile de energie și a eficienței energetice precum și cu perspectiva punerii în aplicare de către 

România a Pactului ecologic european. Unul dintre cele opt obiective ale strategiei vizează energia 

curată și eficiența energetică. În ultimii șase ani, România a avansat în utilizarea unei părți 

importante a potențialului energetic eolian și solar.  

Energia solară poate fi valorificată în scop energetic fie sub formă de căldură, care poate fi folosită 

pentru prepararea apei calde menajere și încălzirea clădirilor, fie pentru producția de energie 

electrică în sisteme fotovoltaice. Repartiția energiei solare pe teritoriul național este relativ uniformă 

cu valori cuprinse între 1.100 și 1.450 kWh/mp/an. În vederea utilizării potențialului disponibil 

pentru dezvoltarea surselor fotovoltaice, este necesar ca sistemul energetic național să fie modernizat 

pentru a putea prelua variațiile de injecție de putere generate de sursele fotovoltaice, cu sisteme de 

echilibrare și stocare dimensionate corespunzător.  

 Punerea în aplicare a Strategiei naționale de renovare pe termen lung (SRTL) va contribui, 

de asemenea, semnificativ la îmbunătățirea eficienței energetice, atât în cazul clădirilor publice, cât 

și celor private, rezidențiale și nerezidențiale, precum și la utilizarea surselor de energie regenerabilă 

și producerea descentralizată de energie. Acest proiect presupune, suplimentar, renovări ale 

clădirilor în scopul creșterii eficienței energetice, adoptarea de tehnologii specifice surselor 

regenerabile (SRE), precum instalarea de panouri solare termice, panouri fotovoltaice și pompe de 

căldură, ce vor susține îndeplinirea țintelor  stabilite pentru 2030.  

 Obiectivul componentei 6 din Planul național de redresare și reziliență (PNRR) abordează 

principalele provocări ale sectorului energetic din România, în ceea ce privește decarbonizarea și 

poluarea aerului, respectiv asigurarea tranziției ecologice și a digitalizării sectorului energetic, prin 

promovarea producției de energie electrică din surse regenerabile, a eficienței energetice și a 

tehnologiilor viitorului. Sunt prevăzute investiții și jaloane pentru dezvoltarea energiei solare. 

Referitor la reforma pieței de energie electrică, se prevede, pentru 2026, obiectivul de conectare la 

rețea și exploatare a unei capacități suplimentare de energie din surse regenerabile (eoliană și solară) 

de cel puțin 3000MW, comparativ cu capacitatea instalată existentă. De asemenea, cu privire la noile 

capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, se prevede, pentru 2024, 

exploatarea și conectarea la rețea a unei capacități de 950 MW de energie din surse regenerabile 

(eoliană și solară). 

 La 30 martie 2022, Ministerul Energiei a anunțat lansarea apelului de proiecte „Noi capacități 

de producție a energiei din surse regenerabile ” (eoliană și solară) cu un buget de 457.700.000 EUR, 

cu finanțare din PNRR. Schema de ajutor de stat, bazată pe procedură de ofertare concurențială, se 

adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, cât și întreprinderilor mari, inclusiv 

întreprinderilor nou înființate, constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu 

modificările și completările ulterioare.  

https://orka.sejm.gov.pl/SUE9.nsf/Pliki-zal/1320.22.docx/%24File/1320.22.docx
http://economie.gov.ro/ministerul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-anunta-masuri-pe-perioada-starii-de-urgenta-pentru-beneficiarii-programelor-nationale-derulate
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/SERO2020.pdf
http://energie.gov.ro/wp-content/uploads/2022/02/SERO2020.pdf
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_ro
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/ro_ltrs_2020.pdf
https://mfe.gov.ro/pnrr/
https://energie.gov.ro/pnrr-ministerul-energiei-anunta-lansarea-apelului-de-proiecte-noi-capacitati-de-productie-energie-din-surse-regenerabile/
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 La 25 mai 2022, Greenpeace România s-a alăturat mai multor organizații de mediu din 

Europa Centrală și de Est, semnând o scrisoare deschisă adresată guvernelor Bulgariei, Poloniei, 

Ungariei, României, Slovaciei și Republicii Cehe, cerând măsuri pentru o dezvoltare masivă a 

energiei solare, cu cetățenii și comunitățile în prim plan. Totodată, scrisoarea menționează o serie 

de măsuri-cheie referitoare la: guvernanță, stimulente, subvenții și scheme de sprijin, proceduri de 

autorizare și administrative, partajarea energiei și consumul autonom colectiv, transformarea 

comunităților de energie într-un factor-cheie. 

 Studiul O resursă nefolosită, potențialul fotovoltaic al clădirilor publice din România, din 

iunie 2022, a fost redactat la solicitarea Greenpeace România. Acesta analizează situația orașelor din 

România, în contextul european al schimbărilor climatice și al prețurilor mari la electricitate, 

subliniind potențialul în producerea de electricitate din surse fotovoltaice a acoperișurilor clădirilor 

publice administrate de primării. Studiul estimează, pe baza datelor colectate de la autorități, 

costurile și economiile realizate prin montarea de sisteme fotovoltaice pe acoperișurile clădirilor din 

patrimoniu. Autoritățile publice, la fel ca cetățenii obișnuiți, au de suferit de pe urma creșterilor 

actuale ale prețurilor la electricitate, iar efectul asupra bugetelor locale se poate transpune în 

reducerea cheltuielilor în domenii esențiale precum asistență socială, învățământ sau sănătate. 

 

6. Alte surse relevante 

 Apel pentru o dezvoltare masivă a energiei solare, cu cetățenii și comunitățile în prim-plan: 

Scrisoare deschisă cu privire la REPowerEU și la strategia UE privind energia solară adresată 

guvernelor Bulgariei, Poloniei, Ungariei, României, Slovaciei și Republicii Cehe; 

 Analiza unui think thank independent „Ember climate”– „EU’s record solar summer helps 

avoid €29bn in gas imports”. 

 

 

https://www.greenpeace.org/romania/
https://www.greenpeace.org/romania/articol/7554/apel-pentru-o-dezvoltare-masiva-a-energiei-solare-cu-cetatenii-si-comunitatile-in-prim-plan/
https://www.greenpeace.org/static/planet4-romania-stateless/2022/06/7d3f989c-raport-greenpeace-o-resursa-nefolosita-1.pdf
https://www.greenpeace.org/romania/articol/7554/apel-pentru-o-dezvoltare-masiva-a-energiei-solare-cu-cetatenii-si-comunitatile-in-prim-plan/
https://ember-climate.org/app/uploads/2022/09/Analysis-EUs-record-solar-summer-helps-avoid-E29bn-in-gas-imports.pdf

