MINISTERUL ENERGIEI

APROB,
Viorica – Vasilica DĂNCILĂ
PRIM - MINISTRU

MEMORANDUM

De la: Anton ANTON, Ministrul energiei

Prezentarea opțiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanțare
specificate de Directiva (UE) 2018/410 și decizia României privind
implementarea acestora
I. Cadrul general
Începând cu anul 2005, la nivelul Uniunii Europene s-a stabilit schema de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU Emission Trading Scheme – EU ETS), la care
România a devenit participantă odată cu aderarea la UE în anul 2007.
În cadrul acestei scheme sunt comercializate certificate EUA (European Union Emission
Allowances) și EUAA (European Union Aviation Allowances). Sistemul de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră la nivel comunitar stabilit prin Directiva 2003/87/CE
– Directiva EU-ETS, revizuită prin Directiva 2009/29/CE promovează reducerea emisiilor de gaze
cu efect de seră într-un mod eficient și rentabil din punct de vedere economic.
Schema de comercializare EU-ETS are în componență, până în prezent, trei faze:
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1. Faza 1 - perioada 2005-2007
2. Faza 2 - perioada 2008-2012. În primele două faze ale schemei EU ETS, alocarea
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră s-a realizat prin intermediul Planului
Național de Alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.
3. Faza 3 - perioada 2013-2020. Specificul acestei faze este comercializarea prin licitație a
certificatelor EUA și EUAA și faptul că producătorii de energie electrică nu mai primesc
alocare gratuită de certificate de emisii de gaze cu efect de seră. România este eligibilă
pentru aplicarea opțională a articolului 10c din Directiva 2003/87/CE.
Astfel, în prezent, se află în desfășurare implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu
gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2013-2020, şi a Planului
Naţional de Investiţii aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1096/2013, hotărâre ce a fost adoptată
în baza a două decizii ale CE:
- Decizia Comisiei C(2012) 4564 final din 06.07.2012, privind cererea în temeiul articolului
10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de a
acorda alocări tranzitorii cu titlu gratuit în scopul modernizării producţiei de energie
electrică, notificată de România, prin care Comisia Europeană – DG Climate Action a
autorizat Aplicația României pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada 20132020, în conformitate cu articolul 10c alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE;
- Decizia Comisiei C(2012) 8776 final din 05.12.2012 privind Ajutorul de stat SA.34753
(2012/N) – România privind alocarea tranzitorie şi cu titlu gratuit a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică în conformitate cu
articolul 10c din Directiva ETS, prin care Comisia Europeana – DG Competition a
informat în legatură cu Aplicația României că ajutorul acordat în cadrul sistemului de
alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră este
compatibil cu piața internă și a decis că nu sunt obiecțiuni la măsura notificată.
Pe 9 aprilie 2018, a intrat în vigoare Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a
Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării
reducerii emisiilor de dioxid de carbon și a sporirii investițiilor în acest domeniu și a Deciziei (UE)
2015/1814 care stabilește regulile ce vizează Sistemul de Comercializare a certificatelor de emisii
de gaze cu efect de seră, pentru Faza 4 a schemei EU ETS(2021-2030).
Directiva (UE) 2018/410 menționează principiile pentru funcționarea instrumentelor de finanțare,
iar Statele Membre (SM) vor trebui să ia decizii importante cu privire la modul în care vor fi
utilizate fondurile puse la dispoziția lor.
Directiva UE 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din data de 14 Martie 2018
revizuită stabilește următoarele mecanisme financiare începând din faza 4 a schemei EU ETS
(2021-2030):





Fondul pentru Modernizare (Articolul 10 d);
Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (Articolul 10c
sau Mecanismul 10c);
Fondul de Solidaritate;
Fondul de Inovare (succesor NER 300);

