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Rezumat. Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 
reprezintă unul dintre mecanismele europene pentru reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră prin utilizarea cogenerării pentru reducerea cantităţii de energie primară 
necesară. Totodată, în România se urmărește și utilizarea potenţialului de cogenerare 
disponibil. Schema de sprijin de tip bonus pentru cantitatea de energie electrică 
produsă în cogenerare de înaltă eficienţă este aplicată în România din 1 aprilie 2011. 
Finanțarea este susțintă de către toţi consumatorii finali de energie electrică, sub 
forma unei contribuţii pentru cogenerarea de înaltă eficienţă. În urma aplicării 
schemei de sprijin au fost sesizate o serie de aspecte - de ordin legislativ, instituţional 
/ administrativ, investiţional, tehnic, economico-financiar şi social - cu impact asupra 
beneficiarilor şi/sau finanţatorilor ajutorului de stat. În același timp, au fost constatate 
și unele aspecte controversate ce provin din afara schemei de sprijin, dar care au 
impact asupra acesteia şi asupra SACET în general. În lucrare se prezintă filozofia pe 
care se bazează schema de sprijin și mecanismele utilizate. Sunt analizate efectele 
aplicării schemei de sprijin asupra celor implicați direct (beneficiari, finanțatori, 
reglementator) și a societății în general. De asemenea, sunt prezentate rezultatele 
macroeconomice ale aplicării schemei de sprijin în perioada 2011-2015, unele aspecte 
controversate și propuneri de îmbunătățire a acesteia. În urma implementării schemei 
de sprijin au fost înregistrate progrese în ceea ce privește obiectivele legate de mediu, 
respectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea cogenerării de 
înaltă eficiență. Totodată, a fost evidențiată o neînțelegere a principiilor de aplicare a 
schemei de sprijin, a avantajelor și limitărilor acesteia, neînțelegere care a condus la 
apariția unor contestații în instanțele de judecată faţă de sumele ce reprezintă 
supracompensare. În ceea ce privește folosirea cât mai adâncă a potențialului de 
cogenerare pe care îl are România, rezultatele implementării schemei de sprijin sunt 
discutabile. Deși bonusul acordat ar fi trebuit să promoveze, chiar dacă implicit, 
investițiile în domeniul cogenerării, acesta a lucrat mai mult ca un sprijin de tip 
operațional, pentru supraviețuirea unor producători de energie electrică și termică în 
cogenerare. Intrarea în insolvență a centralelor de cogenerare vechi, dar importante, ar 
putea avea implicații negative la nivel social și al SEN, iar, în acest sens, schema a 
reprezentat un sprijin real. Propunerile de îmbunătățire a schemei de sprijin se referă 
la o implicare activă în informarea, comunicarea, explicarea și înțelegerea schemei de 
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către cei implicați. Pe de altă parte, este necesară ajustarea schemei de sprijin, în 
sensul unei flexibilități crescute care să permită îndeplinirea adevăratelor obiective 
urmărite, cele de mediu și de stimulare a investiţiilor noi în capacităţi de cogenerare 
de înaltă eficienţă. 
 
Cuvinte cheie: eficienţă energetică, cogenerare, schemă bonus 

I. PREZENTAREA SCHEMEI DE SPRIJIN DE TIP BONUS  
ŞI A REZULTATELOR APLICĂRII ACESTEIA 

I.1. Filozofia schemei de sprijin de tip bonus pentru promovarea 
cogenerării de înaltă eficienţă 

 
Schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă reprezintă 

unul dintre mecanismele dezvoltate la nivelul Uniunii Europene (UE) pentru 
atingerea de către fiecare stat membru a ţintelor de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră (prin reducerea cantităţii de energie primară necesară generării 
aceloraşi cantităţi de energie prelucrată –electrică şi termică – faţă de producerea 
separată). Schemele de sprijin diferă de la un stat membru la altul în cadrul UE. 

Schema de sprijin de tip bonus a fost instituită în România prin HG nr. 
219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe energia termică utilă [1] 
(transpunere la nivel naţional a Directivei CE nr. 8/2004, cu privire la promovarea 
cogenerării bazate pe necesarul de energie termică utilă în piaţa internă de energie 
[2]) şi implementată prin HG 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 [3], pentru producătorii 
cu capacitate electrică instalată mai mare de 1 MW. 

Un accent deosebit pe promovarea cogenerării de înaltă eficienţă este pus şi în 
cadrul Directivei Comisiei Europene (CE) nr. 27/2012 [4], ale cărei prevederi au fost 
transpuse în legislaţia românească prin Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică 
[5]. 

Schema de sprijin de tip bonus reprezintă ajutor de stat (N 437/2009 - Romania), 
autorizat de CE prin Decizia C(2009)7085 ca fiind compatibil cu piaţa comună, în 
conformitate cu prevederile art. 87 (3) (c) din Tratatul CE. Intrarea în aplicare efectivă a 
schemei de sprijin a avut loc în data de 1 aprilie 2011. Schema de sprijin permite 
accesul în limita a 4000 MW - corespunzător capacităţilor de producere în cogenerare 
de înaltă eficienţă, iar perioada de aplicare a schemei de sprijin în forma autorizată de 
CE, care este de cel mult 11 ani pentru un producător în cogenerare, se încheie în anul 
2023. 

Ajutorul de stat sub formă de bonus acordat lunar producătorilor în cogenerare 
este de tip operaţional, stimulând implicit investiţiile în tehnologia de cogenerare, 
precum şi în înlocuirea sau retehnologizarea instalaţiilor existente. Bonusul, acordat 
la cerere, reprezintă cuantumul [lei] primit de producători pentru fiecare MWh produs 
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în cogenerare de înaltă eficienţă şi livrat în reţelele Sistemului Electroenergetic 
Naţional (SEN), este stabilit anual de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 
domeniul Enegiei (ANRE) şi este calculat ca diferenţă dintre costurile totale de 
producere ale unei centrale de cogenerare echivalente, cu producţie de energie electrică 
de înaltă eficienţă, şi veniturile ce pot fi obţinute de aceasta utilizând preţul pe piaţă 
al energiei electrice, respectiv costul unitar al energiei termice rezultat pentru o 
centrală termică echivalentă, diferenţă raportată la energia electrică livrată în SEN 
de centrala de cogenerare. Bonusul este acordat strict pentru cantitatea de energie 
electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, nu şi pentru cea produsă cu 
eficienţă scăzută, iar valoarea anuală a bonusului [lei] nu reprezintă un venit 
cuvenit/garantat decât în măsura în care activitatea de producere a energiei 
electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă nu a fost supracompensată. 

