
EXPUNERE DE MOTIVE

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ

Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind instituirea 
cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia”- S.A.

Secţiunea a 2-a
_______________ Motivul emiterii proiectului de act normativ________________
1. Descrierea Societatea „Complexul Energetic Oltenia” - S.A. este o
situaţiei actuale societate pe acţiuni, înfiinţată în conformitate cu prevederile HG

nr. 1024/2011 privind unele măsuri de reorganizare a 
producătorilor de energie electrică de sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin 
înfiinţarea Societăţii Comerciale Complexul Energetic Oltenia 
SA, prin fuziunea prin contopire a Societăţii Comerciale 
Complexul Energetic Craiova S.A., Societăţii Comerciale 
Complexul Energetic Rovinari S.A., Societăţii Comerciale 
Complexul Energetic Turceni S.A. şi Societăţii Naţionale a 
Lignitului Oltenia S.A.( (denumită în continuarea Societatea sau 
Societatea Complexul Energetic Oltenia)

Complexul Energetic Oltenia este principalul producător de 
energie din România pe bază de lignit indigen, cota sa de piaţă 
fiind de circa 24%. Până în prezent, Complexul Energetic 
Oltenia a contribuit semnificativ la asigurarea securităţii 
energetice naţionale, în principal în momentele extreme de 
secetă prelungită sau în perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, 
perioade în care aportul adus de centralele pe cărbune în 
structura producţiei a crescut până la aproape 35%.

In condiţiile în care costurile politicilor de decarbonare, 
adoptate la nivel european, sunt transferate producătorilor de 
energie pe combustibili fosili (în special cărbune), chiar şi în 
condiţiile unor măsuri de restructurare majore, companiile pe 
cărbune se află în imposibilitatea de a concura în piaţa de 
electricitate cu ceilalţi producători de energie, bazaţi pe gaze 
naturale (pentru care emisiile sunt la jumătate), cu hidroenergia, 
energia nucleară sau producătorii din surse regenerabile de 
energie.

Complexul Energetic Oltenia este unul din principalii 
furnizori de Servicii Tehnologice de Sistem pentru CNTEE 
Transelectrica, servicii care sunt prestate prin participarea la 
licitaţii organizate de Operatorul de Transport si Sistem.

__________________ Totodată, Complexul Energetic Oltenia asigură agentul termic
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valoare de 0,77 miliarde euro. Planul de restructurare notificat la 
4 decembrie 2020 a cuprins perioada 2021-2030, însă perioada 
de restructurare a acoperit doar anii 2021-2025.

în prealabil, în data de 18.11.2020, Guvernul României a 
aprobat Memorandumul cu tema ’’încadrarea ajutorului de stat 
pentru restructurarea Societăţii Complexul Energetic Oltenia 
SA, în sumă de 1.326,7 milioane euro, în politicile economico- 
bugetare şi financiare ale statului român, pentru perioada 2021- 
2025”

Prin Decizia SA 59974 (2021/C) (ex 2020/N, SA 58053 
2020/PN)- România Restructurarea Complexului Energetic 
Oltenia SA, Comisia Europeană DG- Competition, a deschis, la 
data de 05.02.2021, procedura prevăzută la art.108 alineat (2) 
din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene (”TFUE”) 
cu privire la ajutorul de stat pentru restructurarea Complexului 
Energetic Oltenia SA, pentru a evalua dacă măsurile de sprijin 
acordate de autorităţile române Complexului Energetic Oltenia 
SA sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat 
acordate întreprinderilor aflate în dificultate, investigaţie care 
poate să se extindă după termenul limită de 30.04.2021 până la 
care trebuie achiziţionate şi restituite certificatele de C 02.

România a transmis Comisiei Europene, în termen, toate 
informaţiile şi observaţiile privind decizia de deschidere a 
procedurii de investigaţie cu privire la ajutorul de stat pentru 
restructurarea Complexului Energetic Oltenia SA.

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 
aprobarea acordării unui ajutor de restructurare Societăţii 
’’Complexul Energetic Oltenia” SA.,cu modificări şi completări, 
s-a aprobat acordarea unei finanţări sub formă grant CEO, în 
valoare de 241 >4 milioane euro, respectiv 1.180.446 mii lei, 
parte din ajutorul de stat pentru restructurare, notificat la data 
de 4 decembrie 2020.

