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Lege privind aprobarea Ordonanfei de urgen^a a Guvernului 
pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare 

Societatii „Complexul Energetic 01tenia”-S.A.

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii proiectului de act normativ

1. Descrierea 
situa^iei actuale

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. (”CE 
Oltenia” sau ’’Compania” sau ’’Societatea”) este o societate 
pe ac^iuni, infiintata m conformitate cu prevederile HG nr. 
1024/2011 privind unele masuri de reorganizare a 
producatorilor de energie electrica de sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comer^ului §i Mediului de Afaceri, 
prin infiinlarea Societatii Comerciale Complexul Energetic 
Oltenia S.A., prin fuziunea prin contopire a Societatii 
Comerciale Complexul Energetic Craiova S.A., Societatii 
Comerciale Complexul Energetic Rovinari S.A.,Societatii 
Comerciale Complexul Energetic Turceni S.A. §i Societatii 
Nationale a Lignitului Oltenia S.A.

Cu o putere disponibila de 3570 MW, Complexul 
Energetic Oltenia este principalul producator de energie din 
Rom^ia pe baza de lignit indigen, cota sa de piata fiind de 
circa 22-24%. Pana in prezent, Complexul Energetic Oltenia 
a contribuit semnificativ la asigurarea securitatii energetice 
nationale,in principal in momentele extreme de seceta 
prelungita sau in perioade de iama cu temperaturi scazute, 
perioade in care aportul adus de centralele pe carbune in 
structura productiei a crescut pana la aproape 35%.

in conditiile in care costurile politicilor de decarbonare, 
adoptate la nivel european, sunt transferate producatorilor de 
energie pe combustibili fosili (in special carbune), chiar |i in 
conditiile unor masuri de restructurare majore, companiile pe 
carbune se alia in imposibilitatea de a concura in piata de



electricitate cu ceilal^i producatori de energie, baza^i pe gaze 
naturale (pentm care emisiile sunt la jumatate), cu 
hidroenergia, energia nucleara sau sursele regenerabile de 
energie.

Societatea "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. este 
unul din principalii furnizorUde Servicii Tehnologice de 
Sistem pentru CNTEE Transelectrica servicii care sunt 
prestate prin participarea la licitatii organizate de Operatorul 
de Transport si Sistem.

Totodata Complexul Energetic Oltenia asigura agentul 
termic pentru incalzirea centralizata si apa calda menajera a 
municipiului Craiova aproximativ 300.000 de locuitori.

Uniunea Europeana, care este pe locul trei in lume in 
ceea ce prive§te emisiile de CO2, a stabilit, pentru anul 2030, 
un obiectiv mai ambi^ios de reducere a emisiilor de CO2 cu 
55% fata de nivelul din 1990. Acest obiectiv ambitios este, 
de asemenea, parte a angajamentului Uniunii Europene in 
cadrul Acordului de la Paris din 2015.

Pentru a-si indeplini acest angaj ament, UE a stabilit un 
sistem de comercializare a cotelor de GES in cadrul UE. 
Fiecare cota reprezinta permisiunea de a emite o tona de 
dioxid de carbon (CO2) sau de dioxid de carbon echivalent 
pe parcursul unei perioade specificate.

Sistemul de comercializare a certificatelor de emisii 
(ETS) reprezinta un principiu fundamental al politicilor UE 
in vederea combaterii schimbarilor climatice §i totodata un 
instrument-cheie pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera rezultate din industrie.

in aceste condifii, incepand cu anul 2013 si pana in 
2017, Societatea “Complexul Energetic Oltenia" - S.A. a 
achizitionat, in vederea conformarii la cerintele de mediu, in 
medie, 1 certificat CO2 pentru fiecare MWh produs, la prefuri 
ale certificatelor de CO2 care au variat intre 3 §i 7 
euro/certificat, reu§ind sa intemalizeze acest pret al 
certificatelor de CO2 prin masuri de eficientizare a activitatii, 
dar §i disponibilizand circa 6.000 de angajati.

incepand cu trimestrul IV 2017, in contextul noii 
Directive EU-ETS, pretul certificatelor de CO2 a crescut de 
la 7 euro/certificat la peste 30 euro/certificat,la finalul anului 
2020, acesta avand in continuare un trend crescator, 
inregistrand la data de 15 martie 2021, un pref de 43 e/Tco2, 
devansand prognozele facute de Comisia Europeana si alte 
institutii europene inainte de implementarea noii directive.



prognoze care aratau o crestere lenta, liniara, pana la circa 30 
^ 35 euro/certificat in 2030.

