
Propunere Legislativa privind masurile necesare pentru realizarea de 

operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLULI
Dispozitii generate

Art. 1 - (1) Prezenta lege stabile§te masurile necesare pentru realizarea de operatiuni pentru 
exploatarea energiei eoliene offshore, de catre persoane juridice rom^e sau straine.
(2) Constructia si exploatarea parcurilor eoliene offshore sunt reglementate in prezenta lege, in 
conformitate cu prevederile licentelor-cheie acordate titularilor de catre Ministerul Economiei, 
Energiei si Mediului de Afaceri, denumit in continuare MEEMA.

Art. 2 - In in^elesul prezentei legi, termenii §i expresiile de mai jos au urmatoarele semnifica^ii:
a) lucrari - forajele geotehnice, precum §i construirea, desfiin|area, extinderea §i consolidarea 
urmatoarelor obiective, executate offshore, precum §i pe uscat, aferente realiz^ii de operatiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore:
(i) instalatiile tehnologice necesare pentru realizarea de operatiuni pentru exploatarea energiei 
eoliene offshore;
(ii) retelele de transport al energiei electrice;
(iii) platformele marine pentru montarea tumurilor de suslinere a instalatiilor eoliene;
(iv) alte construc^ii aferente infrastructurii de produc^ie §i transport a energiei electrice, 
echipamente sau instalatii;
(v) drumurile de acces;
(vi) infrastructura de comunica|ii.

b) lucrari privind forajele geotehnice - execu^ia fundatiilor, montarea tumurilor, testarea, 
echiparea pentru produc^ie, punerea in siguran^a, conservarea, abandonarea, demontarea 
instalatiilor eoliene, montarea cablurilor submarine, dezafectarea §i orice alte operatiuni, 
interven^ii, repara^ii §i modific^i la acestea, executate offshore;
c) lucrari offshore - lucr^ile prevazute la lit. a) executate offshore

d) concesiune pentru construirea si exploatarea parcului eolian offshore - actul juridic 
incheiat intre MEEMA §i una sau mai multe persoane juridice romane sau strmne, in urmaunei 
proceduri de licitatie competitiva, in vederea acordarii concesiunii in zona offshore §i a 
desfa?ur^ii operatiunilor pentm exploatarea energiei eoliene offshore;
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e) offshore - situat in apele maritime interioare, marea teritorialS, in zona contigua §i in zona 
economica exclusive sau pe platoul continental al Marii Negre, in sensul dispozitiilor 
Convenjiei Na^iunilor Unite asupra dreptului marii, incheiata la Montego Bay (Jamaica) la 10 
decembrie 1982, ratificatS prin Legea nr. 110/1996;
f) operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore - toate activit^tile asociate cu 
instalatia sau infrastructura conectata, inclusiv proiectarea, planificarea, constructia, operarea 
§i dezafectarea acestora, legate de explorarea §i exploatarea energiei eoliene offshore, inclusiv 
stocarea §i transportul energiei electrice de la instalapa eoliana pe uscat;
g) perimetru offshore - aria corespunzatoare proiecliei la suprafata a conturului partii din 
scoarta terestrS in interiorul careia, pe un inteiv^al de adancime determinate se realizeaza lucrari 
de explorare, dezvoltare, exploatare sau inmagazinare, precum §i suprafe|ele necesare 
desfS^urarii activitatilor de explorare, dezvoltare, exploatare, inmagazinare §i transport al 
energiei electrice, situate in afara acestei arii in offshore;
h) plaja - por^iunea de teren sau fa§ia de coasta adiacenta marii, raurilor, lacurilor sau oricarei 
alte ape, indiferent de materialul cu care este acoperita;

i) terminal de coasta - instalatiile, echipamentele §i constructiile aferente situate pe uscat, 
destinate realizarii de investi^ii in domeniul transportului si stocarii energiei eoliene offshore;

CAPITOLULII
Procedura aplicabila autorizarii de construire exploatare a parcurilor eoliene

offshore

Art. 3 - (1) Autoriza|iile de construire §i exploatare a parcurilor eoliene offshore se ob^in prin:
a) procedura competitiva de licita^ie
b) procedura deschisa

(2) Procesul de autorizare se realizeaza printr-o abordare unica in care MEEMA acorda licen^e- 
cheie §i se coordoneaza cu alte autoritap publice relevante.
(3) Atat in cadrul procedurii competitive de Hcitape, cat §i al procedurii deschise, procesul de 
autorizare consta in acordarea urmatoarelor 4 licenje-cheie pentru construirea §i exploatarea 
parcurilor eoliene offshore:
1. licenla pentru efectuarea investigapilor prealabile
2. licen|a pentru construirea parcului eolian
3. licen^a de producere a energiei electrice
4. autorizape de producere a energiei electrice.
(4) Licen|ele-cheie sunt emise pe masura ce proiectul se dezvolta.
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Art. 4 - (1) Licenta pentru efectuarea investigatiilor prealabile da dreptul titularului de 
licenta sa efectueze investigatii legate de construirea parcului eolian offshore.
(2) Licento de la alin. (1) este valabila un an, cu posibilitatea de prelungire inca un an, dupa 
care se transmite, spre aprobare, catre MEEMA un raport de evaluare a impactului asupra 
mediului. Pe baza raportului, MEEMA decide daca este necesara o evaluare completa a 
impactului asupra mediului. MEEMA prezinta raportul autoritatii competente pentru protectia 
mediului, inainte de a decide aprobarea raportului. Acordul autoritatii competente pentru 
protectia mediului se emite in 30 de zile.
(3) Licenta de la alin. (1) expira daca investigaliile prealabile nu sunt efectuate in termenul 
stabilit de licenta.
(4) Cerintele pentru acordarea unei licente pentru efectuarea investigatiilor prealabile se 
stabilesc diferit in functie de procedura utilizata, de la art. 3 alin. (1).

