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Eveniment importante de raportat: 

 

 Încheiere Act adiţional la Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru 

investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut 

 

 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 834/2022 s-a modificat Hotărârea Guvernului nr. 

1096/2013, pentru aprobarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a 

certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru 

perioada 2013 - 2020, inclusiv Planul Naţional de Investiţii (PNI). Prin H.G. nr. 834/2022 

se prelungesc: termenul de finalizare şi punere în funcţiune a investiţiilor finanţate din 

contul PNI - până la 31.12.2023, termenul de rambursare - până la 30.06.2024, precum 

şi celelalte termene corelative. 

Prin urmare, a fost transmis de Ministerul Energiei Actul Adiţional nr. 6 la 

Contractul de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru investiția "Ciclu combinat cu turbine pe 

gaz" – Iernut, semnat de ambele părţi. Obiectul actului adiţional este modificarea duratei 

contractului până la data de 30 iunie 2024, pentru finanţare, precum şi modificarea 

graficului de realizare a investiţiei prevăzut în contract. 

  Data finalizării investiţiei, confirmată de punerea în funcţiune a acesteia, nu poate 

depăşi data de 31 decembrie 2023.  

Amintim faptul că încheierea Contractului de finanțare nr. 4/07.12.2017 pentru 

investiția "Ciclu combinat cu turbine pe gaz" – Iernut a făcut obiectul Raportului Curent 

publicat în data de 11 decembrie 2017. 
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