La data de 24 iunie 2021, România a prezentat Comisiei un 
Plan de restructurare revizuit şi, ulterior, a furnizat noi 
actualizări ale planului şi informaţii suplimentare.

Planul de restructurare revizuit se bazează pe planul de 
decarbonizare, care asigură o tranziţie sustenabilă către o 
producţie de energie electrică cu emisii reduse de carbon prin 
înlocuirea producţiei de energie electrică pe bază de lignit cu 
energie electrică produsă din gaze naturale şi din surse 
regenerabile.

Planul de restructurare revizuit cuprinde perioada 2021-2026.
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Prin Decizia C (2022) 553 final din 26.01.2022 privind 
ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex 2020/N, ex 2020/PN) care 
a fost implementat parţial de către România pentru Complexul 
Energetic Oltenia SA, Comisia Europeană a autorizat un ajutor 
de restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia 
care constă în:

- transfer nerambursabil - grant pentru finanţarea achiziţiei de 
certificate de gaze cu efect de seră, în valoare totală de 1.090 
milioane euro, din care 241,4 milioane euro, grant acordat în 
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 
aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii 
’’Complexul Energetic Oltenia” SA, cu modificările şi 
completările ulterioare,

- împrumut cu garanţie de stat în valoare de 195,8 milioane 
euro, pentru finanţarea capitalului de lucru,

- aport la capitalul social al Complexului Energetic Oltenia,

- transformarea în grant a ajutorului de salvare, în valoare de 
251.046,025 mii euro, acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru 
acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 128/2021;

Potrivit Deciziei C (2022) 553 final, grantul de 1.090 de 
milioane de euro va finanţa achiziţia certificatelor de emisii de 
gaze cu efect de seră aferente perioadei 2021-2025.

Pentru anul 2021, în Planul de restructurare a fost prevăzut 
un ajutor de stat în sumă de 241,4 milioane euro, pentru achiziţia 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, ajutor acordat în 
baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 pentru 
aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare Societăţii 
„Complexul Energetic Oltenia” -  S.A., cu modificările şi 
completările ulterioare.

Grantul de 241, 4 milioane euro face parte din grantul 
autorizat în valoare de 1.090 milioane de euro.

Având în vedere prevederile:
-Articolului 107 alin. (3) din Tratatul privind Funcţionarea 

Uniunii Europene (forma consolidată) unde se statuează că: 
„Comisia este informată în timp util pentru a-şi prezenta 
observaţiile cu privire la proiectele care urmăresc să instituie 
sau să modifice ajutoarele. în cazul în care apreciază că un 
proiect nu este compatibil cu piaţa internă în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 107, Comisia iniţiază fără întârziere 
procedura prevăzută la alineatul precedent. Înainte de
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pronunţarea unei decizii finale, statul membru în cauză nu 
poate pune în aplicare măsurile preconizate. ”

- Articolului 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii 
Europene, orice proiect de acordare a unui nou ajutor trebuie 
notificat Comisiei şi nu poate f i  pus în aplicare decât după 
autorizarea acestuia de către Comisie

- Regulamentului (UE) 201511589 al Consiliului de stabilire 
a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind 
Funcţionarea Uniunii Europene stabileste urmatoarele reguli:

a) Notificarea in timp util a Comisiei Europene de 
către Statul Membru a oricărui proiect de acordare a 
unui ajutor nou; (art 2 alin. 1)

b) Ajutorul care trebuie notificat în temeiul art. 2 
alin. (1) nu poate f i  acordat decât în cazul în care 
Comisia a adoptat, sau se considera ca a adoptat, o 
decizie de autorizare a acestuia; (art 3)

- Documentul Comisiei Europene intitulat „ Orientări privind 
ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea 
întreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate (2014IC 
249/01)” publicat in Jurnalul Uniunii Europene din 31.07.2014, 
unde la pct. 27 „Ajutorul de restructurare implica adesea o 
asistenţă mai îndelungată şi trebuie să restabilească viabilitatea 
pe termen lung a beneficiarului pe baza unui plan de 
restructurare fezabil, coerent şi de perspectivă, care să permită, 
în acelaşi timp, o contribuţie proprie adecvată şi o repartizare 
adecvată a sarcinilor şi să limiteze 
potenţialele denaturări ale concurenţei,

prin proiectul de act normativ este pus în aplicare ajutorul de 
restructurare în favoarea Complexului Energetic Oltenia, astfel 
cum a fost autorizat prin Decizia nr C (2022) 553 final din 
26.01.2022.

