
GUVERNUL ROMANIEI 

ORDONANTA DE URGENTA
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin 

Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze 

cu elect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, precum si pentru 

instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea intreprinderilor din 

sectoarele si sub-sectoarele expuse unui rise important de relocare ca urmare a 

transferului costului emisiilor de gaze cu elect de sera in pretul energiei electrice

Avand m vedere prevederile 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) prin care statele membre pot 

utiliza o parte din veniturile obtinute in urma licitarii certificatelor de emisii de gaze cu 

elect de sera atribuite statelor membre,

Luand in considerare faptul ca, la acest moment, Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea 

Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de 

emisii de gaze cu elect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata 

prin Legea 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, care stabileste cadrul 

institutional pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 

noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor 

de emisii de gaze cu elect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a |
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European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii 

de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

nu confera cadrul legal pentni utilizarea efectiva a sumelor obtinute in urma scoaterii la 

licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera conform prevederilor Directivei,

Avand in vedere ca de la instituirea scheme! de comercializare a certificatelor de 

emisii de gaze cu efect de sera consumatorii fmali de energie electrica din Romania s-au 

confruntat cu costuri in crestere ale consumului de energie electrica cauzat tocmai de 

transferul costului dioxidului de carbon in pretul electricitatii si consecintele acestor 

cresteri de preturi sunt majore, mai ales pentru consumatorii industrial! electro-intensivi, 

periclitandu-le acestora in mod semnificativ competitivitatea pe piata interna europeana 

si afectandu-le pozitia pe piata concurentiala mondiala, cu riscul iminent al relocarii 

acestora,

in acest sens, cunosc^d ca cel mai mare pericol pentru desfasurarea activitatii 

companiilor electro-intensive din Romania este riscul de relocare cauzat de emisiile 

indirecte de dioxid de carbon,

in considerarea cresterii de 7 ori a costului emisiile indirecte de dioxid de carbon 

din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum si a iminentei cresteri a pretului 

inclusiv in anul 2020, ce amplified exponential riscul de la relocare cu consecinte sociale 

imediate si grave generate de pierderea unui riumar semnificativ de locuri de munca 

directe si indirecte.

Tinand seama de faptul ca neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta 

genere^a urmari cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea 

industriei energo-intensive romanesti,

Avand in vedere faptul ca inclusiv Comisia Europeana a recunoscut impactul pe 

care emisiile indirecte il au asupra pretului 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.
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in vederea stabilirii unor masuri fmanciare 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 

prebil 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 efect 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 efect de sera, cantitatea de emisii de gaze cu efect 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, a Parlamentului European si a Consiliului 

din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisii de 

gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Considerand ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de 

- urgenta si extraordinary a carei reglementare nu poate fi amanata.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitufia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanfa de urgenfa.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea 

cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor 

Publice, de a senate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite 

Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oticial al Romaniei, 
Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea 163/2012, cu 

moditicarile si completarile ulterioare, se moditica si se completeaza dupa cum 

urmeaza:

1. Alineatul (2) al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Autoritatile competente responsabile pentru utilizarea venitul|^^btinute in

urma licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera,fin^|ppui>|&^fitarii
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proiectelor m domeniile stabilite conform prevederilor art. 3d alin. (4), art. 10 alin. (3), 

respectiv art. 10a alin. (6) din directiva sunt: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si 

Comunicatiilor autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, Administratia 

Fondului pentru Mediu si Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.”

2. Dupa alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alin. (3), cu 

urmatorul cuprins:
„(3) Autoritatea competenta responsabila pentru utilizarea veniturilor obtinute in 

urma licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in scopul implementarii de 

masuri fmanciare in favoarea sectoarelor sau a subsectoarelor care sunt expuse unor 

riscuri semnificative 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 pre^l energiei electrice, prevazute la art. 10 alin. (1) lit. c) 

este Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.”

3. Alineatul (1) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. - (1) Destinatia contravalorii in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii 

la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera 

atribuite Romaniei, in temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) din Directiva 

2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire 

a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul 

Uniunii si de modificare a Directivei 96/91/CE a Consiliului, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in vederea imbunatatirii si extinderii sistemului comunitar de 

comercializare a cotelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile 

ulterioare, este urmatoarea:

a) 29% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului la bugetul de 

stat, intr-un cont distinct, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar;

b) 50% din suma bruta se face venit la Fondul pentru mediu,3e retine in 

contul de disponibil deschis pe numele Ministerului Finantelor Mblide51n?^ezoreria 

operativa centrala si se vireaza de catre gestionarul contului, in term^^^^et#fatbare
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de la solicitarea Administratiei Fondului pentru Mediu, in limita creditelor bugetare 

aprobate prin bugetul de venituri §i cheltuieli al Fondului pentru mediu §i Administratiei 
Fondului pentru Mediu, in vederea finantarii proiectelor prev^ute la alin. (1^), intr-un 

cont distinct de venituri al Fondului pentru mediu, deschis la Trezoreria Statului Sector 

6 pe numele Administratiei Fondului pentru Mediu.

c) 15 % din suma bruta se face venit la Ministerul Economiei, Energiei si 
Mediului de Afaceri, se retine in contul de disponibil deschis pe numele Ministerului 

Finanlelor Publice la Trezoreria operativa centrala §i se vireaza de catre gestionarul 

contului, in termen de 5 zile lucratoare de la solicitarea Ministerul Economiei, Energiei 

si Mediului de Afaceri, intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe 

numele acestuia, la Activitatea de trezorerie si contabilitate publica a municipiului 

Bucure^ti, in vederea implementarii de masuri financiare in favoarea sectoarelor sau a 

subsectoarelor care sunt expuse unor riscuri semnificative 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 cu condi^ia ca astfel de masuri financiare sa fie in conformitate cu normele 

privind ajutorul de stat, dar nu mai mult de 331 milioane de euro.

d) 6 % din suma bruta se face venit la Fondul de mediu §i se gestioneaza de 

Administratia Fondului de Mediu pentru proiecte de reducere a gazelor cu efect de sera 

stabilite de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.

4. Dupa articolul 10 se introduce un nou articol, art. 10\ cu urmatorul
cuprins:

„Art.lO^. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea 

Ministerul Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri, sa majoreze, la pozitii distincte, 

veniturile bugetului de stat, precum §i creditele de angajament si creditele bugetare 

prevazute in bugetul acestuia cu suma virata potrivit art. 10 alin. (1) lit. c).

(2) Se autorizeaza Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sa 

detalieze influentele aprobate potrivit alin. (1) in buget §i in anexele la^acesta si sa le 

comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 5 zile lucrat^are^^e lhMa]orarea 

bugetului. • \
• V
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(3) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, sumele ramase neutilizate 

determinate ca diferenta intre veniturile incasate potrivit alin. (1) si platile efectuate se 

vireaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri din contul de 

venituri ale bugetului de stat in care au fost incasate intr-un cont de disponibil deschis 

pe numele acestuia la Trezoreria Statului.