In contextul evolutiei impredictibile a pretului 
certificatelor de CO2, a imposibilitatii recuperarii totale din 
piata de energie a costurilor generate de acestea, desi situatia 
economico-fmanciara a societafii s-a deteriorat, pentru 
evitarea apliearii de amenzi de 100 euro/certificat in cazul 
neconformarii, Societatea “Complexul Energetic Oltenia" - 
S.A. a fost nevoita sa depuna eforturi importante pentru 
acoperirea valorii certificatelor de C02.

Astfel, Societatea “Complexul Energetic Oltenia" - 
S.A. a reusit sa achizitioneze certificatele de C02 aferente 
anului 2018 cu costuri foarte importante, care au impactat 
financiar semnificativ anul 2019 §i care au determinat o 
imposibilitate de a mai accesa credite, amanarea la piata a 
unor datorii aferente anului 2018 din veniturile anului 2019, 
dar si incheierea unor contracte de imprumut pentru 
certificatele de C02, care au trebuit retumate in anul 2019.

Suma pentru acoperirea valorii certificatelor C02 
pentru anul 2019 a fost imprumutata de la Guvemul 
Romaniei, sub forma unui ajutor individual de salvare 
acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 12 din 
04 februarie 2020 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare.

Europene 
acordarea unui

Prin Decizia Comisiei nr.
C(2020)1068/24.02.2020, s-a autorizat 
ajutor de salvare pentru CEO, sub forma unui imprumut in 
valoare de 251.046.025 euro, pentru acoperirea necesarului 
de lichiditati necesar pentru cheltuielile curente urgente, 
inclusiv pentru achizitionarea certificatelor de emisii de 
dioxid de carbon.

Ca urmare a faptului ca, pana la scadenta imprumutului 
de salvare, acordat in baza OUG nr.12/2020, CEO nu a putut 
rambursa
prenotificata, la data de 29.06.2020, Comisiei Europene, 
propunerea privind Planul de restmcturare al CEO.

La data de 4 decembrie 2020, a fost notificat Comisiei 
Planul de restructurare al Societatii Complexul Energetic 
Oltenia SA- SA 59974.

Ajutorul de restmcturare notificat este in valoare de 
1,33 miliarde Euro si consta intr-un ajutor pentru salvare in 
valoare de 0,25 miliarde Euro deja acordat, un imprumut 
suplimentar garantat de stat de 0,31 miliarde euro si o

imprumutul §i dobanzile aferente, a fost



subventie de stat in valoare de 0,77 miliarde Euro. Planul de 
restructurare acopera perioada 2021-2030, insa perioada in 
care este acordat ajutorul de restructurare acopera doar anii 
2021-2025.

Pentru anul 2021 este prevazut un ajutor de stat in suma 
de 241,4 milioane Euro, dinxare_19_2,9_milioane Euro pentru 
achizitia certificatelor de C02 §i 48,5 milioane de Euro 
pentru asigurarea lichiditatilor necesare desf^urarii 
activitatii.

in prealabil, in data de 18.11.2020, Guvernul Romaniei 
a aprobat Memorandumul cu tema ’’incadrarea ajutorului de 
stat pentru restructurarea Societatii Complexul Energetic 
Oltenia SA, in suma de 1.326,7 milioane Euro, in politicile 
economico- bugetare §i fmanciare ale statului roman, pentru 
perioada 2021-2025” in care pentru anul 2021 este prevazuta 
alocarea sumei de 241,4 milioane Euro.

