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PROIECT 

 

 

 

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE 

privind  Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale  

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea 

procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, a fost 

derulată etapa de încadrare pentru Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei 

Energetice Naţionale . Declanşarea procedurii de evaluare de mediu a fost anunţată în 

mass-media. Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale a 

fost publicat pentru consultare publică pe site-ul Departamentului pentru Energie la 

adresa http://energie.gov.ro/ şi pe site-ul Ministerului Mediului şi Schimbărilor 

Climatice la adresa  http://www.mmediu.ro, secţiunea Planuri şi Programe.  

 

În urma derulării etapei de încadrare, prin consultarea titularului planului, a autorităţii 

de sănătate publică şi a autorităţilor interesate de efectele implementării planului, în 

cadrul Comitetului Special Constituit  s-au constatat urmatoarele:  

1. Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale face 

parte din aplicaţia României aprobată prin Decizia Comisiei C(2012) 4564 

final din 06.07.2012 privind cererea formulată 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.  

2. Planul Naţional de Investiţii reprezintă un document esenţial în mecanismul de 

alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor GES producătorilor de energie 

electrică, pentru perioada 2013-2020, deoarece producătorii de energie 
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electrică sunt condiţionaţi să utilizeze contravalorea acestora pentru finanţarea  

proiectelor de investiţii cuprinse în acest plan. 

3. Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei Energetice Naţionale cuprinde 

un numar de 29 de investiţii (reabilitare şi modernizare bloc energetic, 

cogenerare cu motoare termice, turbine cu gaze şi cazan recuperator de 

căldură, valorificare energetică deşeuri).  

Motivarea prezentei decizii: 

- Tipurile de investiţii cuprinse în Planul Naţional de Investiţii au făcut obiectul 

procedurii de evaluare de mediu realizată pentru Strategia Energetică a 

României pentru perioada 2007-2020, actualizată pentru perioada 2011-2020, 

procedură finalizată cu emiterea Avizului de mediu nr. 10938/10.12.2012 de 

către Ministerul Mediului şi Pădurilor. 

- Investiile propuse vor conduce  la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră  

şi la reducerea emisiilor poluante de SO2, ca urmare a creşterii ponderii 

gazelor naturale în mixul energetic. 

 

- Realizarea investiţiilor cuprinse în Planul Naţional de Investiţii vor contribui la 

modernizarea sistemului de energie prin retehnologizarea şi modernizarea 

infrastructurii, introducerea de tehnologii ecologice și în diversificarea mixului 

energetic și a surselor de aprovizionare cu energie. 

- Investiţiile propuse sunt variante/opţiuni complementare celor care conduc la 

conformarea cu legislatia  Uniunii Europene din domeniile mediu şi energie. 

- Mecanismul propus de România prin Planul National de Investitii  va permite 

monitorizarea atentă și  aplicarea eficace a acestuia,  garantând  că acele cote 

alocate în temeiul articolului 10c din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului sunt reflectate în investițiile propuse prin 

modernizarea sectorului de producție a energiei electrice.  

Pe baza motivării de mai sus şi a prezentarii realizate de titular, Ministerul Mediului 

şi Schimbărilor Climatice  decide ca Planul Naţional de Investiţii în cadrul Strategiei 

Energetice Naţionale nu necesită evaluare de mediu şi urmează a fi supus procedurii 

de adoptare fără aviz de mediu. 

Titularul este obligat să informeze autoritatea de mediu în cazul în care propune 

modificări minore care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, conform 

http://www.mmediu.ro/
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art.5 alin(3) lit b) din HG 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 

evaluării de mediu pentru planuri şi programe. 

Publicul are dreptul de a formula comentarii, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 

1076 din 8 iulie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu 

pentru planuri şi programe la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, 

Bulevardul Libertăţii nr. 12, sector 5, Bucureşti, tel. 0214089588.  

Prezenta reprezintă un act administrativ şi face obiectul Legii nr. 554/2004 privind 

contenciosul administrativ. 
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Elaborat:  Gabriela OSICEANU, consilier superior  
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