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Sistemul de promovare a producerii energiei
electrice din surse regenerabile de energie si
instituirearea unei scheme de ajutor de stat pentru
certificate verzi
Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se
aplică sistemul de promovare reglementat de legea 220 din 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare.
Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva va
fi de 33% in anul 2010, 34% in anul 2015 şi, respectiv, 38% in anul 2020.
Pentru atingerea ţintelor naţionale prevăzute, pe lângă energia electrică produsă din
sursele regenerabile de energie se ia în considerare şi energia electrică produsă în
centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.
ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală
obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza
cantităţilor realizate de energie electrică din surse regenerabile şi a consumului final
de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi nivelul corespunzător cotelor
obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite.
Începând cu anul de analiză 2018, ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie
a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului
precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel
încât impactul mediu la consumatorul final a fost de maximum 11,7 euro/MWh în anul
2018, si va fi de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 şi 2021 şi
de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022.
Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca
Naţională a României pentru anul precedent, iar preţul certificatelor verzi utilizate
pentru anul precedent se calculează ca valoare medie ponderată a preţului
certificatelor verzi din tranzacţiile pe piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi
din anul precedent.
În vederea corelării cererii şi ofertei de certificate verzi din piaţa de certificate verzi,
începând cu anul 2023 ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al
certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii,
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publică pe site-ul propriu, şi informează Guvernul până la data de 30 iunie asupra
nivelului acestuia pentru anul următor.
Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final,
comunicat de ANRE, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului
Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE.
Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei produse din surse regenerabile
în consumul final brut de energie al anului 2020 va fi de 24%.
Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma a
următoarelor:
a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;
b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire şi răcire; şi
c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.
Nivelul obiectivului naţional privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată
în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel puţin 10% din consumul
naţional final de energie în transporturi.
Producătorii de energie electrică din surse regenerabile transmit lunar operatorului de
transport şi sistem informaţiile necesare stabilirii cantităţii de energie electrică produse
din surse regenerabile care beneficiază de certificate verzi în luna precedentă, însoţite
de:
a) procesele-verbale care confirmă valorile măsurate ale energiei electrice
livrate/consumate, semnate împreună cu operatorii de reţea, în cazul producătorilor
care livrează energie electrică în reţele electrice;
b) datele privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile şi
livrate consumatorilor, în cazul producătorilor care livrează energie electrică direct la
consumatori, inclusiv pentru consum final propriu, altul decât consum propriu
tehnologic.
Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de
certificate verzi include:







