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REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea Programului ”Identificarea oportunităților de investiții în noi 
capacități de producție al energiei electrice/termice din sursele regenerabile de 

energie pentru UAT-urile din județul Harghita în perioada 2022-2028” 
 
 
Pentru investițiile în sectorul energetic din România, Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR), în baza prevederilor Regulamentului CE nr. 241/2021, prevede o 
alocare de 1,62 miliarde euro, iar perioada de implementare a acestora este până în 
august 2026. 
 

Datorită faptului că costurile la energie electrică și la gaze naturale au crescut 
semnificativ în ultima perioadă, la nivel guvernamental există o preocupare în privința 
elaborării unui nou program prin intermediul PNRR sau prin intermediul AFM, în care 
UAT-urile vor putea accesa fonduri nerambursabile pentru proiecte, având ca obiect 
investiții în sisteme de producere de energie electrică/ termică utilizând resurse 
regenerabile de energie.  
 

Unul dintre aceste sisteme ar fi, realizarea de parcuri fotovoltaice care să asigure 
energia electrică necesară infrastructurilor aparținând primăriilor, cum ar fi instituțiile 
publice și iluminatul stradal, astfel permițând acestora o cât mai mare independență 
energetică și reducerea presiunii asupra bugetului local. 
 
UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita intenționează să elaboreze și să 
adopte un nou program, prin care să vină în sprijinul UAT-urilor din județul Harghita, 
prin contractarea unor servicii de consultanță, privind identificarea oportunităților de 
investiții în noi capacități de producere al energiei electrice/termice obținute din surse 
regenerabile de energie.  
 

Scopul programului este dezvoltarea economico-socială a județului Harghita prin 
creşterea eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră prin producerea de energie electrică/ termică necesară 
consumului infrastructurii publice proprie al fiecărui UAT şi prin stimularea utilizării 
vehiculelor electrice prin realizarea infrastructurii necesare acestora. 
 

Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei 
electrice/ termice din surse regenerabile de energie, cum ar fi realizarea unor soluții 



aplicabile la nivelul nevoilor UAT-urilor (de ex.: înființarea unor parcuri fotovoltaice, a 
unor stații de încărcare a mașinilor electrice, reabilitarea clădirilor prin eficientizarea 
energetică, implementarea unor soluții inteligente pentru  localități, etc). 
 

Finanțarea valorii serviciilor de consultanță care vor fii prestate în cadrul prezentului 
program se va asigura din bugetul județului Harghita precum și din bugetele locale ale 
UAT-urilor participante în program. 
UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita intenționează să cofinanțeze o 
cota-parte de maxim 67 % din valoarea serviciilor prestate fiecărei UAT participantă în 
program. 
 
Obiectivele de investiții pentru care sunt necesare serviciile de consultanță în cadrul 
Programului, trebuie să fie corelate cu obiectivele strategice prevăzute în Strategia de 
Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030, a Strategia de 
Dezvoltare Spațială a județului Harghita pentru perioada 2015-2025, a Strategia de 
Dezvoltare Rurală a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 și Strategia 
energetică a României 2020-2030 cu perspectiva anului 2050, cu obiective strategiilor 
de dezvoltare locale, respectiv să se încadreze în prioritatea nr. 4 ”Construim un județ 
verde”, din cele 13 priorități stabilite de către Consiliului Județean Harghita pentru anul 
2030.  
Anexăm la prezenta adresele UAT-urilor din județul Harghita care au transmis intenția 
de participare la acest program. 
 

Pentru fiecare UAT participant în program va fi elaborat de către firma de consultanță, 
un ”Studiu privind oportunități de investiții în noi capacități de producție al energiei 
electrice/termice din sursele regenerabile de energie” care va conține informațiile și 
datele necesare fundamentării elaborării Notelor conceptuale și al Temelor de 
proiectare în vederea inițierii unor noi investiții conform celor mai sus menționate 
respectiv care vor sta la baza elaborării  și accesării fondurilor nerambursabile prin 
intermediul programelor PNRR, AFM, fonduri europene și guvernamentale. 
 

Având în vedere cele menționate mai sus se propune, spre aprobare prezentul proiect 
de hotărâre al Consiliului Județean Harghita. 
 
 
   Zonda Erika                                      Péli Levente            Csurka Lajos 
director general                      director general adjunct                                    consilier 
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