(4) Sumele virate in contul prevazut la alin. (3) se transfera in primele 5 zile 

lucratoare ale anului urmator de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 

Afaceri in contul de venituri ale bugetului de stat prevazut la alin. (1), urmand procedura 

prevazuta la alin. (1) si (2) si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.”

Art. II. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a 

Guvemului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, 

precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobata cu 

modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se instituie prin prezenta ordonanta de urgenta o schema de ajutor de stat 

avand ca scop sprijinirea operatorilor economiei care isi desfasoara activitatea in unul 

din sectoarele sau subsectoarele prevazute in anexa nr. 1, expuse unor riscuri 

semnificative de relocare, ca urmare a transferarii costului emisiilor de dioxid de carbon 

in pretul energiei electrice.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat in scopul prevazut la alin. (1) se face cu 

respectarea prevederilor art. 107 alin. (3) lit. c) din Tratatul privind Functionarea Uniunii 

Europene, denumit in continuare TFUE si a prevederilor Comunicarii Comisiei Europene 

nr. SWD(2012) 131 final, ce instituie Orientarile privind masurile de ajutor de stat ce pot 

fi acordate in contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 

efect de sera dupa 2012, denumita in continuare Orientarile ETS,

(3) Ajutorul de stat se acorda sub forma de subventii directe beneficiaiilor, in 

conturile deschise la Trezoreria statului conform prevederilor art. 5, mWJO)
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Ordonantei de urgenta a Guvemului nr 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor 

derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri are calitatea de fumizor 

si de autoritate responsabila de administrarea schemei de ajutor de stat.

(5) In termen de 5 de zile lucratoare de la intrarea m vigoare a prezentei ordonante 

de urgenta, prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, publicat 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si afisat pe site-ul Ministerului Economiei, 

Energiei si Mediului de Afaceri, se desemneaza directia responsabila ca unitate de 

implementare a schemei de ajutor de stat, pe perioada de valabilitate a acesteia.

Art. III. - (1) Durata de valabilitate a schemei de ajutor de stat este aferenta 

perioadei 2019- 2021, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Plata ajutorului de stat in baza prezentei scheme se realizeaza pentru emisiile 

indirecte aferente anilor 2018 - 2020.

(3) Ajutoarele de stat se acorda beneficiarilor, cu respectarea prevederilor 

europene in materie si ale prezentei ordonante de urgenta, prin alocari de la bugetul 

constituit din sumele virate potrivit prevederilor art. 10 alin. 1) lit. c) din Ordonanta de 

urgenta a Guvemului nr. 115/2011 privind stabilirea cadmlui 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, aprobata 

prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost 

modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta.

(4) Schema de ajutor de stat va avea un buget total de 331 milioane euro.

(5) Numaml estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat in temeiul prezentei 
ordonante de urgenta este de 170.

Art. IV. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se apld^^M^fbrilor 

i desfasoara activitatea in sectoarele/ subsectoarele^^i^!^./a|ief'aeconomiei care - si
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nr. 1 si care mdeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute la art. VI. din prezenta 

ordonanta de urgenta.

(2) Sectoarele eligibile sunt cele enumerate in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta de
urgenta.

Art. V. - (1) Ajutorul de stat se acorda in temeiul prezentei scheme de ajutor de 

stat sub forma unei alocari financiare nerambursabile.

(2) Intensitatea maxima a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 80 % 

pentru costurile eligibile suportate in anul 2018 si 75% pentru costurile eligibile suportate 

in anii 2019 si 2020.

(3) Valoarea ajutorului de stat ce poate fi acordat va fi determinata conform 

urmatoarei formule de calcul:

a) in cazul in care valorile de referinta privind eficienta consumului de 

energie electrica se aplica produselor fabricate de beneficiar, ajutorul care va fi platit in 

cazul fiecarei instalatii pentru costurile suportate in anul t este egal cu: Amaxt = Ait x Ct x 

P,.i X E X BO

In aceasta formula:

Ait este intensitatea ajutorului in anul t, exprimata ca fractie (80 % 

pentru costurile suportate in anul 2018 si 75% pentru costurile suportate in anii 2019 si 

2020);

1.

2. Ct este factorul de emisie de CO2 (tC02/MWh) aplicabil (in anul t) 

si nu va depasi niciodata factorul maxim regional de emisie de C02 precum este definit 

in anexa2;

3. Pt-i este pretul EUA la termen in anul t-1 (Euro/tC02);

4. E este valoarea de referinta aplicabila privind eficienta consumului 

de energie electrica specifica produsului conform anexei nr. 3; si

5. BO este productia de referinta calculate conform anexei nr. 2.

b) in cazul in care valorile de referinta privind eficienj^e^ousumului de 

energie electrica nu se aplica produselor fabricate de beneficiar ,care
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poate fi platit in cazul fiecarei instalatii pentru costurile suportate m anul t este egal cu: 
Amaxt = Ait X Ct X Pn X EF X EEC. 

in aceasta formula:

1. Ait este intensitatea ajutorului in anul t, exprimata ca fractie (80 % 

pentru costurile suportate m anul 2018 si 75% pentru costurile suportate m anii 2019 si 

2020);

2. Ct este factorul de emisie de CO2 (t C02/MWh) aplicabil (in anul t) 

si nu va depasi niciodata factorul maxim regional de emisie de C02 precum este defmit 

in anexa 2.

3. Pt-i este pretul EUA la termen in anul t-1 (Euro/tC02);

4. EF este valoarea alternativa de referinta privind eficienta 

consumului de energie electrica specific instalatiei; si

5. EEC este consumul de energie electrica de referinta (MWh) calculat
conform anexei nr. 2.

(4) in cazul in care o instalatie fabrica produse pentru care se aplica o valoare de 

referinta privind eficienta consumului de energie electrica si produse pentru care se aplica 

valoarea alternativa de referinta privind eficienta consumului de energie electrica, 

consumul de energie electrica pentru fiecare produs trebuie repartizat in functie de 

tonajul respectiv al productiei pentru fiecare produs.
/v

(5) In cazul in care o instalatie fabrica atat produse care sunt eligibile pentru ajutor- 

produse care se incadreaza in sectoarele sau sub-sectoarele eligibile enumerate in anexa 

nr. 1, cat si produse care nu sunt eligibile pentru ajutor, ajutorul maxim care poate fi platit 

se calculeaza numai pentru produsele care sunt eligibile pentru ajutor.

(6) Ajutorul va fi platit beneficiarului in anul in care au fost suportate costurile sau 

in anul urmator celui in care au fost suportate costurile, adica in anul t+1.