Prin Decizia SA 59974 (2021/C) (ex 2020/N, SA 
58053 2020/PN)- Romania Restructurarea Complexului 
Energetic Oltenia SA, Comisia Europeana DG- Competition, 
a deschis, la data de 05.02.2021, procedura prevazuta la 
art. 108 alineat (2) din Tratatul privind Functionarea Uniunii 
Europene (”TFUE”) cu privire la ajutorul de stat pentru 
restructurarea Complexului Energetic Oltenia SA, pentm a 
evalua daca masurile de sprijin acordate de autoritatile 
romane Complexului Energetic Oltenia SA sunt conforme 
cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate 
intreprinderilor aflate in dificultate, investigate care poate sa 
se extinda dupa termenul limita de 30.04.2021 pana la care 
trebuie achizitionate si restituite certificatele de C02.

Romania a transmis Comisiei Europene, in termen, 
toate informatiile care pot contribui la evaluarea ajutorului 
restructurare care formeaza obiectul procedurii de 
deschidere a investigaliei cu privire la ajutorul de stat pentru 
restructurarea Complexului Energetic Oltenia SA.

In contextul politicilor europene actuale de 
decarbonare, care au drept rezultat utilizarea din ce in ce mai 
redusa a combustibililor fosili §i mai ales a carbunelui, 
precum si in contextul asumarii, de catre Romania, in cadrul 
Planului National Integral Energie Schimbari Climatice 
(PNIESC) a unor tinte si obiective dare in domeniul 
decarbonarii, cre§terii ponderii surselor regenerabile de 
energie §i a masurilor de eficienta energetica, Complexul 
Energetic Oltenia SA a realizat un Plan de decarbonare care



sa li permita o tranzitie cat mai realista si sustenabila catre o 
productie de energie electrica cu emisii reduse de carbon.

Acesta este inclus in Planul de restructurare notificat, 
care cuprinde masuri de eficientizare a activita^ii 
Societatii, in producerea energiei electrice, in linie cu noile 
politici energetice, prin, decarbonarea capacitatilor de 
productie §i realizarea transferului de la eapacitatile pe 
carbune la capacitati bazate pe gaze naturale §i surse 
regenerabile de energie, care vor conduce la reducerea 
costurilor cu certificatele de C02.

Complexul Energetic Oltenia SA are obligativitatea 
conformarii unui numar total de 7.154.902 de certificate de 
C02-faza 3 pana la data de 30.04.2021.

Pana la data de 17.03.2021 societatea a achizitionat un 
numar de 748.000 certificate, ramanand de achizitionat 
6.406.902 certificate C02-faza 3. In situatia neconformarii 
pana la data de 30.04.2021, CE Oltenia va fi obligata la plata 
unei penalitati de 100 euro, pentru fiecare tona de dioxid de 
carbon echivalent emisa pentru care nu restitute certificatele 
de emisii de gaze cu efect de sera.

CE Oltenia a inifiat implementarea tuturor masurilor de 
eficientizare a activitatilor existente prevazute in Planul de 
Restructurare - inchideri de gmpuri energetice si cariere, 
optimizarea activitatilor operationale si a numarului de 
personal, etc., dar si a investifiilor in active noi - centrale pe 
baza de gaze naturale si regenerabile -cuprinse in Planul de 
decarbonare, care se vor derula insa pe o perioada de pana la 
cinci ani si care nu vor mai putea fi realizate daca CE Oltenia 
va fi obligata la plata penalitatii de 100 euro pe fiecare tona 
de dioxid de carbon echivalent