Art. 5 - (1) Licenta pentru construirea parcului eolian da dreptul titularului de licenta sa 
construiasca un pare eolian intr-o anumita locatie §i include termeni privind proiectarea §i 
aspectul fiindatiilor, tumurilor §i turbinelor eoliene, precum si cerinte pentru procesul de 
constructie general.
(2) Licenfa de la alin. (1) este acordata solicitanlilor care au dreptul sa utilizeze o licenta pentru 
efectuarea investigatiilor prealabile §i au capacitatea tehnica si financiara necesara pentru 
infiintarea parcului eolian.
(3) Lucrarile se executa in baza licentei de la alin. (1) emisa de MEEMA, potrivit documentelor 
prevazute la alin. (4) §i (5), §i tine loc de autorizatie de construire/desfiintare pentru lucrarile 
offshore §i, respectiv, reprezinta autoriza^ia de construire/desfiintare pentru lucr^ile efectuate 
pe uscat, pana la terminable de coasta, inclusiv.
(4) Sunt exceptate de la autorizarea prevazuta de prezenta lege toate operatiunile zilnice sau 
periodice destinate pastrarii in functiune, optimiz^ii sau mentinerii in siguran^a a obiectivelor 
prevazute la art. 2 lit. b) §i c), cum ar fi reparatiile, intretinerea, reabilitarea, interventiile in 
prima urgen^a.
(5) Licenta de la alin. (1) se emite in termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei 
complete de catre titular §i i§i men^ine valabilitatea pe toata durata de execu^ie a lucr^ilor 
pentru care a fost eliberata. Solicitarea privind completarea documentatiei depuse de catre 
titular se transmite acestuia de catre autoritatile emitente in termen de 10 zile de la data 
depunerii cererii.
(6) Licenta de la alin. (1) se poate emite cu privire la ansamblul lucrarilor sau cu privire la 
sec|iuni, etape, tronsoane, sectoare, conform solicitarii titularului. Licenta va prevedea 
posibilitatea titularului de a executa lucr^ile §i pe sec^iuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective 
sau categorii de lucrari, conform solicitarii acestuia.
(7) Inainte de inceperea lucrarilor, titularul are obliga^ia de a notifica Direc^ia Hidrografica 
Maritima din cadrul Ministerului Ap^arii Na^ionale §i Autoritatea Navala Romana, precum §i 
secretariatul Comitetului de amenajare a spa^iului maritim, in scopul marcarii coordonatelor 
acestora in planul de amenajare a spa^iului maritim, cu cel pupn 30 de zile inainte de demararea 
efectiva a procesului de execu^ie pe sec^iuni, etape, tronsoane, sectoare, obiective sau categorii 
de lucrari.
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(8) Pentru aprobarea lucrarilor offshore, titularul depune la MEEMA urmatoarea 
documentatie prevazuta in mod limitativ de prezenta lege:
a) raportul de evaluare a impactului asupra mediului de la art. 4 alin. (2), aprobat de MEEMA 
§i de autoritatea competenta;
b) notificarea pentru inceperea execu^iei lucrarilor, prev^ul^ la alin. (6);
c) avizul Direcpei Hidrografice Maritime Constanta, dupS caz;
d) avizul Autorit^tii Navale Romane, pentru por^iunea din lucrari executata in apele teritoriale 
ale Romaniei;
e) avizul Statului Major al Apararii, pentru amplasarea unor noi obiective §i extinderea celor 
existente din cele prevazute la art. 2 lit. b) §i c);
f) avizul Polipei de Frontier^ Romane, pentru porfiunea de lucrari care urmeazS a fi amplasata 
in zona sa de competenla, a§a cum esle definite la art. 2 lit. a) din Ordonan^a de urgent^ a 
Guvemului nr. 104/2001 privind organizarea §i func|ionarea Politiei de Frontiers Romane, 
aprobata cu modificari prin Legea nr. 81/2002, cu modificSrile §i completarile ulterioare;
g) ordinul privind declasarea totals sau parJialS §i certificatul de descSrcare de sarcinS 
arheoIogicS, dupS caz, emise de cStre Ministerul Culturii, direct sau prin serviciile publice 
deconcentrate ale acestuia, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
h) acceptarea de catre Autoritatea NavalS Romans cu privire la evaluarea notificSrii privind 
proiectarea, a raportului privind pericolele majore asociate cu o instalatie de exploatare §i a 
raportului privind pericolele majore referitor la o instala^ie neproductivS;
i) documentalia tehnicS de autorizare intocmitS potrivit continutului-cadru al proiectului pentru 
autorizarea lucrSrilor de construire, prevazut in Anexa nr. 1;
j) avizul Ministerului Afacerilor Exteme, in cazul unor perimetre aflate in sectoare in care nu 
s-a efectuat delimitarea intre spaliile maritime ale RomSniei §i spapile maritime ale statelor 
vecine;
kjdeclarapa titularului licentei privind suportarea costurilor reparSrii daunelor cauzate 
mediului.
(9) Pentru aprobarea lucrarilor pe uscat, titularul depune la MEEMA urmStoarea 
documentape prevSzutS in mod limitativ de prezenta lege:
a) certificatul de urbanism;
b) dovada, in copie legalizatS, a titlului asupra imobilului, teren §i/sau construcpi, dupS caz, 
extrasul de plan cadastral actualizat la zi §i extrasul de carte fiinciarS de informare actualizat la 
zi sau, pentru terenurile care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru §i carte funciarS, numSrul 
de tarla §i de parcels, proces-verbal de punere in posesie sau orice alt document prevSzut de 
lege prin care acestea se pot identifica, cu exceppa lucrSrilor care se realizeazS in temeiul 
dreptului de trecere conform legii;
c) documentapa tehnicS - D.T. prevSzutS de Legea nr. 50/1991, republicatS, cu modificSrile §i 
completSrile ulterioare;
d) avizele ^i acordurile stabilite prin certificatul de urbanism, raportul de evaluare a impactului 
asupra mediului de la art. 4 alin. (2), aprobat de MEEMA §i de autoritatea competentS.
(10) Pentru lucrarile executate pe uscat, certificatul de urbanism se emite, conform prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executSrii lucrSrilor de construcpi, republicatS, cu 
modificSrile §i completSrile ulterioare, §1 ale prezentei legi, de consiliul jude^ean pe teritoriul 
administrativ al cSruia se executS lucrSrile.
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(11) In vederea eliberarii certificatului de urbanism pentru lucrarile executate pe uscat, 
terenurile care nu sunt mscrise in evidenlele de cadastru §i carte funciara se pot identifica prin 
numarul de tarla §i de parcels, prin titlu de proprietate §i proces-verbal de punere in posesie, 
hotarare judecatoreasca, act administrativ, precum §i prin orice alta modalitate de identificare 
prevazuta de lege.
(12) Certificatele de urbanism, avizele, acordurile, autoriza^iile eliberate pentru diagnosticul 
arheologic, precum §i orice alte permise §i autoriza^ii emise in vederea executarii lucrarilor sunt 
valabile pentru o perioada ini^iala de 36 de luni de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii 
la cerere cu inca 24 de luni, cu condi^ia respectarii de catre titular, pe intreaga perioada, a 
tuturor obligaliilor asumate la momentul depunerii documentatiei initiale catre autorita^ile 
competente.
(13) Avizele, acordurile, permisele §i autorizatiile prevSzute in certificatul de urbanism, 
precum §i cele prevazute la alin. (4) se emit in termen de 30 de zile de la data depunerii de catre 
titular a cererii §i a documentatiei complete aferente, potrivit prezentei legi. Solicitareaprivind 
completarea documentaliei depuse de catre titular se transmite acestuia de catre autorita^ile 
emitente in termen de 10 zile de la data depunerii cererii.