Ministerul Energiei, în calitate de furnizor al ajutorului de 
stat, va monitoriza îndeplinirea de către Complexul Energetic 
Oltenia a tuturor condiţiilor prevăzute la art.2 din Decizia nr C 
(2022) 553 final din 26.01.2022.

Securitatea energetică reprezintă principalul pilon pentru 
România iar realizarea transferului de la cărbune la gaz si 
regenerabile, conform unui plan de decarbonare bine definit în 
timp şi din punct de vedere financiar este crucial pentru 
atingerea ţintelor şi obiectivelor României pentru anul 2030. 
Menţinerea capacităţilor de producţie la CEO în perioada 2021- 
2025 este absolut necesară pentru asigurarea securităţii 
energetice a României şi stabilitatea reţelei naţionale de
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electricitate, datorită contextului regional în care state precum 
Ungaria şi Grecia sunt importatoare nete de cca 3000 MW în 
fiecare oră, în timp ce Bulgaria poate exporta numai în anumite 
perioade ale anului cca 750MW (date ENTSO E 2020).

Reducerea capacităţilor pe lignit până la phase-out trebuie să 
fie aliniată cu creşterea regenerabilelor în sistem şi punerea în 
operare a unor centrale noi pe gaze, cu posibilitatea utilizării 
gazelor verzi, pentru a atinge ţintele de energie şi climă în 2030 
şi pentru a pregăti sistemul energetic din România pentru 
neutralitate climatică în 2050, în acord cu Green Deal. Este de 
importanţă strategică pentru România să pună în operare 
capacităţi noi de producere pentru a se putea încadra în etapa de 
tranziţie către decarbonare. Proiectele noi ale CEO pe gaze 
naturale şi regenerabile sunt incluse atât în PNIESC cât şi în 
Strategia energetică.

Practic, acest Plan de restructurare al CEO este prima şi cea 
mai mare acţiune de decarbonare a sectorului de producere din 
România. Planul prevede trei etape de închidere a producţiei de 
energie electrică pe bază de lignit, cu o dată de finalizare 
comercială în 2030. Capacitatea instalată pe bază de lignit va fi 
redusă treptat de la 3570 MW (începutul anului 2021) la 1780 
MW la sfârşitul anului 2022 şi 990 MW la începutul anului 
2027.

Planificarea de operare a capacităţilor pe lignit este în linie cu 
analiza de adecvanţă a Transelectrica, care confirmă necesitatea 
capacităţilor Societăţii ’’Complexul Energetic Oltenia”- S.A.+ 
pentru asigurarea securităţii energetice a RO în perioada 2021- 
2030.

A

In concluziile ultimelor analize de adecvanţă a Sistemului 
Energetic Naţional (denumit în continuare SEN) realizate de 
CNTEE Transelectrica -  în calitate de Operator de Transport şi 
Sistem s-a evidenţiat că “închiderea activităţii la centralele pe 
cărbune, corelat cu nerealizarea grupurilor noi preconizate, are 
impact negativ asupra adecvanţei şi securităţii energetice la nivel 
naţional şi chiar regional, efect multiplicat în ipotezele unor 
condiţii meteorologice severe caracterizate de o creştere a 
consumului intern net şi de lipsa sursei primare pentru centrale 
electrice (lipsă vânt/apa) şi eventuale probleme în reţeaua de 
transport gaze naturale, situaţie în care capacitatea lipsă la vârful 
de sarcină depăşeşte capacitatea de import a Reţelei Electrice de 
Transport şi astfel SEN nu mai dispune de resursele necesare 
acoperirii consumului de energie electrică,. cu utilizarea la
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maxim a capacităţii transfrontalière de import.

De succesul programului de decarbonare al Complexului 
Energetic Oltenia depinde gestionarea tranziţiei zonelor bazate 
pe cărbune din România, acestea fiind cele mai afectate de 
politicile actuale associate Green Deal. Prin Planul de 
restructurare al Complexului Energetic Oltenia, coroborat cu 
Planurile Teritoriale de tranziţie, se asigură susţinerea zonelor 
miniere în procesul de tranziţie, se identifică oportunităţi de 
dezvoltare a zonelor respective, de recalificare profesională a 
persoanelor disponibilizate şi utilizarea fondurilor europene 
destinate acestui process.