Securitatea energetica reprezinta principalul pilon 
pentru Romania iar realizarea transferului de la carbune la 
gaz si regenerabile, conform unui plan de decarbonare bine 
defmit in timp si fmanciar este crucial pentru atingerea 
tintelor §i obiectivelor Romaniei pentru anul 2030. 
Menlinerea capacitatilor de producfie la CEO in perioada 
2021-2025 este absolut necesara pentru asigurarea securitatii 
energetice a Romaniei §i stabilitatea retelei na^ionale de 
electricitate, datorita contextului regional in care state 
precum Ungaria §i Grecia sunt importatoare nete de cca 3000 
MW in fiecare ora, in timp ce Bulgaria poate exporta numai 
in anumite perioade ale anului cca 750MW (date ENTSO E 
2020).
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Reducerea capacita^ilor pe lignit pana la phase-out 
trebuie sa fie aliniata cu cre§terea regenerabilelor in sistem si 
punerea in operare a unor centrale noi pe gaze, cu 
posibilitatea utilizarii gazelor verzi, pentru a atinge tintele de 
energie §i clima in 2030 si pentru a pregati sistemul energetic 
din Romania pentru neutralitate climatica in 2050, in acord 
cu Green Deal.

Este de importanta strategic^ pentru Romania sa puna 
in operare capacitati noi de producere pentru a se putea 
incadra in etapa de tranzitie catre decarbonare. Proiectele noi 
ale CEO pe gaze naturale §i regenerabile sunt incluse atat in 
PNIESC cat §i in Strategia energetica.

Practic, acest Plan de restructurare al CEO este prima §i 
cea mai mare actiune de decarbonare a sectorului de 
producere din Romania. Capacitatea instalata pe baza de 
lignit va scadea de la 3570 MW (inceputul anului 20201) la 
660 MW (numai doua grupuri la Rovinari) la inceputul 
anului 2027, ceea ce inseamna o reducere de 82% in 6 ani.
Reducerea anuala de emisii de C02 provenite din lignit este 
de 4 mil tone (de la 8.6 mil tone in 2021 la 2.6 mil tone in 
20207).

Operarea celor doua unitati de la Rovinari, dupa anul 
2025 are ca fimdamentare asigurarea securitatii energetice in 
baza unui mecanism de piata. in absenfa unui astfel de 
mecanism, aceste unitati nu vor opera, subiectul fiind in 
atentia Transelectrica, care isi va actualiza asigurarea 
adecvantei sistemului energetic national in context regional.

Aceasta abordare va reprezenta a doua si ultima faza a 
planului de deacrbonare a combustibililor fosili in Romania.

Planificarea de operare a capacitafilor pe lignit este in 
linie cu analiza de adecvanta a Transelectrica, care confirma 
necesitatea capacitatilor CEO pentru asigurarea securitatii 
energetice a RO in perioada 2021-2030.

in concluziile ultimelor analize de adecvanta a 
Sistemului Energetic National (denumit in continuare SEN) 
realizate de CNTEE Transelectrica - in calitate de Operator 
de Transport §i Sistem s-a evidentiat ca “inchiderea activitatii 
la centralele pe carbune, corelat cu nerealizarea grupurilor 
noi preconizate, are impact negativ asupra adecvantei §i 
securitatii energetice la nivel national §i chiar regional, efect 
multiplicat in ipotezele unor conditii meteorologice severe 
caracterizate de o crestere a consumului intern net si de lipsa 
sursei primare pentru centrale electrice ( lipsa vant/apa) si



eventuale probleme in reteaua de transport gaze naturale, 
situa^ie in care capacitatea lipsa la varfiil de sarcina depaseste 
capacitatea de import a Retelei Electrice de Transport 
astfel SEN nu mai dispune de resursele necesare acoperirii 
consumului de energie electrica, cu utilizarea la maxim a 
capacitatii transfrontaliere de import.

De succesul programului de decarbonare al CEO 
depinde gestionarea tranzitiei zonelor bazate pe carbune din 
Romania, acestea fiind cele mai afectate de politicile actuale 
associate Green Deal. Prin Planul de restructurare al CEO, 
coroborat cu Planurile Teritoriale de tranzitie, se asigura 
sustinerea zonelor miniere in procesul de tranzitie, se 
identifica oportunitati de dezvoltare a zonelor respective, de 
recalificare profesionala a persoanelor disponibilizate §i 
utilizarea fondurilor europene destinate acestui process.