(14) In cazul in care lucrarile genereaza modificarea planului urbanistic zonal, planului 
urbanistic de detaliu sau a planului urbanistic general, costurile aferente sunt suportate de 
titular.
(15) Lucrarile subterane, lucrarile aferente organizarii executSrii lucrarilor de construclii §i 
lucrarile de construclii cu caracter provizoriu, pana la terminalele de coasta, se realizeaza dupa 
autorizarea acestora, in prealabil, de catre MEEMA, in conformitate cu prevederile art. 5.
(16) Interdictiile §i restricliile legale din domeniul conservarii biodiversitapi §i ariilor naturale 
protejate §i cele din planurile de management ale ariilor naturale protejate raman aplicabile 
lucrarilor.
(17) Autoritaple administrapei publice locale au obligapa de a transpune, dupa caz, in planul 
urbanistic zonal, planul urbanistic de detaliu sau planul urbanistic general, zonele de protecpe 
§i siguran^a generate de lucrarile ce intra sub incidenla prezentei legi, costurile aferente fiind 
suportate de titular.
(18) In scopul indeplinirii obligatiilor prevSzute la alin. (17), in termen de 15 zile de la data 
intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliul jude^ean solicits unitSplor administrativ-teritoriale, 
ale cSror teritorii se aflS in raza judepilui, transmiterea planurilor urbanistice generate §i a 
regulamentelor de urbanism aferente acestora, avizate §i aprobate potrivit legii, precum ^i a 
tuturor informapilor pe care le considers necesare. UnitSple administrativ-teritoriale au 
obligapa de a raspunde acestei solicitSri in termen de cel mult 15 zile,
(19) LucrSrile prevSzute la art. 2 lit. a)-c) vor fi avute in vedere de catre Comitetul de amenajare 
a spapului maritim in cadrul procedurii de elaborate a planului de amenajare a spapului 
maritim.
(20) Titularii au obligapa de a lua mSsuri astfel meat amplasarea terminalelor de coasts sa se 
incadreze in peisagistica zonei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind modul de 
utilizare a plajelor in scop turistic, inclusiv prin realizarea unor imprejmuiri adeevate §i 
plantarea unor perdele de vegetape naturals.
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Art. 6 - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicatS, cu modificarile §i completarile ulterioare, de la prevederile Ordonan^ei 
Guvemului nr. 43/2000 privind proteclia patrimoniului arheologic §i declararea unor situri 
arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, 
?i de la prevederile cap. VI din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural 
national mobil, republicatS, cu modificarile §i completarile ulterioare, realizarea de operafiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore se desf^oarS cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) desc^carea de sarcina arheologica a siturilor arheologice incluse in lista monumentelor 
istorice din offshore se realizeaza in baza operatiunii de diagnostic arheologic care se 
efectueaza numai prin metode nonintruzive de investigare acustica cu sonarul cu scanare 
laterals - side scan sonar - sau cu sonarul multifascicul - multi-beam sonar - care va oferi 
imagini ale fundului marii §i cu profilatorul seismo-acustic - sub-bottom profiler - care va oferi 
imagini 2D pana la o adancime de minimum 3 metri in subsolul fundului mSrii;
b) raportul de diagnostic arheologic se intocme§te de catre institutiile organizatoare ale 
cercetarilor arheologice prin personal de specialitate atestat §i inregistrat in registrul 
arheologilor;
c) descarcarea de sarcina arheologica se realizeaza numai pentru zona afectatS de lucrSri §i 
numai in situatia in care raportul de diagnostic arheologic nu a revelat vestigii arheologice 
subacvatice sau descoperiri arheologice;
d) declasarea totals sau partialS a siturilor arheologice incluse pe lista monumentelor istorice cu 
privire la care s-a emis certificatul de descSrcare de sarcinS arheologicS se realizeazS in baza 
dosarului de declasare care cuprinde;
1 .cerere-tip din partea solicitantului;
2. confirmarea calitStii de titular al licenfei din partea MEEMA;
3. raport diagnostic arheologic;
4. referat de specialitate al serviciului public deconcentrat;
5. certificat de descSrcare de sarcinS arheologicS;
6. coordonatele STEREO 1970 ale zonei pentru care se propune declasarea;
7. fi§a analiticS de inventariere ce va cuprinde: date de identificare - cod LMI, categoric, 
denumire, tip proprietate, descrierea stSrii actuale;
S.avizul comisiei zonale a monumentelor istorice competente;
9. avizul secfiunii de eviden^S a Comisiei Nafionale a Monumentelor Istorice;
10. aprobarea Plenului Comisiei Na^ionale a Monumentelor Istorice;
e) Ministerul Culturii emite ordinul privind declasarea totals sau par|iala a monumentelor 
istorice in termen de maximum 60 de zile lucrStoare de la depunerea documentafiei complete 
prevSzute la lit. d); dupS finalizarea procedurii de descSrcare de sarcinS arheologicS de cStre 
serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, Institutul National al Patrimoniului asigurS 
radierea din Repertoriul Arheologic National a portiunii din situl arheologic delimitate cu 
coordonate STEREO 1970 pentru care s-a emis certificatul de descSrcare de sarcinS 
arheologicS;
f) situl arheologic cu privire la care s-a emis certificatul de descSrcare de sarcina arheologicS 
nu reprezintS zona cu patrimoniu arheologic in sensul art. 2 alin. (9)-(ll) din Ordonanta 
Guvemului nr. 43/2000, republicatS, cu modificSrile §i completSrile ulterioare, §i nu este 
asimilat unei zone de protectie a monumentelor istorice sau a siturilor arheologice in sensul
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Legii nr. 422/2001, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, §i respectiv in sensul 
Ordonantei Guvemului nr. 43/2000, republicata, cu modificarile §i complet^ile ulterioare;
g) in cazul in care raportul de diagnostic arheologic a revelat vestigii arheologice subacvatice 
sau descoperiri arheologice, titularul are obliga^ia de a delimita o zona de protectie de 50 de 
metri in jurul acestora, in coordonate STEREO 1970, §i de a transmite aceste date serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii in termen de 72 de ore de la fmalizarea 
operaliunii de delimitare;
h) dupa comunicarea coordonatelor zonei delimitate conform lit. g), titularul poate continua 
lucrarile in orice alte zone in care nu au fost identificate vestigii arheologice subacvatice 
conform diagnosticului arheologic prin modificarea corespunzatoare a traseului lucrarilor, fara 
a fi necesara oblinerea unor noi avize conform art. 5;
i) daca prin lucr^i se identifica o descoperire arheologica intamplatoare, titularul are obligalia 
de a delimita zona cu patrimoniu arheologic eviden^iat intamplator §i o zona de protec^ie de 50 
de metri in jurul acesteia, in coordonate STEREO 1970, §i de a transmite aceste date serviciilor 
publice deconcentrate ale Ministerului Culturii in termen de 72 de ore de la fmalizarea 
opera^iunii de delimitare;
j) titularul are dreptul de a continua lucrarile in orice alte zone in care nu au fost identificate 
vestigii arheologice subacvatice conform diagnosticului arheologic prin modificarea 
corespunzatoare a traseului lucrarilor, &a a fi necesara obtinerea unor noi avize conform art.
5.

