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APROBAT, 

                                                                                            APROBAT 

 

      PRIM - MINISTRU 

 

                                           Ludovic ORBAN 

 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

Inițiat: Virgil-Daniel POPESCU, ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri 

Avizat: Bogdan Lucian AURESCU, ministrul afacerilor externe 

Avizat: Bogdan – Marius CHIRIȚOIU, Președinte Consiliul Concurenței 

 

 

Tema:  Excedentul existent urmare a implementării Planului Național de Investiții 

stabilit în baza Directivei 2003/87/CE – Directiva EU-ETS, cu modificările și 

completările ulterioare, faza a treia – 2013 - 2020  ( Contul PNI1)  

 

 

Începând cu anul 2005, la nivelul Uniunii Europene s-a stabilit schema de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU Emission Trading Scheme – EU ETS), la 

care România a devenit participantă odată cu aderarea la UE în anul 2007.  

                                                 

1 Contul PNI – cont în care se încasează contravaloarea certificatelor de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit 

pentru perioada 2013 – 2020 și din care se finanțează nerambursabil numai investiţiile cuprinse în Anexa nr. 3 la H.G. 

1096/2013, cu modificările și completările ulterioare. 

1. Cadrul legal și instituțional 
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În cadrul acestei scheme sunt comercializate certificate EUA (European Union Emission 

Allowances) și EUAA (European Union Aviation Allowances). Sistemul de comercializare a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel comunitar stabilit prin Directiva 

2003/87/CE – Directiva EU-ETS, revizuită prin Directiva 2009/29/CE promovează reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră într-un mod eficient și rentabil din punct de vedere economic. 

Aceasta permite, prin articolul 10c, o derogare tranzitorie privind acordarea unor alocări cu titlu 

gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în 

scopul modernizării producţiei de energie electrică din ţara respectivă, în perioada 2013 – 2020, 

pentru sectorul de generare a energiei electrice poluator din statele membre care sunt eligibile: 

- au produs peste 30% din energie electrica din combustibili fosili si  

- au înregistrat un PIB pe cap de locuitor mai mic decat 50% din PIB-ul mediu pe cap de 

locuitor din Uniunea Europeană.  

Obiectivul mecanismului vizează modernizarea sectorului de generare a energiei electrice 

poluatoare avand ca scop cresterea eficienţei energetice si protecţia mediului prin reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Astfel, în prezent, se află în desfășurare implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu 

titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, şi a 

Planului Naţional de Investiţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, hotărâre ce a 

fost adoptată în baza a două decizii ale CE: 

- Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012, privind cererea în temeiul 

articolului 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului de a acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării 

producţiei de energie electrică, notificată de România, prin care Comisia Europeană – 

DG Climate Action a autorizat Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu 

gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie 

electrică, pentru perioada 2013-2020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din 

Directiva 2003/87/CE (,,Aplicația României”); 

- Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  SA.34753 

(2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu 

articolul 10c din Directiva ETS, prin care Comisia Europeana – DG Competition a 

informat în legatură cu Aplicația României că ajutorul acordat în cadrul sistemului de 

alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este 

compatibil cu piața internă și a decis că nu sunt obiecțiuni la măsura notificată. 

În aplicarea prevederilor art. 16 din H.G. nr. 1096/2013 au fost elaborate și aprobate prin 

Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 

1277/30.10.2015, Procedurile privind gestionarea contravalorii certificatelor de emisii de gaze 

cu efect de seră alocate tranzitoriu cu titlu gratuit pentru finanţarea investiţiilor din Planul 

naţional de investiţii, privind contractarea, monitorizarea, verificarea şi raportarea 

investiţiilor, precum şi cheltuielile eligibile („Proceduri PNI”), care au fost publicate în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842bis/12.11.2015. 

Prin O.U.G. nr. 30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare 

tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de 

energie electrică, pentru perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional de investiţii (,,O.U.G. 

nr. 30/2015”), a fost creat cadrul legal şi instituţional care să asigure monitorizarea și punerea 

în aplicare a investiţiilor din Planul naţional de investiţii în vederea îndeplinirii obiectivelor 

asumate de România prin Aplicația României. 