energia electrică achiziţionată şi utilizată de furnizorii de energie electrică,
pentru consumul final al acestora, precum şi cea facturată către consumatorii
finali;
energia electrică utilizată de către un producător de energie electrică pentru
consumul final propriu, altul decât consumul tehnologic şi altul decât consumul
necesar pentru extracţia, prepararea şi manipularea materiilor prime folosite la
producerea energiei electrice, în cazul unui producător de energie electrică
care are în componenţa sa şi extracţia, prepararea şi manipularea materiilor
prime folosite la producerea energiei electrice, indiferent de poziţia locului de
consum şi de modalitatea de transport al materiei prime extrase;
energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie
electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică;
energia electrică produsă în România şi vândută de către furnizori unor
consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de
energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri
bilaterale în acest sens.
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Furnizorii de energie electrică şi producătorii sunt obligaţi să achiziţioneze anual un
număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achiziţie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, şi cantitatea
de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali.
În cadrul obligaţiei anuale de achiziţie de certificate verzi furnizorii de energie electrică
şi producătorii sunt obligaţi să achiziţioneze trimestrial un număr de certificate verzi
egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
stabilite pentru anul respectiv şi cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh,
facturată sau autofurnizată trimestrial consumatorilor finali.
Furnizorii de energie electrică şi producătorii sunt obligaţi să transmită trimestrial şi
anual la ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie
electrică pentru care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi.
În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor
verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică,
precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei
anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE,
cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, calculat ca
preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor
verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderată lunară
disponibilă.
Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi
producătorii vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în
funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE, conform prevederilor art. 4 alin. (9),
din legea 220 din 2008, energia electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al
certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei obligatorii de
achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât preţul
mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi
din anul anterior.
Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel
târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de
către furnizorii de energie electrică şi producători, în baza unei proceduri specifice
elaborate de ANRE.
Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de
energie electrică livrată consumatorilor finali, cu respectarea reglementărilor europene
incidente. Condiţiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum şi
cantitatea exceptată, condiţionată de aplicarea programelor anuale de creştere a
eficienţei energetice, vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului, după notificarea
acestora la Comisia Europeană şi obţinerea unei decizii de autorizare din partea
acesteia.
Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor
tranzacţiona certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe
piaţa contractelor bilaterale a certificatelor verzi.
Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat
de OPCOM, ca operator al pieţei de energie electrică, conform reglementărilor emise
de ANRE.
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Operatorii economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea 220/ 2008 cu modificarile si
completarile ulterioare vor achiziţiona din piaţa centralizată anonimă spot de certificate
verzi, atât anual, cât şi trimestrial, un procent de minimum 50% din numărul de
certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate
verzi, cu excepţia contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea
Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative şi a
numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor
pentru situaţia când operatorul economic are obligaţia de achiziţie de certificate verzi
şi are calitatea atât de producător, cât şi de furnizor.
Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele
menţionate se încadrează între:
a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat;
b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat.
În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb
stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.
De la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 24/2017 până la 31 martie 2032,
valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 alin.
(1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se încadrează între:
a) o valoare minimă de tranzacţionare de 29,4 euro/certificat;
b) o valoare maximă de tranzacţionare de 35 euro/certificat.
Până la data de 15 aprilie a fiecărui an, ANRE stabileşte pentru fiecare furnizor şi
pentru fiecare din producătorii care au obligaţia de a achiziţiona certificate verzi gradul
de îndeplinire individuală a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi
pentru anul calendaristic precedent, pe baza informaţiilor privind numărul de certificate
verzi achiziţionate şi energia electrică consumată/livrată pentru consum, potrivit
prevederilor de la art. 8 alin. (1) din Legea 220/2008.
ANRE stabileşte în termen de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, pentru
trimestrul precedent şi pentru fiecare operator economic care are obligaţia achiziţiei
de certificate verzi, pe baza numărului de certificate verzi achiziţionate şi a energiei
electrice facturate clienţilor finali sau autofurnizată, gradul de îndeplinire a cotei anuale
obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru trimestrul precedent.
Începând cu anul 2018, furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din
Legea 220/2008, care nu realizează cota obligatorie anuală sunt obligaţi să plătească
contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru
Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la
valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru
anul precedent.
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Ministerul energiei are următoarele atribuţii:
a) elaborează strategia de valorificare şi promovare a surselor regenerabile de
energie;
b) evaluează potenţialul tehnic, economic şi ecologic pentru fiecare tip de resursă
regenerabilă de energie;
c) structurează potenţialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licenţă aferente
operatorilor de distribuţie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în
contractele de concesiune;
d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme şi reglementări privind
utilizarea surselor regenerabile de energie.
Ministerul de resort elaborează Planul naţional de acţiune în domeniul energiei
regenerabile potrivit modelului stabilit de Comisia Europeană, în concordanţă cu
prevederile art. 4 alin. (1) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse
regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE şi
2003/30/CE.
ANRE monitorizează dezvoltarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, întocmeşte
şi face public anual pe site-ul propriu, până la data de 30 iunie, un raport privind modul
de funcţionare a sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile.
ANRE publică anual pe site-ul propriu, în cadrul raportului ponderea energiei electrice
produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru anul
precedent.
Ministerul de resort întocmeşte o dată la 2 ani, începând inca din luna octombrie 2010,
un raport referitor la modul de realizare a ţintelor naţionale şi măsurile întreprinse
pentru a facilita accesul la reţea a energiei electrice produse din surse regenerabile
de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

Instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor
categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie – HG495/2014

Prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a fost aprobată schema de sprijin pentru promovarea producţiei de energie
din surse regenerabile („schema de sprijin”).
Schema de sprijin instituită prin Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prevede acordarea producătorilor de energie electrică din
surse regenerabile a unui număr specific de certificate verzi, conform tehnologiei
utilizate, pentru fiecare MWh produs şi livrat în reţelele electrice şi obligaţia furnizorilor
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de energie electrică de a achiziţiona o cotă obligatorie de certificate verzi. Certificatele
verzi se tranzacţionează pe o piaţă separată de cea a energiei electrice livrate.
Pentru fiecare MWh produs, producătorii primesc un anumit număr de certificate verzi.
România a notificat schema de sprijin la Comisia Europeană (COM) în data de 6 iunie
2011, prin Decizia COM nr. C(2011) 4938 aceasta fiind considerată compatibilă cu
piaţa internă.
Schema de sprijin urmăreşte promovarea producţiei de energie din surse
regenerabile, pentru a asigura îndeplinirea ţintei obligatorii de energie regenerabilă
stabilită în Directiva CE/28/2009 şi a intrat în vigoare la data de 19 octombrie 2011.
Schema de sprijin garantează o sumă minimă de venituri din vânzarea certificatelor
verzi către producătorii de energie din surse regenerabile, în plus faţă de veniturile pe
care aceşti producători le obţin deja din vânzarea energiei electrice pe piaţă.
COM clarifică în Decizie că sprijinul ce va fi acordat sub forma certificatelor verzi pare
să fie necesar pentru ca producţia de energie regenerabilă din România să poată
îndeplini ţinta obligatorie de 24% din consumul brut de energie la nivelul anului 2020.
Astfel, COM afirmă în mod explicit în Decizie că statul membru trebuie să se asigure
că nu există supracompensare şi să continue să verifice în mod permanent dacă
veniturile obţinute din schema de sprijin nu depăşesc costurile de producţie ale
energiei verzi şi dacă veniturile suplimentare rezultate din scheme de sprijin sunt
rezonabile în timp.
Pentru facilitarea procesului de verificare, autorităţile române au confirmat COM
următoarele: „costurile de producţie şi veniturile (preţul de piaţă al energiei electrice şi
veniturile din certificatele verzi) vor fi monitorizate anual, iar nivelurile de sprijin pentru
beneficiarii schemei vor fi adaptate în cazul în care se identifică riscul de
supracompensare".
Din 2011, când a fost introdusă schema de sprijin pentru energia din surse
regenerabile, producţia de energie regenerabilă a cunoscut o creştere explozivă în
România, care este în prezent una dintre cele mai atractive locaţii pentru investitorii în
energie regenerabilă datorită schemei de sprijin foarte generoase.
Începând cu anul 2011, consumatorii finali s-au confruntat cu costuri în creştere ale
energiei electrice. Consecinţele acestor creşteri de preţuri au fost majore, mai ales
pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le competitivitatea pe piaţa
internă europeană şi, mai ales, afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială.
Industria electrointensivă din România asigură circa 20% din consumul final brut de
energie.
Creşterea costurilor cu energia electrică, datorată sistemului de sprijin al energiei
regenerabile prin certificate verzi are impact semnificativ asupra preţurilor produselor
industriale şi, implicit, asupra competitivităţii industriei energointensive.
Se poate aprecia deci că impactul asupra competitivităţii industriei electrointensive
duce la creşterea riscului de relocare a unor companii electrointensive, risc care
induce efecte negative atât în plan social, cât şi în întreaga economie naţională.
Totodată subvenţia pentru sursele regenerabile de energie scade competitivitatea
firmelor din România faţă de cele din afara UE, care nu au în structura de costuri
subvenţia pentru energie regenerabilă.
Deci, s-a demonstrat in timp că este necesară sprijinirea consumatorilor
electrointensivi, prin exceptarea parţială de la plata certificatelor verzi.
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După o analiză fundamentată a impactului costurilor crescute cu energia asupra
industriilor energointensive, Comisia a adoptat în luna aprilie a.c. Orientările privind
ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020 care prevăd că,
pentru a evita ca întreprinderile afectate în mod deosebit de finanţarea sprijinului
acordat energiei din surse regenerabile să fie plasate într-o situaţie concurenţială
dificilă, este necesară exceptarea parţială de la suportarea costurilor suplimentare
pentru a evita relocarea acestora.
În conformitate cu art. 8 alin. (8) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, se prevede exceptarea parţială a industriei electrointensive
de la contribuţia aferentă promovării resurselor regenerabile de energie. Exceptarea
se realizează diferenţiat în funcţie de electro intensitatea operatorilor economici şi se
aplică numai întreprinderilor care activează în sectoarele din anexa nr. 1 a Orientărilor
privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020.
In vederea aplicarii prevederilor Uniunii Europene si a Legii 220/2008, Guvernul
Romaniei a aprobat o hotarare de guvern.
Scopul Hotărârii de Guvern 495/2014 îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de
stat, având ca obiectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea
nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui
procent din cantitatea de energie electrică livrată consumatorilor industriali electrointensivi, cu respectarea reglementărilor europene incidente, respectiv "Orientările
privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014-2020", elaborate
de Comisia Europeană, denumite în continuare Orientări.
Aceasta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de
reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile
prevăzute la secţiunea 5.7 din Orientări.
Autoritatea responsabilă de administrare a unei astfel de scheme de ajutor de stat
este Ministerul Economiei.







