
 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea 

criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă 

 

 

 

 

 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Articol unic - Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor 

necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza 

cererii de energie termică utilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 3 

noiembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și completează după cum 

urmează: 

 

1. Alineatul (5) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(5) ANRE stabileşte producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de 

schemă de sprijin, precum şi bonusurile şi cantităţile de energie electrică de înaltă eficienţă care 

beneficiază de schemă de sprijin în anul următor, aferente fiecărui producător.” 

 

2. După alineatul (5) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alin.(5^1), cu următorul cuprins: 

 

„(5^1) În trimestrul II al fiecărui an, ANRE realizează o analiză de ajustare a bonusurilor și a 

prețurilor energiei termice. În cazul în care această analiză conduce la variații ale bonusurilor și a 

prețurilor energiei termice mai mari de +/-2,5%, ANRE aprobă noile valori ale acestora, care se 

aplică începând cu data de 1 iulie a anului curent.” 

 

3. Alineatul (6) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(6) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, valoarea bonusului prevăzută la 

alin.(5) și alin.(5^1) se stabilește în funcție de combustibilul majoritar considerat la stabilirea 

cantității semestriale de energie electică de înaltă eficiență menționată la alin.(5) și alin.(5^1).” 

 

4. După alineatul (1) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alin.(1^1), cu următorul cuprins: 

 

„(1^1) Necesarul de venituri specificat la alin.(1) se stabilește inclusiv cu luarea în considerare a 

bonusurilor determinate în condițiile art. 25, alin.(3).” 

 



 

 
2 

5. Alineatul (2) al articolului 21 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(2) Prețul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficiență, prin contracte 

reglementate, este stabilit semestrial prin ordin al președintelui ANRE la nivelul a 90% din prețul 

mediu de tranzacționare a energiei electrice realizat pe ultimele 12 luni considerate relevante pe 

piața pentru ziua următoare și pe piața intrazilnică de energie electrică.” 

 

6. După alineatul (3) al articolului 23 se introduce un nou alineat, alin.(4), cu următorul cuprins: 

 

„(4) Diminuarea determinată în conformitate cu alin.(1) și (2) se aplică bonusurilor ajustate în 

condițiile art. 10, alin.(5^1).” 

 

7. După alineatul (2) al articolului 25 se introduc trei noi alineate, alin.(3)-(5), cu următorul cuprins: 

 

„(3) Bonusurile determinate conform alin.(2) se aplică și în perioada noiembrie-decembrie a anului 

curent, conform reglementărilor ANRE. 

(4) Bonusurile stabilite pentru fiecare producător pentru perioada noiembrie-decembrie se 

diminuează, după caz, conform rezultatelor ultimei analize efectuată de ANRE în baza art.23. 

(5) Prețurile energiei termice determinate conform alin.(2) se aplică și în perioada noiembrie-

decembrie a anului curent.” 

 

 

Vasilica - Viorica Dăncilă 

Prim-ministru 
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul actului normativ 

 

HOTĂRÂRE  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  nr. 1.215/2009 privind stabilirea 

criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ 

 

1. Descrierea situaţiei 

actuale 

Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării 

bazate pe energia termică utilă a transpus prevederile Directivei 

2004/8/CE privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie 

termică utilă pe piaţa internă a energiei. În anul 2012, dispozițiile 

Directivei 2004/8/CE au fost preluate și consolidate în Directiva 

2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a 

Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 

2004/8/CE și 2006/32/CE. Directiva 2004/8/CE a fost abrogată 

începând cu data de 5 iunie 2014. 

Prin hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi 

a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie 

termica utilă s-a implementat schema de sprijin de tip bonus aplicabilă 

producătorilor cu unităţi de producere a energiei electrice şi termice în 

centrale de cogenerare de înaltă eficienţă. 

Schema de tip bonus reprezintă ajutor de stat, autorizat de Comisia 

Europeană  prin Decizia C(2009) 7085, modificată prin Decizia 

C(2016)7522 final. Intrarea în aplicare efectivă a schemei de sprijin de 

tip bonus a avut loc în data de 1 aprilie 2011.  

Schema prevede acordarea unui sprijin financiar producătorilor de 

energie electrică şi termică, ce deţin sau exploatează comercial 

centrale de cogenerare de înaltă eficienţă şi care realizează economii 

de combustibil de cel puţin 10% faţă de producerea separată de 

energie electrică şi termică.  

Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 

instituie un mecanism transparent prin care se urmăreşte acoperirea 

diferenţei dintre costul producerii energiei în cogenerare de înaltă 

eficienţă şi preţul de vânzare al acesteia.  