Bonusul nu substituie efortul de investiţii în capacităţi de cogenerare noi sau 
retehnologizate, ci doar acoperă diferenţa dintre cheltuielile şi veniturile realizate de 
producători, cu considerarea unei rate de rentabilitate a bazei activelor reglementate 
(BAR) înainte de impozitare de maxim 9%, pentru acea parte din energia electrică 
produsă care îndeplineşte criteriile de calificare pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, 
aşa cum sunt acestea definite la art. 69 din Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012 [6]. 

Bonusurile de referinţă: i) se determină pentru trei tipuri de combustibil 
majoritar utilizat în procesul de producere în cogenerare (combustibil solid, gaze 
naturale din reţeaua de transport şi gaze naturale din reţeaua de distribuţie); ii) au o 
valoare unică, reprezentând pragul maxim al ajutorului de stat ce poate fi acordat 
producătorilor în cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează acelaşi tip de combustibil 
majoritar şi se află în acelaşi an de accesare a schemei de sprijin; iii) au valori 
descendente pe perioada de 11 ani, funcţie de anul de acordare. Bonusurile de referinţă 
pot fi ajustate anual de către ANRE în funcţie de evoluţia preţurilor medii de achiziţie 
a combustibililor, a preţurilor medii ale certificatelor de CO2, a preţului energiei 
electrice pe piaţa pentru ziua următoare (PZU) şi a inflaţiei, dacă această evoluţie 
conduce la o variaţie a bonusurilor de referinţă ce excede marja de ±2,5%. Excepţia 
de la regula unicităţii apare atunci când, în cadrul aşa-numitei analize de ante-
supracompensare, se constată existenţa unei supracompensări prognozate a activităţii 
de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă, situaţie 
în care bonusul acordat producătorului respectiv este inferior bonusului de referinţă 
corespunzător. Evoluţia descendentă a bonusurilor de referinţă reprezintă efectul 
reducerii, pe măsura amortizării investiţiei, a costurilor cu amortizarea şi a valorii 
anuale a rentabilităţii BAR. Nu se acordă bonus pentru centralele complet amortizate. 

În cadrul monitorizării schemei de sprijin, ANRE analizează fiecare producător 
din perspectiva înregistrării unei supracompensări a activităţii de producere a 
energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă (adică a valorii ajutorului 
de stat acordat prin schema de sprijin ce depăşeşte cuantumul necesar acoperirii 
totale a costurilor justificate, cu luarea în considerare a veniturilor aferente) pe perioada 
de evaluare reprezentată de anul anterior, situaţie în care producătorul returnează 
administratorului schemei de sprijin, CNTEE Transelectrica SA, cuantumul supra-
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compensării [lei] determinat de ANRE. Prima perioadă de evaluare a fost de 3 ani 
(01.04.2011-31.12.2013). Responsabilitatea ANRE constă în a se asigura că 
producătorii nu acoperă din bonusul primit alte costuri decât cele strict aferente 
cogenerării de înaltă eficienţă, pentru a cărei promovare a fost instituită schema de 
sprijin. Anual, ANRE efectuează şi două tipuri de regularizare: 

− pentru cantitatea efectivă de energie electrică de înaltă eficienţă calificată, 
diferenţa traducându-se într-un bonus neacordat sau necuvenit; 

− pentru bonusul diminuat în cadrul analizei de ante-supracompensare, în 
sensul fie al adâncirii diminuării, fie al returnării unui cuantum în limita bonusului 
de referinţă corespunzător. 

Toate operaţiunile legate de plata bonusurilor şi de încasarea contribuţiei pentru 
cogenerarea de înaltă eficienţă se derulează prin intermediul administratorului schemei 
de sprijin. 

Bonusul acordat în condiţiile legislaţiei aplicabile este finanţat prin contribuţia 
pentru cogenerarea de înaltă eficienţă plătită lunar administratorului schemei de 
sprijin, prin intermediul furnizorilor, de către toţi consumatorii finali de energie 
electrică din ţară. Prin HG nr. 494/2014 [7], care modifică HG nr. 1215/2009 [3], 
furnizorii de energie electrică pentru export au fost exceptaţi de la plata contribuţiei 
pentru cogenerare. ANRE stabileşte anual şi, în măsura în care derularea plăţilor şi 
încasărilor generează o variaţie a contribuţiei ce excede marja de ±2,5%, ajustează 
semestrial nivelul tarifar [lei/kWh] al contribuţiei pentru cogenerare. 

Succint, pilonii / principiile de forţă pe care se bazează filozofia schemei de 
sprijin sunt: 

− obiectivul major vizat prin schema de sprijin este cel de mediu (reducere 
semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră), realizabil cu ajutorul eficienţei 
energetice; 

− din perspectiva importanţei majore a energiei termice utile, capacităţile de 
producere (inclusiv în cogenerare) alimentează peste 1,3 milioane de apartamente 
racordate la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică (SACET) din 
70 de localităţi; din totalul energiei termice utile produse şi livrate din capacităţile 
de cogenerare care alimentează SACET şi consumatori de tip industrial, energia 
termică destinată populaţiei reprezintă circa 75%; 

− schema de sprijin trebuie să respecte integral legislaţia europeană şi 
naţională aplicabilă ajutorului de stat pentru energie şi mediu; 

− bonusul este acordat producătorilor în cogenerare strict pentru cantitatea 
calificată de energie electrică de înaltă eficienţă, finanţarea acestuia fiind „socializată” 
prin plata contribuţiei pentru cogenerare; 

− ajutorul de stat sub formă de bonus este de tip operaţional, însă nu exclude 
efortul de investiţii în capacităţi de cogenerare noi sau retehnologizate; 

− bonusul reprezintă un venit cuvenit/garantat atâta timp cât activitatea de 
producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă nu a fost 
supracompensată; 

− operaţiunile financiare curente se derulează prin administratorul schemei de 
sprijin. 
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I.2. Rezultatele macroeconomice ale aplicării  
schemei de sprijin de tip bonus 

În Anexa nr. 1 sunt prezentate rapoartele medii anuale dintre energia electrică 
beneficiară de bonus şi energia electrică produsă, respectiv energia termică livrată, 
eficienţa globală medie anuală, capacităţile noi intrate anual în schema de sprijin şi 
emisiile anuale de CO2 evitate. 

În Anexa nr. 2 sunt prezentate grafic evoluţiile indicatorilor relevanţi pentru 
schema de sprijin, în conformitate cu rapoartele trimestriale postate pe site-ul 
ANRE. 

II. ASPECTE CONTROVERSATE ŞI PROPUNERI DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRE A SCHEMEI DE SPRIJIN DE TIP BONUS 
ACTUALE ŞI, ÎN GENERAL, A COGENERĂRII ŞI SACET 

II.1. Aspecte controversate generate de aplicarea  
schemei de sprijin de tip bonus 

 
De la momentul intrării în efectivitate a schemei de sprijin, au fost sesizate 

unele aspecte mai mult sau mai puţin controversate, cu impact asupra beneficiarilor 
şi/sau finanţatorilor ajutorului de stat. De asemenea, au fost constatate aspecte 
controversate plasate în mediul extern schemei de sprijin, cu impact asupra acesteia 
şi asupra SACET în general. Aspectele menţionate sunt de ordin legislativ, 
instituţional / administrativ, investiţional, tehnic, economico-financiar şi social. 