(7) in cazul in care ajutoml este platit in anul in care sunt suportate costurile, plata 

se ajusteaza prin mecanismul ex post de ajustare a platii prevazut la art. VIII din prezenta 

ordonanta de urgenta, astfel incat orice plata excedentara a ajutomlui va fi rambursata 

inainte de data de 1 iulie a anului urmator.

fell
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(8) Ajutorul de stat acordat conform prezentei scheme nu poate fl cumulat cu un 

alt ajutor de stat in sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE sau cu alte forme de 

finantare din partea Uniunii Europene in cazul in care o asemenea suprapunere are drept 

rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decat cea prevazuta Orientarile ETS.

Art. VT. - (1) Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care 

indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, urmatoarele 

criterii de eligibilitate:

a) sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare;

b) activitatea se incadreaza in codurile CAEN prevazute in anexa nr. 1 la 

prezenta ordonanta de urgenta;

c) nu inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat al statului;

d) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, 

reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare 

temporara a activitatii;

e) 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;

f) 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;

g) 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;

(2) Criteriile de eligibilitate prevazute la alin. (1) trebuie indeplinite de beneficiar 

pe toata perioada de valabilitate a acordului de finantare.

A
I
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Art. VII. - (1) Ajutorul de stat se acorda pentru costurile eligibile aferente 

perioadei 2018-2020 dupa notificarea si autorizarea schemei de ajutor de stat de catre 

Comisia Europeana si in conditiile prevazute de decizia Comisiei Europene.

(2) Ajutorul de stat 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 finantare, si daca Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a 

confirmat ulterior incadrarea beneficiarului in conditiile de eligibilitate stabilite in 

schema.

(3) 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 ordonante 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.

(4) In scopul evaluarii indeplinirii conditiilor de eligibilitate, 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 fumizorului si acordarea ajutorului de stat sa fie luata ulterior aprobarii de 

catre Comisia Europeana a deciziei de autorizare a ajutorului de stat.

(5) In aplicarea prevederilor alin. (4), solicitantul transmite Ministerului 
Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri o cerere de emitere a acordului de finantare, 

conform modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta ordonanta de urgenta.

(6) Pentru primul an de aplicare a schemei de ajutor de stat, in termen de maximum 

30 de zile de la data emiterii de catre Comisia Europeana a Deciziei de autorizare a 

ajutorului de stat, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, va solicita 

celor care au depus cereri potrivit prevederilor alin. 4, transmiterea documentelor 

prevazute la alin. 7), lit. a)- e).

(7) in vederea obtinerii acordului de finantare, solicitantul transmif^^h%e^lui 
Economiei, Energiei si Mediului de afaceri o cerere de emitere a acor^ul^OTSfhiiiiitare,

ill'
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conform modelului prevazut in anexa nr. 41a prezenta ordonan^ de urgenta, insotita de 

urmatoarele documente justificative:

a) certificat constatator, in original, emis de oficiul registrului comertului de 

pe langa tribunalul unde este inregistrata societatea solicitanta, in care sa se mentioneze 

urmatoarele informatii: datele de identificare, codul unic de inregistrare, asociatii si 

reprezentantii legali ai intreprindeiii, domeniul de activitate principal si toate domeniile 

secundare de activitate, punctele de lucru ale intreprindeiii, data ultimei mentiuni inscrise 

in registru si obiectul acesteia;

b) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre 

bugetul general consolidat al statului, in original sau in copie legalizata, eliberat in 

conditiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru;

c) certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre 

bugetul local, in original sau in copie legalizata, eliberat in conditiile legii, inclusiv pentru 

punctele de lucru;

d) documentele justificative aferente anului calendaristic pentru care se 

acorda ajutorul de stat din care sa rezulte:

i. volumul de productie exprimata in tone pe an si stabilit potrivit anexei
nr. 2

ii. valoarea medie a certificatelor ETS folosita in calculatia de costuri 

indirecte, calculata potrivit anexei nr. 2

cantitatea de energie achizitionata si consumata in anul in care se 

acorda ajutorul, pe baza facturilor de achizitie de energie electrica si/sau 

distributie/transport;

e) documente care sa ateste numarul efectiv al salariatilor la momentul 

depunerii cererii de emitere a acordului de finantare;

111.

(8) in vederea emiterii acordului de finantare, Ministerul Economiei, Energiei si 

Mediului de Afaceri prin unitatea de implementare a schemei de ajutor de,^^^^^ica

eligibilitatea solicitantilor si incadrarea in unul dintre sectoarele^lj
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acordarea ajutorului de stat, m baza domeniului principal sau/si domeniului secundar de 

activitate mentionate in certificatul constatator prezentat conform alin. (7) lit. a) si 

determina valoarea ajutorului de stat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(9) Cererea de acord de fmantare se completeaza in limba romana prin 

tehnoredactare si poarta semnatura in original a reprezentantului legal al intreprinderii.

(10) Cererea de acord de finantare completata, insotita de documentele 

justificative, se depune la registratura generala a Ministerului Economiei, Energiei si 

Mediului de Afaceri, mentionandu-se pe plic “Schema de ajutor de stat privind sprijinirea 

intreprinderilor din sectoarele si sub-sectoarele considerate a fi expuse unui rise 

important de relocare ca urmare a transferului costurilor emisiilor de gaze cu efect de 

sera in pretul energiei electrice”.

(11) Cererea de acord de fmantare este inregistrata in Registrul special al scheme! 

de ajutor de stat, mentionandu-se data si numarul de inregistrare a cererii.
A.

(12) Inregistrarea cererilor de acord de finantare incepe dupa data intrarii in 

vigoare a ordinului ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri prevazut la art. 

II alin. (5).

(13) Unitatea de implementare a scheme! de ajutor de stat finalizeaza procesul de 

evaluare a cererii de acord de fmantare in termen de maximum 30 de zile lucratoare de 

la data de la care dosarul este considerat complet conform prevederilor prezentei scheme.

(14) in urma procesului de evaluare a cererii de acord de finantare, Ministerul 

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri transmite intreprinderilor solicitante, dupa 

caz:

a) acordul de fmantare, in maxim 30 zile de la data de la care dosarul se 

considera complet, conform modelului prevazut in anexa nr.5 la prezenta ordonanta de 

urgenta, in cazul intreprinderilor solicitante selectate pentru finantare;

b) o instiintare prin care se precizeaza ca cererea de fmantare este

incompleta, nu confine informatii corecte, nu este insotita de toata documentatiamecesara 

sau ca exista neconcordante intre informatiile fumizate. In acest ^z^^mrrh&^hul'de
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evaluare de acord de finantare curge de la data la care cererea este considerata completa 

in sensul prevederilor prezentei ordonante de urgenta. Intreprinderea solicitanta transmite 

completarea documentatiei in termen de 10 zile lucratoare de la primirea instiintarii;

c) o scrisoare de respingere a cererii de acord de finantare in cazul in care 

nu sunt indeplinite criteriile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta sau a expirat 

perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat in care se pot emite acorduri de 

finantare.

