
 

NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre a Guvernului privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a 

se efectua în cadrul obiectivului de investiţii „Menţinerea capacităţii de producţie la 

CET Paroşeni” din cadrul S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale  

Paroşeni 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 828 din 1989 a fost 

aprobată investiţia privind „Menţinerea capacităţii de producţie 

la CET Paroşeni”.  

Lucrarea a avut drept scop îmbunătăţirea condiţiilor de 

funcţionare a celor 4 grupuri din CET Paroşeni şi asigurarea 

exploatării în condiţii de siguranţă a cazanelor nr. 4 şi nr. 5 de 

270 t/h, de la blocul nr. 4 de 150 MW. 

Principalele lucrări prevăzute a fi realizate în cadrul investiţiei 

au fost : 

- montarea instalaţiilor de desprăfuire a ventilatoarelor de gaze 

şi înlocuirea canalelor de gaze aferente cazanelor nr. 4 şi nr.5 

de 270 t/h; 

- construirea coşului de fum nr. 2 cu înălţimea de 160 m; 

- realizarea unui atelier mecanic; 

- amenajări în staţia de tratare chimică a apei prin realizarea a 

două rezervoare de apă demineralizată de 500 mc şi a 

instalaţiilor aferente acestora; 

- realizarea staţiei de tratare condens, instalaţia fiind compusă 

din patru filtre cu pat mixt echipate cu masă ionică puternic 

acidă şi bazică. 
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Prin Hotărârea Guvernului nr. 526/2001 au fost aprobaţi 

indicatorii tehnico-economici ai investiţiei privind 

„Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW din CET Paroşeni”. 

Noua investiţie prevedea un singur cazan de 540 t/h cu turbina 

deja existentă şi, de asemenea, lucrări de adaptare şi schimbări 

de soluţie specifice obiectelor privind lucrări pentru instalaţiile 

anexe spate cazan şi staţie tratare condens. 

Prin adoptarea noii tehnologii, o parte din obiectele realizate 

parţial prin investiţia „Menţinerea capacităţii de producţie la 

CET Paroşeni” au fost recepţionate la stadiile de realizare fizice 

şi valorice de la acea dată, iar o altă parte au fost continuate 

prin investiţia „Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW din CET 

Paroşeni”, fiind puse în funcţiune odată cu acest bloc, în anul 

2007. 

Prin finalizarea investiţiei „Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 

MW” lucrările rămase de executat din cadrul investiţiei 

”Menţinerea capacităţii de producţie la CET Paroşeni” nu mai 

sunt necesare, impunându-se sistarea investiţiei.  

De la data aprobării documentaţiilor pentru capacităţile care fac 

obiectul investiţiei ce se propune a fi sistată, adică anul 1989, 

până la data recepţiei finale şi definitive realizate în anul 2009, 

au fost realizate şi recepţionate principalele lucrări pe 

următoarele obiecte: 

 – Instalaţii anexe spate cazan au fost realizate în procent de 

95%, modificările prevăzute de schimbarea soluţiei tehnice de 

la grupul nr. 4 de 150 MW de realizare a  unui singur cazan de 

540 t/h, au fost realizate în cadrul reabilitării blocului nr. 4; 

– Tratare condens a fost realizat în procent de 50% modificările 

prevăzute de schimbarea soluţiei tehnice de la grupul nr. 4 de 

150 MW au fost realizate în cadrul reabilitării blocului nr. 4; 

–  Coşul de fum nr. 2 a fost realizat şi recepţionat în anul 1999; 
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– Instalaţia de tratare chimică a apei a fost  realizată şi 

recepţionată în anul 2007; 

– Drumuri, căi ferate, platforme, amenajare desnisipator au fost 

realizate conform necesităţilor menţinerii capacităţii de 

producţie şi recepţionate în anul 2007; 

– Ateliere şi magazii au fost recepţionate etapizat. 

2.  Schimbări 

preconizate 

Având în vedere că au fost îmbunătăţite condiţiile de 

funcţionare ale blocului nr. 4 de 15 MW prin investiţia privind 

„Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW”, în prezent nu mai 

sunt necesare lucrările de continuare a investiţiei privind 

„Menţinerea capacităţii de producţie la CET Paroşeni” 

Sistarea lucrărilor privind acest obiectiv de investiţii nu 

influenţează patrimoniul sucursalei şi nici al societăţii S.C. 

