
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea proiectului demonstrativ de captare şi stocare a dioxidului de carbon 

GETICA - CCS 
 
 
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Art.1  
(1) Se aprobă obiectivul de investiţie « Proiect demonstrativ privind captarea şi 
stocarea dioxidului de carbon pentru un bloc de 330 MW, bloc existent, reabilitat, cu 
funcţionare pe lignit, din cadrul Termocentralei Turceni », numit în continuare  
Proiect demonstrativ GETICA – CCS . 
(2) Obiectivul de investiţie prevăzut la alin. (1) se realizează în perioada 2012 – 2015. 
 
Art.2 
(1) Proiectul demonstrativ GETICA – CCS este un proiect de interes naţional şi 
european, iar lucrările acestui proiect aferente activităţilor de captare, transport şi 
stocare a dioxidului de carbon sunt considerate lucrări de interes naţional. 
(2) Proiectul demonstrativ GETICA – CCS are ca drept scop desfasurarea de activitati 
de cercetare in vederea dezvoltarii tehnologiei de captare, transport şi stocare a 
dioxidului de carbon. 
 
Art.3 
(1) Beneficiarul obiectivului de investiţie Proiect demonstrativ GETICA – CCS va fi 

S.C. GETICA – CCS Project Company S.A., societate comercială ai carui 
acţionari vor fi S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ca succesor al S.C. 
Complexul Energetic Turceni S.A.,precum şi Societatea Naţională de Transport 
Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. şi Societatea Naţională de Gaze Naturale 
ROMGAZ S.A. 

(2) S.C. GETICA – CCS Project Company S.A are  ca scop principal dezvoltarea, 
realizarea şi operarea Proiectului demonstrativ GETICA – CCS, urmând să 
acceseze şi să utilizeze sursele financiare necesare atât realizării obiectivului de 
investiţii, cât şi operării instalaţiilor pentru o perioada de 10 ani. 

 
Art.4 
(1)Valoarea totala a obiectivului de investiţie Proiect demonstrativ GETICA – CCS 
este de cca. 800 Milioane Euro 



(2) Valoarea obiectivului de investiţie Proiect demonstrativ GETICA – CCS  si 
costurile de operare se vor asigura, în principal, din următoarele surse de finanţare : 
a) mecanismul financiar NER 300, creat la nivelul UE, inclusiv pentru stimularea 

elaborării şi funcţionarii unui număr de până la 12 proiecte demonstrative 
comerciale care vizează captarea şi stocarea geologică a dioxidului de carbon, 
pentru perioada 2012 - 2025 ; 

b) fonduri provenite din licitaţiile organizate în baza art.10 alin.(1) din Directiva 
2003/87/CE, revizuită, referitoare la schema de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră, pentru perioada 2012 - 2025; 

c) mecanismul financiar norvegian, pentru perioada 2012 - 2014 ; 
d) fonduri structurale, pentru perioada 2014 – 2015; 
e) fonduri proprii ale acţionarilor S.C. GETICA – CCS Project Company S..A., 

pentru perioada 2012 - 2015; 
f) fonduri proprii ale altor investitori, pentru perioada 2013 - 2015; 
g) împrumuturi cu garanţie guvernamentală,in conditiile prevazute in legislatia in 

vigoare privind datoria publica, pentru perioada 2013 – 2015; 
h) scheme de sprijin, stabilite în baza atr.33 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă nr.64 

privind stocarea geologică a dioxidului de carbon, pentru perioada 2016 – 2025. 
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Emil BOC 