Art. Vin. - (1) in conformitate cu cerintele de monitorizare prevazute in 

paragraful 5.3 din Orientarile ETS, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de 

Afaceri verifica anual respectarea indeplinirii de catre beneficiari a conditiilor impuse de 

reglementarile Uniunii Europene si cele nationale in vigoare, precum si de prevederile 

prezentei ordonanta de urgenta si monitorizeaza schema de ajutor de stat astfel incat sa 

asigure ca beneficiarul ajutorului de stat continua sa se incadreze in conditiile de 

eligibilitate stabilite in schema in baza documentatiei depuse anual de catre beneficiar.

(2) Daca in cursul monitorizarii se constata:

a) inregistrarea unui excedent al ajutorului de stat acordat fata de limitele 

prevazute la art. V, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri ia masurile 

necesare pentru ca respectivul ajutor excedentar sa fie rambursat inainte de data de 1 iulie 

a anului urmator inregistrarii excedentului;

b) ca beneficiarul ajutorului de stat nu mai indeplineste oricare dintre 

criteriile de eligibilitate prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, Ministerul 

Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri notifica beneficiarul asupra mcetarii 

acordului de finantare si ia masurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la 

momentul la care beneficiarul nu a mai indeplinit respectivele criterii.

(3) Nerespectarea de catre beneficiari a conditiilor prevazute prin prezenta 

ordonanta de urgenta determina aplicarea de catre Ministerul Economiei, Energiei si 

Mediului de Afaceri a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat 

conform reglementarilor europene si nationale.
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(4) Recuperarea ajutorului de stat se va efectua conform prevederilor Ordonan^ei 

de urgenta a Guvemului nr. 77/2014, aprobata cu modificari completari prin Legea nr. 

20/2015, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i procedurilor de recuperare 

elaborate de fumizorul ajutorului de stat.

(5) In fiecare an, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va 

transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concuren^ei, rapoarte anuale cu privire la 

ajutorul platit in temeiul prezentei ordonanja de urgenta, in conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor 

de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, respectiv, Regulamentul (CE) nr. 94/2004 al 

Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 

al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE. in 

plus, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri include informatiile 

enumerateia capitolul 5, punctul 5.1, teza 49 din Orientarile ETS in rapoartele sale catre 

Comisia Europeana.

(6) in conformitate cu cerinfele de transparenta prevazute la punctul 5.2 din 

Orientarile ETS, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va publica textul 

complet al scheme! de ajutor de stat, in temeiul prezentei ordonante de urgenta pe Internet 

pentru ca statele membre, operator!! economic!, partile interesate si Comisia Europeana 

sa aiba acces facil la textul complet al tuturor schemelor de ajutor de mediu aplicabile.

Art. IX. - Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, in calitate de 

autoritate de implementare a scheme! de ajutor de stat, pastreaza, pe o perioada de 10 ani 

de la data acordarii ajutorului, inregistrari detaliate referitoare la ajutoarele acordate 

potrivit prezentei scheme de ajutor de stat.

Art. X. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din5^pi:L„^„-.„ ordonanta
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de urgenta.

Contrasemneaza; 
Minist^uX^cono^36iei, energiei si mediului de afaceri

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul ^ediljilui, apelor si padurilor
Costel Alexe

Ministrulfinantelor publice
Yasile-Fylo^freittf

Bncure^ti, 2lO. \ 2^ . 2oV
Nr.©^



Anexa nr 1

Lista sectoarelor si subsectoarelor eligibile in temeiul prezentei ordonante de urgen|:a
considerate ex ante ca fiind expuse unui rise important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon

ca urmare a costurilor emisiilor indirecte

In scopul prezentei ordonanfe de urgen|a, o instalatie de^inuta de beneficiarul ajutorului poate primi ajutor 
de stat pentru costurile cu emisiile de gaze cu efect de sera transferate in pretul energiei electrice numai daca 
isi desfasoara activitatea in unul dintre sectoarele sau subsectoarele de mai jos. Niciun alt sector sau 
subsector nu va fi considerat eligibil pentru un astfel de ajutor de stat.

Cod CodDescriereNr
CAEN CAEN

Rev.2

Productia de aluminiu 27.42 24.421

Extractia mineralelor pentru industria chimica §i a ingrasamintelor 
naturale

14.30 08.91•2

Fabricarea altor produse chimice anorganice 24.13 20.133

Productia de plumb, zinc si cositor 27.43 24.434

Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele 18.10 14.115

Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 
inclusiv fevi de otel fara sudura

27.10 24.106

Fabricarea Mrtiei si a cartonului 21.12 17.127

Fabricarea ingrasamintelor §i a produselor azotoase 24.15 20.158

27.44 24.449 Productia de cupru

Fabricarea altor produse chimice organice de baza 24.14 19.1010

Filarea fibrelor tip bumbac 17.11 13.1011

Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale 20.6024.7012

Extractia minereurilor feroase 13.10 07.1013

Urmatoarele subsectoare din cadrul sectorului Fabricarea materialelor 
plastice in forme primare (2416, Cod CAEN Rev. 2-2016):
Polietilena de joasa densitate (LDPE)
Polietilena lineara de joasa densitate (LLDPE)
Polietilena de inalta densitate (HDPE)
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Polipropilena (PP)
Clorura de polivinil (PVC) 

Policarbonat (PC)

24161050
24165130
24163010
24164040

Urmatorul subsector din cadrul sectorului fabricarii celulozei (2111, 
Cod CAEN Rev.2-1711):
Pasta mecanica
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Anexa nr. 2

Definitii si mod de calcul diversi parametrii care se utilizeaza 
in formulele de calcul pentru stabilirea compensa|:iilor ce se acorda

In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele 
semnifieatii:
a) administraterul / autoritatea care acorda ajutorul de stat - Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaeeri;
b) ajutorul de stat - oriee masura eare indeplineste eriteriile de la art. 107 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene;
c) anul de decontare - oricare dintre anii calendaristici intre 2018 pana in 2020 pentru eare se 
aeorda ajutorul;
d) beneficiarul ajutorului de stat - o intreprindere care indeplineste condi|iile prevazute de 
art. 5 din prezenta ordonanta de urgenfa si care primeste ajutorul de stat;
e) consumul de energie electrica de referinta (exprimat in MWh) - consumul mediu anual 
de energie electrica in cadrul instalafiei (inclusiv consumul de energie electrica pentru 
fabricarea produselor extemalizate eligibile pentru ajutorul de stat) in cursul perioadei de 
referinta 2011-2017. Pentru calcularea consumului de energie electrica de referinta, cu 
respectarea Orientarilor, se aplica urmatoarele reguli:

i. Pentru instalatiile care s-au aflat in fimctiune in fiecare an pe intreaga perioada de 
referinta cuprinsa intre 2011 si 2017, consumul de energie electrica de referinta este 
consumul mediu de energie electrica al instalatiei in perioada de referinta, anul 
calendaristic cu volumul cel mai scazut excluzandu-se din aceasta perioada de referinta 
de sapte ani;

ii. Daca in intervalul de timp 2011 - 2017 instalatia nu s-a aflat in functiune timp de cel 
putin un an, consumul de energie electrica de referinta va fi defmit drept consumul de 
energie electrica anual pana cand vor exista patru ani de functionare inregistrali ai 
instalatiei respective, iar ulterior consumul de energie electrica de referinta va fi media 
consumurilor de energie electrica inregistrate in cei patru ani anteriori acestei perioade 
din care este exclus anul calendaristic cu cel mai mic consum;

iii. In cazul in care, in perioada in care se acorda ajutorul, capacitatea de produclie dintr-o 
instalatie este extinsa semnificativ, consumul de energie electrica de referinta va fi 
majorat incepand cu anul de decontare ulterior anului in care a avut loc extinderea 
semnificativa a productiei, proportional cu extinderea respectiva a capacitalii.

