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

În temeiul art. 108 din Constituţia României şi art. 8 alin. 8 din Legea nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare („Legea nr. 220/2008”)
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

ART. 1. (1) Scopul prezentei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat,
având ca obiectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. 2 al Legii nr. 220/2008,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unui procentaj din cantitatea de energie
electrică livrată consumatorilor industriali energo-intensivi, cu respectarea reglementărilor
europene incidente, respectiv aplicarea „Orientări privind ajutoarele pentru mediu şi energie
pentru perioada 2014-2020” elaborat de Comisia Europeană, denumite în continuare
“Orientări”.
(2) Prezenta hotărâre are în vedere prevederile referitoare la ajutoare sub formă de
reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrică din surse regenerabile prevăzute în
“Orientări”.
(3) Autoritatea responsabilă de administrarea schemei de ajutor de stat este
Ministerul Economiei.

CAPITOLUL II
Reguli procedurale

ART. 2. (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică întreprinderilor din sectoarele expuse
riscului de a îşi pierde competitivitatea, din cauza finanţării sprijinului acordat energiei din
surse regenerabile, risc datorat energo intensivităţii beneficiarului şi expunerii la comerţul
internaţional.
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(2) În sensul alin. (1), ajutorul va fi acordat dacă întreprinderea se află pe lista
sectoarelor din Anexa 3 a Orientărilor.
(3) Ajutorul de stat se acordă cu condiţia ca beneficiarii ajutorului să plătească cel
puţin 15% din numărul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fără reducerea acordată
prin prezenta schemă de exceptare.
(4) În funcţie de energo intensivitatea întreprinderilor prevăzute la alin. (2),
beneficiarii vor plăti următoarele procente din numărul certificatelor verzi aferente cotei
obligatorii: 15% în cazul unei electro intensităţi mai mari de 20%, 40% în cazul unei electro
intensităţi de 10-20% şi 60% în cazul unei electro intensităţi de 5-10%.

ART. 3. (1) Exceptarea prevăzută la art. 2, alin. (4) se aplică la cota obligatorie comunicată
de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, începând cu anul în care a
fost obţinut Acordul de exceptare.
(2) Beneficiarii ajutorului de stat vor notifica Acordul de exceptare către Autoritatea
Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, Translectrica S.A., OPCOM S.A., precum
şi fiecăruia dintre furnizorii săi de energie electrică cu care are încheiate sau încheie contracte
de vânzare cumpărare de energie electrică. În baza Acordului de exceptare primit de la
clientul său, furnizorul este exceptat de la obligaţia de a achiziţiona un număr de certificate
verzi aferent cantităţii de energie electrică livrată clientului său, beneficiar al schemei de
ajutor reglementate de prezenta hotărâre.

ART. 4. Ministerul Economiei va verifica respectarea îndeplinirii condiţiilor impuse de
reglementările comunitare şi naţionale în vigoare, precum şi de prevederile prezentei hotărâri.

ART. 5. Ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a prezentat o cerere în acest scop,
denumită Cerere de acord pentru exceptare autorităţii responsabile cu administrarea schemei
de ajutor de stat şi dacă Ministerul Economiei a confirmat ulterior încadrarea beneficiarului
în condiţiile de eligibilitate stabilite în schemă.

ART. 6. (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este de 10 ani.
(2) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat nu va putea depăşi 85% din
valoarea maximă prevăzută în decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei de sprijin
SA33134/2011.
(3) Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei
hotărâri este între 50-100.
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ART. 7. Ministerul Economiei, în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor
de stat, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate
proiectele de investiţii, în cadrul schemei de ajutor de stat. Aceste înregistrări care conţin
toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din Orientări trebuie
păstrate timp de 10 ani de la data acordării ajutorului.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

ART. 8. (1) Nerespectarea de către beneficiari a condiţiilor prevăzute prin prezenta hotărâre
determină aplicarea de către Ministerul Economiei a măsurilor necesare în vederea
recuperării ajutoarelor de stat.
(2) Procedura de emitere a Acordului pentru exceptare este prevăzută în Anexa, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
Victor-Viorel PONTA
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