Accesarea fondurilor se realizeaza in mod coordonat cu 
tintele §i obiectivele din PNIESC, cu masurile de reforma in 
zonele miniere afectate, bazate pe combustibili fosili, 
respectiv cu planurile de decarbonare §i masurile de 
restructurare ale operatorului energetic CEO precum §i 
Planurile teritoriale de tranzitie.

Din discutiile cu COM a rezultat ca planul merge in 
directia buna dar mai sunt necesare eforturi pentru 
credibilitatea pachetului de transformare catre decarbonare 
care sa conduca la succesul acestuia §i care sa asigure 
tranzi^ia energetica a Romaniei. Continuarea reformelor de 
decarbonare este absolut necesara iar Planul de restructurare 
al CEO trebuie sa raspunda preocuparilor Comisiei §i care sa 
ii permita acesteia sa adopte o decizie pozitiva.

Avand in vedere cre§terea rapida a prelului de 
certificate de C02, reducerea accelerata a capacitatilor de 
lignit este singura op];iune. Planul de restructurare al 
Complexului Energetic Oltenia este doar prima faza a 
procesului de decarbonare. In acest context, Romania nu isi 
poate permite sa blocheze capacitatea de productie a 
Complexului Energetic Oltenia §i implicit a programului de 
reforma a sectorului de producere din Romania, deoarece 
trebuie sa se asigure ca are suficienta capacitate proprie si nu 
sa se bazeze pe exporturile tarilor vecine. Prin urmare, 
aceasta devine o problema stringenta, deoarece, pana la 30 
aprilie 2021, Complexul Energetic Oltenia trebuie sa 
gaseasca o solutie pentru a plati certificatele de C02.



In acest context, pentru a asigura continuarea reformei' 
in sectorul de producere pe baza de lignit, sunt de maxima 
urgenta urmatoarele doua ac^iuni:

achizitionarea certificatelor de C02 pentru 
conformitatea cu obligatiile pe 2020. Plata 
certificatelor de C02 este parte a Planului de 
restructurare si neplata acestora conduce la 
compromiterea planului §i reforma in producerea 
energiei electrice precum si intregul proces de 
decarbonare si tranzi|ie catre neutralitatea climatica 
pentru anul 2050;

- respectarea planificarii constructiei de capacitati noi 
de productie bazate pe surse regnerabile de energie si 
gaze naturale, cu tehnologii de producere a 
hidrogenului.
Fara interventia statului, CE Oltenia nu i§i va putea 

asigura necesarul de lichiditali pentru achiztionarea 
deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de sera 
provenite de la fiecare instalatie detinuta §i pentru restituirea 
certificatelor aferente cantitafii de energie electrica produsa, 
in anul 2020 pana la data de 30.04.2021, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvernului nr.780/2006 privind 
stabilirea scheme! de comercializare a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de sera, cu modificarile §i completarile 
ulterioare §i desfasurarea activitafii curente, existand riscul 
potential de a intra in insolventa sau faliment, avand in 
vedere ca CE Oltenia nu dispune de resursele financiare 
necesare

Din aceste motive si pentru evitarea aplicarii 
penalitatii de 100 Euro/tona de dioxid de carbon echivalent, 
s-a apreciat ca oportuna acordarea ajutorului de stat prevazut 
in Planul de restructurare notificat, pentru anul 2021.

Elementele care vizeaza interesul general public §i 
constituie o situafie de urgenfa §i extraordinara a carei 
reglementare nu poate fi amanata sunt urmatoarele:

„intrucat Societatea “Complexul Energetic Oltenia" - 
S.A. nu dispune de resursele financiare necesare, aflandu-se 
in imposibilitatea de a achizifiona deflcitul de certificate de 
emisii de gaze cu efect de sera, pentru a asigura necesarul de 
certificate care sa acopere cantitatea totala de emisii de gaze 
cu efect de sera provenite, in anul 2020, de la fiecare 
instalafie definuta, pentru a putea respecta obligafia de a 
restitui, ca operator de instalafii de producere a energiei
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electrice, un numar de certificate, in conformitate cu 
prevederile Hotararii Guvemului nr. 780/2006 privind 
stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii 
de gaze cu efect de sera, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.