iv. In cazul in care, intr-un anumit an calendaristic, o instalatie isi reduce nivelul de consum 
de energie electrica cu 50 % pana la 75 % in comparatie cu consumul de energie electrica 
de referinta, consumul de energie electrica de referinta pentru anul respectiv de 
decontare luat in calcul pentm stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar in cazul 
unei scaderi a nivelului de consum de energie electrica cu 75 % pana la 90 %, consumul 
de energie electrica de referinta pentru anul respectiv de decontare luat in calcul pentru 
stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. In cazul in care, intr-un anumit an 
calendaristic, o instala|ie i§i reduce nivelul de consum de energie electrica cu cel pujin 
90 % in comparatie cu consumul de energie electrica de referinja, instalatia nu va primi 
niciun ajutor in baza prezentei ordonante de urgenta.



Q costuri eligibile — costurile suportate de catre beneficiar in Einul de decontare ca urmare a 
reflectarii in pretul energiei a costurilor aferente emisiilor de gaze de sera, determinate, dupa 
caz, ca produs intre (i) factorul de emisii de CO2, preful EUA la termen, productia relevanta si 
valoarea de referinta privind eficienfa consumului de energie electrica sau (ii) factorul de emisii 
de CO2 pretul EUA la termen, consumul de energie electrica relevant si valoare altemativa de 
referinta privind eficienta consumului de energie electrica;
g) cota a Uniunii Europene (EUA/EUAA) - un certificat transferabil pentru emiterea unei 
tone de echivalent dioxid de carbon intr-o anumita perioada;
h) extindere semniflcativa a capacitatii - crestere a capacita^ii instalate inijiale a unei 
instalatii, care produce toate consecintele urmatoare:

• au loc una sau mai multe modificari fizice identificabile, care privesc configura|ia tehnica 
si func^ionarea acesteia, altele decat simpla inlocuire a unei linii de producfie existente; si

• instalaiia poate functiona la o capacitate cu cel pu|in 10 % mai mare decat capacitatea 
instalata inifiala a instalafiei inainte de modificare, acesta fiind rezultatul unei investitii in 
active corporate (sau al unei serii de investifii progresive in active corporate).

Pentru ca 0 extindere senmificativa a capacitatii sa determine o majorare a ajutorului in 
conformitate cu prevederile pet. e) de mai sus, instalatia trebuie sa fumizeze 
administratorului/autoritatii care acorda ajutorul de stat dovezi care sa demonstreze ca au fost 
indeplinite criteriile pentru 0 extindere senmificativa a capacitatii §i ca aceasta extindere a fost 
evaluata ca fiind satisfacatoare de catre un verificator / expert independent. Verificarea priveste 
fiabilitatea, credibilitatea si acuratetea datelor fumizate de instalatie si are ca rezultat un aviz 
de verificare, in care se precizeaza cu 0 asigurare rezonabila ca datele transmise nu contin erori . 
semnificative;
i) factorul de emisie de dioxid de carbon - intensitatea maxima specifics a dioxidului de 
carbon pentru Romania, stabilita in conformitate cu anexa IV din Orientarile ETS privind 
ajutoarele la valoarea de 1,101 C02/MWh;
j) instalatie - orice unitate tehnica stationara, in care se desfasoara una sau mai multe activit&ti, 
din sectoarele/ subsectoarele aferente anexei m. 3, prevazute in anexa nr. 1 din Hotararea de 
Guvem nr. 780/2006 privind stabilirea unei scheme de comercializare a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de sera, precum si orice activitate direct legata tehnic de activitatile desfasurate 
pe acel amplasament si care pot genera emisii de gaze cu efect de sera;
k) intensitatea ajutorului - valoarea totals a ajutorului exprimatS ca procentaj din costurile 
eligibile, fiind luate in considerare costurile inregistrate inaintea orieSrei deduced de impozite 
sau alte taxe; intensitatea ajutorului din 2018 panS in 2020 este prevSzuta la art. 6.2 din 
cuprinsul prezentei ordonante de urgentS;
l) Orientarile privind ajutoarele - comunicarea Comisiei „OrientSrile privind anumite mSsuri 
de ajutor de stat acordate in contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de serS dupS 2012", nr. 2012/C 158/04;
m) pretul EUA la termen, exprimat in EUR, inseamnS media simplS a preturilor zilnice EUA 
la termen de un an (preturile ofertei de inchidere) pentru livrarea in luna decembrie a anului 
pentru care se acordS ajutorul, astfel cum se observS la o anumitS bursS de certifieate de dioxid 
de carbon din UE de la data de 1 ianuarie panS la data de 31 deeembrie a anului anterior anului 
pentru care se acordS ajutorul. De exemplu, pentru ajutorul acordat pe 2018, este media simplS 
a prefurilor ofertei de inchidere EUA pentru decembrie 2018 observate de la 1 ianuarie 2017 la 
31 decembrie 2017 la o anumitS bursS de certificate de dioxid de carbon din UE;
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n) produc^ia de referin|:a - exprimata in tone pe an, inseamna productia medie anuala realizata 
in cadml instalatiei in perioada de referinfa 2011-2017; Pentru calcularea productiei de referinta 
se aplica urmatoarele reguli:

i. Pentru instalatiile care s-au aflat in fiinctiune in fiecare an pe intreaga perioada de 
referinta cuprinsa intre 2011 si 2017, productia de referinta este volumul mediu al 
productiei instalatiei in perioada de referinta, anul calendaristic cu volumul cel mai 
scazut excluzandu-se din aceasta perioada de referinta de sapte ani.

ii. Daca in intervalul de timp 2011 - 2017 instalatia nu s-a aflat in functiune timp de cel 
putin un an, productia de referinta va fi defmita ca productia anuala pana cand vor exista 
patru ani de func|ionare inregistrafi ai instalatiei respective, iar ulterior productia de 
referinta va fi media productiilor inregistrate in cei patru ani anteriori acestei perioade 
din care este exclus anul calendaristic cu cel mai mic volum de productie.