II.1.1. De ordin legislativ 

 Capitol de termoficare în strategia energetică. Nici în momentul de faţă nu 
există o strategie energetică naţională, transpartinică, pe termen mediu şi lung. În 
acest context, nu există nici viziune clară asupra termoficării ca opţiune dezirabilă 
şi, deci, nici capitol strategic dedicat dezvoltării SACET. 

 

 Programul guvernamental Termoficare. Programele guvernamentale „Termo-
ficare 2006-2009 – calitate şi eficienţă” / HG nr. 462/2006 [8] şi „Termoficare 
2006-2015 – căldură şi confort” / HG nr. 381/2008 [9] (scheme de sprijin la nivel 
naţional pentru sisteme de termoficare municipale) nu au produs rezultate specta-
culoase; primul a debutat încurajator, însă a fost oprit urmare remanierii Guvernului, iar 
al doilea nu a fost capabil să asigure finanţarea prevăzută. Prin HG nr. 602/2015 
[10] a fost extinsă schema de sprijin pentru termoficare până în anul 2020, însă 
prioritizarea bugetului limitat pentru perioada de după anul 2015 ar putea beneficia 
de o reconsiderare în contextul unui capitol strategic dedicat termoficării. 
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 Potenţial naţional de cogenerare. Conform art. 14 alin. (1) din Legea 
nr. 121/2014 [5], „până la 31 decembrie 2015, autoritatea administraţiei publice 
centrale, pe baza evaluărilor întocmite la nivel local de autorităţile administraţiei 
publice locale, întocmeşte şi transmite Comisiei Europene o evaluare cuprinzătoare 
a potenţialului de punere în aplicare a cogenerării de înaltă eficienţă şi a termo-
ficării şi răcirii centralizate eficiente pe întreg teritoriul national”. 

Raportul privind evaluarea potenţialului naţional de punere în aplicare a 
cogenerării de înaltă eficienţă şi a termoficării şi răcirii centralizate eficiente a fost 
elaborat sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
(MDRAP) şi a Ministerului Energiei (ME), pe baza datelor şi informaţiilor referitoare 
la starea actuală a sistemului de termoficare (producere, transport, distribuţie, 
consum) la nivelul localităţilor, precum şi a datelor preluate din rapoartele anuale 
ale unor instituţii de statistică şi/sau din rapoartele anuale ale unor instituţii publice 
naţionale de reglementare în domeniul energiei, respectiv Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC), ANRE, 
Institutul Naţional de Statistică (INS) şi Institutul de Statistică al Uniunii Europene 
(EUROSTAT), şi a fost înaintat de ME la Bruxelles în data de 31.12.2015. Din 
păcate, acest raport are mai degrabă o valoare statistică decât una strategică. 

 Aplicarea prevederilor OUG nr. 33/2007. OUG nr. 33/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări şi completǎri prin Legea 
nr. 160/2012 [11], prevede la art. 5 alin. (3) că „ordinele şi deciziile (ANRE) … 
sunt obligatorii pentru părţi până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti 
definitive şi irevocabile contrare, dacă nu au fost revocate de emitent”, iar la alin. 
(7) că „ordinele şi deciziile emise de preşedinte în exercitarea atribuţiilor sale pot fi 
atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de 
zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
respectiv de la data la care au fost notificate părţilor interesate”. 

S-a constatat, spre exemplu, că unii producători beneficiari ai schemei de sprijin 
cu activitatea supracompensată pe perioada de evaluare au ignorat deciziile ANRE 
(nu au returnat administratorului schemei de sprijin cuantumul supracompensării) şi 
au acţionat ANRE în instanţă pentru pretinse pagube financiare. Mai mult, prin 
Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 136/2015 [12] s-a admis excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (7) din OUG nr. 33/2007 [13], 
deschizându-se astfel larg poarta unor potenţiale dereglări majore în derularea schemei 
de sprijin. 

 Aplicarea prevederilor Legii nr. 123/2012. Pe „ultima sută de metri”, 
Parlamentul României a adoptat Legea nr. 174/16 decembrie 2014 [14] prin care 
Legea nr. 123/2012 [6] a fost modificată astfel încât, conform prevederilor art. 181 
alin. (3) lit. b), „ANRE poate stabili începând cu 1 ianuarie 2015, respectiv cu 1 
ianuarie 2016, în condiţiile …, şi până la 30 iunie 2021, în condiţiile …, o structură 
specifică de amestec import/intern pentru cantitatea de gaze naturale destinată 
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consumului clienţilor casnici şi clienţilor noncasnici, producători de energie termică, 
numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate la producerea de energie termică 
în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinate consumului populaţiei”. În 
baza acestei legi, ANRE a putut emite decizii de preţ reglementat pentru energia 
termică pentru anii 2015 şi 2016 distinct pentru consumatorii casnici şi noncasnici, 
nediscriminând astfel populaţia racordată la SACET faţă de clienţii casnici (indi-
viduali) de gaze naturale. Ulterior a apărut şi HG nr. 488/2015 privind stabilirea 
preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi 
producătorii de energie termică, numai pentru cantităţile de gaze naturale utilizate 
la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice 
destinate consumului populaţiei în perioada 1 iulie 2015 - 30 iunie 2021. 

 Efectul HG nr. 494/2014. DG Competiţie din cadrul Comisiei Europene 
consideră că exceptarea furnizorilor de energie electrică pentru export de la plata 
contribuţiei pentru cogenerare nu reprezintă o simplă ajustare administrativă, ci o 
modificare de fond a mecanismului de finanţare a schemei de sprijin, drept care 
solicită autorităţilor române notificarea schemei în forma amendată şi, mai ales, 
alinierea ei la cerinţele Guidelines on State aid for environmental protection and 
energy 2014-2020 (EEAG) [15] în urma acestei modificări. În conformitate cu EEAG, 
începând cu 1 ianuarie 2017 ajutoarele de stat se acordă, de regulă, prin intermediul 
unei proceduri de ofertare concurenţiale, bazate pe criterii clare, transparente şi 
nediscriminatorii. 

 Ordinul ANRE nr. 15/2015. Bonus diferenţiat pentru combustibilul solid. S-
a constatat o accentuare în timp a diferenţei dintre preţurile de achiziţie a lignitului 
şi huilei, ceea ce impune analize separate şi acordarea de bonus diferenţiat pentru 
cele două tipuri de cărbune în cadrul categoriei combustibilului majoritar solid. 

