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  GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

Hotărâre  
privind iniţierea şi dezvoltarea schemelor de investiţii verzi 

  
 
 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art.5, alin (4) din 
Ordonanţa de urgenţă nr.29/2010 privind valorificarea surplusului de unităţi ale 
cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto,  

 
 

           Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 
 
 
Art.1  
(1) Prezenta hotărâre reprezintă cadrul legal şi instituţional pentru iniţierea şi 
dezvoltarea schemelor de investiţii verzi. 
(2) Scopul prezentei hotărâri este valorificarea eficientă a surplusului de unităţi ale 
cantităţii atribuite, denumite în continuare AAU-uri. 
 
Art.2 
(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 
semnificaţii: 

a) investiţii verzi –  investiţii prin care se finanţează proiecte care generează 
reduceri ale emisiilor de gaze cu efect de seră; 

b) tehnologii curate – tehnologii care conduc la reducerea intensităţii carbonului, 
exprimată în tone de CO2 echivalent pe unitatea de produs; 

(2) Definiţiile termenilor menţionaţi la alin. (1), se completează, după caz, cu cele 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de 
unităţi ale cantităţii atribuite României prin Protocolul de la Kyoto. 
 
Art.3 
(1) Schemele de investiţii verzi cuprind două etape: 

a) comercializarea surplusului de AAU-uri, în baza contractului de stat pentru 
comercializarea surplusului de AAU-uri, şi 

b) finanţarea de investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi 
conştientizare, precum şi studii de cercetare în domeniul schimbărilor 
climatice. 

(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face de către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri în colaborare cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, 
Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe şi alte autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, după caz. 
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Art.4  
(1) Pentru perioada 2008-2012, surplusul de AAU-uri care se comercializează este de 
maxim 300.000.000 de AAU-uri. 
(2) Comercializarea surplusului de AAU-uri se face în tranşe. O tranşă este, de 
regulă, mai mare de 1 milion de AAU-uri. 

 
Art.5 
Cumpărătorii de AAU-uri pot fi: 

a) statele prevăzute în anexa B la Protocolul de la Kyoto ; 
b) entităţi autorizate de statele prevăzute la lit.a). 
 

Art. 6 
(1) Iniţierea, negocierea şi încheierea contractului de stat pentru comercializarea 
surplusului de AAU-uri se face cu respectarea ordonanţei de urgenţă nr. 29/2010. 
(2) Negocierea se face de către o comisie condusă de ministrul economiei, comerţului 
şi mediului de afaceri. Din comisie fac parte ministrul mediului şi pădurilor, ministrul 
finanţelor publice, ministrul afacerilor externe şi conducători ai altor autorităţi ale 
administraţiei publice centrale, după caz. 
(3) Memorandumul pentru iniţierea negocierii şi negocierea contractului de stat 
pentru comercializarea surplusului de AAU-uri şi Memorandumul pentru încheierea 
contractului de stat pentru comercializarea surplusului de AAU-uri sunt elaborate de 
către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Ministerul 
Mediului şi Pădurilor. 
 
Art.7 
Sumele rezultate din comercializarea surplusului de AAU-uri se constituie în sursă de 
finanţare pentru investiţii verzi, finanţarea timpurie, campanii de informare şi 
conştientizare, precum şi pentru studii de cercetare în domeniul schimbărilor 
climatice. 
 
Art.8 
(1)  Sumele prevăzute la art.7 se utilizează astfel: 

a) 98% pentru investiţii verzi;  
b) 2% pentru campanii de informare, conştientizare şi studii de cercetare în 

domeniul schimbărilor climatice. 
(2) Sumele prevăzute la alin. (1), lit.a) pentru investiţii verzi se utilizează pentru 
următoarele categorii de proiecte: 

a) tehnologii curate, incluzând, fără a se limita la, gazeificarea cărbunelui, 
cogenerare de înaltă eficienţă; 

b)  modernizarea şi reabilitatea grupurilor energetice  
c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;  
d) îmbunătăţirea utilizării eficiente a energiei în clădiri; 
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e) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură; 
f) reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin stimularea 

utilizării autovehiculelor hibrid şi a celor electrice; 
g) împădurirea unor suprafeţe de terenuri, inclusiv a terenurilor agricole 

degradate; 
h) managementul deşeurilor cu reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

 
Art.9 
Finanţarea proiectelor prevăzute la art.8, alin. (2) se face cu respectarea legislaţiei 
privind ajutorul de stat. 

  
Art.10 
(1) Beneficiarii proiectelor prevăzute la art.8, alin.(2) pot fi: 

a) operatori economici; 
b) autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. 

(2) Beneficiarii fondurilor pentru campaniile de informare, conştientizare şi studii de 
cercetare în domeniul schimbărilor climatice, prevăzute la art.8, alin.(1), lit. b) pot fi: 
          a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, 
          b) organizaţii neguvernamentale, 
          c) unităţi ale sistemului naţional de cercetare, dezvoltare, inovare. 
 
Art.12 
Procedura de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru proiectele 
prevăzute la art.8, alin.(2), lit. a)-h), după finalizarea acestora, se aprobă prin ordin al 
ministrului mediului şi pădurilor, în termen de 120 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei hotărâri. 
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