iii. in cazul in care, in perioada in care se acorda ajutorul, capacitatea de producfie dintr-o 
instalafie este extinsa semnificativ in sensul art. 4 (h) de mai sus, producfia de referinta 
va fi majorata incepand cu anul de decontare ulterior anului in care a avut loc extinderea 
semnificativa a productiei, proportional cu extinderea respective a capacitafii.

iv. in cazul in care, intr-un anumit an calendaristic, o instalatie i§i reduce nivelul de 
productie cu 50% pana la 75% in comparatie cu producfia de referinfa, productia de 
referinta pentru anul respectiv de decontare luata in calcul pentru stabilirea valorii 
ajutorului se reduce cu 50%, iar in cazul unei scaderi a nivelului de productie cu 75% 
pana la 90%, productia de referinta pentru anul respectiv de decontare luata in calcul 
pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. In cazul in care, intr-un anumit an 
ealendaristic, o instalafie isi reduce nivelul de productie cu cel pufin 90 % in comparafie 
cu productia de referinfa, instalafia nu va primi niciun ajutor in baza prezentei ordonanfe 
de urgenfa.

o) valoare alternativa de referinfa privind eficienfa consumului de energie electrica -
conform Comunicarii Comisiei 2012/C 387/06, reprezinta 80 % din consumul de energie 
eleetrica de referinfa. Aceasta valoare corespunde efortului mediu de reducere impus de 
aplicarea valorilor de referinfa privind eficienfa consumului de energie electrica (consumul de 
energie electrica de referinfa/consumul de energie electrica ex ante). Aceasta se aplica tuturor 
produselor si procedeelor care intra sub incidenfa sectoarelor sau subsectoarelor eligibile, dar 
care nu sunt reglementate de valorile de referinfa privind eficienfa consumului de energie 
electrica stabilite in anexa nr.V.
p) valoarea de referinta privind eficienfa consumului de energie electrica (exprimata In 
MWh/tona de producfie si defmita la nivel Prodcom 8) - consumul de energie electrica specific 
produsului per tona de producfie realizata prin metodele de producfie cele mai eficiente din 
punct de vedere energetic pentru produsul vizat. Pentru produsele din cadrul sectoarelor 
eligibile pentru care Decizia 2011/278/UE a Comisiei a instituit interschimbabilitatea 
combustibilului si energiei electrice, valoarea de referinfa privind eficienfa consumului de 
energie electrica se stabileste in limitele aceluia§i sistem, luand in considerare doar partea 
reprezentata de energia electrica. Valorile de referinfa corespunzatoare privind eficienta 
consumului de energie electrica pentru produsele care fac parte din seetoarele si subsectoarele 
eligibile au fost publicate prin “Comunicarea Comisiei de modificare a Comunicarii Comisiei 
„Orientari privind anumite masuri de ajutor de stat acordate in contextul schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera dupa anul 2012” nr. 2012/C 
387/06 §i sunt prezentate in anexa 5.
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Anexa nr. 3

Valori de referinta privind eficienta consumului de energie electrica pentru produsele cu coduri NACE din anexa II conform ghidului Comisiei
Europene 2012/C 387/06

Procesele acoperite de
produsul de referinta

Codul ProdcomProdus de 

referinta (')

Valoare Unitate de 
referinta Unitate de 

productie 0
NACE de Definitia produsului 0 Descriererelevant (Rev.4 0referinta

1.1)

Aluminiu lichid nealiat, 
neprelucrat, rezultat din 
electroliza

Aluminiul lichid iiealiat, 
neprelucrat, rezultat din 
electroliza, inclusiv unitatile de 
control al poluarii, procesele 
auxiliare §i hala de tumare. Pe 
langa definitiile produsului din 
Decizia2011/278/UE, se 
include ?i atelierul de productie 
a anozilor (anozi pre-arsi). In 
cazul in care sunt fumizati 
anozi dintr-un atelier de sine 
statator din Europa, acest atelier 
nu ar trebui sa beneficieze de o 
compensatie, dat fiind ca a fost 
deja inclus in suma de referinta. 
In cazul in care anozii sunt 
produ§i in afara Europe!, poate 
fi aplicata o corectie.

27421130 Aluminiu sub forma 
bruta, nealiat (exceptand 
aluminiul

sub forma de pulbere §i 
de solzi)

Aluminiu
primar

14,256 MWh/t 
produs 
(consum in 
current 
altemativ)

Tona de aluminiu

lichid nealiat, 
neprelucrat

2742

27421153 Aliaje primare de 
aluminiu brut (exceptand 
aluminiul sub forma de 
pulbere §i de solzi)



Oxid de aluminiu 
(exceptand corindonul 
artificial)

0,225 MWh/t
produs

Tona de alumina 274212002742 Alumina
(rafinare)

Toate procesele legate direct sau 
indirect de productia de alumina

0,036 Tona de otel brut 

(tumat)

Metalurgia secundara, 
instalatiile de preincalzire a 
materialelor refractare, 
instalatiile auxiliare (in special 
de desprafiiire) §i instalatiile de 
tumare pana la taierea 
produselor de otel brut

Otel nealiat produs prin 
alte procedee decat in 
fumale electrice

2710 MWh/t
produs

2710T122
Otel de 
convertizor 
obtinut cu 
insuflare de 
oxigen

Otel aliat, altul decat 
otelul inoxidabil, produs 
prin alte procedee decat 
in fumale electrice

2710T132

Tona de otel brut Otel cu continut mai mic de 
8 % de elemente de aliere 
metalice §i cu un continut

Toate procesele legate direct sau 
indirect de unitatile de proces;
— cuptoml electric cu arc;
— metalurgia secundara;
— tumarea §i taierea;
— unitatea de postcombustie;
— unitatea de desprafiiire;
— posturile de incalzire a 
cuvelor;
— posturile de preincalzire a 
lingourilor tumate;
— uscarea; si
— preincalzirea fiemlui vechi 
sunt incluse.

2710 Otel carbon 
de cuptor 
electric cu

0,283 tC02/t
produs de

fliziune secundara 
(instalatie de 
tumare)

dearc
oligoelemente de un nivel 
care
limiteaza utilizarea la acele 
aplicatii pentm care nu sunt 
necesare o calitate a 
suprafetei
?i 0 procesabilitate inalte

Otel brut: otel nealiat 
produs
in fumale electrice

2710T121

2710T131 Otel brat: otel aliat, altul 
decat otelul inoxidabil, 
produs in fumale 
electrice

(Pe baza 
mediei 
celor mai

2



bune 
10 %)

Otel brut: olel inoxidabil 
si termorezistent, produs 
in fiimale electrice

2710T141

Toate procesele legate direct sau 
indirect de unitatile de proces:
— cuptorul electric cu arc;
— metalurgia secundarS;
— tumarea si tdierea;
— unitatea de postcombustie;
— unitatea de desprafiiire;

— posturile de incalzire a 
cuvelor;
— posturile de preincalzire a 
lingourilor tumate;
— groapa de racire lenta;
— uscarea; si
— preincalzirea fierului vechi 
sunt incluse. Nu sunt incluse 
unitatile de proces: convertizorul 
de FeCr §i stocarea criogenica a 
gazelor industriale.