 Bonus suplimentar pentru stimularea investiţiilor pentru SACET. Având în 
vedere importanţa asigurării căldurii pentru populaţie, în cadrul aceluiaşi buget al 
schemei de sprijin, producătorilor care livrează majoritar energie termică pentru 
SACET ar trebui să li se acorde un bonus majorat cu până la 5%, iar celor care 
livrează majoritar energie termică pentru autoconsum un bonus diminuat cu până la 
5%. Această diferenţiere necesită notificarea CE. 

 Perioadă de analiză „3+9”. În prezent se utilizează perioada de analiză „6+6” 
(1 iulie anul anterior – 30 iunie anul curent). Se propune perioada de analiză „3+9” 
(1 octombrie anul anterior – 30 septembrie anul curent), pentru o mai bună reflectare a 
evoluţiilor anterioare ale factorilor de ajustare în valorile de referinţă ale bonusurilor şi 
preţurilor energiei electrice/termice propuse pentru anul următor. 

 Alocarea costurilor pe energii. RADET Bucureşti a suspectat, neargumentat, 
dupa parerea ANRE, că preţul energiei termice pe care o achiziţionează de la 
producătorii în cogenerare este „încărcat” cu costurile aferente producerii energiei 
electrice. Prin prevederile Metodologiei aprobate prin Ordinul ANRE nr. 15/2015, 
prin care se stabileşte preţul de referinţă pentru energia termică la nivelul preţului 
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pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă, se asigură faptul 
că nu se realizează o subvenţie încrucişată între energia electrică şi energia 
termică produse în cogenerare. Nu sunt aplicate metode de alocare a costurilor 
unei centrale de cogenerare reale pe cele două tipuri de energie (electrică şi 
termică), metode care, într-adevăr, pot conduce la o subvenţie încrucişată şi, deci, la 
favorizarea unui tip de energie în detrimentul celuilalt tip de energie. Practic, preţul 
energiei termice reglementat de ANRE este stabilit la nivelul cel mai scăzut pentru 
un SACET, nivel care se atinge în cele mai eficiente centrale de producere separată 
a energiei termice. De asemenea, este prevăzută stabilirea preţului de referinţă/ 
reglementat pentru energia electrică pe baza preţului mediu anual de tranzacţionare 
a energiei electrice pe PZU, determinat ca medie ponderată a preţurilor medii 
publicate în rapoartele de piaţă lunare de pe site-ul S.C. OPCOM S.A. Acest mod de 
stabilire a preţului de referinţă/reglementat pentru energia electrică nu conduce la 
susţinerea preţului energiei electrice de către preţul energiei termice. 

În plus, trecerea completă a costurilor cogenerării pe energia electrică ar 
echivala, practic, cu scoaterea de pe piaţă a producătorilor din Bucureşti şi, deci, 
falimentarea acestora, cu efect direct şi automat în falimentarea RADET. 

 Ordinul ANRE nr. 84/2013. Costuri non-eligibile. În analiza de supra-
compensare, ANRE nu recunoaşte ca fiind eligibile categorii de costuri precum: 
provizioane de orice natură, penalităţi, amenzi de orice natură, cheltuieli de judecată, 
cheltuieli socio-culturale (inclusiv cele ocazionate de disponibilizări ale personalului), 
impozit pe profit, supracompensarea determinată pentru o perioadă anterioară celei 
analizate, costuri financiare aferente creditelor pentru investiţii, cheltuieli refacturate de 
orice natură, onorarii şi comisioane de orice natură, reclamă-publicitate, protocol, 
donaţii. Recunoaşterea drept eligibile a tuturor costurilor aferente întregii activităţi de 
producere a energiei electrice şi termice în cogenerare şi nu doar a celor aferente 
strict activităţii de producere în cogenerare de înaltă eficienţă ar contraveni 
prevederilor Deciziei Comisiei Europene nr. C(2009)7085, Legii nr. 123/2012 şi 
HG nr. 1215/2009. 

 Utilizarea veniturilor reale. Veniturile considerate eligibile în analiza de 
supracompensare a activităţii de producere a energiei electrice şi termice în 
cogenerare de înaltă eficienţă sunt cele luate în calcul la determinarea bonusurilor 
de referinţă, conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 15/2015. Recunoaşterea 
veniturilor pe baza valorilor reale evidenţiate în situaţiile financiare ar conduce la o 
tratare neunitară a producătorilor beneficiari ai schemei de sprijin şi la o analiză de 
supracompensare având alte baze decât cele aferente determinării bonusurilor de 
referinţă. Veniturile eligibile, bazate pe cele luate în calcul la determinarea bonusurilor 
de referinţă, descurajează producătorii să funcţioneze cu randamente scăzute şi să 
vândă energia electrică la un preţ sub nivelul pieţei, în ideea că, oricum, bonusul va 
compensa diferenţa. 

 Considerarea activelor concesionate în BAR. Unii producători au solicitat 
ca activele concesionate de la autoritatea publică locală să fie luate în considerare în 
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cadrul analizei de supracompensare, argumentând cu nevoia acumulării de resurse 
financiare pentru investiţii. Acest lucru nu ar fi corect, întrucât producătorul respectiv 
nu deţine activele şi, deci, nu are costuri cu amortizarea; în plus, producătorul ar 
beneficia de diferenţa dintre rentabilitatea BAR (care ar aparţine de drept autorităţii 
publice locale) şi redevenţă. De asemenea, producătorul trebuie întâi să realizeze 
investiţiile din surse financiare proprii şi/sau atrase şi abia apoi să şi le amortizeze. 

 Considerarea necesarului de fond de rulment (NFR) în BAR. Unii producători 
au solicitat ca NFR să fie luat în considerare în cadrul analizei de supracompensare, 
argumentând cu nevoia periodică de cash pentru acoperirea diferenţei dintre plăţi şi 
încasări. Acest lucru nu ar fi corect, întrucât această diferenţă se înregistrează rar în 
realitate şi, în plus, NFR nu reprezintă în sine un activ, cu atât mai puţin un activ 
care să fie „recompensat” la o rată de rentabilitate de 9%. 

 Treapta de performanţă. Pentru a încuraja creşterea eficienţei producerii 
energiei electrice şi termice în cogenerare în capacităţile care accesează schema de 
sprijin, Ordinul ANRE nr. 16/2014 prevede ca în cadrul analizei de supracompensare 
să fie „premiată” depăşirea valorilor minime ale eficienţei globale (70%, pentru 
unităţi cu capacitate electrică instalată mai mare de 25 MW) şi economiei de 
energie primară faţă de producerea separată (10%), stabilite prin Legea nr. 
123/2012. Prin aplicarea acestei măsuri, producătorii sunt stimulaţi să atingă 
obiectivul principal al schemei de sprijin, şi anume acela de a promova sisteme de 
cogenerare de înaltă eficienţă pentru „ecologizarea” producerii de energie electrică. 