Avand in vedere faptul ca Societatea "Complexul 
Energetic Oltenia" - S.A. este principalul producator de 
energie din Romania pe baza de lignit indigen, cota sa de 
piata fiind de circa 24% si pana in prezent contribuind 
semnificativ la asigurarea securitafii energetice nationale, in 
principal in momentele extreme de seceta prelungita sau in 
perioade de iama cu temperaturi scazute, perioade in care 
aportul adus de centralele pe carbune in structura productiei 
a crescut pana la aproape 35%,

Intrucat este cel mai mare producator de energie 
electrica pe baza de earbune la nivel national, intreruperea 
activitafii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul 
Energetic Oltenia”- SA. va erea o problema majora de 
adecvanfa a Sistemului Energetic National, deoarece nu se 
va mai dispune de resursele necesare acoperirii consumului 
de energie electrica, cu utilizarea la maxim a capacitatii 
transfrontaliere de import,

Tinand cont de faptul ca Societatea „Complexul 
Energetic Oltenia”- S.A. este cel mai mare operator 
economic din regiunea Olteniei, intreruperea activita^ii ar 
cre§te senmificativ rata §omajului §i ar inrautafi condifiile de 
trai in cadrul comunitafilor locale,

Luand in considerare ca Societatea "Complexul 
Energetic Oltenia" - S.A. este singurul operator economic 
care fumizeaza agent termic in municipiul Craiova din 
judeful Dolj, intreruperea activitafii acestuia ar afecta 
activitatea de produefie, transport, distribufie §i flimizare 
energie termica,

Intrucat aceste aspecte indica o perturbare grava a 
Sistemului Energetic National in situatia in care Societatea 
“Complexul Energetic 01tenia”-S.A. nu si-ar continua 
activitatea, cat si dificultafi sociale majore in cadrul 
comunitatilor din regiunea Olteniei, in situatia in care 
societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare 
pentru restructurarea activitatii si viabilizarea pe termen 
lung, astfel incat sa isi poata desf^ura activitatea fara sprijin 
din partea statului.



Avand in vedere ca in conditiile in care Societatea 
’’Complexul Energetic 01tenia”-S.A isi inceteaza activitatea 
statul roman ya inregistra in urmatorii 3-5 ani pierderi 
semnificative la bugetul de stat, prin scaderea veniturilor 
provenite din impozite, taxe §i contributii directe ale
companiei,

Tinand cont de faptul ca ajutorul de restructurare a fost 
notificat Comisiei Europene, in vederea evaluarii 
compatibilitatii planului de restructurare cu normele 
prevazute in Orientarile privind ajutoarele de stat pentru 
salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate,

Intrucat de succesul programului de decarbonare al 
CEO depinde gestionarea tranzitiei zonelor bazate pe 
carbune din Romania, acestea fiind cele mai afectate de 
politicile actuate asociate Green Deal. Prin Planul de 
restructurare al CEO, coroborat cu Planurile Teritoriale de 
tranzitie, se asigura sustinerea zonelor miniere in procesul de 
tranzitie, se identified oportunitati de dezvoltare a zonelor 
respective, de recalificare profesionala a persoanelor 
disponibilizate si utilizarea fondurilor europene destinate 
acestui proces.

Avand in vedere conditiile in care se afla Societatea 
„Complexul Energetic Oltenia”- S.A, pentru evitarea 
aplicarii penalitalii de 100 euro,~pentru fiecare tona de dioxid 
de carbon echivalent emisa pentru care nu restitute 
certificatele de emisii de gaze cu efect de sera in termenul 
legal.