Tona de otel brut 
inalt aliat

Otel cu continut de 
elemente de aliere metalice 
mai mare sau egal cu 8 % 
sau supus unor cerinte 
riguroase in materie de 
calitate a suprafetei §i de 
prelucrabilitate

Otel inalt 
aliat
de cuptor 
electric cu

0,352 tC02/t
produs

2710

arc

Otel brut: otel nealiat 
produs
in fumale electrice

2710X121

(Pe baza 
mediei 

celor mai 
bune 
10 %)

Otel brut: otel aliat, altul 
decat otelul inoxidabil, 
produs in fumale 
electrice

2710X131
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Otel brut: otel inoxidabil 
5i termorezistent, produs 
In fumale electrice

2710T141

Toate procesele legate direct de 
flinctionarea fumalelor 
Dispozitivele auxiliare nu sunt 
incluse.

Ferosiliciu cu un 
continut de siliciu de 75

FeSi 8,540 MWh/t
produs

Tona de FeSi-75 FeSi-752710 27102020/
24101230final

%

Toate procesele legate direct de 
fumale Procesele auxiliare nu 
sunt incluse.

Tona de FeMn cu 
continut ridicat de 
carbon

Feromangan (in 
conformitate 
cu BREF)

2710 FeMnHC FeMn cu continut ridicat de 
carbon

MWh/t
produs2,760 27102010

Silicomangan cu continut 
diferit de carbon, inclusiv 
SiMn, SiMn cu un continut 
de carbon scazut, SiMn cu 
un continut de carbon foarte 
scazut

Toate procesele legate direct de 
functionarea fumalelor 
Procesele auxiliare nu sunt 
incluse.

Silicomangan, cu
exceptia
FeSiMn

Tona de SiMn 
final

MWh/t
produs 271020303,8502710 SiMn

Toate procesele legate direct sau 
indirect de unitatea de 
electroliza,
inclusiv dispozitivele auxiliare, 
precum motoarele

MWh/t
produs ClorClor 24131111C12 2,461 Tona de clor2413

Toate procesele legate direct de 
fumale. Procesele auxiliare nu 
sunt incluse.

Siliciu cu un continut de 
siliciu < 99,99 %’din 
greutate

Siliciu cu un grad 90-99,99MWh/t
produs 24131155Si metal 11,870 Tona de Si metal2413 %

Toate procesele legate direct sau 
indirect de fumal, inclusiv 
dispozi
tivele auxiliare

Siliciu cu un continut de 
siliciu > 99,99 % din 
greutate

Polisiliciu
ultrapure

MWh/t
produs

Tona de Si metal 
ultrapur

Siliciu cu un grad > 99,99 2413115360,00013 %
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Toate procesele legate direct sau 
indirect de fiimal, inclusiv 
dispozi
tiveJe auxiliare

Carburi, fie cS sunt sauMWh/t
produs

Tonade SiC 100 CarburS de siliciu 100 %SiC 6,200 241354502413 nu% pur definite chimic

Amestec de produse 
chimice cu valoare inalta 
(HVC), exprima ca masS 
totals de acetilenS, etilenS, 
propilena, butadiena, 
benzen ?i hidrogen, 
exceptand HVC obtinute 
din componente de 
alimentare suplimentare 
(hidrogen, etilena, alte 
HVC), cu un continut de 
etilenS al
amestecului total de 
produse de cel putin 30 % 
in greutate §i un continut de 
HVC, gaz combustibil, 
butene §i hidrocarburi 
lichide luate impreuna,al 
amestecului de produse, de 
cel putin 50 % in greutate

Sunt incluse toate procesele 
legate direct sau indirect de 
productia de produse chimice cu 
valoare inalta ca produse 
purificate sau intermediare, cu 
continutul concentrat din HVC 
respective care corespunde 
formei comercializabile cu cea 
mai slabs calitate (hidrocarburi 
C4 brute, benzinS de pirolizS 
nehidrogenatS), exceptand 
extractia hidrocarburilor 
C4 (uzina de butadienS), 
hidrogenarea hidrocarburilor C4, 
hidrotratarea benzine! de pirolizS 
§i extractia compu^ilor aromatici, 
precum ?! activitStile logistice/ 
stocarea in vederea 
efectuSrii operatiimilor zilnice.

Tons de produs 
chimic cu valoare 
inaltS {high value 
chemical, HVC) 
(tons de acetilenS, 
etilenS, PropilenS, 
butadienS, benzen 
§i hidrogen)

Mai multe codmi 
Prodcom - in 
cadrul NACE 

2414

Produse 
chimice cu 
valoare inaltS

tC02/t
produs0,7022414

Hidrocarburi aciclice 
saturate24141120

Hidrocarburi aciclice 
nesaturate; etilenS24141130

Hidrocarburi aciclice 
nesaturate; propenS 
(propilenS)

24141140
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Hidrocarburi aciclice 
nesaturate; butena 
(butilena) si 
izomerii acesteia

24141150

Hidrocarburi aciclice 
nesaturate; buta-1,3- 
diend §i izopren

24141160

Hidrocarburi aciclice 
nesaturate (exceptand 
etilena,propena-butena, 
buta-1,3- diena si 
izoprenul)

24141190

24/20141223 Benzen

Toate procesele legate direct sau 
indirect de subunitatile de 
productie a compu^ilor 
aromatici:
— hidrotratarea benzinei de 
piroliza;
— extractia benzenului/ 
toluenului /xilenului (BTX);
— TDP;
— HDA;
— izomerizarea xilenului;
— unitatile de productie a P- 
xilenului;
— productia cumenului; §i
— productia ciclohexanului sunt 
incluse.

Mai multe coduri 
Prodcom - in 
cadrul NACE 

2414. A se vedea 
documentul 
orientativ 9 

privind
emisiile directe, 

pentru lista 
completa.

Amestec de compusi 
aromatici,
exprimat in CWT (C02 
weighted
tonne - tona de C02 
ponderata)

tC02/t
produs

Tona de C02 
ponderata

Compusi
aromatici2414 0,030
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Negru de fum de fumal. Nu 
sunt incluse in acest produs 
de referinta tipurile de 
negru de fum obtinute prin 
arderea incompleta a 
gazului natural sau a 
hidrocarburilor lichide.

Sunt incluse toate procesele 
legate direct sau indirect de 
productia negrului de fum de 
fumal, precum §i finisarea, 
ambalarea §i arderea cu 
flacdra libera.

Tona de negru de 
film de fumal 
(unitate comerciali 
zabila, > 96 %)

Carbon (negru de film §i 
alte forme de carbon, 
n.c.a.)

Negm de tC02/t
produs1,954 241311302414 fiun

Toate procesele legate direct sau 
indirect de productia:
— stirenului; precum ^i
— a produsului intermediar etil 
benzen (in cantitatea utilizatd ca 
materie prima pentru producerea 
stirenului) sunt incluse.