Art. 7 - (1) Receplia lucrarilor se realizeaza in conformitate cu o procedura reglementata prin 
hotarare a Guvemului, iniliata de MEEMA §i aprobatain termen de 90 de zile de la data intrarii 
in vigoare a prezentei legi.
(2) Inscrierea in sistemul integrat de cadastru §i carte funciara a lucrarilor executate pe uscat 
reprezentand constmclii se efectueaza la cerere, in baza licentei pentru construirea parcului 
eolian, a actului de flnalizare a lucrarilor §i a documentapei cadastrale. Incalcarea de catre 
titular a prevederilor din cuprinsul actului de autorizare determina respingerea cererii de 
inscriere.

Art. 8 - (1) Licenta de producere a energiei electrice da dreptul titularului de licenta sa 
exploateze energia eoliana si sa produca energie electrica.
(2) Licenta de la alin. (1) este acordata solicitantilor care dovedesc respectarea termenilor §i 
conditiilor licentei pentru constmirea parcului eolian.
(3) Titularul de licenta trebuie sa aiba in orice moment capacitatea tehnica si economica 
necesare pentru exploatarea parcului eolian.
(4) Licenta de la alin. (1) este valabila 25 de ani de la data conect^ii la re^ea, cu posibilitatea 
de prelungire, la solicitarea titularului de licenta.