În baza schemei de ajutor propuse, producătorii de energie electrică şi 
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termică în cogenerare primesc lunar, o sumă de bani denumită 

“bonus”, pentru fiecare unitate de energie electrică, exprimată în 

MWh, produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, livrată în reţelele 

electrice ale Sistemului Electroenergetic Naţional şi vândută pe piaţa 

concurenţială de energie electrică şi/sau prin contracte reglementate.  

Bugetul schemei este de 10.734.869.585 lei pentru perioada 2010-

2023. Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare pot 

beneficia de schema de sprijin pe o perioadă de maxim 11 ani 

consecutivi, fără a depăşi anul 2023. 

Fondurile necesare acordării bonusului sunt asigurate prin colectarea 

lunară a contribuţiei pentru cogenerare de la toţi consumatorii de 

energie electrică din România, cu excepţia furnizorilor care exportă 

energie electrică pentru cantităţile de energie electrică exportate, 

conform hotărârii Guvernului nr. 494/2014 pentru modificarea 

hotărârii Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a 

condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru 

promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie 

termică utilă. 

Aceste fonduri sunt colectate într-un cont creat de către 

administratorul schemei – Compania Naţională “Transelectrica” S.A. 

Administratorul schemei are şi obligaţia plăţii bonusului către 

beneficiari. 

Valoarea tarifară a contribuţiei pentru cogenerare este stabilită anual 

de către ANRE şi poate fi revizuită semestrial.  

1ˆ1. Proiecte de acte 

normative care transpun 

legislaţia comunitară sau 

creează cadrul pentru 

aplicarea directă a 

acesteia 

În anul 2012, dispozițiile Directivei 2004/8/CE au fost preluate și 

consolidate prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de 

modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a 

Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE. Directiva 2004/8/CE a fost 

abrogată în data de 5 iunie 2014.  

2.Schimbări preconizate Prin prezenta hotărâre se asigură completarea cadrului legal pentru 

aplicarea și implementarea schemei de sprijin pentru promovarea 

cogenerării de înaltă eficienţă. 

Având în vedere că unele societăți comerciale care produc energie 

electrică în cogenerare de înaltă eficiență întâmpină probleme 

financiare din cauza subevaluării cheltuielilor ocazionate de majorarea 

prețului de achiziție a gazelor naturale și a prețului de achiziție a 

certificatelor de CO2, ANRE a analizat posibilitatea modificării și 

completării HG nr.1215/2009. 

Alineatul (5) al articolului 10 se modifică astfel încât să permită și 

ajustarea semestrială prevăzută la alin. (5
1
) al aceluiași articol. 

Articolul 10 se completează cu alineatul (5^1) care prevede ca 

ajustarea valorilor bonusurilor și a prețurilor energiei termice acordate 

producătorilor de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență să 

fie realizată semestrial, în loc de anual cum se face în prezent. 
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Alineatul (6) al articolului 10 se modifică prin includerea prevederii de 

la alin.(5^1). 

Alineatul (1) al articolului 12 se modifică pentru a include necesarul 

de venituri pentru plata bonusurilor care se aplică în noiembrie-

decembrie. 

Alineatul (2) al articolului 21 se modifică prin stabilirea semestrială a 

preţului de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de 

înaltă eficienţă, prin contracte reglementate, în loc de anual cum se 

face în prezent. 

După alineatul (3) al articolului 23 se introduce alineatul (4) care 

prevede ca valoarea bonusurilor aplibabile în semestrul II al anului 

curent să fie diminuată conform rezultatelor analizei costurilor și 

veniturilor estimate de fiecare producător în trimestrul IV al anului 

precedent.  

După alineatul (2) al articolului 25 se introduc alineatele (3)-(5) pentru  

modificarea perioadei pentru care se stabilește bonusul, respectiv: 

- aplicarea bonusurilor determinate pentru anul următor și în lunile 

noiembrie și decembrie din anul curent; 

- aplicarea unei reduceri a acestor bonusuri în conformitate cu analiza 

costurilor și veniturilor estimate de fiecare producător în trimestrul IV 

al anului precedent. 

- aplicarea prețurilor energiei termice determinate pentru anul următor 

și în lunile noiembrie și decembrie din anul curent. 

Considerăm că modificările propuse nu trebuie notificate Comisiei 

Europene deoarece bugetul total al schemei și mecanismul de acordare 

al ajutorului de stat nu se modifică.  