Termoelectrica S.A. în mod negativ.  

Patrimoniul Sucursalei Electrocentrale Paroşeni a fost majorat 

prin valoarea mijloacelor fixe create prin efectuarea recepţiilor 

pe parcursul derulării investiţiei. 

De asemenea, sistarea lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se 

efectua nu influenţează capitalul social al sucursalei şi nici al 

S.C. Termoelectrica S.A. 

Totodată, sistarea este propusă şi pentru clarificarea situaţiei 

cheltuielilor realizate pe această investiţie şi anume: 

- cheltuieli efectuate pe investiţia privind „Menţinerea 

capacităţii de producţie la CET Paroşeni” şi  recepţionate; 

- cheltuieli inserate pe obiectivul privind „Reabilitarea blocului 

nr. 4 de 150 MW” şi recepţionate; 

- cheltuieli ce nu mai sunt necesare a se efectua deoarece 

soluţia tehnică a fost modificată – cheltuieli ce se sistează. 

3. Alte informaţii 

Studiul de fezabilitate a fost elaborat de către S.C. Institutul de 

Studii şi Proiectări Energetice – ISPE S.A. Bucureşti în iunie 

2009, avizat în Consiliul Tehnico-Economic Termoelectrica cu 
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Avizul nr. 21/2009 şi C.A. – S.C. Termoelectrica S.A. prin 

HCA nr.15/30.07.2009 şi aprobat de A.G.A. – S.C. 

Termoelectrica S.A. prin HAGA nr. 32/2009.  

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

1. Impactul 

macroeconomic 

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 Documentaţia tehnico-economică a fost avizată în conformitate 

cu prevederile legale. 

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 
- - - - - - 

2. Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus 
- - - - - - 

3. Impact financiar, plus/minus - - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea 

creşterii cheltuielilor bugetare  
- - - - - - 

5. Propuneri pentru a - - - - - - 
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compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare  

- - - - - - 

7. Alte informaţii               

          

Valoarea lucrărilor recepţionate este de 3.925.416 

lei, la datele la care acestea au fost recepţionate. 

Valoarea lucrărilor ce se sistează este de 

21.494.341 lei. 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Proiecte de acte normative 

suplimentare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Compatibilitatea proiectului 

de act normativ cu legislaţia 

comunitară în materie 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

3. Decizii ale Curţii Europene 

de Justiţie şi alte documente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

4. Evaluarea conformităţii Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

Denumirea actului sau 

documentului comunitar, 

numărul, data adoptării si data 

publicării 

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               - 

Secţiunea a 6-a 
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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 act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

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. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 
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750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale 

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 avizat de către: 

- Consiliul Legislativ 

- Consiliul Economic şi Social 

 

6. Alte informaţii               - 

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 

Au fost îndeplinite procedurile de transparenţă 

decizională instituite prin Legea nr. 52/2003. 

Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul 

Ministerului Economieie, Comerţului şi Mediului 

de Afaceri. 

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               - 

Secţiunea a 8-a 
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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 

competenţelor instituţiilor 

existente 

Proiectul de act normativ va fi pus în aplicare 

după ce Guvernul României va aproba 

modificările propuse şi actul normativ va fi 

publicat în Monitorul Oficial. 

 

 

 

 

Faţă de cele de mai sus, în temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia 

României, republicată, s-a elaborat alăturatul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind sistarea definitivă a lucrărilor ce nu mai sunt necesare a se efectua în 

cadrul obiectivului de investiţii „Menţinerea capacităţii de producţie la CET 

Paroşeni” din cadrul S.C. Termoelectrica S.A. – Sucursala Electrocentrale  

Paroşeni, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

                MINISTRUL ECONOMIEI, COMERŢULUI  

               ŞI MEDIULUI DE AFACERI  

 

 

                ADRIEAN VIDEANU 

 

 

         AVIZĂM FAVORABIL: 
 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

SEBASTIAN TEODOR GHEORGHE VLĂDESCU 
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