Art. 9 - (1) Autorizatia de producere a energiei electrice este necesara pentru centralele 
electrice de exploatare cu o capacitate de peste 25 MW.
(2) Autorizatia de la alin. (1) este acordata solicitantilor care demonstreaza capacitatea tehnica 
§i fmanciara necesare pentru a opera mari centrale electrice. In conformitate cu Legea nr. 123 
din 10 iulie 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, MEEMA poate impune alte conditii.
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Art. 10 - Orice transfer direct sau indirect al drepturilor si obligatiilor din licentele-cheie de la 
art. 34 alin. (3) se face numai cu acordul MEEMA.

Art. 11 - Contestatiile privind acordarea licentelor-cheie de la art. 34 alin. (3) se depun la 
instanta, in termen de 4 sapt^^ de la acordarea licentelor-cheie. Cu exceptia cazului in care, 
instanta a decis altfel, contestatiile nu au efect suspensiv.

Art.l2 - Procedura competitiva de licitatie
(1) In cadrul procedurii de licitatie, MEEMA stabile§te caietul de sarcini §i solicita, in numele 
statului rom^, depunerea de oferte pentru acordarea concesiunii pentru construirea si 
exploatarea parcului eolian offshore, intr-o locatie desemnata si cu o capacitate specificata.
(2) Pentru a fi luate in considerare ofertele, solicitantii trebuie sa indeplineasca cerintele 
minime in ceea ce priveste capacitatea economica, financiara si tehnica.
(3) Evaluarea capacitatii economice si fmanciare a solicitantului are in vedere cifra de afaceri 
totala, capitalurile proprii totale, raportul anual §i conturile auditate.
(4) Pentru a indeplini cerintele de capacitate tehnica, solicitantul trebuie sa dovedeasca 
capacitatea in dezvoltarea §i gestionarea constructiei de parcuri eoliene offshore. Solicitantul 
poate recurge la tert sustinator pentru a face dovada.
(5) Inainte de depunerea ofertelor, Transelectrica efectueaza investigatii prealabile, printr-un 
ordin emis de MEEMA, pentru a permite ofertantilor sa depuna oferte corespunzatoare §i 
competitive. Costurile suportate de Transelectrica pentru investigatiile prealabile sunt suportate 
de castigatorul ofertei.
(6) Castigatorului ofertei i se acorda o concesiune pentru construirea si exploatarea parcului 
eolian offshore. Concesiunea este acordata pe baza criteriului de atribuire “cel mai mic pref’ §i 
reflecta nevoia minima de subventii.
(7) Acordul de concesiune incheiat intre MEEMA si ofertantul ca§tigator contine termeni §i 
conditii detaliate in legatura cu licentele-cheie de la art. 3 alin. (3), regimul de subventii, 
conexiunea la retea, performanfa defectuoasa, dezafectarea, transferul concesiunii, raspunderea 
§i compensatiile pentru conexiunea la retea intarziata.
(8) Concesionarul poate fi supus unei sanctiuni pentru performance defectuoase, in cazul in 
care acesta, din orice motiv, nu reuseste sa construiasca si sa conecteze parcul eolian offshore, 
in conformitate cu termenii si conditiile din acordul de concesiune.
(9) In acordul de concesiune §i/sau in licentele-cheie, MEEMA impune concesionarului 
depunerea unei garantii pentru plata de penalitafi pentru performante defectuoase si a unei 
garantii pentru demontarea si dezafectarea parcului eolian.
(10) Atribuirea concesiunii poate fi contestata la Consiliul National de Solufionare a 
Contestatiilor, in termen de 45 de zile calendaristice, incepand cu ziua urmMoare datei 
publicarii anuntului de atribuire.
(11) Dupa incheierea contractului de concesiune, concesionarului i se acorda o licenta pentru 
efectuarea investigatiilor prealabile §i o licenfa pentru construirea parcului eolian. 
Concesionarul trebuie sa solicite o licenfa de producere a energiei electrice §i o autorizatie de 
producere a energiei electrice la inceperea constructiei. Solicitarea trebuie facuta cu cel mult
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dou5 luni inainte ca prima turbinS eolianS sa fiimizeze primul kWh retelei colective de 
electricitate.