Accesarea fondurilor se realizează în mod coordonat cu 
ţintele şi obiectivele din PNIESC, cu măsurile de reformă în 
zonele miniere afectate, bazate pe combustibili fosili, respectiv 
cu planurile de decarbonare şi măsurile de restructurare ale 
operatorului energetic Complexului Energetic Oltenia precum şi 
Planurile teritoriale de tranziţie.

Fără intervenţia statului, Complexul Energetic Oltenia nu îşi 
va putea asigura necesarul de lichidităţi pentru achizţionarea 
deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră 
provenite de la fiecare instalaţie deţinută şi pentru restituirea 
certificatelor aferente cantităţii de energie electrică produsă, în 
anul 2021, până la data de 30.04.2022, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.780/2006 privind stabilirea 
schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu 
efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare şi 
desfăşurarea activităţii curente.

Elementele care vizează interesul general public şi constituie 
o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu 
poate f i  amânată sunt următoarele:

Având în vedere că decarbonarea sectorului de producere a 
energiei, prin trecerea de la cărbune la gaze naturale şi surse 
regenerabile de energie electrică este o acţiune urgentă necesară, 
pentru a fi atinse obiectivele în domeniul decarbonării, asigurării 
securităţii energetice şi stabilităţii Sistemului Energetic Naţional 
şi ţintele pentru anul 2030, reliefate în toate documentele 
programatice, precum Planul Naţional Integrat Energie şi 
Schimbări Climatice 2021-2030,

ţinând cont de faptul că printre obiectivele si reformele 
stabilite în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţâ al 
României sunt vizate eliminarea treptată a centralelor electrice 
pe cărbune şi lignit până în 2032 şi creşterea capacităţii de 
producere a energiei din surse regenerabile,________ __________
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întrucât decizia de eliminare a cărbunelui din mix-ul energetic 
are un puternic impact asupra securităţii energetice şi un 
puternic impact social, este necesară asigurarea surselor de 
finanţare pentru realizarea investiţiilor pentru producerea de 
energie electrică din surse regenerabile,

ţinând cont că Societatea "Complexul Energetic 01tenia”SA 
este principalul producător de energie din România pe bază de 
lignit indigen, cota sa de piaţă fiind de circa 24% şi contribuie 
semnificativ la asigurarea securităţii energetice naţionale, în 
principal în momentele extreme de secetă prelungită sau în 
perioade de iarnă cu temperaturi scăzute, perioade în care 
aportul adus de centralele pe cărbune în structura producţiei a 
crescut până la aproape 35%,

deoarece Societatea ’’Complexul Energetic 01tenia”S.A. 
(denumită în continuare “Societatea”) este cel mai mare operator 
economic din regiunea Olteniei, întreruperea activităţii poate 
avea ca efect creşterea ratei şomajului şi înrăutăţirea condiţiilor 
de trai în cadrul comunităţilor locale,

luând în considerare că întreruperea activităţii grupurilor 
energetice de la Societate poate crea o problemă majoră de 
adecvanţă a Sistemului Energetic Naţional deoarece nu vor mai 
fi disponibile resursele necesare pentru acoperirea consumului 
de energie electrică, cu utilizarea la maxim a capacităţii 
transfrontaliere de import,

având în vedere că reforma pieţei de energie electrică, prin 
înlocuirea cărbunelui din mixul energetic şi susţinerea cadrului 
legislativ şi de reglementare stimulativ pentru investiţiile în 
producţia de electricitate din surse regenerabile reprezintă 
asumarea exclusivă a statului român, prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă al României, iar prin Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă 
s-a stabilit cadrul instituţional şi financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocare României prin Planul Naţional de 
Redresare şi Rezilienţă al României,

ţinând cont că reformele asumate de către statul român trebuie 
să contribuie la îndeplinirea obiectivului de schimbări climatice, 
iar prin măsurile necesare să susţină tranziţia verde este necesară 
acordarea unui sprijin Societăţii (pentru realizarea noilor 
investiţii în surse regenerabile de energie,_____  ,
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întrucât Societatea nu dispune de resursele financiare 
necesare pentru achiziţionarea deficitului de certificate de emisii 
de gaze cu efect de seră provenite de la fiecare instalaţie deţinută 
şi pentru restituirea certificatelor aferente cantităţii de energie 
electrică produse, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de 
comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, 
cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare că există o probabilitate crescută de 
perturbare gravă a Sistemului Energetic National, precum şi 
apariţia unor dificultăţi sociale majore, în cadrul comunităţilor 
din regiunea Olteniei, în situaţia în care Societatea nu va dispune 
de mijloacele financiare necesare pentru restructurarea activităţii 
şi viabilizarea pe termen lung, astfel încât să poată să îşi 
desfîşoare activitatea fară sprijin din partea statului.

