
GUVERNUL ROMANIEI 

ORDONANTA DE URGENTA
pentru aprobarea acordarii unui ajutor de stat de restructurare Societatii

„ComplexuI Energetic 01tenia”-S.A.

Intrucat Societatea „Complexul Energetic Oltenia" - S.A. nu dispune de resursele 

fmanciare necesare, aflandu-se in imposibilitatea de a achizi^iona deficitul 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 instalapi de producere a energiei 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 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%,
A

Intrucat este cel mai mare producator de energie electrica pe baza de carbune la 

nivel national, intreruperea activitatii grupurilor energetice de la Societatea „Complexul 
Energetic Oltenia”- S.A. va crea 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
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import,

Tinand cont de faptul ca Societatea „Complexul Energetic Oltenia”- S.A. este 

singurul operator economic din regiunea Olteniei, intreruperea activita^ii ar create 

semnificativ rata §omajului §i ar inrauta^i conditiile de trai in cadrul comunita^ilor 

locale,

Luand in considerare ca Societatea „Complexul Energetic Oltenia” - S.A. este 

singurul operator economic care fumizeaza agent termic in municipiul Craiova din 

judelul Dolj, intreruperea activitatii acestuia ar afecta activitatea de produclie, transport, 

distributie §i fumizare energie termica,

Intrucat aceste aspecte indica o perturbare grava a Sistemului Energetic National 

in situatia in care Societatea „Complexul Energetic 01tenia”-S.A. nu §i-ar continua 

activitatea, cat si dificultali sociale majore in cadrul comunitatilor din regiunea Olteniei, 

in situatia in care societatea nu va dispune de mijloacele financiare necesare pentru 

restructurarea activitatii §i viabilizarea pe termen lung, astfel incat sai§i poata desfa§ura 

activitatea fara sprijin din partea statului,

Avand in vedere ca in conditiile in care Societatea „Complexul Energetic 

01tenia”-S.A i§i inceteaza activitatea, statul roman va 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 §i restructurarea 

intreprinderilor aflate in dificultate,

intrucat de succesul programului de decarbonare al CEO depinde gestionarea 

tranziliei 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 suslinerea zonelor miniere in procesul 

de tranzitie, se identified oportunitati de dezvoltare a zonelor respective, de recalificare
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profesionala a persoanelor disponibilizate §i utilizarea fondurilor europene destinate 

acestui proces,
Avand m vedere conditiile in care se afla Societatea „Complexul Energetic 

Oltenia”- S.A, pentru evitarea aplicarii penalitatii de 100 euro, pentru fiecare tona de 

dioxid de carbon echivalent emisa pentru care nu restituie 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 influenza negativ atat 
conectivitatea interna, cat si internationala a Romaniei, c) poate conduce la un impact 
social negativ asupra angajalilor proprii, prin posibilitatea pierderii locurilor de munca, 
dar §i asupra celor care desfa§oara activitati in cadrul operatorilor economici cu care 

CEO colaboreaza orizontal,
A

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si 
constituie o situatie de urgenta si extraordinary, a carei reglementare nu poate fi amanata.

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitulia Romaniei, republicata.

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonan^a de urgenta.
- Se aproba acordarea unei fmantari sub forma de grant Societatii 

„Complexul Energetic Oltenia" - S.A., in valoare de 1.180.446 mii lei, reprezentand 

echivalentul in lei a sumei de 241,4 mil euro, parte din ajutorul de stat pentru 

restructurare notificat la data de 4 decembrie 2020, in conformitate cu Comunicarea 

Comisiei 2014/C 249/01 - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si 
restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate, publicata in Jumalul 
Uniunii Europene din 31.07.2014, in scopul achizitiei partiale de certificate de emisii 
de gaze cu efect de sera aferente anului 2020.

Art. 1.



Art.2.- (1) Ajutoml de stat prevazut la art.l se suporta integral de la bugetul de 

stat, prin bugetul Ministerului Energiei.

(2) In vederea indeplinirii scopului pentru care se acorda ajutorul de stat, 

beneficiarul are obligatia sa mentina evidente distincte aferente cheltuielilor care fac 

obiectul ajutorului de stat acordat sub forma de grant.

(3) Monitorizarea utilizarii ajutorului de stat prevazut la art.l se va realiza de 

catre Ministerul Energiei, in conformitate cu prevederile Capitolului V 

„Monitorizarea ajutoarelor de stat §i ajutoarelor de minimis” al Ordonantei de urgenta 

a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile na^ionale in domeniul ajutorului de stat, 

precum §i pentru modificarea §i compleWea Legii concurenlei nr. 21/1996, aprobata cu 

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

ulterioare, §i normele europene in domeniul ajutorului de stat.

(4) Societatea „Complexul Energetic Oltenia” - S.A. este responsabila pentru 

respectarea destina^iei sumelor prevazute la art. 1.

Art.3. - Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 

privind finan^ele publice, cu modificarile §i completarile ulterioare, pana la data de 31 

decembrie 2021 se pot aloca Ministerului Energiei, prin hotarare a Guvernului, sume 

din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului prevazut in bugetul de stat pe 

anul 2021, pentru aplicarea dispozitiilor art. 2 alin. (1).

Art. 4. - Neaprobarea Planului de restructurare de catre Comisia Europeana, 

nerespectarea de catre Societatea „Complexul Energetic Oltenia”- SA a destina^iei 

sumelor acordate prin prezenta ordonan^a de urgenta sau nerespectarea masurilor 

cuprinse in Planul de restructurare, determina aplicarea de catre Ministerul Energiei a 

masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat §i a dobanzilor aferente, in 

conditiile Capitolului VI - „Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea 

provizorie a ajutorului de stat sau de minimis dispusa de Comisia Europeana” al



Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 77/2014, aprobata cu modificari §i completari 
prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si normele europene 

in domeniul recuperarii ajutoarelor de stat.
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