Art. 13 > Procedura deschisa
(1) In cadrul procedurii deschise, dezvoltatorul de proiect depune o cerere de licenia, din 
proprie ini|iativa, prin care determina loca^ia §i capacitatea parcului eolian offshore.
(2) MEEMA emite licentele-cheie, cu condi^ia ca solicitantul sa indeplineasca cerin^ele legale. 
Pentru acordarea licentei pentru efectuarea investigatiilor prealabile, solicitantul trebuie sa 
indeplineasca condi^iile privind capacitatea flnanciara §i tehnica, iar perimetrul pentru 
exploatarea energiei eoliene offshore trebuie sa fie relevant.
(3) In evaluarea relevance! perimetrului offshore, MEEMA poate include un set larg de criterii, 
inclusiv considerente generale de planificare §i reguli privind distan^a minima de pe coasta.
(4) Licen^a pentru efectuarea investigatiilor prealabile nu va fi acordata daca construirea 
potenfialului pare eolian este de natura sa fie respinsa din considerente de mediu sau de 
siguran^a.
(5) MEEMA stabile^te reperele pentru fiecare etapa in procesul de depunere a cererii, cu 
termene specifice pentru prelucrarea cererilor de licenta pentru efectuarea investigatiilor 
prealabile de catre MEEMA §i pana la solicitarea licentei pentru construirea parcului eolian.
(6) Solicitantii trebuie sa depuna la MEEMA orice informapi suplimentare solicitate de 
MEEMA in timpul procesarii cererilor de licenta pentru efectuarea investigatiilor prealabile, 
in termen de 4 saptamani de la data cererii.
(7) Solicitantii trebuie sa depuna o cerere pentru acordarea licentei pentru construirea parcului 
eolian in termen de 6 luni de la acordarea de catre MEEMA a licentei pentru efectuarea 
investigatiilor prealabile.
(8) MEEMA poate prelungi termenele daca exista circumstante speciale legate de cerere.
(9) Proprietarii de parcuri eoliene offshore situate la mai putin de 16 kilometri de linia de coasta 
sunt obligati sa ofere optiunea de achizitie a 20% din actiunile de proprietate a parcurilor 
eoliene cetatenilor locali cu re^edima la o distanta de 4,5 km de locatia parcului eolian sau cu 
re§edinta intr-o localitate care are linii de coasta la 16 km de locatia parcului eolian. Optiunile 
de achizipe trebuie oferite dupa acordarea licentei pentru construirea parcului eolian, dar 
inainte de conectarea la retea a parcului eolian.

CAPITOLUL III
Accesul pe terenurile pe care se realizeaza operatiuni pentru exploatarea energiei

eoliene offshore

Art. 14 - (1) Titularii care desfS^oara operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore 
§i executa lucr^rile prev^ute la art. 2 asupra imobileior aflate in proprietatea publica sau 
privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, beneficiaza de un drept de trecere 
subteran, de suprafata sau aerian, constituit prin prezenta lege, pe toata durata realizarii 
operatiunilor pentru exploatarea energiei eoliene offshore care implica imobilele mentionate. 
(2) Dreptul de trecere instituit prin prezenta lege este autorizat de catre MEEMA, in 
conformitate cu prevederile art. 5 §i consta in:
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a) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje §i echipamente, dreptul de folosinta §i 
dreptul de efectuare a lucmilor la conductele subterane, submarine, de suprafa^a sau aeriene §i 
la instala^iile, cablurile §i echipamentele conexe acestora, cu privire la imobilele necesare 
coridorului de construc^ie, zonei de protec^ie §i siguranta, precum §i cu privire la imobilele 
necesare accesului la acestea dinspre §i catre drumurile publice;
b) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje §i echipamente, §i dreptul de folosin^a cu 
privire la imobilele de la lit. a), in vederea operarii, intre^inerii, repararii, modemizarii, 
reabilit^ii, intervenirii in caz de avarii sau accidente §i retehnologiz^ii conductelor subterane, 
submarine, de suprafa^a sau aeriene §i a instala^iilor, cablurilor §i echipamentelor conexe 
acestora;
c) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje §i echipamente, la terenurile §i obiectivele 
necesare pentru desfa§urarea de operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore;
d) dreptul de acces, inclusiv cu autovehicule, utilaje §i echipamente, dreptul de folosin^a a 
imobilelor §i dreptul de efectuare a lucr^ilor aferente drumurilor, inclusiv a celor existente, 
pentru accesul la obiectivele necesare pentru desfa§urarea de operatiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore.
(3) Dreptul de trecere prev^ut la alin. (2) se instituie prin prezenta lege §i se exercita pe toata 
durata realizarii de operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore, in conditii de natura 
sa aduca o minima stanjenire exercitarii dreptului de proprietate asupra imobilelor de la alin.
(1).
(4) In exercitarea dreptului de trecere pentru instalarea, existenta §i operarea conductelor 
subterane, submarine, de suprafata sau aeriene §i a instalatiilor, cablurilor §i echipamentelor 
conexe, precum §i pentru realizarea §i exploatarea drumurilor de acces, titularii pot:
a) sa foloseasca imobilele in conformitate cu autorizarile eliberate conform prezentei legi pentru 
realizarea lucrarilor, inclusiv pentru lucrarile de organizare de §antier, depozitare de materiale, 
echipamente, utilaje §i instalatii;
b) sa aiba acces la utilitatile publice, in conditiile legii;
c) sa desfiinteze culturi sau plantatii ori alte amenajari, in masura strict necesara; in cazul 
afectarii constructiilor existente, se vor respecta prevederile Legii nr. 50/1991, republicata, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcpi, 
republicata, cu completarile ulterioare, precum §i ale Ordonan^ei Guvernului nr. 43/1997 
privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, cu privire la 
expertizare §i cerin^ele proiectelor tehnice, iar costurile aferente intocmirii expertizelor §i 
proiectelor tehnice necesare vor fi suportate integral de catre titular in toate cazurile;
d) sa extraga materiale §i sa capteze apa, in condifiile prevazute de legislafia in vigoare.