Prin aceasta, Ministerul Energiei, actualmente Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de 

Afaceri,  gestionează contravaloarea certificatelor GES alocate tranzitoriu cu titlu gratuit, 
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implementarea Planul naţional de investiţii, precum și monitorizarea și punerea în aplicare a 

investiţiilor din Planul naţional de investiţii (,,PNI”). 

 

 

2. Finanțarea investițiilor incluse în Planul Național de Investiții 

PNI cuprinde 29 de investiții și este prevăzut în Aplicația României (Anexa IX-C.1/rev 3), 

aprobată de Comisia Europeană, în Anexa la Decizia C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind 

Ajutorul de stat și în Anexa nr. 3 la H.G. nr. 1096/2013. 

Prin Anexa nr. 1 la H.G. nr. 1096/2013 s-au stabilit operatorii și instalațiile care primesc alocare 

tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor GES în perioada 2013 - 2020 și plătesc contravaloarea 

acestor certificate într-un cont deschis în acest scop, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate 

Publică a Municipiului București - A.T.C.P.M.B, cont de disponibil privind venituri din 

vânzarea certificatelor GES (,,Cont PNI”).  

Din aceste venituri, conform prevederilor art. 12, alin. (1) din H.G. nr. 1096/2013, primesc 

finanţare nerambursabilă numai beneficiarii şi investiţiile cuprinse în PNI, prevăzuți în 

Anexa nr. 3 la aceasta. 

Valoarea finanţării nerambursabile acordată beneficiarilor a fost stabilită, în limita fondurilor 

disponibile, astfel încât toate investițiile pentru care se încheie contracte de finanțare să 

primească același procent din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25%2 

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente investiției.  

Până în prezent, au fost încheiate 4 contracte de finanțare pentru 4 investiții din cele 29 cuprinse 

în PNI și anume: 

1. Contractul de finanțare nr. 1/29.08.2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și 

modernizarea blocului energetic nr. 7 pe lignit - SE Ișalnița, încheiat cu beneficiarul 

Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea maximă a finanțării 

nerambursabile este de 33.556.675 lei; 

2. Contractul de finanțare nr. 2/29.08.2016 pentru investiția ,,Reabilitarea și 

modernizarea Blocului energetic nr. 4, pe lignit, de 330 MW - SE Rovinari, încheiat 

cu beneficiarul Societatea Complexul Energetic Oltenia SA. Valoarea maximă a 

finanțării nerambursabile este de 61.325.000 lei; 

3. Contractul de finanțare nr. 3/14.09.2016 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu 

turbină pe gaz”– CECC BRAZI, încheiat cu beneficiarul Societatea OMV Petrom SA. 

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 408.425.048,10 lei; 

4. Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția ,,Ciclu combinat cu 

turbine pe gaz”– Iernut, încheiat cu beneficiarul SNGN ROMGAZ SA. Valoarea 

maximă a finanțării nerambursabile este de 320.912.359 lei,  

Valoarea maximă totală a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată în prezent din 

contul PNI în baza acestor 4 contracte încheiate este de 824.219.082,10 lei. 

Trebuie menționat faptul că pentru nicio investiție prevăzută în Anexa nr. 3 la H.G. 1096/2013, 

respectiv inclusă în Planul Național de Investiții, în afara celor patru investiții menționate mai 

                                                 
2 Procentul de finanțare de 25% a fost stabilit conform: 

- prevederilor Cap. C.2., pct. C.2.1. din Aplicația României, ,,Cota care va fi aplicată este în principiu minim 

25%, funcție de fondurile disponibile....”; 

- prevederilor art. 3 pct. 39 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  

SA.34753 (2012/N) ,,…. fiecare din investițiile menționate în planul național va primi cate 25% din costurile 

de investiții din partea fondului creat prin transferul de certificate cu titlu gratuit…..”; 

- prevederilor legislației naționale (art. 12 alin. (1) și Anexa nr. 5 la H.G. nr. 1096/2013). 
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sus, nu se mai pot încheia contracte de finanțare datorită neîndeplinirii condițiilor de eligibilitate 

precizate de legislație. 

