
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1
Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvemului pentm modificarea si 
completarea Ordonantei de urgent a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea 
cadrului institutional si autorizarea Guvemului, prin Ministeml Finantelor Publice, de 
a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la 
nivelul Uniunii Europene, precum si pentm instituirea unei scheme de ajutor de stat 
privind sprijinirea intreprinderilor din sectoarele si sub-sectoarele expuse unui rise 
important de relocare ca urmare a transfemlui costului emisiilor de gaze cu efect de 
sera m pretul energiei electrice

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

Conform prevederilor Directivei UE 2018/410 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2018 de 
modificare a Directivei 2003/87/CE in vederea rentabilizarii 
reducerii emisiilor de dioxid de carbon si a sporirii investitiilor 
in acest domeniu si a Deciziei (UE) 2015/1814 (Directiva EU 
ETS, statele membre pot utiliza o parte din veniturile obtinute 
in urma licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 
atribuite statelor membre.

La acest moment, Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 
115/2011, aprobata prin Legea 163/2012, cu modificarile si 
completarile ulterioare, care stabileste cadml institutional 
pentm aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al 
Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendaml, 
administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui 
sistem de comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de 
sera in cadml Comunitatii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor 
Europene seria L nr 275 din 25 octombrie 2003, nu confera 
cadml legal pentm utilizarea efectiva a sumelor obtinute in 
urma scoateiii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de sera conform prevederilor Directivei.

Ulterior instituirii schemei de comercializare,j^rtificatelor 
de emisii de gaze cu efect de sera coj^^it^M^fmali de

1. Descrierea 
situatiei actuate
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energie electrica din Romania s-au confrantat cu costuri m 
crestere ale consumului de energie electrica cauzat tocmai de 
transferul costului dioxidului de carbon in pretul electricitatii. 
Consecintele acestor cresteri de pretori sunt majore, mai ales 
pentru consumatorii industriali energo-intensivi, periclitandu-le 
acestora in mod semnificativ competitivitatea pe piata interna 
europeana §i afectandu-le pozitia pe piata concurentiala 
mondiala.

In prezent, cel mai mare pericol pentru desfasurarea 
activitatii companiilor electro-intensive este riscul de relocare 
cauzat de emisiile indirecte de dioxid de carbon si cresterea de 
7 ori a costului acestora in ultimii 2 ani, previziunile aratand ca 
pretol va continua sa creasca in anul 2020, riscul de relocare 
putand antrena consecinte sociale grave generate de pierderea 
unui numar semnificativ de locuri de munca directe si 
indirecte,

Comisia Europeana a recunoscut impactul pe care emisiile 
indirecte il au asupra pretolui energiei si asupra competitivitatii 
industriei electro-intensive din Europa, sens in care a permis 
statelor membre sa ofere compensatii pentru emisiile indirecte 
si aceasta compensare este deja aplicata de peste 10 state 
membre.

In vederea stabilirii unor masuri financiare in favoarea 
sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse 
unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon ca urmare a transferarii costului dioxidului de carbon in 
pretol electricitatii, pentru a compensa aceste costuri, cu 
respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, in 
contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii 
de gaze cu elect de sera.

Tinand cont de faptul ca Romania este obligata sa raporteze 
Comisiei Europene modul de utilizare a veniturilor obtinute in 
urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu 
elect de sera, cantitatea de emisii de gaze cu elect de sera, 
exprimata in tone de dioxid de carbon echivalent, redusa prin 
implementarea proiectelor in anul precedent, precum si orice 
alte informatii suplimentare referitoare la utilizarea veniturilor, 
in temeiul Directive! 2003/87/CE, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Pentru atingerea obiectivului principal al Conventiei privind 
stabilizarea concentratiei gazelor cu nivel
care sa impiedice perturbarea antropica ^^i.|tomuiuf^lirnatic si
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pentru realizarea angajamentelor asumate prin Protocolul de la 
Kyoto, Parlamentul European a adoptat la 13 octombrie 2003, 
Directiva 2003/87/CE privind stabilirea unei scheme de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
sera m cadrul Uniunii Europene.

Directiva Parlamentului European 2003/87/CE („Directiva 
ETS”), modificata prin Directiva 2009/29/CE stabileste reguli 
privind alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
sera instalatiilor care desfasoara activitati care, in general, au 
un aport mare de emisii de dioxid de carbon in totalul emisiilor 
de gaze cu efect de sera al oricarei tari dezvoltate din punct de 
vedere industrial. Prevederile Directive! ETS au in vedere 
alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera astfel 
incat sa nu se aduca atingere integritatii pietei interne si sa 
evite distorsiunile privind concurenta.