Art. 15 - (1) Dreptul de trecere prev^ut la art. 14 se exercita de drept, necondifionat de 
inscrierea acestuia in cartea funciara, fara a necesita obfinerea unui acord prealabil al 
proprietarilor sau al altor titular! de drepturi reale sau activitafi desfa^urate in legatura cu 
imobilele afectate, cu condifia indeplinirii prevederilor din licen^a acordata de MEEMA, 
prevazuta la art. 5, §i a procedurii de notificare prevazute la art. 16 §i de despagubire, in 
conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Prin derogarede la prevederile art. 21 alin. (5) dinLegeanr. 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989,
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republicata, cu modificMe §i completarile ulterioare, existenta oricaror proceduri 
administrative sau judiciare generate de Legea nr. 10/2001, republicata, cu modific^ile §i 
completarile ulterioare, notate sau nu in cartea funciara, nu invalideaza instituirea §i exercitarea 
valabila a dreptului de trecere reglementat in prezenta lege.
(3) Existen^a unui litigiu, indiferent de temeiul juridic invocat de reclamant, notat sau nu in 
cartea funciara, la data notificarii transmise de titular, conform art. 16, sau aparilia unui litigiu 
ulterior notificarii nu poate duce la suspendarea, invalidarea sau amanarea exercit^ii valabile 
a dreptului de trecere reglementat de prezenta lege.
(4) In aplicarea prevederilor alin. (2) §i (3), compensaliile ?i despagubirile prevazute la art. 17 
se platesc persoanei desemnate printr-o hotarare judecatoreasca definitiva ca fiind indreptalita 
la primirea sumelor respective.

Art. 16 - (1) Titularii transmit proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului 
sau al unitalilor administrativ-teritoriale, delinatorilor de drepturi reale, altele decat cel de 
proprietate asupra imobilelor afectate de exercitarea dreptului de trecere §i in prealabil catre 
MEEMA, cu minimum 30 de zile inainte de data prevazuta pentru inceperea exercitarii 
dreptului de trecere, prevazut la art. 14, o notificare privind exercitarea dreptului de trecere, ce 
trebuie sa cuprinda urmatoarele:
a) enumerarea operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate de titularii care desfa§oara operatiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore asupra imobilelor;
b) enumerarea conditiilor, restrictiilor §i interdictiilor care sunt instituite pe parcursul exercitarii 
drepturilor prevazute la art. 14;
c) perioada calendaristica in interiorul c^eia sunt exercitate drepturile prevazute la art. 14, de 
catre titularii care desfa§oara operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore asupra 
imobilelor;
d) faptul ca suma compensatiilor §i despagubirilor prev^ute la art. 17 este stabilita conform 
unui raport de evaluare potrivit prezentei legi.
(2) Notificarea se transmite proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau 
al unitalilor administrativ-teritoriale, delinatorilor de drepturi reale, altele decat cel de 
proprietate asupra imobilelor, titularii, care desfa§oara operatiuni pentru exploatarea energiei 
eoliene offshore, av^d obliga^ia sa informeze titularii altor drepturi §i activita^i, in cazul in 
care sunt diferip de proprietari.
(3) Proprietarii imobilelor prev^te la art. 14 §i/sau depnatorii altor drepturi reale, precum 
§i/sau titularii altor drepturi §i activita^i afecta^i de exercitarea dreptului de trecere sunt obligati 
sa permita accesul pentru exercitarea dreptului de trecere incepand cu prima zi a perioadei 
prev^ute la alin. (1) lit. c), in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(4) Prin exceppe de la prevederile alin. (l)-(3), in caz de avarii, accidente tehnice, calamitap 
sau alte evenimente cu caracter exceptional, pentru lucrari §i operatiuni necesare remedierii 
avariei sau pentru intervenpi de prima urgenta, titularii au drept de acces imediat la imobile. In 
termen de maximum 5 zile de la data la care a fost efectuat accesul, titularii transmit o notificare 
scrisa proprietarilor bunurilor din domeniul public/privat al statului sau al unitaplor 
administrativ-teritoriale, depnatorilor de drepturi reale, altele decat cel de proprietate asupra 
imobilelor §i spre §tiinta catre MEEMA, privind exercitarea dreptului de trecere. Daca este 
cazul, titularii care desfa§oara operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore ii vor
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informa pe titularii alter drepturi in cazul in care sunt diferi^i de proprietari, precum §i pe 
titularii altor activitati afecta|i de exercitarea dreptului de trecere. Informarea respecta 
procedurile MEEMA in acest sens §i confine acelea§i informatii ca cele prevazute la alin. (1) 
lit. a)-d).