 Rată de actualizare alternativă. Faţă de modul de actualizare a supra-
compensării/regularizării ante-supracompensării utilizat de ANRE (prin aplicarea 
ratei inflaţiei şi a ratei titlurilor de stat), Curtea de Conturi a României a sugerat o 
alternativă bazată pe prevederile OUG nr. 117/2006, Capitolul V - rambursarea, 
recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a 
ajutorului de stat utilizat abuziv. În acest caz, actualizarea se efectuează prin 
aplicarea dobânzilor de referinţă stabilite de CE pentru România (disponibile pe 
site-ul Consiliului Concurenţei). 

 Analiză de supracompensare pe producător. ELCEN Bucureşti a solicitat 
efectuarea în mod agregat a analizei de supracompensare, pentru a putea ajusta 
eventualele situaţii defavorabile la nivelul celor 4 centrale componente. Analiza 
ANRE se efectuează, însă, pe fiecare centrală în parte, tocmai pentru evitarea 
subvenţionării între centralele aceluiaşi producător. 

 Tratamentul producătorilor în insolvenţă. Situaţiile de insolvenţă pot produce 
perturbări în buna desfăşurare a schemei de sprijin. Spre exemplu, insolvenţa şi, apoi, 
falimentul Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare (RAAN) pot conduce iniţial la 
o „gaură” de zeci de milioane de lei (supracompensarea aferentă perioadei de evaluare 
01.04.2011-31.12.2013, nereturnată de RAAN în dispreţul prevederilor art. 5 alin. (3) 
din OUG nr. 33/2007) pentru administratorul schemei de sprijin şi, ulterior, la 
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majorarea corespunzătoare a contribuţiei pentru cogenerare. În conformitate cu EEAG, 
nu se acordă bonus unui producător aflat în insolvenţă şi care solicită accesarea schemei 
de sprijin. 

 Ordinul ANRE nr. 130/2015. Acest ordin prevede la art. 10 alin. (1) că 
„operatorul economic care … îşi alimentează locurile proprii de consum prin 
autofurnizare îndeplineşte, după caz, toate obligaţiile furnizorilor aferente activităţii de 
furnizare a energiei electrice la clienţii finali, inclusiv plata serviciilor de reţea şi a 
celorlalte obligaţii de plată aferente consumului final de energie electrică …”. Prin 
urmare, se poate lărgi baza de colectare a contribuţiei pentru cogenerare prin includerea 
operatorilor de transport-sistem şi distribuţie care deţin licenţe de furnizare a energiei 
electrice pentru locurile de consum proprii, exceptând consumul propriu tehnologic al 
reţelelor electrice, şi, implicit, se poate diminua nivelul tarifar al contribuţiei pentru 
cogenerare. 

II.1.2. De ordin instituţional / administrativ 

După anul 1990, responsabilităţile subsectorului termoficării au fost împărţite 
între mai multe ministere (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice; 
Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri; Ministerul 
Energiei; Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice; 
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – cu organizările şi denumirile avute de-a 
lungul timpului), fără o bună coordonare între ele, şi trei autorităţi de reglementare 
(ANRE, ANRSC, precum şi Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 
Gazelor Naturale - ANRGN -, până la preluarea atribuţiilor sale în cadrul ANRE în 
anul 2007). ANRSC nu a putut să gestioneze în întregime complexele probleme locale, 
iar ANRE nu a reuşit sa genereze efecte favorabile reale în privinţa modernizării 
cogenerării; mai mult, plasarea temporară a ANRE sub controlul Guvernului nu a fost 
de natură a permite acestei autorităţi luarea unor decizii independente politic (şi, deci, 
corecte din punct de vedere economic şi social) şi aplicarea unor reglementări 
corespunzătoare. 

De asemenea, au existat divergenţe sistematice între ANRE şi ANRSC pe tema 
preţurilor de producere a energiei termice în centralele de cogenerare care accesează 
schema de sprijin, preţuri reglementate distinct pentru consumatorii casnici / populaţie 
şi noncasnici. Pentru a conferi coeziune procesului de reglementare, Parlamentul 
României a emis Legea nr. 204/2012, prin care sunt stabilite condiţiile de transferare la 
ANRE a atribuţiilor ANRSC în domeniul termoficării. Apreciem că o astfel de 
integrare ar fi benefică numai în cazul menţinerii la ANRSC a atribuţiilor pe partea de 
furnizare a energiei termice în sistem centralizat / relaţie contractuală cu clienţii finali. 

Un aspect sensibil este cel referitor la responsabilitatea autorităţilor locale, dacă 
ţinem seama de lipsa de experienţă a personalului propriu şi de slaba implicare a 
acestora în administrarea SACET aflate în proprietate. O soluţie ar putea fi parteneriatul 
public-privat. 
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II.1.3. De ordin investiţional 

Având în vedere caracterul operaţional al ajutorului de stat oferit prin schema 
de sprijin de tip bonus, nu a fost efectuată o monitorizare a programelor inves-
tiţionale ale producătorilor. 

Sursele de investiţii au lipsit în mare măsură, din cauza fie a incapacităţii 
autorităţilor locale şi producătorilor în cogenerare de a obţine credite bancare sau 
alte tipuri de finanţare, inclusiv fonduri europene (date fiind situaţia financiară 
precară, imposibilitatea oferirii de garanţii sau non-bancabilitatea proiectelor), fie a 
lipsei de atractivitate faţă de eventuali investitori străini sau autohtoni şi a existenţei 
unor mecanisme de sprijin alternative. De asemenea, starea proastă în care se află 
majoritatea reţelelor de transport şi distribuţie a energiei termice se explică tot prin 
nivelul redus al investiţiilor/reabilitărilor. 

Dacă debranşările de la SACET nu vor continua, necesarul de investiţii pentru 
modernizarea sistemelor de termoficare din România (sursa de producere în 
cogenerare, reţeaua de transport, reţeaua de distribuţie şi anexele) este estimat la cel 
puţin 5 miliarde de euro în următorii 10 ani. 

II.1.4. De ordin tehnic 

Pentru unele dintre sistemele de termoficare, s-au putut constata următoarele: 
− durată de viaţă tehnică normată depăşită, pe tot lanţul producere-transport-

distribuţie; 
− performanţe tehnice şi economice modeste; 
− inadecvare (supradimensionare) a capacităţii unităţilor de cogenerare la 

evoluţia consumului de energie termică; 
− pierderi semnificative de agent termic în reţelele de termoficare (spre 

exemplu, în anul 2015 prin reţeaua RADET Bucureşti s-au pierdut 1,4 milioane Gcal, 
adică aproximativ 28% din energia termică intrată în sistemul de termoficare); 

− fragmentare a SACET în producere, pe de o parte, şi transport-distribuţie-
furnizare, pe de altă parte. 