ţinând cont de faptul că măsurile de sprijin privind acordarea 
ajutorului de stat individual de restructurare pentru acoperirea 
parţială a cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect 
de seră, cheltuielilor curente şi a investiţiilor în activele 
existente, pentru perioada 1 ianuarie 2021- 31 decembrie 2025, 
respectiv până la stabilizarea situaţiei financiare şi restabilirea 
viabilităţii pe termen lung a activităţii Societăţii a fost supusă 
autorizării Comisiei Europene,

luând în considerare faptul că, prin Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022 privind 
ajutorul de stat SA 59974-2021/C (ex. 2020/N, ex. 2020/PN), 
Comisia Europeană a autorizat ajutorul de stat de restructurare 
în favoarea Societăţii,

întrucât prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2021 
pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 
Societăţii , cu modificările ulterioare, s-a aprobat acordarea unei 
finanţări sub formă grant societăţii în valoare de 1.180.446 mii 
lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de 241,4 milioane 
euro, ca parte din ajutorul de stat pentru restructurare,

având în vedere că neadoptarea acestor măsuri imediate ar 
avea consecinţe negative asupra activităţii companiei, fapt ce:

a) poate avea implicaţii negative asupra stabilităţii Sistemului 
Energetic Naţional,

b) va influenţa negativ atât conectivitatea internă, cât şi 
internaţională a României,

c) poate conduce la neimplementarea Planului de 
restructurare revizuit, în principal cu privire la reforma în 
producerea energiei electrice precum şi întregul proces de 
decarbonare şi tranziţie către neutralitatea climatică pentru anul 
2050,

d) poate conduce la întârzieri în implementarea planului de
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investiţii care vizează diversificarea mixului energetic;

2. Schimbări 
preconizate

Prin proiectul de act normativ se supune aprobării acordarea 
unui ajutor de restructurare în favoarea Complexului Energetic 
Oltenia, astfel cum a fost autorizat prin Decizia Comisiei 
Europene nr. C(2022)553 final din 26.01.2022 privind ajutorul 
de stat SA 59974-2021/C (ex. 2020/N, ex.2020//PN) care a fost 
implementat parţial de către România pentru Complexul 
Energetic Oltenia SA.

Măsurile propuse vizează în principal următoarele :
- Autorizarea Ministerului Finanţelor să garanteze, pe o 

perioadă de 9 ani, în numele şi contul statului, la solicitarea 
Complexului Energetic Oltenia unul sau mai multe împrumuturi 
contractate de beneficiar în limita sumei de 195,8 milioane euro, 
cu titlu de ajutor de stat.

- Garanţia de stat va acoperi în procent de 100% valoarea 
împrumutului.

-Ajutorul de stat sub formă de împrumut cu garanţie de stat se 
acordă în scopul asigurării capitalului de lucru, cu perioadă de 
tragere până la data de 31 decembrie 2025.

Perioada de 9 ani este în conformitate cu Planul de 
restructurare aprobat de Comisia Europeană prin Decizia nr. C 
(2022) 553 final şi cuprinde atât perioada de acordare a 
împrumutului cu garanţie de stat cât şi perioada de rambursare, 
conform cash flow-ului, anexă a Planului de restructuturare.

-Autorizarea Ministerului Energiei să acorde Complexului 
Energetic Oltenia granturi reprezentând contravaloarea în lei a 
sumei de 848,6 milioane euro, ca parte a ajutorului de 
restructurare sub formă de grant autorizat în valoare totală de 
1.090 milioane euro, pentru implementarea Planului de 
restructurare, până în anul 2025, în scopul finanţării 
cheltuielilor cu certificatele de emisii de gaze cu efect de seră în 
perioada 2021-2025, din care 1.180.446 mii lei, echivalentul a 
241,4 milioane euro, grant acordat în anul 2021 pentru achiziţia 
de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 
2020, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 
pentru aprobarea acordării unui ajutor de stat de restructurare 
Societăţii”Complexul Energetic 01tenia”SA, cu modificările şi 
completările ulterioare.

