GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006
privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de
modificare a Hotărârii Guvernului nr. 204/2013 de modificare și completare a Hotărârii Guvernului
780/2008 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre:

Art. I – Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 2 Prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din activitățile prevăzute în anexa nr. 1 şi gazelor cu efect
de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile
industriale, precum și emisiilor de carbon pentru aviația civilă internațională.”
2. Litera f) a articolului 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(f) instalație nou-intrată– orice instalație în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile prevăzute în
anexa nr. 1, care a obținut pentru prima dată autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră în perioada
care începe cu trei luni înaintea datei de transmitere a listei în temeiul articolului 101 alineatul (10) și se termină
cu trei luni înaintea datei de transmitere a listei ulterioare privind alocările gratuite în temeiul articolului
menționat. ”
3. După alineatul (2) al articolului 4 se introduc două noi alineate, alin. (3) și (4) cu următorul cuprins:
”(3) Agenția Națională pentru Protecția Mediului este autoritatea competentă pentru implementarea schemei de
compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională.
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(4) Prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului se aprobă metodologia de
implementare a schemei de compensare și reducere a emisiilor de carbon pentru aviația internațională.”
4. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
”(3) Pentru instalațiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care
generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze
cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru perioada de cinci ani care începe
la 1 ianuarie 2021, și pentru fiecare perioadă următoare de cinci ani.”
5. Alineatul (2) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Agenția Națională pentru Protecția Mediului revizuiește autorizația privind emisiile de gaze cu efect de
seră ori de câte ori intervin modificări în instalația în care se desfășoară una sau mai multe dintre activitățile
prevăzute în anexa 1.”
6. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art. 10 (1) Începând cu cea de a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor alocate gratuit,
respectiv 2013 - 2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează
linear, pornind de la mijlocul perioadei 2008 - 2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor linear de
1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în
conformitate cu Planul național de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru
perioadele 2007 și 2008 - 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008.
(2) Începând cu anul 2021, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se reduce cu
un factor linear de 2,2% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră
alocate.”
7. După alineatul (9) al articolului 101 se introduc trei noi alineate, alin. (10)-(12), cu următorul cuprins:
” (10) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului publică și transmite Comisiei Europene până la 30
septembrie 2019 lista instalațiilor și numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu
gratuit fiecărei instalații, pentru perioada de 5 ani care începe la 1 ianuarie 2021, iar listele pentru fiecare
perioadă următoare de cinci ani se transmit ulterior o dată la cinci ani.
(11) Fiecare listă include informații privind activitatea de producție, transferurile de căldură și gaze, producția
de energie electrică și emisiile la nivel de subinstalație din cursul celor cinci ani calendaristici care precedă
transmiterea listei. Alocările se acordă numai instalațiilor pentru care se furnizează astfel de informații.
(12) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (10), pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai
multe activități prevăzute în anexa nr. 1, operatorii au obligaţia de a transmite autorităţii publice centrale pentru
protecția mediului datele necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră
alocate.”
8. După alineatul (2) al articolului 144 se introduce un nou alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
”(3) Alocarea totală acordată instalațiilor prevăzute la alin. (1) se ajustează cu factorul linear menționat la
articolul 10 alin. (2), cu excepția anilor în care alocările respective sunt ajustate într-un mod uniform, ținându-se
cont de volumul de certificate care urmează să fie scoase la licitație.”
9. După alineatul (2) al articolului 151 se introduc șapte noi alineate, alin. (3)-(9) cu următorul cuprins:
” (3) Începând cu anul 2021, statul care în 2013 a avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub
60 % din media Uniunii poate aloca tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră
pentru producătorii de energie electrică pentru finanțarea de investiții în modernizarea, diversificarea și
transformarea durabilă a sectorului energetic.”
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(4) Investițiile trebuie să fie în linie cu tranziția către o economie durabilă cu emisii scăzute de carbon și vor fi
selectate pentru finanțare printr-o procedură de ofertare concurențială, care are loc în una sau mai multe runde
în perioada 2021-2030, pentru proiectele care presupun un cuantum total al investițiilor de peste 12,5 milioane
EUR.
(5) Procedura de ofertare concurențială:
(a)

respectă principiile transparenței, nediscriminării, egalității de tratament și bunei gestiuni financiare;