Primele trei Fonduri se alocă SM în funcție de nivelul Produsului Intern Brut (beneficiare sunt 10
SM), iar Fondul de Inovare este constituit la nivelul Uniunii Europene. România este eligibilă ca
SM pentru toate cele 4 Fonduri, fiecare dintre acestea având propriul mecanism de implementare.
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Începând cu anul 2021 și până în 2030, statul care în 2013 a avut un PIB pe cap de locuitor sub 60%
din media Uniunii Europene, la prețurile pieței (în euro):
- poate aloca, producătorilor de energie electrică, tranzitoriu, cu titlu gratuit, certificate de
emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea de investiții în modernizarea,
diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic (art.10c din Directiva (UE)
410/2018),
- poate finanța modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice prin
intermediul Fondului pentru Modernizare (art.10d din Directiva (UE) 410/2018).
- Fondul de Solidaritate – se constituie conform prevederilor art.10 alineatul (2) litera (b) din
Directiva (UE) 410/2018.
Sinergiile dintre cele 3 fonduri:


Este permis transferul certificatelor din Articolul 10c către Fondul pentru Modernizare
(parțial sau până la maxim 100%);



Este permis transferul certificatelor din Fondul de Solidaritate către Fondul pentru
Modernizare – 10d (max 100% sau >= cantitatea de certificate transferate către 10c);



Este permis transferul certificatelor din Fondul de Solidaritate către Articolul 10c, cu
condiția ca numărul de certificate transferat către Articolul 10c să nu fie mai mare decât
numărul de certificate transferat în Fondul pentru Modernizare;



Articolul 10c poate ajunge la maxim 60% din totalul certificatelor disponibile pentru
licitație.

II. Prezentarea generală a Mecanismului 10c și a Fondului pentru
Modernizare (10d)
Mecanismul 10c
Statele membre cu nivelul PIB-ului pe cap de locuitor din 2013, sub 60 % din media Uniunii la
prețurile pieței (în euro), au opțiunea de a acorda instalațiilor de producție a energiei electrice o
alocare tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a
sectorului energetic. În acest context, investițiile care beneficiază de mecanismul 10c trebuie să fie
armonizate cu tranziția către o economie sustenabilă, cu emisii reduse de dioxid de carbon și
obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima și energia.


Cum funcționează:
 Pentru proiectele care presupun un cuantum total al investițiilor de peste 12,5 milioane
EUR, statul membru poate organiza o procedură de ofertare concurențială, care să aibă loc
în una sau mai multe runde în perioada 2021-2030:
 Procedura de ofertare concurențială trebuie să:
 respecte un set de principii enunțate în Directiva 410/2018;
 asigure eligibilitatea numai a proiectelor ce contribuie la diversificarea mixului
energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică
și modernizarea necesară infrastructurii, la tehnologii curate, precum tehnologiile
de obținere a energiei din surse regenerabile, sau la modernizarea sectorului de
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producție a energiei, precum centralele de termoficare eficiente și durabile, și a
sectorului de transmisie și de distribuție a energiei;
 definească un set de criterii pentru clasificarea și selecția proiectelor;
 În cazul investițiilor cu o valoare mai mică de 12,5 milioane EUR, care nu vor fi selectate
prin procesul concurențial descris anterior, SM vor realiza alocarea pe baza unor criterii
obiective și transparente, iar rezultatele procesului de selecție vor face obiectul unei
consultări publice;
 În cazul în care în aceeași instalație se realizează mai multe investiții, acestea se evaluează
în ansamblu pentru a stabili dacă se depășește sau nu pragul de 12,5 milioane EUR, cu
excepția cazului în care investițiile respective sunt, în mod independent, viabile din punct
de vedere tehnic sau financiar;
 În eventualitatea anulării unei investiții selectate prin procedura de ofertare concurențială
sau a neatingerii nivelului de performanță preconizat, certificatele alocate se pot utiliza
printr-o singură rundă suplimentară a procesului de ofertare concurențială cel mai devreme
un an mai târziu pentru finanțarea altor investiții;
 Procedura de ofertare concurențială va fi supusă analizei DG Competition, în vederea
alinierii/conformării cu prevederile ghidului (revizuit) privind ajutoarele de stat acordate în
domeniul mediului înconjurător/energiei;
 Prevede obligativitatea înlocuirii unei capacități de producere energie existente în raportul
de 1:1.