Prevederile acestei hotărâri se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse
riscului de a-şi pierde competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat
energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivităţii beneficiarului şi
expunerii la comerţul internaţional.
Ajutorul va fi acordat dacă întreprinderea se află pe lista sectoarelor din
anexa nr. 1 din Orientări.
Ajutorul de stat se acordă cu condiţia ca beneficiarii ajutorului să plătească cel
puţin 15% din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fără
reducerea acordată prin prezenta schemă de exceptare.
În funcţie de electro-intensitatea întreprinderilor prevăzute la alin. (2), din
Legea 220/2008, beneficiarii vor plăti următoarele procente din numărul
certificatelor verzi aferente cotei obligatorii:
a) 15% în cazul unei electro-intensităţi mai mari de 20%;
b) 40% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 10-20%;
c) 60% în cazul unei electro-intensităţi cuprinse între 5-10%.
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Electro-intensitatea prevăzută la alin. (4) se calculează conform
următoarei formule:

Consumul
energiei
electrice
x
preţul
energiei
electrice
────────────────────────────────────────────────────
(VAB n + VAB n - 1 + VAB n - 2)/3

în care:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)



VAB = cifra de afaceri, plus producţia capitalizată, plus alte venituri din
exploatare, plus sau minus variaţia stocurilor, minus achiziţiile de bunuri şi
servicii (fără includerea costurilor de personal), minus impozitele pe produse
aferente cifrei de afaceri care nu sunt deductibile, minus impozitele şi taxele
aferente producţiei;
n = anul financiar anterior anului în care este solicitată exceptarea;
consumul energiei electrice = media aritmetică a consumului energiei electrice
pe ultimii 3 ani ai întreprinderilor;
preţul energiei electrice = preţul mediu de vânzare cu amănuntul al energiei
electrice aplicabil întreprinderilor cu nivel asemănător de consum în anul 2013,
astfel cum rezultă din Raportul privind rezultatele monitorizării pieţei de energie
electrică în luna decembrie 2013, publicat pe site-ul Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei, denumită ANRE. Preţul energiei electrice
include şi costul integral al subvenţiilor pentru energie electrică produsă din
surse regenerabile care ar fi transferat întreprinderii în absenţa exceptării.
În cazul întreprinderilor electro-intensive înfiinţate de mai puţin de un an şi care
se află pe lista sectoarelor din anexa nr. 1 din Orientări, se utilizează datele
estimate pentru primul an de activitate.
Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifică încadrarea
întreprinderii în condiţiile de eligibilitate stabilite de prezenta schemă, urmând
să regularizeze sprijinul financiar acordat, după caz.
Pentru al doilea an de activitate se utilizează datele aferente primului an de
activitate.
Pentru al treilea an de activitate se aplică media aritmetică a datelor aferente
primilor 2 ani de activitate.
Începând cu al patrulea an de activitate se utilizează media aritmetică a
celor 3 ani anteriori.
Exceptarile prevăzute la art. 1 alin. (1) din HG 495 / 2014 se aplică la cota
obligatorie de achiziţie de certificate verzi care se aplică furnizorilor de energie,
comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obţinut acordul de
exceptare. Respectiva exceptare nu afectează calculul privind atingerea
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obiectivului naţional prevăzut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în consumul final brut de
energie al anului 2020.
Beneficiarii ajutorului de stat notifică acordul de exceptare către ANRE, precum
şi fiecăruia dintre furnizorii lor de energie electrică cu care au încheiate sau
încheie contracte de vânzare cumpărare de energie electrică.
În baza acordului de exceptare primit de la clientul său, furnizorul este exceptat
de la obligaţia de a achiziţiona un număr de certificate verzi aferent cantităţii de
energie electrică livrate clientului său, beneficiar al schemei de ajutor
reglementate de prezenta hotărâre.
Ministerul Economiei verifică respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de
reglementările europene şi naţionale în vigoare, precum şi de prevederile
Hotărâri Guvernului 495 / 2014 şi monitorizează schema de ajutor de stat astfel
încât să asigure că exceptările acordate se încadrează în procentele prevăzute
la art. 2 alin. (4) din respectiva hotarare.
Ajutorul de stat se acordă în urmatoarele conditii:
o dacă beneficiarul a depus la autoritatea responsabilă cu administrarea
schemei de ajutor de stat o cerere în acest scop, denumită cerere de
acord pentru exceptare, şi
o dacă Ministerul Economiei a confirmat ulterior încadrarea beneficiarului
în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă.