Tona de stiren 
(produs comerciali 
zabil)

Stiren monomer (vinil- 
benzen, nr. CAS: 100-42-5)

tC02/t
produs 24141250 Stiren2414 Stiren 0,527

Produsul de referinta oxid
de
etilena/etilenglicol include 
produsele:
— oxid de etilena {ethylene 
oxide - EO, puritate inalta);
— monoetilenglicol [MEG, 
tipul standard + tipul fibre 
(puritate inalta)];
— dietilenglicol (DEG);
— trietilenglicol (TEG). 
Cantitatea totala de produse 
este exprimata in echivalent 
EO (EOE), definit ca fiind 
cantitatea de EO (masa) 
incorporata intr-o unitate de 
masa a glicolului specific.

Tona de echivalent 
EO (EOE), definit 
ca fiind cantitatea 
de EO (masa) 
incorporata intr-o 
unitate de masa a 
glicolului specific

Sunt incluse toate procesele 
legate direct sau indirect de 
unitatile de
proces: productia de EO, 
purificarea EO ?i sectia de 
glicoli.

Oxid de 
etilenS/etileni 
glicoli 
EO/EG

tC02/t
produs 24146373 Oxiran (oxid de etilena)0,5122414

24142310 Etilen glicol (etandiol)
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2,2-oxidietanol
(dietilenglicol)24146333

Toate procesele legate direct sau 
indirect de unitatea de electroliza 
a zincului, mclusiv dispozitivele 
auxiliare

Zinc brut, nealiat 
(exceptand zincul sub 
forma de praf, pulberi §i 
solzi)

Electroliza
zincului

MWh/t
produs Tona de zinc Zinc primar 274312304,0002743

Aliaje de zinc brut 
(exceptand zincul sub 
forma de praf, 
pulberi §i solzi)

2743125

Tond de amoniac 
fabricat, exprimat 
ca productie 
comercializabila 
(nets) ?i cu o 
puritate de 100 %

Sunt incluse toate procesele 
legate
direct sau indirect de productia 
amoniacului si a hidrogenului ca 
produs intermediar.

Amoniacul (NH3) care se 
inregistreaza in tone 
produse

tC02/t
produs Amoniac anhidru24151075Amoniac 1,619415

8



Anexa nr. 4
Cerere de emitere a acordului de finan|are

Data inregistrarii:__
Numarul inregistrarii:

, avand datele de identificare mentionate la pet. I,
, avand calitatea de

____________________ , solicit acordarea unei subventii directe pentru compensarea
costurilor cu emisiile de gaze cu efect de sera transferate in pretul energiei electrice, in 
conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonan^a de urgenta a 
Guvemului nr. [...], cu modificarile si completarile ulterioare.

Subscrisa,
reprezentata legal prin domnul/doamna

I. Prezentarea intreprinderii

Denumirea intreprinderii:_____________________
Data inregistrarii intreprinderii:________________
Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului:
Codul de identificare fiscala:
Adresa:
Telefon:

cod postal:
, fax: E-mail: , Forma juridica:

Tipul intreprinderii: 
IMM': LI 
Societa^i marP: |J 

Obiectul principal de activitate:

Cod CAEN:

Obiectul secundar de activitate pentru solicita subventia:care se

Cod CAEN:

Numarul de angajali la data inregistrarii cererii de emitere a acordului de finantare:

* lAAM sunt definite, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea mfiintarii fi dezvoltarii tntreprinderilor mici ji mijlocii, cu 
modificarile ji completarile ulterioare, ca societafi cu numarul mediu scriptic de personal pana la 250 (inclusiv) de angajap 
raportat in anul anterior, care realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau 
care depn active totale ce nu depajesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situapi financiare aprobate. 

^ Societatea mare este acea societate care nu indeplinejte criteriile pentru Tncadrarea Tn categoria lAAM-urilor.



II. Situa|ia intreprinderii m absenfa acordarii subven^iei

Consumul estimat de energie;
Valoarea estimata a costurilor cu emisiile de gaze cu efect de sera transferate in pre^ul energiei 
electrice:
Estimare privind ponderea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de sera transferate in pretul 
energiei electrice in costul total cu energia electrica:
Datele de la pet. II sunt aferente anului anterior depunerii cererii de emitere a acordului de 
finantare.

MWh.

lei.

%.

III. Declaratie pe propria raspundere

, identificat/identificata cu actul de
la data de 
____ , str.

Subsemnatul/Subsemnata, 
identitate seria , eliberat de _ 

, cu domiciliul in localitatea 
bl. _____

nr.

, ap.
___ , in calitate de reprezentant legal al intreprinderii
, declar pe propria raspundere ca:

nr. sc. .5 -

sectorul/judelul

a. intreprinderea asigura din surse proprii, pe perioada derularii schemei, plata diferentei 
dintre subven^ia primita si nivelul efectiv al valorii costurilor cu emisiile de gaze cu efect 
de sera transferate in preful energiei electrice, calculate conform prevederilor prezentei 
scheme de ajutor de stat;

b. va respecta criteriile de eligibilitate prevazute la art. VI, alin. (1) pe toata perioada de 
valabilitate a acordului de finantare;

c. intreprinderea se angajeaza sa menfina evidenta contabila separata pentru obiectivul 
secundar de activitate^.

d. toate informafiile fumizate si consemnate in prezenta cerere sunt corecte.

inteleg ca orice incorectitudine in prezentarea informatiilor si a documentelor atasate in scopul 
de a obfine avantaje pecuniare este pedepsita conform legii.

Numele;________________________
Functia:________________________
Semnatura autorizata a solicitantului (cererea va fi semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
legal intreprinderea):___________________
Data semnarii:

^ Se completeaza daca finan^area se solicit! pentru obiectul secundar de activitate.



Anexa nr 5
Acordul de finan^are^

MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
Unitatea de implementare_________________________________________
Data inregistrarii:_______________________________________________
Numarul inregistrarii:____________________________________________

DESTINATAR:
Denumireaintreprinderii:_____________________
Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului: 
Codul de identificare fiscala:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

, fax:

______ va comunicam
, prin care intreprinderii

___________________________  i se acorda plata unei subventii directe in cuantum de
_______ lei pentru compensarea costurilor cu emisiile de gaze cu efect de sera transferate in
pretul energiei electrice.

Ca urmare a Cererii dumneavoastra nr. 
Acordul de fmanfare nr.

din data de
din data de

Prezentul acord de fmantare este acordat in baza documentatiei depuse de dumneavoastra, in 
calitate de solicitant si este valabil pentru un an, cu posibilitatea de a fi reinnoit anual, prin 
raportare la bugetele anuale disponibile, sub rezerva constatarii indeplinirii criteriilor de 
eligibilitate in cadrul verificarilor anuale realizate de catre unitatea de implementare.

Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri
[...]

Se completeaza de catre unitatea de implementare.
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