ROMÂNIA

,

CONSiliUL CONCURENTEI

referitor la proiectul de Hotarâre de Guvern privind stabilirea criteriilor si a
conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea
cogenerarii de înalta eficienta pe baza cererii de energie termica utila
Analizând:
Directiva 2004/8/CE a Parlamentului si Consiliului Europei,
Legea nr. 13/2007 a energiei electrice,
Hotarârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazate
pe cererea de energie termica utila,
Hotarârea Guvernului nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice
a României pentru perioada 2007-2020,
Hotarârea Guvernului nr. 1461/2008 pentru aprobarea Procedurii privind
emiterea garantiilor de origine pentru energia electrica produsa in cogenerare de
inalta eficienta
SI

Proiectul de Hotarâre de Guvern privind stabilirea criteriilor si a conditiilor
necesare implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta
eficienta pe baza cererii de energie termica utila,
Formularul standard de notificare pentru schema de ajutor de stat continuta de
proiectul de Hotarâre de Guvern privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare
implementarii schemei de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta
pe baza cererii de energie termica utila, înaintate în vederea avizarii de catre
Autoritatea Nationala de reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) prin adresa nr.
23526/07.07.2009, înregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RG 3570/08.07.2009 si
constatând ca:
1. Prin proiectul de Hotarâre de Guvern se instituie o schema de ajutor de stat în
baza careia se acorda sprijin financiar centralelor de cogenerare în vederea
mentinerii în piata de energie electrica si termica, în conditiile în care aceste
centrale îndeplinesc conditiile de înalta eficienta si realizeaza economii de
combustibil si de emisii semnificative dar înregistreaza costuri de productie
mari. Schema de ajutor de stat este elaborata în conformitate cu Orientarile
comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului 1.
2. Prin implementarea schemei se urmareste promovarea sistemelor de producere
a energiei electrice si termice in cogenerare de înalta eficienta, permitându-se

1 Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului, publicate in Jurnalul Oficial
al Uniunii Europene C82/0 1.04.2008.
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astfel reducerea consumurilor de materii prime si energie în procesul de
productie concomitent cu reducerea emisiilor poluante.
3. Schema prevede acordarea unui sprijin financiar producatorilor de energie
electrica si termica ce detin sau exploateaza comercial centrale de cogenerare
de înalta eficienta care indeplinesc criteriile stabilite în anexa III la Directiva
2004/8/CE, adica realizeaza economii de combustibil fata de producerea
separata de cel putin 10%.
4. Sunt eligibili pentru a beneficia de schema de SprIjIn producatorii care
activeaza în sectorul producerii de energie electrica si termica în cogenerare,
cu exceptia celor care folosesc surse regenerabile de energie si care trebuie sa
opteze pentru acordarea schemei de sprijin propuse sau pentru cea de
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie. Nu
se acorda schema de sprijin pentru centralele de microcogenerare sau cele de
cogenerare de mica putere2 si nici pentru cantitatea de energie electrica
produsa în centrale de cogenerare de înalta eficienta ce nu este livrata în
retelele electrice.
5. Schema de sprijin pentru promovarea cogenerarii de înalta eficienta propusa
instituie un mecanism de sprijin transparent prin care se urmareste acoperirea
diferentei dintre costul producerii energiei în cogenerare de înalta eficienta si
pretul de vânzare al acesteia. Ajutorul este acordat lunar beneficiarului, sub
forma unei sume de bani denumita "bonus", acordat pentru fiecare unitate de
energie electrica (MWh) produsa în cogenerare de înalta eficienta livrata în
retelele electrice ale SEN3 si vânduta pe piata concurentiala si prin contracte
reglementate.
6. Bonusurile sunt determinate pentru trei combustibili utilizati pentru
producerea de energie electrica si termica în cogenerare: combustibil solid,
combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si combustibil gazos
asigurat din reteaua de distributie si se acorda producatorilor de energie
electrica si termica stabiliti anual de catre ANRE. Valoarea bonusului este
aceeasi pentru toti producatorii de energie electrica si termica ce utilizeaza
acelasi tip de combustibil.
7. Valoarea bonusurilor ce se acorda anual este stabilita de ANRE pe perioada de
acordare a schemei si are în vedere analiza costurilor si a veniturilor activitatii
de producere a energiei electrice si termice în cogenerare. ANRE verifica
anual daca din acordarea bonusului producatorii de energie înregistreaza o
supracompensare a activitatii de producere în cogenerare. Ajutoarele care duc
la supracompensarea activitatii producatorilor se returneaza.
8. Bugetul schemei este de 17.232.804.784 lei pentru perioada 2010-2023,
numarul maxim de beneficiari estimat fiind de 500 agenti economici.

Centralele de microcogenerare si cele de cogenerare de mica putere sunt definite în articolul 3 din
Directiva 2004/8/CE, articolul 3, pct. m si n.
3 SEN,
Sistemul Electroenergetic National, reprezinta ansamblul instalatiilor electroenergetice
interconectate prin care se realizeaza produccerea, transportul, conducerea operativa, distributia,
furnizarea si utilizarea energiei electrice;
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9. Notificarea este completata în conformitate cu formularele standard cuprinse
în Anexa 1 la Regulamentul CE m. 794/2004 privind implementarea
Regulamentului Consiliului m. 659/1999 referitor la regulile detaliate pentru
aplicarea art. 93 al Tratatului CE, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL CONCURENTEI
În temeiul Legii concurentei nr. 21/1996, republicate si al art. 8 alin. (1) din
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale În
domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
137/2007,
EMITE AVIZ
Pentru schema de ajutor de stat continuta de Proiectul de Hotarâre de Guvern
privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementarii schemei de sprijin
pentru promovarea cogenerarii de Înalta eficienta pe baza cererii de energie termica
utila, ce urmeaza a fi notificata Comisiei Europene.
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