Tinand cont de faptul ca neadoptarea acestor masuri 
imediate ar avea consecinte negative imediate asupra 
activitatii companiei, fapt ce: a) poate avea implicatii 
negative asupra stabilitatii Sistemului Energetic National, b) 
va influente negativ atat conectivitatea interna, cat §i 
interna^ionala a Romaniei, c) poate conduce la un impact 
social negativ asupra angajatilor proprii, prin posibilitatea 
pierderii locurilor de munca, dar §i asupra celor care 
desfasoara activitati in cadrul operatorilor economici cu care 
CEO colaboreaza orizontal,

Elementele de mai sus vizeaza interesul general 
public §i constitute o situa^ie de urgen^a §i extraordinara, a 
caret reglementare nu poate fi amanata.________________ _

Prin proiectul de act normativ se supune aprobarii 
acordarea unei finan^^i sub forma de grant Societatii 
’’Complexul Energetic Oltenia”- SA, in vederea

2. Schimbari 
preconizate



achizitionarii deficitului de certificate de emisii de gaze cu 
efect de sera, pentru a asigura necesarul de certificate care sa 
acopere cantitatea totala de emisii de gaze cu efect de sera 
provenite, in anul 2020, de la fiecare instala^ie de^inuta si 
asigurarea lichiditatilor necesare desfa§urarii activitatii.

Masurile vizeaza in principal urmatoarele:
-Acordarea unei finantari sub forma de grant, in valoare de 
1.180.446 mii lei, reprezentand contravaloarea in lei a 
sumei de 241.4 mil euro, parte din ajutorul de restructurare 
notificat la data de 4 decembrie 2020, in scopul achizi^iei 
parfiale de certificate de emisii de gaze cu efect de sera 
aferente anului 2020.
- Ajutorul de stat se suporta integral de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Energiei aprobat pe anul 2021.
- Pentru anul 2021 se propune a ca Ministerului Energiei, sa 
poata beneficia prin hotar^e a Guvernului, de sume din 
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut 
in bugetul de stat pe anul 2021 pentru asigurarea sumelor 
necesare platii ajutorului de stat prin derogarea de la 
prevederile art. 30 alin. (2) din LCgea privind finantele 
publice nr. 500/2002, cu modific^ile §i completarile 
ulterioare
-Societatea ’’Complexul Energetic 01tenia”-SA are obligatia 
de a mentine evidente distincte aferente cheltuielilor care fac 
obiectul ajutorului de stat acordat sub forma de grant si este 
responsabila pentru respectarea destinatiei fmantarii 
acordate.
-Ajutorul de stat pentru anul 2021, care face obiectul 
prezentului proiect de act normativ, este o masura de sprijin 
ce face parte dintr-un plan mai amplu de masuri incluse in 
ajutorul de restructurare notificat.
-Neaprobarea Planului de restructurare de catre Comisia 
Europeans, nerespectarea de catre Societatea ’’Complexul 
Energetic Oltenia ”-SA a destinatiei sumelor acordate prin 
prezentul proiect de act normativ, sau a masurilor cuprinse in 
Planul de restructurare, determina aplicarea de catre 
Ministerul Energiei a masurilor necesare in vederea 
recuperarii ajutoarelor de stat si a dobanzilor aferente, in 
conditiile legii.

3. Alte 
informafii

Aprobarea acordarii ajutorului de stat pentru Societatea 
’’Complexul Energetic Oltenia ”-SA se face cu incadrarea in 
prevederile bugetare 2021.
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Secfiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

1. Impactul 
macroeconomic

S-au indeplinit procedurile prevazute de art. 7 din 
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr.77/2014 
privind procedurile nationale in domeniul ajutorului 
de stat, precum §i pentru modificarea §i 
completarea Legii concurenlei nr. 21/1996, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.___________
Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

1*. Impactul asupra 
mediului concurenlial §i 
domeniului ajutoarelor 
de stat

2. Impactul asupra mediului 
de afaceri

2^^Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

^Impactul asupra 
intreprinderilor mid §i 
mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

Ajutorul de stat acordat conform actului normativ 
propus, asigura continuarea activita^ii companiei, 
avand ca rezultat pastrarea unui numar semnificativ 
de locuri de munca.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect.

