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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
  
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ: Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
Proiectului  demonstrativ de captare şi stocare a dioxidului de carbon GETICA – CCS 
 
 
Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii actului normativ 

 
1. Descrierea situaţiei actuale        

   
   La nivel Uniunii Europene, a fost adoptat 
pachetul Energie-Schimbări Climatice,  care 
reprezintă cadrul legislativ pentru atingerea  
ţintelor 20/20/20, respectiv  reducerea până în 
anul 2020, cu 20% a emisiilor de gaze cu 
efect de seră faţă de anul 1990, creşterea 
eficientei energetice cu 20% faţă de anul 
2005 şi utilizarea a cel puţin 20% energie din 
surse regenerabile în consumul final brut de 
energie. Pachetul include şi Directivele 
2009/31/CE privind stocarea geologică a 
dioxidului de carbon şi 2009/29/CE care 
modifică Directiva 2003/87/CE în vederea 
îmbunătăţirii şi extinderii  sistemului 
comunitar de comercializare a certificatelor 
de emisii de gaze cu efect de seră. 
 
   Pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră se apreciază că tehnologiile de captare 
şi stocare a dioxidului de carbon, 
necomerciale în prezent, îmbunătăţite şi 
dezvoltate, vor contribui cu cca. 30% la 
reducerea emisiilor de CO2 în sectorul 
energetic. În acest sens în art. 10a alin.(8) al 
Directivei 2009/29/CE se prevede un 
mecanism de susţinere a până la 12 proiecte 
demonstrative comerciale care vizează 
captarea si stocarea geologică a dioxidului de 
carbon, denumit NER 300. România a 
transpus Directiva 2009/31/CE prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
64/2011. 
 
   Structura mixului energetic al României, în 
prezent şi în perspectivă se bazează cca. 41% 
pe combustibili fosili, în principal lignit 
autohton, situaţie în care este foarte 
importantă menţinerea în funcţiune a 
termocentralelor, generatoare semnificative 
de dioxid de carbon, prin utilizarea 
tehnologiilor de captare si stocare a 
carbonului. În acest context, a fost aprobat de 
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Guvern în şedinţa  din 10.02.2010 
MEMORANDUM-ul  cu subiectul „Plan de 
acţiune pentru implementarea unui proiect 
demonstrativ privind captarea şi stocarea 
carbonului (Carbon Capture and Storage –
CCS) în România, proiect prioritar pentru 
economia românească. Elaborarea şi 
promovarea documentaţiei aplicaţiei pentru 
proiectul demonstrativ de captare şi stocare a 
dioxidului de carbon GETICA – CCS a fost 
coordonată de   Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, care a 
transmis această documentaţie Bancii 
Europeană de Investiţii-BEI, în data de 
09.05.2011  in cadrul primei competiţii NER 
300. BEI este entitatea nominalizată de 
Comisia Europeană să primească şi să 
evalueze proiectele care solicită finanţare prin 
mecanismul NER 300. 
 
   Proiectul demonstrativ de captare si stocare 
a dioxidului de carbon GETICA – CCS  este 
în prezent în evaluare, acest lucru implicând , 
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, 
aspectele tehnice, precum şi cele financiare şi 
de management. 
 

 
2. Schimbări preconizate               

    
   Având în vedere necesitatea ca statule 
membre să certifice atât asumarea  proiectelor 
depuse în acesta competiţie, precum şi 
existenţa unor structuri de finanţare viabile, 
propunem spre aprobare prezentul act 
normativ. 
 