S-au făcut paşi mărunţi în direcţia atingerii unui obiectiv subsecvent al schemei 
de sprijin, şi anume înlocuirea în timp a centralelor de cogenerare vechi cu centrale noi, 
corect dimensionate şi utilizând tehnologie de vârf. Unii dintre producătorii beneficiari 
ai schemei de sprijin au parcurs o procedură de insolvenţă/faliment: Termica Suceava, 
CET Bacău, RAAN ROMAG-TERMO Drobeta Turnu-Severin, Electrocentrale 
Oradea, Electrocentrale Galaţi şi Termica Târgovişte. Capacităţile de cogenerare 
ale Termica Suceava şi CET Bacău au fost trecute în conservare în anul 2013, în 
prezent alţi producători furnizând în SACET energie termică produsă inclusiv în 
cogenerare. Licenţele de comercializare a energiei electrice şi termice ale Termica 
Târgovişte au fost retrase în anul 2013, iar prin hotărâre a Consiliului Local în 
municipiul Târgovişte s-a renunţat la SACET. 

În prezent, există centrale de cogenerare funcţionând pe biomasă, cu o 
capacitate electrică instalată totală de circa 80 MW, care, însă, nu accesează schema 
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de sprijin de tip bonus, ci schema de certificate verzi, având în vedere faptul că 
aceasta din urmă încă este mai atractivă financiar. 

II.1.5. De ordin economico-financiar 

S-au constatat probleme legate de: 
− Subfinanţare. SACET s-au aflat într-o cvasi-permanentă subfinanţare, 

întrucât cheltuielile (cu precădere cele legate de achiziţia combustibilului, salariile 
personalului de exploatare, întreţinerea şi reparaţiile echipamentelor, plus amorti-
zările) au depăşit veniturile. 

− Arierate, pierderi. Creditele pentru nevoi urgente şi plata cu întârziere a 
furnizorilor privaţi de combustibil (în special gaze naturale), precum şi întârzierile 
în primirea subvenţiilor de la buget, au condus la arierate şi penalizări greu de 
suportat, inclusiv la intrarea în insolvenţă sau chiar faliment a unor producători 
şi/sau operatori ai sistemului de transport şi distribuţie. Centralele de cogenerare 
care beneficiază de schema de sprijin sunt în mare parte generatoare de pierderi, 
chiar şi în condiţiile primirii bonusului, numai câteva realizând un mic profit 
(3%÷7%). În medie, capacităţile de producere de înaltă eficienţă au pierderi 
financiare de 11%. Există şi probleme generate de clienţii rău-platnici (spre 
exemplu, combinatul Oltchim pentru CET Govora). 

− Grad de încasare. Cu o excepţie notabilă (RADET Bucureşti), s-a înregistrat 
un grad scăzut de încasare a facturilor de energie termică de la clienţii casnici. 

− Rată de rentabilitate. Cu toate că ANRE a acordat o rată de rentabilitate 
situată la nivelul maxim de 9% (fără o analiză de diferenţiere în funcţie de 
producător şi de anul de accesare a schemei de sprijin), au existat solicitări din 
partea unor producători de majorare a acesteia la cel puţin 12%. 

− Concurenţă neloială. De ani buni, sistemele centralizate sunt concurate 
neloial de sistemele individuale de încălzire (centralele de apartament pe gaze 
naturale), situaţie care, chiar tardiv, poate fi remediată prin taxarea acestora din 
urmă pentru emisii de noxe, risc de explozii şi inestetică urbană. 

II.1.6. De ordin social 

Problemele sociale sunt printre cele mai dificile, având în vedere următoarele: 
− Veniturile locuitorilor din blocurile alimentate din SACET sunt relativ scăzute. 
− Pe de o parte, „sărăcia energetică” în România este de ordinul a 40%, iar, 

pe de altă parte, prin prisma veniturilor nete ale populaţiei, România se situează pe 
ultimul/penultimul loc în UE, având, însă, unul dintre cele mai mari preţuri ale 
energiei termice din UE din punctul de vedere al parităţii puterii de cumpărare. În 
România, însă, nu preţurile energiei reprezintă principala problemă, ci insuficienta 
dezvoltare a economiei şi, implicit, nivelul de trai scăzut al majorităţii populaţiei. 



62  EMERG 4 – 2016  Virgil MUSATESCU, Cristian PODASCA, Ioana OPRIS 

− Cu un buget naţional insuficient alimentat la încasări, România se află pe 
ultimele locuri în UE la cheltuielile pentru asistenţă socială. O soluţie poate fi 
acordarea, în cazul consumatorilor casnici, a unei subvenţii diferenţiate pentru 
energia termică furnizată prin SACET. 

− Considerat esenţial, chiar vital, serviciul public de alimentare cu energie 
termică este întrerupt în momentul în care clienţii (de regulă, asociaţiile de proprietari) 
nu îşi achită, parţial sau integral, facturile. Totuşi, există situaţii neimputabile 
proprietarilor (spre exemplu, delapidarea de către administratorul blocului a banilor 
achitaţi de proprietari pentru întreţinere), când operatorul sistemului de transport şi 
distribuţie nu dă dovadă de flexibilitate, oprind furnizarea de agent termic. 

− Contribuţia pentru cogenerare poate constitui o povară pentru populaţia săracă. 

II.2. Direcţii şi propuneri de îmbunătăţire a schemei de sprijin  
de tip bonus actuale şi, în general, a cogenerării şi SACET,  

pe termen scurt, mediu şi lung 

Pe termen scurt şi mediu: 
− aplicarea de ajustări incrementale ale datelor de intrare şi criteriilor de 

calcul al bonusurilor de referinţă; 
− trecerea treptată la producerea distribuită, concomitent cu un „downsizing” 

al capacităţii instalate şi un management integrat al sistemului de producere, 
transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice; 

− o mai bună comunicare pe marginea mecanismului de supracompensare cu 
producătorii beneficiari ai schemei de sprijin (ANRE a făcut deja acest lucru, însă 
fără efecte semnificative); 

–  instituirea unui sistem de monitorizare a investiţiilor aferente cogenerării de 
înaltă eficienţă; 

− introducerea unui factor de corecţie a bonusului, care va penaliza centralele cu 
capacităţi uzate fizic şi moral pentru nerealizarea de lucrări de investiţii având ca scop 
creşterea eficienţei globale (sub rezerva renotificării schemei de sprijin către CE); 

− introducerea unui factor de corecţie prin care se vor bonifica suplimentar 
centralele care livrează energie termică majoritar în SACET (sub rezerva renotificării 
schemei de sprijin către CE); 

− utilizarea unor durate de amortizare diferite pe tipuri de tehnologii; 
− practicarea de TVA redus (cu acordul Ministerului Finanţelor Publice) 

pentru energia termică livrată în SACET şi introducerea tarifului binom la energia 
termică (în scopul modelării veniturilor producătorilor în cogenerare conform 
cheltuielilor înregistrate pe durata unui an); 

–  introducerea obligativităţii, pentru producătorii care au concesionat de la 
autoritatea publică locală active aflate în exploatare la momentul concesiunii, de a 
realiza pe perioada de accesare a schemei de sprijin investiţii noi şi/sau retehno-
logizări/modernizări ale echipamentelor energetice de producere în cogenerare; 
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–  limitarea accesului la schema de sprijin a investiţiilor noi, care, prin proiect, 
nu satisfac parametrii de cogenerare de înalţă eficienţă conform prevederilor legale. 

