
GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE  
 

privind aprobarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 

cărbune necompetitive din cadrul Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani,  

pentru anul 2011 
 

 

Având în vedere prevederile Deciziei 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 

privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi Hotărârea 

Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 privind compatibilitatea ajutorului de stat SA 33033 pentru 

Romania/Compania Naţională a Huilei SA Petroşani 

 În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, 

 

     Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1. (1) Se aprobă acordarea ajutorului de stat, aferent anului 2011, în limita sumei de 

127.221 mii lei, de la bugetul de stat pentru anul 2012, prin bugetul Ministerului Economiei, 

Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive 

din cadrul Companiei Naţionale a Huilei SA Petroşani, potrivit Deciziei CE 2010/787/UE a 

Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de 

cărbune necompetitive şi Hotărârea Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/2 privind ajutorul de stat 

SA 33033 pentru Romania/Compania Naţională a Huilei SA Petroşani. 

  

Art.2. (1) Pentru produsul huilă energetică livrat în anul 2011 de unităţile intrate în proces de 

închidere definitivă se acordă ajutor de stat în limita sumei de 101.191 mii lei destinat acoperirii 

pierderilor aferente producţiei,  ajutor de stat ce nu poate depăşi diferenţa între cheltuielile de 

producţie şi veniturile de producţie aferente anului 2011. 

(2) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă pentru o cantitate de huilă energetică, 

livrată în anul 2011, de 2.084.698 Gcal, acordându-se o subvenţie unitară de 48,54 lei/Gcal. 

 (3) Pentru unităţile intrate în proces de închidere definitivă, pentru anul 2011 se acordă 

ajutor de stat pentru suportarea costurilor excepţionale în limita sumei de 26.030 mii lei, costuri care 

nu sunt legate de producţia curentă. 

     

    Art.3. Ministerul Economiei Comerţului şi Mediului de Afaceri este responsabil de modul de 

acordare al ajutorului de stat, care va fi utilizat numai în condiţiile în care preţul cărbunelui livrat de 

unităţile producătoare de cărbune care beneficiază de ajutor de stat nu este mai mic decât preţul 

cărbunelui de o calitate similară provenit din ţări terţe. 
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