 

 

În perioada 2013-2019, în Contul PNI s-a acumulat suma de 1.616.887.769,87 lei, 

reprezentând contravaloarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate și 

plătite pentru perioada 2013-2019. Din acest cont se asigură finanțarea investițiilor din 

PNI în procent de 25% din valoarea cheltuielilor eligibile a fiecăreia dintre ele. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, coroborat cu valoarea totală deja angajată a fi 

rambursată în baza celor patru contracte de finanțare încheiate, în sumă de 824.219.082,10 lei, 

rezultă că la finalul anului 2020 în Contul PNI rămâne un excedent al fondurilor aferente 

finanțării nerambursabile în suma de 792.668.687,77 lei. 

 

Potențiale utilizări al excedentului din Contul PNI 
Având în vedere faptul că nu se mai pot încheia alte contracte de finanțare până la finalul anului 

2020 care să poată fi finanțate din Contul PNI, potrivit prevederilor legale în vigoare, în ceea 

ce privește potențiala utilizare a acestei sume au fost identificate următoarele variante:  

 

Varianta 1. 

Poate fi luată în calcul posibilitatea creșterii, cu o numită proporție, aceeași proporție 

pentru toți beneficiarii, a cotei de 25 % din valoarea cheltuielilor eligibile primită de către 

beneficiari în baza contractelor de finanțare, așa cum este prezentat în tabelul ce urmează. 

Luând în considerare prevederile Cap. C.2., pct. C.2.1. din Aplicația României aprobată de 

Comisia Europeană, statul român poate creşte cota primită (25 %) de către o investiţie din 

Contul PNI, în cazul în care analiza efectuată în trimestrul IV al anului 2019 arăta un excedent 

al fondurilor acumulate în cont. Condiția este ca majorarea cotei de finanțare să fie aceeași 

pentru toate investițiile și, de asemenea, autoritățile române să notifice Comisia Europene, astfel 

cum este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 

privind Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N). 

De asemenea, în legislația internă, respectiv H.G. nr. 1096/2013, nu este prevăzută 

majorarea cotei de finanțare de 25 % prevăzută la art. 12 alin. (1). În acestase precizează faptul 

că investițiile incluse în PNI primesc finanțare nerambursabilă în procent de 25% din valoarea 

cheltuielilor eligibile, iar în Procedurile PNI, la art. 22 alin. (1) se precizează că în derularea 

contractului de finanțare valoarea de 25% din cheltuielile eligibile este maximă. 

Această variantă este în concordanță cu prevederile Aplicației, așa cum aceasta a fost 

avizată de Comisia Europeană, dar este în favoarea investițiilor cu pondere mare în valoarea 

totală a  investițiilor din PNI, cum ar fi: investiția CECC BRAZI și investiția ,,Ciclu combinat 

cu turbine pe gaz”– Iernut, și mai puțin favorabilă celorlalte două investiții ale CE Oltenia. 

 
Varianta 2.  

Transferarea excedentului de fond din contul PNI la finele anului 2020 la bugetul 

Administrația Fondului pentru Mediu. În această variantă cresc șansele ca această sumă să fie 

utilizată în realizarea de investiții în domeniul producerii de energie electrică.  

 

  

3. Situația actuală a Contului PNI și  potențiale utilizări al excedentului din Contul 

PNI 
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Nr. 

crt. 

Număr 

instalație 

 

Operator Valoarea eligibilă 

a investiției 

- lei - 

Finanțare 

nerambursabilă cu 

procent de 25% 

- lei - 

Ponderea finanțării 

nerambursabile a 

investiției în totalul 

finanțării 

nerambursabile 

- % - 

Finanțare 

nerambursabilă 

*  

- lei - 

Procent de 

finanțare 

actual  

Procent de 

finanțare 

majorat 

 1 2 3 4 5 6=5xSold cont 

PNI 

7 8=6/3 

1. RO-$-028 CEO -Ișalnita 134.226.700,02 33.556.675,00    4,071 65.823.501,11 25 49,04 

2. RO-$-025 CEO 

SE Rovinari 

245.300.000,00 61.325.000,00 7,441 120.312.618,96 25 49,04 

3. RO-$-015 OMV Petrom 1.633.700.192,31 408.425.048,10 49,553 801.216.396,60 25 49,04 

4. RO-$-027 Romgaz 1.283.649.435,00 

 

320.912.359,00 38,935 629.535.253,20 25 49,04 

                                            Total:    3.296.876.327,33 824.219.082,10 100 1.616.887.769,87   

 

* Calculul finanțării nerambursabile, conform prevederilor art. 24, alin. (1), pct. (i) lit. e) și g) din Procedurile PNI. 