Comunicarea Comisiei Europene 2012/C 158/04 instituie o 
serie de Orientari privind masurile de ajutor de stat ce pot fi 
acordate in contextul scheme! de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de sera („Orientarile ETS”).

La nivelul Romaniei, in baza dispozitiilof Directive! ETS si 
a Orientarilor ETS, a fost adoptata Hotararea Guvemului nr. 
780/2006 privind stabilirea scheme! de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera care stabileste 
modalitatea de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de sera la nivelul Romaniei pentru (i) promovarea 
reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un mod eficient 
din punct de vedere economic si pentru (ii) cresterea nivelului 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera, astfel incat sa 
contribute la obtinerea unor niveluri de reducere considerate 
necesare din punct de vedere stiintific pentru a evita schimbM 
climatice periculoase („Schema de comercializare ETS”).

Certificatul de emisii de gaze cu efect de sera reprezinta 
titlul care confera dreptul de a emite o tona de dioxid de carbon 
echivalent intr-o perioada definita si care este transferabil in 
conditiile prevazute de HG nr. 780/2006.

Prin schema de comercializare ETS, operatorii de instalatii 
care intra sub incidenta acesteia, pot tranzactiona pe piata 
libera certificatele de emisii de gaze cu efect de sera. Astfel, pe 
parcursul unui an, un operator poate vinde sau cumpara liber 
de pe piata certificate de emisii de gaze cu efect de sera, in 
functie de nivelul emisiilor de dioxid de caAot^^^^rizate, 

numarul de certificate de emis;M d^|‘azl^^|u-;;efectcomparat cu
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de sera alocate prin Planul national de alocare.
in temeiul art. 10 a alin. (6) din Directiva ETS, Statele 

Membre pot, de asemenea, sa adopte masuri financiare in 
favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a 
fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ca urmare a transferarii costului dioxidului de 
carbon in pretul electricitatii, pentru a compensa aceste costuri 
indirecte, atunci cand astfel de masuri financiare respecta 
normele aplicabile privind ajutorul de stat.

in acest context, State Membre precum Franta, Germania, 
Spania, Marea Britanie, Finlanda, Olanda, Belgia, 
Slovacia, Grecia, Lituania, Luxembourg au adoptat si 
implementat incepand cu 2013 acte normative prin care au 
asigurat compensarea cresterilor de preturi la energia electrica 
datorate includerii costurilor indirecte cu emisiile ETS. in 
aceste State Membre masura a fost finantata fie de la bugetul 
de stat. fiind prevazuta o suma fixa pentru fiecare an 
(Germania, Marea Britanie, Spania, Lituania, Franta), fie din 
sumele provenite din scoaterea la licitatie a cotelor de emisie
de gaze cu efect de sera piimite anual gratuit de statul respectiv
de la autoritatile europene (Slovacia. Finlanda, Grecia, Belgia, 
Olanda), bugetul variind in functie de pretul certificatelor de 
emisie gaze cu efect de sera. Subventiile se acorda anual, fie in 
anul in care au fost inregistrate costurile, fie in anul urmator 
celui in care au fost inregistrate costurile. Tari precum Polonia 
si Spania au crescut fondul de compensare pentru emisiile 
indirecte de curand.

De asemenea, si la nivelul Romaniei, potrivit art. 15^ alin. 
(2) din HG nr. 780/2006, autoritatile publice centrale pot 
adopta masuri financiare in favoarea sectoarelor sau 
subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca 
urmare a transferarii costului dioxidului de carbon in pretul 
electricitatii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea 
normelor aplicabile privind ajutorul de stat, in contextul celei 
de-a treia perioade a scheme! de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de sera. Autoritatile publice din 
Romania nu au adoptat pana in prezent astfel de masuri
financiare.

De la instituirea Scheme! de comercializare ETS, 
consumatorii final! de energie electrica din Romani|^s?nu 
confruntat cu costuri in crestere ale consumului^ec5giferii&

jj^uifiiofifiul'^electrica, fapt cauzat tocmai de transferul cost
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de carbon m pretul electricitatii. In ultimii 2 ani pretul 
certificatelor de emisii C02 (EUA) a crescut de 7 ori de la 4 
Euro/EUA pana la un maxim de 29 Euro/EUA in 2019. 
Consecintele acestor crested de preturi sunt majore, mai ales 
pentru consumatorii industriali electrointensivi. periclitandu-le 
acestora in mod semnificativ competitivitatea pe piata interna 
europeana §i afectandu-le pozitia pe piata concurentiala 
mondiala.