-Ajutorul de stat sub formă de granturi pentru finanţarea
10



achiziţiei de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, se 
acordă anual, de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat 
Ministerului Energiei, în limita prevederilor bugetare aprobate 
cu această destinaţie sau din venituri din privatizare;

-Sumele acordate sub formă de grant în scopul finanţării 
cheltuielilor cu certificate de gaze cu emisii de gaze cu efect de 
seră, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu excepţia 
grantului aferent anului 2022, care se acordă potrivit 
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Finanţarea grantului pentru anul 2022, în valoare de 
2.675.000 mii lei, reprezentând echivalentul a 535 milioane 
euro, parte a ajutorului de restructurare, în scopul achiziţiei de 
certificate de emisii de gaze cu efect de seră aferente anului 
2021, se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Energiei în limita prevederilor bugetare aprobate cu această 
destinaţie sau din venituri din privatizare.

-Instituirea unei norme derogatorii de la prevederile art. 1 
alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2006 
privind înfiinţarea Fondului naţional de dezvoltare, aprobată prin 
Legea nr. 186/2008, cu modificările ulterioare, prin care 
Ministerul Finanţelor să poată aloca temporar sub formă de 
grant, la solicitarea Ministerului Energiei, suma de 1.647.000 
mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării 
ajutorului de stat, sub formă de grant, aferent anului 2022, 
Societăţii, parte a ajutorului de stat sub formă de grant in valoare 
de 1.090 milioane euro.

-Suma de 1.647.000 mii lei se asigură de Ministerul 
Finanţelor din venituri rezultate din privatizare înregistrate în 
disponibilul contului current general al trezoreriei statului.

- Instituirea unei norme derogatorii de la prevederile art. 21 
alin. (7) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi de la art. 23 alin. (1) 
din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind 
utilizarea totală a creditelor bugetare şi de angajament reţinute în 
proporţie de 10% la nivelul ordonatorului principal de credite, la 
acordarea ajutorului de stat de restructurare sub formă de grant.

- Aprobarea participării statului prin Ministerul Energiei la 
majorarea capitalului social al Complexului Energetic Oltenia 
prin aport în numerar, cu suma de 180 milioane euro. _______
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-Acţiunile emise de Societate în schimbul aportului în 
numerar la majorarea capitalului social revin statului roman şi 
sunt administrate de Ministerul Energiei care exercită calitatea 
de acţionar în numele statului.

- Autorizarea Ministerului Energiei să solicite includerea 
sumelor prevăzute la alin. (1) în bugetul de stat pentru anul 
2023, urmând ca plata aportului în numerar în conformitate cu 
hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor societăţii 
pentru aprobarea majorării capitalului social să se realizeze în 
trimestrul I al anului 2023 prin bugetul Ministerului Energiei.

Sunt reglementate şi norme procedurale precum:

- Ministerul Finanţelor încheie cu beneficiarul o convenţie de 
garantare în care sunt precizate drepturile şi obligaţiile părţilor, 
precum şi termenii şi condiţiile de acordare, respectiv de 
executare a garanţiei de stat şi de plată a comisionului la fondul 
de risc.

-Garanţiile constituite de Complexul Energetic Oltenia în 
vederea garantării ajutorului de stat de salvare prevăzute la art. 
11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2020, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2021 se 
eliberează de organul fiscal în termen de 5 zile de la data intrării 
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ca urmare 
transformării ajutorului de stat individual pentru salvare în ajutor 
de stat de restructurare.

-în vederea îndeplinirii scopului pentru care se acordă 
ajutorul de stat pentru restructurare, beneficiarul are obligaţia să 
menţină evidenţe distincte aferente cheltuielilor care fac obiectul 
împrumutului garantat de stat si a ajutorului de stat acordat sub 
formă de granturi.

- Nerespectarea de către Societatea Complexul Energetic 
Oltenia a destinaţiei sumelor acordate prin prezenta ordonanţă de 
urgenţă sau nerespectarea măsurilor cuprinse în planul de 
restructurare autorizat determină aplicarea de către Ministerul 
Energiei a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor 
de stat şi a dobânzilor aferente, potrivit art. 33-38 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile 
naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru 
modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu

12



modificările şi completările ulterioare şi a normelor europene în 
domeniul recuperării ajutoarelor de stat.

Proiectul de act normativ stabileşte şi:
- modalitatea de instituire a garanţiilor în favoarea statului 

pentru garanţia de stat aferentă împrumutului în valoare de 
195,8 milioane euro,

- condiţiile de rambursare a împrumutului, modul de calcul al 
dobânzilor, a sancţiunilor pentru neplata la termen a ratelor 
scadente, precum şi posibilitatea de restituire a eventualelor 
sume rămase neutilizate din împrumut.