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este de 10 ani.
Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat nu va putea depăşi 85% din
valoarea maximă prevăzută în decizia Comisiei Europene de autorizare a
schemei de sprijin SA 33134 / 2011.
Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei
hotărâri este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat
reprezintă echivalentul în lei al sumei de 750 milioane euro.
Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre
determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea
recuperării ajutoarelor de stat conform reglementărilor europene şi naţionale.

Procedura de emitere a acordului pentru exceptare este urmatoarea:
Pot beneficia de exceptări, în baza schemei de ajutor de stat, întreprinderile care
îndeplinesc cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
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b) activitatea principală sau una dintre activităţile secundare se
încadrează în codurile CAEN prevăzute în anexa nr. 1 din "Orientările privind
ajutoarele pentru mediu şi energie pentru perioada 2014 - 2020", elaborate de
Comisia Europeană, denumită în continuare Orientări;
c) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului
general consolidat;
d) asigură realizarea în mod independent, de către experţi acreditaţi, a activităţii
de auditare energetică, anterior aplicării măsurilor de eficienţă energetică şi ulterior
realizării acestora. Auditul iniţial reflectă stadiul implementării măsurilor de eficienţă
energetică şi/sau planul de măsuri de eficientizare a consumului de energie electrică
rezultate din respectivul audit şi asumate de beneficiar. Ulterior, auditul energetic se
realizează cu o periodicitate de 4 ani, cu excepţia auditului energetic final, care se
realizează în ultimul an de valabilitate a schemei;
e) pe durata schemei, menţin activitatea în România şi eventualele
disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul calificării în
schema de sprijin;
f) încheie parteneriate cu instituţii de învăţământ pentru realizarea de
specializări în domeniul de activitate precum: şcoli profesionale, calificare la locul de
muncă, burse de studii etc., finanţează dotări de laboratoare din învăţământul liceal şi
universitar, programe de pregătire profesională pentru elevi şi profesori, în vederea
reducerii decalajului între teorie şi practică şi creşterii nivelului profesional şi atragerii
de personal calificat.
În vederea obţinerii acordului pentru exceptare, solicitantul transmite Ministerului
Economiei o cerere de emitere a acordului pentru exceptare, însoţită de următoarele
documente justificative:
1) certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comerţului de pe
lângă tribunalul unde este înregistrată societatea solicitantă, în care să se menţioneze
următoarele informaţii: datele de identificare, codul unic de înregistrare, asociaţii şi
reprezentanţii legali ai întreprinderii, domeniul de activitate principal şi toate domeniile
secundare de activitate, punctele de lucru ale întreprinderii, data ultimei menţiuni
înscrise în registru şi obiectul acesteia;
2) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către
bugetul general consolidat al statului, în original sau în copie legalizată, eliberat în
condiţiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;
3) certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată către
bugetul local, în original sau în copie legalizată, eliberat în condiţiile legii, inclusiv
pentru punctele de lucru;
4) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii că
întreprinderea asigură din surse proprii, pe perioada derulării schemei, plata sumei
prevăzute la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea
unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali
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de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie;
5) dovada contractării auditului energetic iniţial prevăzut la art. 1 lit. d) din HG
495 / 2014.
Cererea de emitere a acordului pentru exceptare, prevăzută la alin. (1), include şi
angajamentul solicitantului de a prezenta anual Ministerului Economiei stadiul
implementării măsurilor de eficienţă energetică în conformitate cu recomandările
auditurilor energetice prevăzute la art. 1 lit. d) din HG 495 / 2014.
În vederea emiterii acordului pentru exceptare, Ministerul Economiei va verifica
încadrarea în unul dintre sectoarele eligibile pentru acordarea ajutorului de stat, în
baza domeniului principal sau/şi domeniului secundar de activitate menţionate în
certificatul constatator prezentat conform alin. (1) lit. a) din HG 495 / 2014.
Cererea de acord pentru exceptare se completează în limba română prin
tehnoredactare şi poartă ştampila şi semnătura în original a reprezentantului legal al
întreprinderii.