 

Pe termen lung: 
− concentrarea obiectivelor schemei de sprijin pe încurajarea investiţiilor în 

centrale noi, concomitent cu scoaterea din exploatare a celor vechi (în contextul 
definirii unei strategii privind sistemele de termoficare urbană, în baza potenţialului 
naţional de cogenerare determinat conform prevederilor Legii nr. 121/2014 [5]); 

− extinderea schemei de sprijin actuale după anul 2023 cu până la 6 ani, în 
baza unei notificări simplificate, şi demararea din timp a consultărilor pe această 
temă cu beneficiarii interni şi oficialii CE, cu luarea în considerare a limitării 
eligibilităţii pentru schema extinsă la centralele noi sau substanţial reabilitate; 

− după caz (cu acordul Guvernului), iniţierea unei scheme de sprijin noi de tip 
investiţional sau conversia schemei de sprijin actuale către un ajutor de stat pentru 
investiţii în centrale noi (renotificare către CE şi aliniere la cerinţele EEAG). 

III. CONCLUZII 

Considerăm că experienţa acumulată până în prezent în privinţa aplicării 
schemei de sprijin de tip bonus ne permite să tragem câteva concluzii care ar putea 
fi utile în efortul de îmbunătăţire a modului său de implementare. În acest demers, 
pentru o abordare echilibrată, încercăm să ţinem seama atât de dificultăţile întâmpinate 
în aplicarea schemei de către reglementator, cât şi de situaţiile controversate, chiar 
conflictuale, semnalate de beneficiarii reglementărilor aplicabile. Din cele prezentate 
deja în cadrul lucrării, rezultă următoarele concluzii: 

a) Aşa cum este normal în situaţia aplicării unei reglementari care, inevitabil, 
are implicaţii multiple atât asupra actorilor din sector, cât şi asupra consumatorilor 
finali, majoritatea acestora nefiind racordaţi la SACET, ne putem pune întrebarea 
dacă schema aplicată a răspuns sau nu scopului pentru care a fost instituită. Din 
acest punct de vedere, criteriile fundamentale au fost: reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră prin folosirea avantajelor cogenerării [16] şi utilizarea cât mai 
extinsă a potenţialului de cogenerare pe care îl are România şi care nu a fost folosit 
la magnitudinea potrivită [17]. 

b) Dacă pentru primul obiectiv, cel de mediu, s-au înregistrat progrese, în 
privinţa utilizării potenţialului de cogenerare, lucrurile sunt discutabile. Deşi s-a 
dorit ca schema de sprijin să contribuie la promovarea investiţiilor în domeniu, 
rezultatele arată că aceasta a lucrat majoritar ca o schemă operaţională, în 
concordanţă cu caracterul ajutorului de stat acordat. Practic, schema s-a transformat 
într-un sprijin pentru supravieţuirea unor companii producătoare de energie electrică şi 
termică în cogenerare, prin acordarea unui răgaz comunităţilor locale/operatorilor 
care deţin instalaţii vechi şi neperformante, în scopul identificării de soluţii de 
îmbunătăţire a eficienţei globale. Din păcate, aceste companii nu au realizat investiţiile 



64  EMERG 4 – 2016  Virgil MUSATESCU, Cristian PODASCA, Ioana OPRIS 

necesare pentru îmbunătăţirea performanţelor lor de funcţionare, puţine fiind 
companiile care au apărut ca investiţii noi în primii cinci ani de aplicare a schemei 
de sprijin. Aceste lucruri, combinate cu i) tendinţa reală de debranşare de la SACET 
a consumatorilor de energie termică, ii) funcţionarea în continuare în nişte sisteme 
nemodernizate, cu pierderi din ce în ce mai mari şi iii) întârzierea la plată sau chiar 
neplata subvenţiilor din bugetul local, au condus la atingerea parţială a obiectivului 
declarat la instituirea schemei de sprijin de tip bonus. 

c) Din punctul de vedere al producătorilor de energie electrică şi termică în 
cogenerare, s-a constatat o neînţelegere a condiţiilor de aplicare a schemei de 
sprijin, mai ales a eventualelor situaţii de supracompensare. Dincolo de părţile bune 
ale actualei scheme de sprijin sau de eforturile continue de îmbunătăţire, se simte în 
continuare nevoia unei înţelegeri adecvate a principiilor de aplicare, pentru a se 
cunoaşte atât avantajele, cât şi limitele utilizării acesteia. 

d) Există deja un număr de contestări în instanţă ale sumelor reprezentând 
supracompensare, iar neînţelegerile sunt cauzate de solicitările producătorilor de a fi 
acceptate în analiză cheltuieli care nu sunt eligibile conform principiilor de aplicare a 
schemei de sprijin. Astfel, o înţelegere superficială a metodologiei de analiză a 
supracompensării conduce producătorul la concluzia că, pentru a nu returna 
administratorului schemei de sprijin o parte din bonusul primit, trebuie să transfere 
cât mai multe cheltuieli colaterale către componenta de cogenerare de înaltă eficienţă. 
De aceea, au existat cazuri în care chiar unele cheltuieli sportiv-culturale sau sociale 
au fost prezentate ca fiind eligibile pentru analiza de supracompensare a activităţii de 
producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă. 

e) Este de subliniat faptul că riscul trecerii în insolvenţă a majorităţii centralelor 
de cogenerare existente este foarte ridicat, iar falimentarea companiilor respective ar 
avea efecte negative nu numai la nivel social, ci şi asupra SEN [18]. Aceasta arată 
că implementarea actualei scheme de sprijin este încă deficitară. În condiţiile 
actuale, cu un consum electric la nivel naţional mult sub capacitate, dar în contextul 
instabilităţii producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, 
eliminarea centralelor de cogenerare ar afecta piaţa de echilibrare prin indisponibiliza-
rea unor grupuri care pot constitui rezervă de sistem. Evident, pe lângă toate 
acestea, nu trebuie uitată obligativitatea asigurării continuităţii serviciului public de 
alimentare cu energie termică. 