Condiții de finanțare:


Alocarea tranzitorie gratuită a certificatelor va fi realizată doar pentru instalațiile de
producere a energiei electrice ce fac parte din schema ETS;



Se vor transfera exclusiv certificate de emisii de gaze cu efect de seră (în registrul național/
contul operatorului);

 Cantitatea totală a certificatelor aferente Mecanismului Articolului 10c nu poate fi mai
mare de 40% din certificatele pe care SM le vor primi pentru licitație în baza volumului
emisiilor istorice;


În cazul în care un stat membru utilizează certificate distribuite din motive de solidaritate,
dezvoltare și interconectare în cadrul Uniunii, statul membru respectiv poate să utilizeze
pentru alocare tranzitorie cu titlu gratuit un număr total de până la 60% din certificatele
primite în perioada 2021-2030;



Numărul de certificate va fi dedus din cantitatea totală pentru licitație aflată la
disponibilitatea SM;



Finanțarea nerambursabilă este de până la 70% din costurile eligibile ale proiectului;



Alocările către operatori se efectuează după ce aceștia demonstrează că o investiție
selectată în conformitate cu normele procedurii de ofertare concurențiale a fost efectuată;



În cazul în care o investiție determină o capacitate suplimentară de producție de energie
electrică, operatorul va trebui să demonstreze că el sau un alt operator asociat a dezafectat
un cuantum echivalent de capacitate de producție a energiei electrice cu nivel mai ridicat
de emisii înainte de începutul funcționării capacității suplimentare;
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Certificatele nealocate în cazul în care proiectele selectate nu sunt realizate pe parcursul a
2 runde de licitație, vor fi transferate spre a fi licitate alături de certificatele de emisii de
gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene pentru licitații.

Pași următori:

Orice SM eligibil care intenționează să implementeze prevederile Articolului 10c are obligaţia ca
până la 30 iunie 2019:
 Să publice cadrul național detaliat în care se stabilește procesul de ofertare concurențială,
inclusiv numărul planificat de runde de selectie și criteriile de selecție, în vederea unei
consultări publice;
 Să publice și să transmită CE o listă a investițiilor cu o valoare sub 12,5 mil. EUR;
 Lista astfel întocmită nu mai poate fi modificată ulterior publicării și transmiterii acesteia
către CE.
Dacă SM optează ca toate proiectele să parcurgă procedura de selecție (inclusiv cele cu valoare mai
mică de 12,5 mil. EUR), atunci nu mai este obligatorie publicarea/transmiterea listei până la data
menționată mai sus.

Fondul pentru Modernizare (10d)


Cum funcționează:
 Se instituie un fond pentru a sprijini investițiile propuse de statele membre beneficiare,
pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice din statele
membre cu un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței mai mic de 60% din media Uniunii
în 2013;
 Fondul pentru Modernizare este finanțat prin scoaterea certificatelor la licitație;
 Inclusiv proiectele de mică anvergură pot beneficia de acest instrument;
 Nu se acordă niciun sprijin din Fondul pentru Modernizare instalațiilor de producție de
energie care utilizează combustibili solizi fosili;
 Excepție privind utilizarea combustibililor fosili solizi se poate face pentru centralele de
termoficare eficiente și durabile din statele membre cu un PIB pe cap de locuitor sub 30 %,
din media Uniunii în 2013 la prețurile pieței,
 cu condiția ca un cuantum de certificate de o valoare cel puțin echivalentă să se utilizeze
pentru investiții în temeiul articolului 10c care nu presupun combustibili fosili solizi;


Banca Europeană pentru Investiții (BEI) va avea un rol esențial pentru evaluarea proiectelor
propuse de SM;