Prin ordin al ministrului economiei, emis şi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, şi pe site-ul Ministerului Economiei în termen de 5 de zile
lucrătoare de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, a fost
desemnată direcţia responsabilă ca unitate de implementare a schemei de
ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.
Cererea de acord pentru exceptare completată, însoţită de documentele
justificative, se depune la registratura generală a Ministerului Economiei,
menţionându-se pe plic "Schema de ajutor de stat sub formă de reduceri ale
sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile".



Cererea de acord pentru exceptare este înregistrată în Registrul special al
schemei de ajutor de stat, menţionându-se data şi numărul de înregistrare a
cererii.



Înregistrarea cererilor de acord pentru exceptare începe după intrarea în
vigoare a ordinului ministrului economiei prevăzut la alin. (1) din HG 495 / 2014.



Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat finalizează procesul de
evaluare a cererii de acord pentru exceptare în termen de maximum 30 de zile
lucrătoare de la data înregistrării acesteia.



În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru exceptare, Ministerul
Economiei transmite întreprinderilor solicitante, după caz:
a) acordul pentru exceptare, la prezenta procedură, în cazul
întreprinderilor solicitante selectate pentru finanţare;
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b) o înştiinţare prin care se precizează că cererea pentru exceptare
este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de
toată documentaţia necesară sau că există neconcordanţe între
informaţiile furnizate. În acest caz, termenul de evaluare de acord
pentru exceptare curge de la data la care cererea este considerată
completă în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 495/2014.
Întreprinderea solicitantă transmite completarea documentaţiei în
termen de 10 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării;
c) o scrisoare de respingere a cererii de acord pentru exceptare în
cazul în care nu sunt îndeplinite criteriile prevăzute în Hotărârea
Guvernului nr. 495/2014 sau a expirat perioada de valabilitate a
schemei de ajutor de stat în care se pot emite acorduri pentru
exceptare.
Uniunea Europeană recomandă subvenţionarea producerii de energie electrică din
surse regenerabile prin diferite scheme suport, inclusiv prin scheme bazate pe plata
de către consumatorii de energie electrică a unor certificate verzi.
Această subvenţie nu afectează competitivitatea companiilor din UE, întrucât
consumul industrial de energie electrică se transferă în preţul produselor către
consumatori, presupunere care însă nu a corespuns realităţii.
Aproximativ 20% din energia electrică produsă în România este livrată sectorului
industrial electrointensiv.
Măsurile propuse permit creşterea competitivităţii firmelor în raport cu ceilalţi
competitori din afara spaţiului european, care nu au obligaţia de a susţine energia din
surse regenerabile şi limitează riscul delocalizării industriei electrointensive.
Delocalizarea întreprinderilor industriale ar avea ca efect reducerea consumului
naţional brut de energie electrică, ar determina într-o măsură şi mai mare accentuarea
creşterii costurilor, cu sprijinirea sectorului de energie electrică regenerabilă
subvenţionată, atât pentru consumatorii industriali nedelocalizaţi, cât şi pentru