3. Alte informaţii Având în vedere prevederile Orientărilor privind ajutoarele de stat 

pentru protecția mediului și energie pentru perioada 2014-2020, 

urmează să fie elaborat un nou cadru legal pentru aplicarea și 

implementarea unei scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării 

de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, în acord cu 

prevederile legislației comunitare în domeniul ajutorului de stat. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ  

 

1.Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1ˆ
1
. 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. 

2^
1
 Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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sarcinilor administrative                               

2^
2
 Impactul asupra 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii  

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, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

     - mii lei -    

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 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 și servicii 

b) bugete locale: 

 (i) cheltuieli de personal 

 (ii) bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

 (i) cheltuieli de personal 

 (ii) bunuri și servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

      

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare 
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5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

7. Alte informaţii Prezentul act normativ nu are influenţe asupra bugetului 

general consolidat.  

Bugetul total aprobat pentru schema de sprijin nu se 

modifică. 

La nivelul ANRE au fost efectuate unele calcule 

estimative din care au rezultat următoarele: 

- Există premisele creșterii contribuției pentru cogenerare 

cu aproximativ 35%, estimarea s-a realizat luând în calcul 

creșterea prețurilor gazelor naturale. 

- De asemenea, există premisele creșterii prețului de 

producere a energiei termice livrate din centralele care 

care au accesat schema de sprijin de tip bonus cu 

aproximativ 10%.  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

Prezentul act normativ nu are influenţe asupra bugetului general consolidat. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative 

necesare pentru 

aplicarea prevederilor 

actului normativ: 

a) acte normative în 

vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, 

ca urmare a intrării în 

vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce 

urmează a fi elaborate în 

vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

 

 

a) Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea 

criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de 

sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe 

baza cererii de energie termică utilă. 

 

b) Actualizare cadru de reglementare subsecvent, de către ANRE 
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1¹ Compatibilitatea 

proiectului de act 

normativ cu legislația în 

domeniul achizițiilor 

publice 

 a) impact legislativ – 

prevederi de modificare și 

completare a cadrului 

normativ în domeniul 

achizițiilor publice 

 b) norme cu impact la 

nivel operațional /tehnic-

sisteme electronice 

utilizate în desfășurarea 

procedurilor de achiziție 

publică, unități centralizate 

de achiziții publice, 

structură organizatorică 

internă a autorităților 

contractante 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului 

normativ cu legislaţia 

comunitara 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 

- 

5. Alte acte normative 

şi/sau documente 

internaţionale din care 

decurg angajamente 

- 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
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Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informaţii privind 

procesul de consultare cu 

organizaţii 

neguvernamentale, 

institute de cercetare şi 

alte organisme implicate 

Proiectul a fost supus procesului de consultare publică pe pagina de 

web a Ministerului Energiei din data de 25.09.2018, precum și 

Comisei de Dialog Social, constituită la nivelul Ministerului Energiei. 

2. Fundamentarea 

alegerii organizaţiilor cu 

care a avut loc 

consultarea, precum şi a 

modului în care 

activitatea acestor 

organizaţii este legată de 

obiectul actului normativ 

 Nu este cazul. 

3. Consultările 

organizate cu autorităţile 

administraţiei publice 

locale, în situaţia în care 

actul 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 

Nu este cazul. 

4. Consultările 

desfăşurate în cadrul 

consiliilor 

interministeriale, în 

conformitate cu 

prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea 

consiliilor 

interministeriale 

Nu este cazul. 



 

 
8 

permanente  

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 

Proiectul de act normativ va fi supus avizului ANRE, Consiliului 

Concurenței și Consiliului Legislativ. 

 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

 

1. Informarea 

societăţii civile cu privire 

la necesitatea elaborării 

actului normativ 

 Nu este cazul. 

 

2. Informarea 

societăţii civile cu privire 

la eventualul impact 

asupra mediului în urma 

implementării actului 

normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

Prezentul act normativ a fost supus procedurilor de transparenţă 

decizională, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică. 

Prezentul act normativ a fost publicat pe site-ul Ministerului Energiei 

în data de 25.09.2018.  

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 actului 

normativ de către 

autorităţile 

administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi 

organisme sau 

extinderea competenţelor 

instituţiilor existente     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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1. Alte informaţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

         Faţă de cele prezentate mai sus, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, s-a 

elaborat prezentul proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării 

schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie 

termică utilă pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să îl supuneți adoptării. 

 

MINISTRUL ENERGIEI 

 

ANTON ANTON 

 