Se va institui un comitet pentru investiții pentru fondul pentru modernizare, compus din câte
un reprezentant al fiecărui stat membru beneficiar, al Comisiei și al BEI și din trei
reprezentanți aleși de către celelalte state membre pentru o perioadă de cinci ani;
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Înainte de a decide să finanțeze o investiție din procentajul care le revine din Fondul pentru
Modernizare, statele membre beneficiare prezintă proiectul de investiții comitetului pentru
investiții și BEI;



În cazul în care BEI confirmă că o investiție se încadrează în domeniile prioritare, statul
membru poate realiza finanțarea proiectului de investiții din procentajul care îi revine, cu
până la 100% din suma proiectului;



În cazul în care investiția nu se încadrează în domeniile prioritare, comitetul pentru investiții
evaluează viabilitatea tehnică și financiară a investiției respective, inclusiv reducerile de
emisii pe care le realizează, și emite o recomandare privind finanțarea investiției din Fondul
pentru Modernizare;



Comitetul pentru investiții încearcă să adopte recomandările prin consens;



În cazul în care nu poate decide prin consens în termenul stabilit de către președinte,
comitetul pentru investiții adoptă o decizie cu majoritate simplă;



Domeniile prioritare din cadrul Fondului de Modernizare sunt următoarele:
 producția și utilizarea energiei electrice din surse regenerabile;
 îmbunătățirea eficienței energetice, cu excepția eficienței energetice legate de
producerea de energie cu utilizarea de combustibili fosili solizi;
 stocarea energiei și modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a conductelor centralelor
de termoficare;
 rețelele pentru transportul de electricitate și creșterea interconectărilor dintre statele
membre;
 tranziție echitabilă în regiunile dependente de emisiile de dioxid de carbon în statele
membre beneficiare, astfel încât să se sprijine realocarea, recalificarea și îmbunătățirea
competențelor lucrătorilor, educația, inițiativele legate de căutarea unui loc de muncă și
start-upurile, în dialog cu partenerii sociali;
 eficiența energetică în transporturi, construcții, agricultură și deșeuri.
 Investițiile în producția de energie electrică pe bază de gaze naturale în unități de
cogenerare de înaltă eficiență în cadrul centralelor existente, care livrează energie termică
în sistemele centralizate de încălzire (SACET) pot fi încadrate în Domeniile Prioritare din
cadrul 10d;
 Alte centrale, care utilizează gaz natural - de tipul celor în ciclu combinat, care produc
exclusiv energie electrică sau centrale de cogenerare pe amplasamente noi, vor fi încadrate
în Axa proiectelor non-prioritare, cu finanțare maximă de până la 70%



Condiții de finanțare:
 Fondul va beneficia de 2% din cantitatea totală de certificate disponibilă în UE între 2021 2030;
 Funcționează sub responsabilitatea SM beneficiare, iar veniturile se distribuie între SM în
funcție de proporțiile stabilite în Anexa IIb a Directivei (UE) 410/2018 (România va primi
11,98% din Fondul pentru Modernizare);
 Investițiile prioritare vor putea obține finanțare de până la 100% din suma proiectului; de
asemenea, ele trebuie să cumuleze cel puțin 70% din suma totală a Fondului pentru
Modernizare;
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 Investițiile pentru domenii care nu sunt prioritare vor putea obține finanțare de până la 70%
din suma proiectului; de asemenea, ele trebuie să cumuleze maxim 30% din suma totală a
Fondului pentru Modernizare;
 SM pot finanța proiecte din sursele Fondului pentru Modernizare în diferite moduri:
 co-finanțarea schemelor de sprijin existente (ex. Instrumentele financiare pentru
eficiență energetică);
 finanțarea prin intermediul schemelor de sprijin existente;
 inițierea schemelor de sprijin noi;
 Pentru proiectele finanțate conform 10d, se vor transfera exclusiv sume de bani;
 Plățile pot fi efectuate în avans, anual în cursul derulării investițiilor;
 Modalitățile de efectuare a plăților revin SM,
 în același timp, pentru componenta neacoperită de finanțare (cca. 30% din valoarea
proiectelor pentru investițiile din domeniul non-prioritar) SM pot utiliza
instrumente/mecanisme complementare de finanțare (ex: fond investiții eficiență
energetică).