(b) garantează că sunt eligibile să concureze numai proiectele care contribuie la diversificarea mixului
energetic și a surselor lor de aprovizionare, la restructurarea, reabilitarea ecologică și modernizarea necesare
infrastructurii, la tehnologii curate, precum tehnologiile de obținere a energiei din surse regenerabile, sau la
modernizarea sectorului de producție a energiei, precum centralele de termoficare eficiente și durabile, și a
sectorului de transmisie și de distribuție a energiei;
(c) definește criterii de selecție clare, obiective, transparente și nediscriminatorii pentru clasificarea
proiectelor, astfel încât să se asigure selectarea numai a proiectelor care:
(i) pe baza unei analize a raportului cost-beneficiu, asigură un câștig net pozitiv în ceea ce privește
reducerea emisiilor și un nivel semnificativ prestabilit de reduceri ale emisiilor de CO 2, ținând cont de
dimensiunea proiectului;
(ii) sunt complementare, răspund în mod clar la nevoile de înlocuire și modernizare și nu satisfac o creștere
a cererii de energie determinată de piață;
(iii) oferă cel mai bun raport calitate-preț; și
(iv) nu contribuie la sau nu îmbunătățesc viabilitatea financiară a producției de energie electrică cu nivel
foarte ridicat de emisii sau nu cresc dependența de combustibili fosili cu emisii ridicate.
(6) Autoritatea publică centrală pentru energie publică până la 30 iunie 2019 un cadru național detaliat în care
se stabilesc procedura de ofertare concurențială, inclusiv numărul planificat de runde menționat la paragraful
(4), și criteriile de selecție, în vederea unei consultări publice.
(7) Investițiile prevăzute la alineatul (3) cu valoare mai mică de 12,5 milioane EUR care vor fi sprijinite prin
alocarea tranzitorie opțională cu titlu gratuit vor fi selectate pe baza unor criterii obiective și transparente.
(8) Rezultatele procesului de selecție fac obiectul unei consultări publice.
(9) Până la data 30 iunie 2019, autoritatea publică centrală pentru energie stabilește, publică și transmite
Comisiei o listă a investițiilor. 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.”
10. După alineatul (4) al articolului 152 se introduce un nou alineat, alin. (5) cu următorul cuprins:
”(5) Măsurile financiare prevăzute la alin. (2) nu trebuie să depășească un cuantum de 25% din veniturile
obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, conform art. 10 alin. (1)
din OUG nr. 115/2011 și trebuie să asigure că există o protecție adecvată împotriva riscului de relocare a
emisiilor de dioxid de carbon pe baza unor valori de referință ex ante pentru emisiile indirecte de CO 2 pe
unitatea de producție.”
11. Alineatul (2) al articolului 152 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(2) Autoritățile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care
sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a
transferării costului dioxidului de carbon în prețul electricității, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea
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normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de a treia perioade a schemei de comercializare a
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cât și pentru perioada 2021-2030.”
12. Alineatul (3) al articolului 152 se abrogă.
13. Alineatele (2)-(4) ale articolului 16 se abrogă.
14. Alineatul (1) al articolului 20 se modifică și va avea următorul cuprins:
“(1) Certificatele emise începând cu 1 ianuarie 2013 sunt valabile o perioadă nelimitată. Certificatele emise
începând cu 1 ianuarie 2021 includ o mențiune care indică în ce perioadă de zece ani, începând cu 1 ianuarie
2021, au fost eliberate și sunt valabile pentru emisiile generate începând cu primul an din perioada respectivă.”
15. Alineatele (2) și (3) ale articolului 20, se abrogă.
16. După alineatul (3^2) al articolului 21 se introduc două noi alineate, alin. (3^3) și (3^4) cu următorul
cuprins:
„ (3^3) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia
să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze
cu efect de seră cu cel puţin 4 luni înainte de 1 ianuarie 2021, și pentru fiecare perioadă următoare de cinci ani.
Planul de monitorizare și raportare aprobat este valabil pentru o perioadă de cinci ani.
(3^4) Operatorul care deține o instalație în care se desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 are obligaţia
să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină
revizuirea planului de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilite în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012, cu modificările și completările ulterioare, și să solicite
revizuirea acestuia.”
17. Alineatul (9) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins:
”(9) Competența privind verificarea și aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3),
(3^3) și (4) revine Agenției Naționale pentru Protecția Mediului.”
18. Alineatul (3) al articolului 25 se abrogă.
19. La articolul 28^1 alineatul (1) literele a) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„ (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) și alin. (3), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
……………………………………………………………………………………………………………………..
d) nerespectarea prevederilor art. 14^2 alin. (8) şi ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (3^1), (3^2), (3^3), (5), (6), (12),
(13) şi (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;”
II. Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 30 aprilie 2013, se modifică după cum
urmează:
1. Alineatul (1) al articolului II se modifică și va avea următorul cuprins :
” (1) Începând cu anul 2019, toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt alocate cu titlu
gratuit, în conformitate cu art. 10^1 alin. (1) și art. 14ˆ3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, și care
nu sunt plasate în rezerva pentru stabilitatea pieței, instituită prin Decizia (UE) 2015/1814 a Parlamentului
European și a Consiliului se scot la licitație.”
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III. Ordinul prevăzut la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările
ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
IV. Prezenta hotărâre transpune prevederile Directivei (UE) 2018/410 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, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L76 din 19 martie 2018.
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