f) Având în vedere cele de mai sus, este firesc să se identifice soluţiile adecvate 
pentru remedierea dezavantajelor prezentate. În primul rând, este nevoie de o 
informare/comunicare mai bună şi de o înţelegere reală a principiilor care stau la 
baza aplicării schemei de sprijin, iar, în acest sens, un rol important îi revine 
reglementatorului. În al doilea rând, este necesară o flexibilizare/adaptare a schemei 
de sprijin actuale, în scopul îndeplinirii adevăratului său obiectiv. 

g) Este de remarcat că orice modificare de fond, inclusiv conversia către o 
schemă de sprijin de tip pur investiţional, trebuie notificată CE - DG Competiţie, cu 
aliniere automată la prevederile EEAG 2014-2020. 
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Anexa 1 

Anul de 
accesare a 
schemei de 

sprijin 

En. el. 
bonus / En. 

el. borne 

En. el. bonus 
/ En. term. 

livrată 

Eficienţă 
globală 
medie 

Capacităţi puse în 
funcţiune (pe 

schema de sprijin)

Emisii de CO2 
evitate 

% % % MW mii tCO2 mil. lei 

2011 42,7 36,1 54,9 69,72 592 14,80 

2012 51,7 38,0 57,7 39,60 956 23,91 

2013 54,9 40,3 60,0 5,40 920 22,99 

2014 52,6 38,8 59,4 62,19* 814 22,44 

TOTAL    176,91 3282 84,14 
 

* include AMURCO, producător care nu a funcţionat. 
Notă: Valorile aferente anului 2015 nu erau definitivate la momentul elaborării lucrării. 
Sursa: ANRE. 
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Fig. 1. Cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență  
care a beneficiat de schema de sprijin. 
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Fig. 2. Economia de combustibil realizată în procesele de cogenerare de înaltă eficiență  
beneficiare de bonus, în conformitate cu prevederile Regulamentului de calificare. 
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Fig. 3. Valoarea totală a bonusurilor datorată producătorilor beneficiari ai schemei tip bonus,  
pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență 

 
Notă: Valorile aferente anului 2015 nu erau definitivate la momentul elaborării lucrării. 
Sursa: ANRE. 



APLICAREA SCHEMEI DE SPRIJIN DE TIP BONUS PENTRU PROMOVAREA ENERGIEI ELECTRICE  67 

 

BIBLIOGRAFIE 

[1] Monitorul Oficial 200/23.03.2007, „HG nr. 219/2007 privind promovarea 
cogenerării bazate pe energia termică utilă”. Disponibilă: http:// 
www.legex.ro/Hotararea-219-2007-77848.aspx 

[2] Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315/1, „Directiva 8/2004 a Parla-
mentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea 
cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei 
și de modificare a Directivei 92/42/CEE”, 21.02.2004. Disponibilă: http:// 
www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-ue/cogenerare 

[3] Monitorul Oficial 748/3.11.2009, „HG 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”. 
Disponibilă: http://www.anre.ro/ro/legislatie/cogenerare-inalta-eficienta/legislatie-
primara-cogen-ief 

[4] Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 315/1, „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”, 14.11.2012”. 
Disponibilă: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri = CELEX: 
32012L0027&from = RO 

[5] Monitorul Oficial 574/01.08.2014, „Legea 121/2014 privind eficiența 
energetică”. Disponibilă: http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/ 
legislatie-primara 

[6] Monitorul Oficial 485/16.07.2012, „Legea 123/2012 a energiei electrice și a 
gazelor naturale”. Disponibilă: http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/ 
legislatie-primara 

[7] Monitorul Oficial 489/1.07.2014, „HG nr. 494/2014 pentru modificarea HG 
nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare imple-
mentării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă 
pe baza cererii de energie termică utilă”. Disponibilă: http://www.anre.ro/ 
ro/legislatie/cogenerare-inalta-eficienta/legislatie-primara-cogen-ief 

[8] Monitorul Oficial 378/3.05.2006, HG nr. 462/2006 pentru aprobarea 
programului Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă şi înfiinţarea Unităţii 
de management al proiectului. Disponibilă: http://www.legex.ro/Hotararea-
462-2006-74655.aspx 

[9] Monitorul Oficial 345/5.05.2006, HG nr. 381/2008 privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului 
Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă şi înfiinţarea Unităţii de management 
al proiectului. Disponibilă: http://lege5.ro/Gratuit/geytgmzwg4/hotararea-nr-381-
2008-privind-modificarea-si-completarea-hotararii-guvernului-nr-462-2006-



68  EMERG 4 – 2016  Virgil MUSATESCU, Cristian PODASCA, Ioana OPRIS 

pentru-aprobarea-programului-termoficare-2006-2009-calitate-si-eficienta-si-
infiintarea-unitatii-de-management 

[10] Monitorul Oficial 563/25.07.2015, HG nr. 602/2015 pentru aprobarea 
programului "Termoficare 2006-2009 calitate şi eficienţă".  Disponibilă: 
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida = 64060 

[11] Monitorul Oficial 685/3.10.2012, „Legea nr. 160/2012 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind modificarea şi 
completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii gazelor nr. 351/2004. 
Disponibilă: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/legislatie-primara/legi 

[12] Monitorul Oficial 325/13.05.2015, Decizia nr.136 /10.03.2015 referitoare la 
excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.5 alin.(7) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei. Disponibilă: http:// 
www.ccr.ro/files/products/Dec_136_-2015.pdf 

[13] Monitorul Oficial 337/18.05.2007, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi 
Legii gazelor nr. 351/2004. Disponibilă:   http://www.clr.ro/Rep_dil_2002/ 
..%5Crep_htm%5COUG33_2007.htm 

[14] Monitorul Oficial 919/17.12.2014, Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 
35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 
123/2012. Disponibilă: http://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/legislatie-
primara/legi 

[15] Official Journal of the European Union, 2014/C 200/01 Communication from the 
Commission — Guidelines on State aid for environmental protection and energy 
2014-2020, C200, Volume 57, 28 June 2014. Disponibil: http://eur-lex.europa.eu/ 
legal-content/RO/TXT/PDF/?uri = OJ:C:2014:200:FULL&from = EN 

[16] Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C82/01.04.2008, Orientările comunitare 
privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului. Disponibil: http://www. 
ajutordestat.ro/documente/schema%20cogenerare%2025%20sept_570ro.pdf 

[17] Comisia Europeană, C(2009)7085 corr. Ajutor de stat nr. 437/2009 – România 
„Schemă de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării”, Bruxelles, 17.09.2009. 
Disponibilă: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/232410/ 232410_ 
1041177_55_2.pdf 

[18] Mușatescu, V., Dumitrescu, I.S., Consideraţii privind schema de sprijin a 
cogenerării de înaltă eficienţă. În EMERG, vol. 2, 2015 
 

Site-uri ale instituţiilor publice naţionale de reglementare în domeniul energiei: 
− Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE): 

http://www.anre.ro/ 
− Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilităţi Publice (ANRSC): http://www.anrsc.ro/ 
 
 
 