Pași următori:
 Procedura de selecție a proiectelor ce urmeaza a fi comunicate la BEI + Comitetul de
analiză investiții se realizează de către SM, precum și monitorizarea implementării
acestora;
 Statele membre trebuie să decidă dacă transferă o parte sau toate alocațiile aferente
Articolului 10 c și a Fondului de Solidaritate către Fondul pentru Modernizare până la 30
septembrie 2019.

III. Opțiuni pentru alocarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră


Continuarea utilizării Mecanismului de alocare tranzitorie gratuită
(derogare Mecanismul 10c) în perioada 2021 – 2030
Finanțare

 Max. 70% din valoarea
proiectului,
 Finanțarea se acordă
numai ex-post.
 Diferența
asigurată
exclusiv din fonduri
private (fără implicarea

Alocare

Minim
40%
(din
proiecția
emisiilor sectorului de
generare
energie
electrică în perioada
2021-2030)

Altele

Aplicabilă doar pentru instalațiile
aflate pe lista EU-ETS;

Procedura
de
ofertare
concurentială va fi supusă analizei DG
Competion.

În cazul în care proiectele
selectate nu sunt realizate pe parcursul a
2 runde de licitație, certificatele
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resurselor SM)

nealocate vor fi transferate spre a fi
licitate alături de certificatele de emisii
de gaze cu efect de seră atribuite
României la nivelul Uniunii Europene
pentru licitații


Nu
există
posibilitatea alocării în
tranșe sau obținerii de prefinanțare.

Lista proiectelor cu
valoare mai mică de 12,5
mil. EUR se transmite până
la data de 30 iunie 2019.

Lista
astfel
întocmită nu va mai putea fi
modificată
ulterior
termenului menționat.

Doar
proiectele
cuprinse în lista respectivă
vor fi eligibile pentru
finanțare.



Utilizarea simultană a Mecanismului de alocare tranzitorie gratuită
(derogare Mecanismul 10c) și a Fondului pentru Modernizare (10d) în
perioada 2021 – 2030:
Finanțare

Alocare
Se
poate

Până la 100% din 
realiza
transferul
valoarea proiectului, în cazul
încadrării acestuia în Axa alocărilor rămase în
FS, după alocarea în
Prioritară 1.
10c
+
alocări
pondere RO din free
buffer.

Altele
o
Aplicabilă unei arii mai largi de
beneficiari/
utilizatori,
inclusiv
îmbunătățirea eficienței energetice în
producția de energie electrică (ex: pe
bază de gaze naturale), producția și
utilizarea energiei electrice din SRE,
modernizarea centralelor de termoficare
pe cărbune (inclusiv a rețelelor
primare/secundare), cu condiția ca un
cuantum de certificate de o valoare cel
puțin echivalentă să se utilizeze pentru
investiții în temeiul articolului 10c care
nu presupun combustibili fosili solizi.


Posibilitatea utilizării
altor mecanisme suport (ex:
fonduri de garantare a
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investițiilor, pentru atragerea
de credite care să acopere
eventualele diferențe până la
100%
din
valoarea
proiectului);

Flexibilitate
în
efectuarea plăților și pentru
componenta neacoperită de
finanțare.



Utilizarea exclusivă a Fondului pentru Modernizare în perioada 2021 –
2030:

Finanțare

Alocare
Valoarea

Posibilitatea
de
a 
pentru
acoperi 100% din valoarea disponibilă
proiectele
declarate
proiectelor declarate prioritare
prioritare – echivalent
70%
din
alocarea
maximă aferentă FM

Altele

Flexibilitate mai mare în
opțiuni complementare de finanțare
(posibilitatea combinării cu alte
forme de sprijin – ex: instrumente de
garantare)


Alocare
anuală
a
contravalorii
certificatelor,
implicit posibilitatea de a prefinanța și de a finanța
investiția în cursul realizării
acesteia.