O mare parte din costurile totale din aceste industrii este 
atribuita costurilor cu energia. In plus, industriile se 
caracterizeaza prin cicluri lungi de investitii si o proportie 
ridicata de costuri fixe, ceea ce face dificila ajustarea 
productiei daca costurile inputurilor, cum ar fi energia, devin 
prea mari. O alta caracteristica comuna a industriei cu consum 
mare de energie este ca majoritatea jucatorilor opereaza pe o 
piata globala, producand produse fungibile pentru care 
pretorile sunt stabilite pe plan international. De exemplu pentru 
metalele neferoase pretul este stabilit global la bursa de metale 
neferoase din Londra (LME).

In acelasi timp, aceste companii au contribute anual cu 
aproximativ 6% din PIB (luand in considerare efectele 
economice directe, indirecte si induse). in plus, aceste societati 
au contribuit direct la bugetul de stat cu peste 100 mil EUR 
(fara TV A) anual, cu impozitul pe profit, si impozite pe salarii. 
Aceste companii joaca si un rol important in crearea de locuri 
de munca, cu un impact semnificativ asupra consumului 
gospodariilor: peste 200.000 de angajati directi si indirecti.

Avand in vedere aceste aspecte, si tinand cont de cresterea 
accentuata a pre^lui energiei electrica incep^d cu a doua 
jumatate a anului 2018, precum si de distorsionarea 
semnificativa a pietei energiei prin tranzactionarea a mai mult 
de 40% din energie pe piate zilei urmatoare (PZU), este 
necesara sprijinirea consumatorilor electrointensivi, prin 
acordarea unui ajutor de stat sub forma de subventii directe 
pentru compensarea costurilor indirecte cu emisiile de gaze cu 
efect de sera transferate in pretul energiei electrice, ca urmare a 
punerii in aplicare a prevederilor Directivei ETS si a 
Orientarilor ETS.

In contextul unor politici din ce in ce mai stride de mediu 
care exercita presiuni asupra costurilor producatorilor 
industriali mari in raport cu costul emisiM^^l?^g!Q2 si 
schemele de sprijin pentru promovarea 
majoritatea acestor producatori nu au optrapu'|[e%Ctr^sfera
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clientilor cresterea costurilor fara a pune in pericol pozitia lor 
competitiva. Mai mult, operand pe o piata de marfuri globala, 
astfel de companii se confrunta cu o concurenta puternica din 
partea regiunilor cu politici mai putin stricte in materie de 
carbon si eficienta energetica (de exemplu, Asia).

Cu acest nivel de presiune asupra costurilor si asupra 
competitivitatii, industriile mari consumatoare de energie sunt 
fortate sa caute alternative. Relocarea acestor industrii poate 
avea un impact dramatic la nivel national estimandu-se ca se 
vor pierde aprox. 200.000 locuri de munca directe si indirecte.

y\

In cazul in care consumatorii electro-intensivi vor inchide 
operatiunile in Romania, vor fi create alte capacitati in tarile cu 
politici mai putin stricte in materie de carbon si eficienta 
energetica sau in tarile din UE care au introdus masuri de 
sprijin care sa atenueze efectele legislatiei europene pentru 
mediu si schimbari climatice, ca raspuns la cererea globala in 
crestere pentru produsele lor. Acest lucru ar avea un impact 
global negativ asupra mediului la nivel global datorita 
reglementarilor laxe din noua locatie din afara UE. Relocarea 
ar insemna ca efectele pozitive generate de Directiva 
2003/87/CE pana in prezent ar fi pierdute.

Conform prevederilor art. 15^ alin. (2) din Hotararea 
Guvemului nr. 780/2006, privind stabilirea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
sera, autoritatile publice centrale pot adopta masuri financiare 
in favoarea sectoarelor sau sub-sectoarelor considerate a fi 
expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon ca urmare a transferului costului dioxidului 
de carbon in pretul electricitatii, pentru a compensa aceste 
costuri.

Astfel, in baza Orientarilor ETS si a art. 15^ alin. (2) din HG 
780/2006 se poate implementa si la nivelul Romaniei o schema 
de ajutor de stat sub forma de subventie directa, pentru 
consumatorii electro-intensivi pentru compensarea costurilor 
cu emisiile de gaze, transferate in pretul electricitatii, dupa 
modelul aplicat in alte State Membre.