4. Impactul asupra 
mediului
5. Alte informalii Nu este cazul.

Secfiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atdtpe termen 

scurt, pentru anul curent, cat §ipe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Urmatorii 

4 ani
Media 
pe 4
am

1 72 3 4 5 6
2021

l.Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus, din care; 
a) buget de stat, din acesta:

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.
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(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

(i) contributii de asigurari

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor sociale de 
stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

3.. Impact financiar, plus/minus, 
din care:
a) buget de stat
b) bugete locale

Proiectul de act normativ nu are impact in 
acest domeniu.

4. Propuneri pentm acoperirea 
cre§terii cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact in 
acest domeniu.

5. Propuneri pentra a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

6. Calcule 
fundamentarea 
veniturilor §i/sau 
bugetare

detaliate privind 
modificarilor 

cheltuielilor

Proiectul de act normativ nu are impact in 
acest domeniu.

7. Alte informaiii Ajutorul de stat se asigura de la bugetul de 
stat, din bugetul aprobat Ministerului 
Energiei, cu incadrarea in prevederile 
bugetare aprobate cu aceasta destina^ie.



Secfiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislafiei in vigoare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

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 intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozi^ii.

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

lAl Compatibilitatea proiectului 
de act normativ cu legislatia in 
domeniul achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara 
in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3.Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

5. Alte acte normative §i/sau 
documente intemationale din care 
decurg angajamente

6. Alte informatii Nu este cazul

Secfiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de Proiectul de act normativ nu se refera la 
consultare organizatii acest subiect.cu
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neguvernamentale, institute de 
cercetare §i alte organisme 
implicate

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect, _

alegerii
organizabilor cu care a avut loC 
consultarea, precum §i a modului in 
care activitatea acestor organizalii 
este legata de obiectul proiectului de 
act normativ

2. Fundamentarea

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

3. Consultarile organizate cu 
autoritable administrabei publice 
locale, in situaba in care proiectul 
de act normativ are ca obiect 
activitab ale acestor autoritati, in 
condibile Hotararii Guvernului nr. 
521/2005 privind procedura de 
consultare a structurilor asociative 
ale autoritablor administrabei 
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 
Hotararii Guvernului nr. 750/2005 
privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente

prevederilecu

Proiectul de act normativ a fost avizat 
favorabil de Consiliul Legislativ prin 
avizul nr.175/2021.
Adresa 
nr.3687/2021.

5. Informabi privind avizarea 
catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a 
Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurenlei
e) Curtea de Conturi

Consiliului Concuren^ei

6. Alte informabi Nu este cazul.



Secfiunea a 7-a
Activitafi de informare publicaprivind elaborarea §i implementarea 

proiectului de act normativ

In procesul de elaborare a proiectului de 
act normativ au fost indeplinite 
procedurile de transparenta instituite prin 
Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala in administra^ia publica, 
republicata.
Proiectul de act normativ a fost publicat 
pe site-ul www.energie.gov.ro 
Proiectul se supune adoptarii in procedura 
de urgenfa prevazuta de reglementarile in 
vigoare in conformitate cu prevederile art. 
7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003.

1 .Informarea societatii civile cu privire 
la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect.

2. Informarea societatii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului in urma implementarii 
proiectului de act normativ, precum 
§i efectele asupra sanata^ii §i 
securitatii cetatenilor sau diversitatii 
biologice

3. Alte informatii Nu este cazul.

Secfiunea a 8-a 
Masuri de implementare

Functia de supraveghere va fi indeplinita 
de Ministerul Energiei.

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritafile administrafiei publice 
centrale §i/sau locale - infiintarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenfelor 
existente.

institutiilor

2. Alte informatii Nu este cazul.

http://www.energie.gov.ro


Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat 
de restructurare Societatii „Complexul Energetic 01tenia”-S.A., pe care il supunem 
Parlamentului spre adoptare.
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