Cu excepția Bulgariei și
României, potrivit informațiilor
neoficiale puse la dispoziție de
serviciile Comisiei, toate celelalte
State Membre eligibile vor opta
pentru implementarea FM.

Act delegat de implementare
a FM așteptat la finele lunii iunie
2019.

Comunicare
alocare
10c/FM/Fond Inovare până la finele
lunii septembrie 2019.

IV. Concluzii si propuneri:
Având în vedere că:
- România are obligativitatea ca stat membru al Uniunii Europene, de a implementa prevederile
Directivei (UE) 2018/410 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2018 de
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modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon
și a sporirii investițiilor în acest domeniu;
- România este eligibilă pentru toate Fondurile prevăzute de Directivă (Fondul pentru Modernizare,
Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru modernizarea sectorului energetic (Articolul 10c), Fondul
de Solidaritate și Fondul de Inovare - succesor NER 300), fiecare dintre acestea având propriul
mecanism de implementare;
- Orice SM eligibil care intenționează să implementeze prevederile Articolului 10c are obligaţia ca
până la 30 iunie 2019:
 Să publice cadrul național detaliat în care se stabilește procesul de ofertare concurențială,
inclusiv numărul planificat de runde de selectie și criteriile de selecție, în vederea unei
consultări publice;
 Să publice și să transmită COM o listă a investițiilor cu valoare sub 12,5 mil. EUR, care nu
mai poate fi modificată ulterior publicării și transmiterii.
- Statele membre trebuie să decidă, până la 30 septembrie 2019, dacă transferă o parte sau toate
alocațiile:
 din Fondul de Solidaritate către Articolul 10 c și Fondul pentru modernizare;
 din Articolul 10c către Fondul pentru Modernizare.
- Rezultatul consultării publice făcute de Ministerul Energiei cu sprijinul unor servicii de
consultanța, a condus la elaborarea a două liste centralizatoare a investițiilor posibil a fi eligibile
pentru Articolul 10 c, care includ:
 propuneri înaintate, în special, de autoritățile locale, de potențiale proiecte cu valoare
mai mică de 12,5 mil. Euro (Lista proiectelor cu o valoare mai mica de 12,5 mil.
euro), în principal destinate modernizărilor, însumând o valoare estimată de 112
mil. euro – “Lista 1”;
 propuneri de potențiale proiecte cu valoare mai mare de 12,5 mil. Euro, (Lista
proiectelor cu o valoare mai mare de 12,5 mil. euro), destinate modernizărilor cât și
realizărilor de noi capacități, însumând o valoare estimate de 3,7 mld. euro – “Lista
2”.

Ministerul Energiei supune analizei și aprobării Guvernului României:
A. Referitor la Articolul 10 c - Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit pentru
modernizarea sectorului energetic:
-

Utilizarea Mecanismului definit de art. 10c - Alocarea tranzitorie cu titlu
gratuit pentru modernizarea sectorului energetic, pentru finanțarea proiectelor
cu valoare mai mică de 12,5 mil. Euro;

-

Lista proiectelor cu valoare mai mică de 12,5 mil. Euro propuse spre finanțare
prin intermediul Articolului 10c. Lista atașată include un număr de 14
proiecte, a căror valoare estimată este de 112 mil. euro „Lista 1”;

-

Transmiterea „Listei 1”, până la data de 30 iunie 2019 către Comisia
Europeană, precum și publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Energiei.
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B. Referitor la Articolul 10 d – Fondul pentru Modernizare:
- utilizarea mecanismului definit de Articolul 10d – Fondul pentru Modernizare
pentru finanțarea proiectelor incluse în “Lista 2”, precum și a altor investiții
eligibile, conform prevederilor Directivei (UE) 2018/410.
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