   Pe cale de consecinţă, proiectul de act 
normativ prevede: 

- aprobarea  Proiectului demonstrativ de 
captare şi stocare a dioxidului de carbon 
GETICA – CCS; 

- declararea acestuia ca proiect de interes 
naţional şi european; 

-  stabilirea beneficiarilor acestui proiect : 
C.S. Complexul Energetic Oltenia SA, 
care conform prevederilor  Hotărârii 
Guvernului nr. 1024/2011 privind unele 
măsuri de reorganizare a producătorilor 
de energie electrică de sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, prin înfiinţarea 
Societăţii Comerciale Complexul 
Energetic Oltenia S.A.,  este succesor al 
C.S. Complexul Energetic Turceni S.A., 
Societatea Naţională de Transport Gaze 
Naturale TRANSGAZ S.A. şi 
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Societatea Naţională de Gaze Naturale 
RONGAZ S.A.; 

- valoarea obiectivului de investiţie 
pentru acest proiect; 

- sursele de finanţare pentru acest 
obiectiv de investiţii şi 10 ani de 
operare. 

 
   De menţionat este şi faptul ca realizarea 
Proiectului demonstrativ de captare şi stocare 
a dioxidului de carbon GETICA – CCS este 
condiţionată de obţinerea finanţării din NER 
300.  

 
 
3. Alte informaţii(**) 

 
Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect. 
 
 

 
Secţiunea a 3-a 
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 
 
 
1. Impactul macroeconomic 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 
 

 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniul ajutoarelor de 
stat 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
3. Impactul social 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
4. Impactul asupra mediului (***) 

 
Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
5. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ  nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
Secţiunea a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 
pentru anul curent, cat şi pe termen lung (pe 5 ani) 
 
                                                                                                                           - mii lei - 
 Anul Următorii 4 ani Media 



 4

Indicatori cu- 
rent 

pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 
 
1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a)buget de stat, din acesta: 

 (i)impozit pe profit 
 (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 
(i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
(i) contribuţii de asigurări 

- - - - - - 

-  
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
Plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
     (i)cheltuieli de personal 

  (ii)bunuri şi servicii 
b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 
(ii) bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:     
(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - 
 

 
3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale 

- - - - - - 

 
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

 
5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare 

- - - - - - 

 
6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

 
7. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ  nu se 
referă la acest subiect. 

 
Secţiunea a 5-a 
 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 
prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate 
sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în 
vederea implementării noilor dispoziţii.  

 
Proiectul de act normativ  nu se 
referă la acest subiect. 
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2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 
legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 
transpun prevederi comunitare  
  

Proiectul de act normativ  nu se 
referă la acest subiect. 
 

 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 
actelor normative comunitare  

 
Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 
 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene   

Proiectul de act normativ  nu se 
referă la acest subiect. 
 

 
5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaţionale din care decurg angajamente 

 
Proiectul de act normativ  nu se 
referă la acest subiect. 
 

 
6. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ nu se referă 
la acest subiect. 
 

 
Secţiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 
 
1.Informaţii privind procesul  de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute 
de cercetare şi alte organisme implicate 

 
Proiectul de  Hotărâre a Guvernului va 
face obiectul dezbaterilor Comisiei de 
dialog social în cadrul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri organizată potrivit prevederilor 
legale în vigoare. 
 

 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul 
proiectului de act normativ 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 

 
 

 
3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative 
 

  
Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect.  

 
4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
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5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
 
e) Curtea de Conturi 
 

 
În cadrul  procesului de adoptare al 
proiectului de Hotărâre a Guvernului, se 
va solicita avizul Consiliului Legislativ 

 
6. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la 
acest subiect. 
 

 
Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de 
act normativ 
 
 
1. Informarea societăţii civile cu privire 
la necesitatea elaborării proiectului de 
act normativ 

 
Proiectul de Hotărâre a Guvernului se publică 
pe site-ul Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
respectând prevederile legale în vigoare cu 
privire la transparenţa decizională în 
administraţia publică. 
 

 
2. Informarea societăţii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului în 
urma implementării proiectului de act 
normativ, precum şi efectele asupra 
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau 
diversităţii biologice 
 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 
3. Alte informaţii 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
 

 
Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 
 

 

 
1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor instituţiilor existente 

 

 
Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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Faţă de cele de mai sus, în baza 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, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a 
Guvernului pentru aprobarea Proiectului demonstrativ de captare şi stocare a 
dioxidului de carbon GETICA - CCS, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l 
adoptaţi. 
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