Proiectul de hotarare a Guvemului prevede acordarea de 
subventii directe din sumele provenite din scoaterea la vanzare 
prin intermediul unei licitatii publice a cotelor de emisii de 
gaze disponibile ale Romaniei, pentru intreprinderile 
electrointensive, active in sectoarele si ^su^cte^ele 
enumerate in Anexa nr. 3 (elaborata in ba^^"n^i$Xi\ a 
Orientarilor ETS), respectiv: fi

2. Schimbari
preconizate
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1. Productia de aluminiu (Cod CAEN 2742);
2. Extractia mineralelor pentm industria chimica si a 

ingrasamintelor naturale (Cod CAEN 1430);
3. Fabricarea altor produse chimice anorganice (Cod 

CAEN 2413);
4. Productia de plumb, zinc si cositor (Cod CAEN

2743); ’
5. Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 

(Cod CAEN 1810);
6. Productia de metale feroase sub forme primare si 

de feroaliaje, inclusiv tevi de otel fara sudura (Cod 
CAEN 2710);

7. Fabricarea hartiei si a cartonului (Cod CAEN 
2112);

8. Fabricarea ingrasamintelor si a produselor 
azotoase (Cod CAEN 24i5);

9. Productia de cupru (Cod CAEN 2744);
10. Fabricarea altor produse chimice organice de baza 

(Cod CAEN 2414);
11. Filarea fibrelor tip bumbac (Cod CAEN 1711);
12. Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale (Cod 

CAEN 2470);
13. Extractia minereurilor feroase (Cod CAEN 1310);
14. Urmatoarele subsectoare din cadrul sectorului 

Fabricarea materialelor plastice in forme primare (Cod 
CAEN 2416):

Polietilena de joasa densitate (LDPE); 
Polietilena lineara de joasa densitate

(LLDPE);
Polietilena de inalta densitate (HDPE); 
Polipropilena (PP);
Clorura de polivinil (PVC);
Policarbonat (PC);

15. Urmatorul subsector din cadrul sectorului 
fabricarii celulozei (Cod CAEN 2111):

Pasta mecanica.
Criterii de eligibilitate aplicabile beneficiarilor:
Pot beneficia de aceste masuri de ajutor de stat in baza 

scheme! de ajutor de stat:
• sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 

31/1990, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

• activitatea principals sau una^i^^^ctiyitatile 
secundare se incadreaza in codurile/Ci^Nlifeyalute in
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Anexa nr. 3 la prezenta hotarare;
• nu inregistreaza debite restante la bugetul general 

consolidat al statului;
• nu se afla in procedura de executare silita, 

insolvents, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, 
inchidere operationala, lichidare sau suspendare 
temporara a activitatii;

• nu sunt intreprinderi in dificultate in sensul 
punctului 2.2. din Orientarile Comisiei Europene privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea 
intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate;

• nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui 
ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au 
fost emise acestea au fost executate, conform 
prevederilor legale in vigoare;

• pe durata de valabilitate a acordului de finantare, 
mentin activitatea in Romania si eventualele 
disponibilizari nu depasesc 25% din numarul angajatilor 
efectivi din luna anterioara depunerii cererii de finantare;

Ajutorul este platit beneficiarilor in anul in care sunt 
suportate costurile sau in anul urmator celui in care sunt 
suportate costurile.

Valoarea aiutorului care poate fi acordat este calculata pe 
baza unei formule care tine seama de nivelul productiei de 
referinta a instalatiei sau de nivelul consumului de energie 
electrics de referintS al instalatiei, astfel cum sunt definite in 
OrientSrile ETS, precum si de factorul de emisie C02 pentru 
energia electricS furnizatS de instalatiile de ardere care 
utilizeazS drept combustibil cSrbunele, din diferite zone 
geografice ale Uniunii Europene. Ajutorul de stat va fi acordat 
beneficiarilor sub forma de granturi din sumele virate conform 
art. 10 alin. 1) din OUG nr. 115/2011 privind stabilirea 
cadrului institutional §i autorizarea Guvernului, prin Ministerul 
Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de serS atribuite Romaniei la nivelul Uniunii 
Europene, cu modificSrile si completSrile ulterioare.

Intensitatea aiutorului de stat acordat va fi 80% pentru 
costurile suportate in anul 2018 si 75% pentru costurile 
suportate in anii 2019 si 2020.

Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 
milioane euro. In ultimii trei ani Romania a obtinut 
1.687.084.380 Euro din vanzarea certificat^r^^^einisii de 
gaze cu efect de serS aferente instalatiilor sl^^ureptE&S\).

schemei sePerioada de valabilitate a
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va aplica ulterior notificarii si aprobarii acesteia de catre 
Comisia Europeana.

Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat 
in temeiul prezentei scheme este de aproximativ 170

Autoritatea responsabila cu administrarea schemei de 
ajutor de stat este Ministerul Economiei, Energiei si Mediului 
de Afaceri

Asadar:
Ajutorul de stat se acorda pentru costurile eligibile aferente 

yerioadei 2018-2020 dupa notificarea si autorizarea schemei 
ie ajutor de stat de catre Comisia Europeana si in conditiile 
yrevazute de decizia Comisiei Europene. Ajutorul se acorda 
daca beneficiarul a depus la autoritatea responsabila cu 
administrarea schemei de ajutor de stat o cerere in acest scop, 
denumita cerere de acord de fmantare, si daca Ministerul 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitate de 
fumizor al ajutorului de stat, a confirmat ulterior incadrarea 
beneficiarului in conditiile de eligibilitate stabilite in schema.

Ca regula, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 
Afaceri publica invitatia adresata beneficiarilor de a depune 
cereri pentru obtinerea subventiei directe reglementate prin 
prezenta schema de ajutor de stat pentru anii 2018 si 2019 in 
termen de 7 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei 
□rdonante de urgenta, iar pentru anul 2020 in termen de 10 zile 
de la data stabilirii, in conditiile legii, a bugetului anual al 
prezentei scheme de ajutor de stat, dar nu mai tarziu de 31 
martie al anului 2020.

Prin exceptie, avand in vedere volumul informatiilor puse la 
dispozitie de beneficiar si necesitatea analizarii tuturor 
conditiilor impuse de decizia Comisiei Europene, se procedeaza 
la demararea procedurii de evaluare in scopul verificarii 
indeplinirii conditiilor de eligibilitate in cursul anului curent, 
urmand a se definitiva pentru primul an de aplicare ulterior 
emiterii de catre Comisia Europeana a deciziei privind 
instituirea schemei de ajutor de stat, cu respectarea intocmai a 
acesteia. Astfel, beneficiarii potentiali inregistreaza solicitari 
privind obtinerea subventiei directe pentru primul an de aplicare 
a prezentei scheme incepand cu data comunicarii invitatiei 
prevazuta la alin. (3), urmand ca decizia furnizorului si 
acordarea ajutorului de stat sa fie luata ulterior aprobarii de 
catre Comisia Europeana a deciziei de autorizare a ajutorului de 
5tat. In aplicarea reglementarii propuse, solicitantul transmite 
Ministerului Economiei, Energiei si Mediului ^gs^M^eri o 
cerere de emitere a acordului de finantare, cojBf^n^mofiljthlui
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prevazut in Anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de urgenta. In 
Donsecinta, pentru primul an de aplicare a schemei de ajutor de 
5tat, in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii de 
catre Comisia Europeana a Deciziei de autorizare a ajutoralui de 
5tat, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va 
solicita celor care au depus cereri transmiterea documentelor, in 
acord cu textul de reglementare._________________________

In temeiul pet. 3 din Preambulul Orientarilor ETS, masurile 
speciale si temporare prevazute in contextul punerii in aplicare 
a Directivei ETS constituie ajutor de stat in sensul art. 107 alin. 
(1) din TFUE. in conformitate cu art. 108 din TEUE, ajutorul 
de stat trebuie notificat de catre Romania Comisiei Europene si 
nu poate fi pus in aplicare pana cand nu este aprobat de 
Comisia Europeana.__________________________________

Sectiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

3. Alte informatii

1. Impactul 
macroeconomic

Uniunea Europeana recomanda acordarea ajutoarelor de stat 
intreprinderilor din sectoarele si subsectoarele considerate a fi 
expuse la un rise important de relocare a emisiilor de dioxid de 
carbon ca urmare a costurilor aferente certificatelor ETS in 
pretul energiei electrice.

Cresterea costurilor cu certificatele de emisii de gaze are 
impact semnificativ asupra preturilor produselor industriale §i, 
implicit, asupra competitivitatii industriei electrointensive. 
Avand in vedere cele de mai sus, apreciem ca impactul asupra 
competitivitatii industriei electrointensive duce la cresterea 
riscului de relocare a unor companii electrointensive, rise care 
induce efecte negative atat in plan social, cat §i la nivelul 
intregii economii nationale.

Totodata lipsa implementarii unor masuri de sprijin 
financiar al industriilor electrointensive conduce la o scadere 
semnificativa a competitivitatii intreprinderilor active in aceste 
industrii din Romania fata de competitorii lor din Statele 
Membre ale Uniunii Europene, in care au fost implementate si 
acordate astfel de masuri financiare de sprijin directionate catre 
consumatorii electrointensivi de energie. intreprinderile active 
in Romania sunt dezavantajate din acest punct de vedere chiar 
si fata de intreprinderile active in afara Uniunii Europene, unde 
nu a fost implementata o schema de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, prin urmare 
consumatorii finali (inclusiv cei electrointensivi) nu suporta 
costuri suplimentare derivate din mecanisme de tipuj Schemei
ETS.

in contextul unor politici din ce in ce
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care exercita presiuni asupra costurilor producatorilor 
industrial! mari m raport cu costul emisiilor de C02 si 
schemele de sprijin pentru promovarea eficientei energetice,
majoritatea acestor producatori nu au optiunea de a 
transfera catre proprii clienti cresterea costurilor fara a 
pune in pericol pozitia lor competitiva. Mai mult, operand pe o 
piata de marfuri, astfel de companii se confrunta cu o 
concurenta putemica din partea regiunilor cu politici mai 
putin stricte in materie de carbon si eficienta energetica (de 
exemplu, Asia).