 

Soldul Contului PNI:  1.616.887.769,87 lei
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Varianta 3. 

Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui fond în scopul sprijinirii operatorilor din 

sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea țintei de reducere a 

emisiilor. 

Aspecte principale care ar trebui avute în vedere în  cadrul acestei variante, dar fără a se 

limita la acestea, sunt: 

- clarificarea aspectelor legate de ajutor de stat, sens în care ar trebui derulate discuții cu 

Consiliul Concurenței,  Comisia Europeană – DG Clima și DG Competition; 

- identificarea potențialelor proiecte, a principiilor și a unui set de criterii privind selecția 

proiectelor și a modului de finanțare; 

- clarificarea aspectelor de natură legislativă privind instituirea de coordonator a unui 

astfel de fond de către MEEMA. 

Având în vedere intenția Comisie Europene referitoare la acest domeniu, respectiv faptul că  

”energia şi clima vor constitui o prioritate pentru Comisie”, coroborat cu mixul energetic 

existent în România, în opinia Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, 

constituirea unui astfel de fond la dispoziția ministerului este o variantă fezabilă pentru 

modernizarea și dezvoltarea sistemului energetic. 

În oricare dintre situațiile prezentate la variantele 2-3, este necesară notificarea Comisiei Europene 

– DG Clima de către autoritățile române, astfel cum este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia 

Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N). 

Menționăm că, în Decizia Comisiei C(2012)8776 final se precizează la art. 23 că acordarea de 

certificate cu titlu gratuit beneficiarilor planificați presupune renunțarea la resurse de stat care 

ar fi revenit statului român în cazul în care certificatele ar fi fost scoase la licitație   

 

 

 Dintre variantele prezentate, respectiv: 

- Varianta 1, respectiv majorarea procentului de rambursare a cheltuielilor eligibile este în 

concordanță cu prevederile prevederile Aplicației, așa cum aceasta a fost avizată de 

Comisia Europeană, dar este în favoarea investițiilor cu valoare și pondere mare în 

valoarea totală a  investițiilor, cum ar fi: investiția CECC BRAZI și investiția ,,Ciclu 

combinat cu turbine pe gaz”– Iernut, și mai puțin favorabilă celorlalte două investiții; 

- Varianta 2 - Transferarea excedentului de fond din contul PNI la finele anului 2020 la 

bugetul Administrația Fondului pentru Mediu. În această variantă cresc șansele ca această 

sumă să fie utilizată în realizarea de investiții în domeniul producerii de energie electrică.  

- Varianta 3 - Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui fond în scopul sprijinirii 

operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor contribui la atingerea 

țintei de reducere a emisiilor, 

în opinia Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,  Varianta 3, respectiv, 

constituirea unui astfel de fond la dispoziția ministerului este o variantă fezabilă pentru 

modernizarea și dezvoltarea sistemului energetic. 

 Se impune notificarea Comisiei Europene – DG Clima de către autoritățile române astfel cum 

este prevăzut la art. 3 pct. 42 din Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind 

Ajutorul de stat  SA.34753 (2012/N), cu precizarea faptului că în cazul Variantei 3 s-ar putea să nu 

se obțină acordul Comisiei Europene. Situația implementării acestei variante în lipsa unei aprobări 

a Comisiei Europene ar putea conduce la o interpretare ca fiind ajutoare de stat ilegale, urmate de 

sancționarea Statului Român și solicitarea recuperării sumelor redicționate.  

4. Concluzii 
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Având în vedere cele prezentate, supunem analizei și aprobării Guvernului României derularea de 

către M.E.E.M.A. împreună cu M.A.E. și Consiliul Concurenței, de consultări cu Comisia 

Europeană în vederea implementării Variantei 3 - Constituirea, la dispoziția MEEMA, a unui 

fond în scopul sprijinirii operatorilor din sectorul producerii energiei pentru investiții ce vor 

contribui la atingerea țintei de reducere a emisiilor. 

 

 

 

Secretar de Stat 

Iulian-Cristian SIMU 

Secretar de Stat 

Niculae HAVRILEȚ 

Secretar General 

Radu Nicolae CHIURTU 

  

 

 

 

5. Propuneri 