consumatorii casnici, având ca efect primar crearea premiselor pentru instabilitate
socială la nivelul populaţiei.
Măsurile propuse privind exceptarea sunt în concordanţă cu legislaţia UE în domeniul
ajutorului de stat, precum şi cu angajamentul asumat de autorităţile române în cadrul
Ajutorului de stat SA 33134 – România – “Certificate verzi pentru promovarea
producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie“.
În prezent, cu mici excepţii, preţurile curente (preţul energiei electrice cumulat cu
preţurile obţinute pe certificatele verzi aferente energiei electrice produse) obţinute de
producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie în România sunt
semnificativ peste preţurile similare din alte ţări UE.
Producătorii din aceste sectoare din alte state membre nu suportă aceste costuri
suplimentare fie pentru că schemele de sprijin pentru energia din surse regenerabile
sunt mult mai puţin generoase în jurisdicţiile lor, fie pentru că beneficiază de o scutire
substanţială de la contribuţia pentru schemele aplicabile în jurisdicţiile lor.
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În prezent, toate state membre introduc, pe baza Orientărilor privind ajutoarele pentru
mediu şi energie pentru perioada 2014-2020, măsuri care limitează suportul financiar
acordat pentru promovarea energiilor regenerabile.
Aceste măsuri se vor aplica numai întreprinderilor care funcţionează în sectoarele
cuprinse în anexa nr. 1 la Orientările privind ajutoarele pentru mediu şi energie pentru
perioada 2014-2020.
Măsura de ajutor de stat contribuie la menţinerea competitivităţii produselor din
sectoarele electrointensive și, de asemenea, permit creşterea competitivităţii firmelor
în raport cu ceilalţi competitori din afara spaţiului european, care nu au obligaţia de a
susţine energia din surse regenerabile.
Totodată schema de sprijin pentru resursele regenerabile de energie afectează şi
concurenţa pieţei din aval, unde activează consumatorii de electricitate. În special
consumatorii industriali de electricitate din România sunt defavorizaţi din punct de
vedere concurenţial faţă de concurenţii lor pe plan european şi mondial, din cauza
costului mare al schemei de sprijin.
Prin aplicarea unei scheme de sprijin se asigură sustenabilitatea şi suportabilitatea la
nivelul consumatorului final a creşterilor de preţ a energiei electrice, datorită
contribuţiei pentru promovarea utilizării surselor regenerabile de energie.
De asemenea, schema de exceptare contribuie la prevenirea efectului social negativ
provocat de restrângerea activităţii industriale datorită pierderilor de competitivitate, în
urma creşterii preţului energiei electrice.
Măsura va avea ca efect stabilizarea activităţii industriale şi asigurarea premiselor
pentru noi investiţii, crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea eficienţei
energetice.
În prezent România se situează pe una din cele mai bune poziţii din UE (locul doi) cu
privire la realizarea ţintei asumate privind ponderea energiei din surse regenerabile în
consumul final de energie.
Luănd în considerare toate aspectele arătate se recomandă inițierea unor
măsuri privind promovarea și accesarea, conform procedurilor, a unui ajutor de
stat, în cadrul unei scheme de ajutor de stat, pe modelul folosit la Ministerul
Industriei și pentru transportul feroviar de marfă, cu sprijinul Ministerului
Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor.

PRESEDINTE,

Vasile Seclaman
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