Cresterea pretoilor energiei electrice, ca rezultat al 
schemelor de sprijin pentru evitarea schimbMlor climatice, 
afecteaza competitivitatea industriilor mari consumatoare de 
energie din Romania si creste probabilitatea relocarii in alte 
tari. Principals concurenti din Uniunea Europeana in aceste 
industrii nu sunt la fel de expusi la cresterea preturilor la 
energie electrica.

Un factor suplimentar il reprezinta dificultatea de a incheia 
contracte pe termen lung cu producatorii de energie electrica la 
preturi competitive la nivel international, in special datorita 
aplicarii mai stricte a legislatiei UE in domeniul concurentei, 
care a fost interpretata chiar si de autoritatile competente ca 
fiind defavorabila incheierii contractelor pe termen lung.

Cu acest nivel de presiune asupra costurilor si asupra 
competitivitatii, industriile mari consumatoare de energie sunt 
fortate sa caute alternative. Relocarea unor astfel de industrii 
poate avea un impact dramatic la nivel national. !n cazul in 
care marii consumatori industriali ar inchide operatiunile in 
Romania, vor fi create alte capacitati in tarile cu politici mai 
putin stricte in materie de carbon si eficienta energetica, ca 
raspuns la cererea globala in crestere existenta pentra 
produsele lor. Acest lucm ar avea un impact negativ asupra 
mediului la nivel global datorita reglementarilor laxe din noua 
locatie. Relocarea ar insemna ca efectele pozitive generate de 
Directiva 2003/87/CE pana in prezent ar fi pierdute.

Acestea in contextul in care consumatorii 
electrointensivi de energie electrica din Romania 
(reprezentand productia si prelucrarea metalelor, constructii 
metalice si echipamente, productia de hidrocarburi, productia 
de substantele chimice, fibre, hartie si mase plastice) au 
contribuie anual cu aproximativ 6% PIB (luand in 
considerare efectele economice directe, indir^^^^^tase). In 
plus, aceste societati contribuie anual direi^Palbu^etul de 
stat si local (fara TVA) cu peste la
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impozitul pe venit, impozitul pe proprietate, accize, redevente.
Astfel cum am vazut si mai sus, aceleasi companii joaca 

un rol important in crearea de locuri de munca, cu un 
impact senmificativ asupra consumului gospodariilor: 
aproximativ 200.000 de angajati directi si indirecti.

Aceste efecte negative asupra economiei romanesti pot fi 
evitate prin adoptarea de masuri pentru protejarea 
competitivitatii industriilor locale electrointensive, care ar 
preveni relocarea acestor companii.

Ca atare, masurile propuse prin prezentul act normativ 
permit pastrarea competitivitatii firmelor din Romania in
raport cu ceilalti competitori din spatiul eurooean si din
afara acestuia.

Bugetul este constituit din 21% din sumele virate conform 
art. 10 (1) din OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului 
institutional §i autorizarea Guvemului, prin Ministerul 
Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii 
de gaze cu efect de sera atribuite gratuit Romaniei de la nivelul 
Uniunii Europene, cu modificarile si completMle ulterioare. 
Pentru constituirea fondului pentru compensarea emisiilor 
indirecte, suma care se va vira in Fondul pentru mediu trebuie 
redusa printr-o Ordonanta de Urgenta de la 71% la 50%.

I'^l. Impactul 
asupra mediului 
concurential §i 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Masurile propuse privind schema de compensare sunt in 
concordanta cu legislatia Uniunii Europene in domeniul 
ajutorului de stat, precum si cu Directiva ETS ce permite 
acordarea unor masuri financiare in favoarea sectoarelor sau 
subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri 
semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca 
urmare a transferarii costului dioxidului de carbon in pretul 
electricitatii, pentru a compensa aceste costuri.

Operatorii din aceste sectoare din alte State Membre nu 
suporta aceste costuri suplimentare pentm ca beneficiaza de 
ajutoare de stat pentru compensarea acestor costuri in 
jurisdictiile lor.