- condiţiile de rambursare a ratelor de capital, plata 
dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente 
împrumuturilor garantate de stat.

3. Alte informaţii In bugetul Ministerul Energiei pentru anul 2022, aprobat prin 
Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pentru anul 2022, la 
capitolul 8101, Titlul VII” Alte transferuri” este prevăzută suma 
de 1.028.532 mii lei, pentru acordarea ajutorului de stat de 
restructurare sub formă de grant CEO, în scopul achiziţiei de 
certificate de emisii de gaze cu efect de seră, aferente anului 
2021.

La solicitarea Ministerului Energiei, Ministerul Finanţelor 
poate aloca temporar, sub formă de grant, suma de 1.647.000 
mii lei, în scopul asigurării resurselor necesare acordării 
ajutorului de stat, sub formă de grant, aferent anului 2022, parte 
a ajutorului de stat în valoare de 1.090 milioane euro.

- Suma de 1.647.000 mii lei se asigură de Ministerul 
Finanţelor din venituri rezultate din privatizare înregistrate în 
disponibilul contului curent general al trezoreriei statului.

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

1. Impactul 
macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

l 1. Impactul asupra 
mediului concurenţial şi 
domeniului ajutoarelor de 
stat

S-au îndeplinit procedurile prevăzute de art. 7 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2014 privind 
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 
concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările 
ulterioare.

2. Impactul asupra mediului de Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

13



afaceri
2Al Impactul asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2X1 Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social Ajutorul de stat de restructurare acordat conform 
actului normativ propus, asigură continuarea activităţii 
companiei şi restabilirea viabilităţii pe termen lung 
până la sfârşitul planului de restructurare, având ca 
obiectiv evitarea falimentului CEO şi păstrarea unui 
număr semnificativ de locuri de muncă.

4. Impactul asupra 
mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Următorii 

4 ani
Media 
pe 4 
ani

1 2 3 4 5 6 7
2022 - - - -

Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit 
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

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

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

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

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect.

14



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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact în 
acest domeniu.

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact în 
acest domeniu.

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor veniturilor 
şi/sau cheltuielilor bugetare

Proiectul de act normativ nu are impact în 
acest domeniu.

7. Alte informaţii Ajutorul de stat în sumă 1.028.532 mii lei, 
sub formă de grant pentru anul 2022, parte a 
ajutorului de restructurare, se asigură de la 
bugetul de stat, din bugetul aprobat 
Ministerului Energiei, cu încadrarea în 
prevederile bugetare aprobate cu această 
destinaţie.

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi 
modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a proiectului de act 
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării 
noilor dispoziţii.

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

1 Al Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

3.Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.
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5. Alte acte normative şi/sau 
documente internaţionale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de 
consultare cu organizaţii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor 
cu care a avut loc consultarea, precum şi 
a modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

3. Consultările organizate cu 
autorităţile administraţiei publice 
locale, în situaţia în care proiectul de 
act normativ are ca obiect activităţi 
ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 
privind procedura de consultare a 
structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

5. Informaţii privind avizarea către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a 
Tarii
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi

Proiectul prezentului act normativ a fost 
avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 
233/2022.

Prin adresa nr. RG/2692/28.02.2022, 
Consiliul Concurenţei constată 
conformitatea proiectului de act normativ cu 
Decizia Comisiei Europene C (2022) 553 
final din data de 26.01.2022.
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6. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului

de act normativ

1 .Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ

în procesul de elaborare a proiectului de act 
normativ au fost îndeplinite procedurile 
prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată.
Proiectul de act normativ a fost publicat pe 
pagina de internet a Ministerului Energiei în 
21.02.2022.

2. Informarea societăţii civile cu 
privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii 
cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.

3. Alte informaţii Nu este cazul.

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale -  înfiinţarea 
unor noi organisme sau extinderea 
competenţelor instituţiilor existente.

Funcţia de supraveghere va fi îndeplinită de 
Ministerul Energiei.

2. Alte informaţii Nu este cazul.
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind instituirea cadrului legal pentru 

acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societăţii „Complexul Energetic 

Oltenia”- S.A., pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIJVf?- MINISTRU 

NICj^LAE-IONEL CIUCĂ


