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• Sprijină 10 state membre ale UE cu venituri mai mici în tranziția lor către neutralitatea climatică, ajutându-le să își modernizeze
sistemele energetice și să își îmbunătățească eficiența energetică.

• Cel puțin 70 % din finanțarea utilizată de statele membre trebuie să fie finalizată pentru investiții în domenii prioritare.
• Veniturile totale se pot ridica la aproximativ 14 miliarde de euro în perioada 2021-2030, în funcție de prețul carbonului.
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SRE SI STOCAREA ENERGIEI
Suport pentru realizarea de noi centrale electrice si sisteme de incalzire-racire bazate pe surse regenerabile de energie si pentru realizarea de capacitati de 
stocare a energiei electrice 

INLOCUIREA CARBUNELUI SI ECHILIBRAREA RETELEI
Suport pentru realizarea de centrale electrice de tip turbina cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate pentru functionarea pe hidrogen, necesare pentru
realizarea tranzitiei de la carbune si pentru echilibrarea retelei

MODERNIZAREA SI CONSTRUCTIA DE NOI TRONSOANE DE INFRASTRUCTURA ENERGETICA
Suport pentru modernizarea si realizarea de noi tronsoane in retelele de transport si distributie de energie electrica si gaze naturale (inclusiv pentru tranzitia la 
retele de transport si distributie a gazelor naturale capabile sa preia hidrogen verde); cresterea nivelului de interconectivitate al retelei electrice de transport

HIDROGEN VERDE 
Suport pentru productia de hidrogen verde si folosirea acestuia in aplicatii industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

COGENERARE DE INALTA EFICIENTA SI MODERNIZAREA RETELELOR DE TERMOFICARE
Suport pentru realizarea de centrale in cogenerare de inalta eficienta si pentru modernizarea retelelor de termoficare

ENERGIE NUCLEARA
Suport pentru construirea unitatilor U3 si U4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavoda si pentru realizarea de reactoare modulare mici (SMR); 

EFICIENTA ENERGETICA IN INSTALATII INDUSTRIALE INCLUSE IN EU-ETS
Suport pentru achizitionarea si folosirea de instalatii de captare si folosire a CO2 (CCS/CCU) si pentru modernizarea la nivel BAT a instalatiilor incluse in EU ETS 
din industriile otelului, cimentului, petrolului si gazelor, productiei de energie si din alte industrii intens poluatoare

BIOCARBURANTI
Suport pentru productia de biocarburanti
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Textul propus de Comisie: (Directiva 2003/87/CE
- Articolul 10d – alineatul 2 a (nou)
criteriile “do no significant harm", astfel cum sunt 
prevăzute la articolul 17 din Regulamentul (UE) 
2020/852; 
- garanții minime prevăzute la articolul 18 din 
Regulamentul (UE) 2020/852."

Este eliminata posibilitatea de a finanta investitii
in combustibili fosili. Sunt acceptate anumite
masuri, notificate si aprobate de Comisie, legate
de securitatea energetica.

Grecia, Portugalia si Slovenia au fost adăugate
ca eligibile pentru Fondul pentru modernizare.
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Cel puțin 80% din resursele financiare din
Fondul pentru modernizare sunt utilizate
pentru a sprijini investițiile prioritare.
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Un procent suplimentar de 2,5 % din plafon este scos la licitație pentru a finanța tranziția în statele membre cu un PIB pe cap de locuitor sub media în perioada
2016-2018 prin intermediul Fondului pentru modernizare. Indemnizațiile menționate mai sus vor fi distribuite după cum urmează:

INAINTE DUPA
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