In prezent, major!tatea Statelor Membre implementeaza, pe 
baza Orientarilor ETS, masuri pentru sustinerea sectoarelor 
electrointensive prin acordarea de masuri financiare pentru 
compensarea costurilor cu emisiile indirecte.

Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze 
cu efect de sera afecteaza concurenta la nivelul la care 
activeaza consumatorii de electricitate. In special consumatorii 
industrial! de electricitate din Rom^ia sunt defavorizati din 
punct de vedere concurential fata de concumi|tnfl^|^pe plan 
european §i mondial, din cauza costului ma^^^fehiia^ixETS.

12



Ca atare, masurile avute m vedere prin prezentul act 
normativ vor raspunde nevoii de a reechilibra spatiul 
concurential si va elimina dezavantajele inregistrate de catre 
operatorii activi in Romania, astfel cum s-a detaliat anterior.

Schema de ajutor de stat va fi notificata Comisiei Europene 
si va intra in vigoare dupa autorizarea acesteia de catre 
Comisia Europe^a.

2. Impactul asupra 
mediului de afaceri

Masura se va aplica numai intreprinderilor care functioneaza 
in sectoarele si subsectoarele cuprinse in Anexa nr. 3 la 
hotararea de Guvem, respectiv Anexa nr. II la Orientmle ETS.

Masura contribuie la mentinerea competitivitatii produselor 
din sectoarele electro-intensive si permite pastrarea 
competitivitatii intreprinderilor atat in raport cu ceilalti 
competitor! din afara spatiului european, care nu au instituit o 
schema de comercializare ETS, cat si in raport cu ceilalti 
competitor! din Statele Membre ale Uniunii Europene, care au 
acordat deja astfel de masuri financiare marilor consumatori de 
energie.

3. Impactul social Se asigura sustenabilitatea si suportabilitatea la nivelul 
consumatorului industrial final a cresterilor de pret a energiei 
electrice, ca urmare a transferului costurilor cu certificatele 
ETS in prehil electricitatii.

De asemenea, schema contrihuie la prevenirea efectului 
social negativ provocat de restrangerea activitatii industriale 
datorita pierderilor de competitivitate, in urma cresterii prehilui 
energiei electrice, adica pastrarea celor aproximativ 200.000 de 
locuri de munca directe si indirecte din industriile afectate

Masura propusa elimina riscul de relocare cu efect imediat, 
in mentinerea gradului de ocupare a fortei de munca, limitarea 
somajului, pastrarea fortei de munca cu grad inalt de calificare 
in sectoarele industriale respective.

Obiectivul principal al Scheme! 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera este protectia 
mediului, intrucat ajutoml urmareste evitarea unei cresteri a 
emisiilor globale de gaze cu efect de sera ca urmare a 
transferarii productiei in afara Uniunii Europene, in absenta 
unui acord international cu caracter obligatoriu privind 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

Prezenta masura de ajutor de stat care are ca obiectiv 
compensarea marilor consumatori de energie electrica
pentru cresterea pretului energiei electrice datorate
includerii costurilor emisiilor de gaze cu efect de sera are, la 
randul sau, un impact benefic asupra protectie^^^^^^prin

4. Impactul asupra 
mediului

de comercializare a
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contributia la mentinerea rolului schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera de a asigura o 
decarbonizare eficienta din punct de vedere al costurilor si prin 
reducerea la minimum a denaturari concurentei pe piata 
interna.

5. Alte informa^i Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Sectiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atat pe termen scurt, pentru 
anul curent, cat yi pe termen lung (pe 5 ani)

lei-
Indicatori Anul Anul Anul

2 31

2018 2019 2020

Sursele de finantare a 
ajutorului de stat privind 
sprijinirea mtreprinderilor 

din sectoarele si 
subsectoarele considerate 

a fi expuse la un rise 
important de relocare ca 

urmare a reflectarii 
costurilor indirecte ale 

emisiilor de gaze cu efect 
de sera in prebil energiei 

electrice

15 % din 
veniturile 

obtinute in 2018 
de Romania prin 

vanzarea la 
licitatie a 

certificatelor de 
emisii EUA

15 % din veniturile 
obtinute in 2019 de 
Romania 
vanzarea la licitatie 
a certificatelor de 
emisii EUA

15 % din 
veniturile 
obtinute in 

2020 de 
Romania prin 
vanzarea la 
licitatie a 

certificatelor de 
emisii EUA

pnn

OUG 115/2011 stabileste ca 71% din suma obtinuta de Romania din vanzarea 
certificatelor de emisii EUA trebuie utilizata pentru proiecte care au ca scop 
diminuarea efectului schimbarilor climatice, mai mare decat cota minima de 50% 
prevazuta de Directiva Europeana ETS 87/2003.

Potrivit Directivei 410/2018, statele Membre „Statele membre ar trebui sa adopte 
masuri financiare in favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unui 
rise real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte 
semnificative care sunt suportate efectiv de pe urma costurilor emisiilor de gaze cu 
efect de sera transferate in pretul energiei electrice.”

Fata de cele prezentate mai sus, este necesara modificarea Ordonantei de 
Urgenta nr 115/2011 si a legislatiei asociate, in vederea alocarii a 21% din suma 
obtinuta de Romania din vanzarea certificatelor de emisii EUA pentru 
compensarea emisiilor indirecte de C02, in conformitate cu^revederile 
documentului „Orientarile ETS”.________________ _______
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Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

1. Masuri normative 
necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
proiectului de act 
normativ:
a) acte normative in 
vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrMi in 
vigoare a proiectului de 
act normativ;
b) acte normative ce 
urmeaza a fi elaborate in

In termen de 5 ziie lucratoare de la intrarea in vigoare a 
prezentului act normativ, va fi aprobat Ordinul 
Ministmlui economiei, energiei si mediului de afaceri 
pentru desemnarea directiei responsabile ca Unitate de 
implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de 
valabilitate a acesteia.

vederea implementarii 
noilor dispozifij.
2. Conformitatea Actul normativ este conform cu Orientarile Comisiei 

Europene 2012/C 15 8/04 privind anumite masuri de ajutor 
de stat acordate in contextul schemei de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera dupa 2012, 
publicate in Jurnalul Oficial C158 din 05.06.2012.

proiectului de act 
normativ cu legislafia 
comunitara in cazul 
proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare
3. Masuri normative 
necesare aplicarii directe 
a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Hotarari ale Cur^ii de 
Justifie a Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

5. Alte acte normative Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
§>i/sau documente 
internafionale din care 
decurg angajamente
6. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

Secfiunea a 6-a
Consultdrile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informafii privind 
procesul de consultare 
cu organizafii 
neguvernamentale, 
institute de cercetare §i 
alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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2. Fundamentarea 
alegerii organizatiilor cu 
careaavutloc 
consultarea, precum a 
modului m care 
activitatea acestor 
organizatii este legata de 
obiectivul proiectului de 
act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Consultarile 
organizate cu autoritatile 
administratiei publice 
locale, in situatia in care 
proiectul de act 
normativ are ca obiect 
activitati ale acestor 
autoritati, in condi^iile 
Hotararii Guvernului nr. 
521/2005 privind 
procedura de consultare 
a structurilor asociative 
ale autoritafilor 
administraliei publice 
locale la elaborarea 
proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

4. Consultarile 
desfa^urate in cadrul 
consiliilor 
interministeriale, in 
conformitate cu 
prevederile HG nr. 
750/2005 privind 
constituirea consiliilor 
interministeriale

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

permanente
5. Informafii privind 
avizarea de catre: Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de act 

normativ prin avizul nr. 1032/2019.
Consiliul Concurentei a emis adresa nr. 17697/2019.

a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de 
Aparare a Jarii
c) Consiliul Economic §i 
Social
d) Consiliul Concurentei
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e) Curtea de Conturi
6. Alte informatii

Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publica privind elaborarea §i implementarea proiectului de

_____ act normativ_____________________________
In conforitiitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in administralia publica, 
prezentul act normativ a fost postat pe pagina de web a 
Ministerului Economiei.

1. Informarea societatii 
civile cu privire la 
necesitatea elaborarii 
proiectului de act 
normativ
2. Informarea societafii 
civile cu privire la 
eventualul impact 
asupra mediului in urma 
implementarii 
proiectului de act 
normativ, precum i^i 
efectele asupra sanatafii 
§i securitalii cetafenilor 
$i diversitatii biologice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

3. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
Secfiunea a 8-a 

Mdsuri de implementare
1. Masurile de punere in 
aplicare a proiectului de 
act normativ de catre 
autoritafile 
administrafiei publice 
centrale §ii/sau locale 
- infiinfarea unor noi 
organisme sau 
extinderea 
competenfelor 
institutiilor existente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.

2. Alte informatii Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect.
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Fata de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 

Ordonantei de urgenta a Guvemului pentru modificarea si completarea Ordonantei 

de urgenta a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea cadralui institutional si 
autorizarea Guvemului, prin Ministeml Finantelor Publice, de a scoate la licitatie 

certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii 

Europene, precum si pentm instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 

sprijinirea mtreprinderilor din sectoarele si sub-sectoarele expuse unui rise 

important de relocare ca urmare a transfemlui costului emisiilor de gaze cu efect de 

sera in pretul energiei electrice, pe care il supunem Parlamentului spre adoptare.

L
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