Art. 17 - (1) Pentru exercitarea dreptului de trecere asupra imobilelor, prevazut la art. 14, 
titularii vor plati:
a) compensa^ii aferente dreptului de trecere in schimbul limitarilor aduse dreptului de folosin^a 
ca urmare a exercit^ii dreptului de trecere;
§i, respectiv,
b) despagubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere.
(2) Compensa^iile §i despagubirile prevazute la alin. (1), aferente exercit^ii drepturilor 
prev^te la art. 14, se stabilesc printr-un raport de evaluare, intocmit in termen de maximum 
30 de zile de la data nominaliz^ii, de catre un evaluator autorizat in condi^iile legii, selectat §i 
nominalizat de MEEMA, costul evaluarii fiind suportat de catre titularul care desfa§oara 
operapuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore §i care a facut notificarea prevazuta la 
art. 16 alin. (1) sau la art. 16 alin. (4). Suma compensapei prevazute la alin. (1) se actualizeaza 
anual cu indicele inflapei, pentru fiecare imobii, incepand cu data primei plap.
(3) Evaluatorul este selectat §i nominalizat de MEEMA in termen de maximum 45 de zile 
lucratoare de la data notificarii de la art. 16 alin. (1) sau de la art. 16 alin. (4) sau de la data 
primirii in§tiin^arii din partea p^ii afectate de pagubele cauzate prin exercitarea drepturilor 
prevazute la art. 14, de catre titularii care desfa§oara operapuni pentru exploatarea energiei 
eoliene offshore. In situapa in care MEEMA nu comunica titularului identitatea evaluatorului 
autorizat selectat care a acceptat nominalizarea in termenul prevazut la acest alineat, titularul 
selecteaza §i nominalizeaza evaluatorul autorizat din lista Asociapei Naponale a Evaluatorilor 
Autorizap din Rommia in termen de maximum 30 de zile de la data implinirii acestui termen.
(4) Cuantumul sumei aferente compensapei pentru exercitarea dreptului de trecere pe 
proprietatea publica sau privata a statului se face venit la bugetul de stat.
(5) Despagubirile pentru pagubele cauzate de catre titularii care desfa§oara operapuni pentru 
exploatarea energiei eoliene offshore, prin exercitarea drepturilor prevazute la art. 14, se platesc 
p^a la data de 25 a lunii urmatoare celei in care titularii au primit raportul de evaluare prev^t 
la alin. (2), in contul bancar al proprietarului imobilului respectiv, al titularului dreptului real 
asupra imobilului respectiv, altul decat cel de proprietate, sau al titularului altor drepturi §i 
activitati derulate pe imobilul respectiv, dupa caz. in situapa in care nu exista un titular de drept 
real desemnat, altul decat cel de proprietate, despagubirile se fac venit la bugetul de stat.
(6) In cazul exercitarii dreptului de trecere pe proprietatea publica sau privata a unitatilor 
administrativ-teritoriale, sumele prevazute la alin. (1) se fac venit la bugetul local al respective! 
unitap administrativ-teritoriale.
(7) Compensapile acordate pentru limitarile aduse dreptului de folosinta asupra imobilului se 
platesc anual, cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecarui an. Pentru primul an 
compensapa se plate§te propoifional cu perioada din an pentru care se exercita dreptul de 
trecere, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care titularul a primit raportul de evaluare.
(8) Compensatiile §i despagubirile care se cuvin bugetului de stat sau bugetului local se declara 
la organul fiscal competent din subordinea Agenpei Naponale de Administrare Fiscala sau la
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organul fiscal local, dupa caz, p^a la termenele de plata prevazute la alin. (5), (7) §i (9). 
Recuperarea compensatiilor §i despagubirilor se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile §i completarile ulterioare. 
Modalitatea de declarare §i de plata se stabile§te prin ordin al Agen^iei Na|ionale de 
Administrare Fiscala sau al Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii §i Administraliei, dupa 
caz, in termen de maximum 60 de zile de la data intr^ii in vigoare a prezentei legi.
(9) Despagubirile pentru pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea 
unita^ilor administrativ-teritoriale se platesc la bugetul local al respective! unita^i administrativ- 
teritoriale in termen de 30 de zile de la data stabilirii sumei de plata prin raportul de evaluare.
(10) Pentru neachitarea la scaden^a a compensatiilor §i despagubirilor datorate bugetului de stat 
sau bugetului local prevazute la alin. (1), se calculeaza dob^i §i penalitali de int^ziere sau 
majorari de intarziere, dupa caz, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificarile §i completarile 
ulterioare.
(11) Persoanele §i organele administraliei publice centrale §i locale, precum §i unita^ile 
teritoriale ale acestora, titulare de drepturi reale, altele decat dreptul de proprietate asupra 
imobilelor, nemultumite de cuantumul compensa^iilor §i/sau despagubirilor stabilite, se pot 
adresa instan^elor judecatore§ti competente.

Art. 18 - Dreptul de folosinla a terenurilor necesare realiz^ii de operatiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore, care sunt in proprietatea persoanelor fizice sau juridice, altele decat 
statul sau unitalile administrativ-teritoriale, se dob^de§te in condiliile legii, prin:
a) v^zarea-cumpararea terenurilor §i, dupa caz, a construc|iilor situate pe acestea, la prepil 
convenit intre par^i;
b) schimbul de terenuri, inso^it de stramutarea proprietarului afectat §i de reconstructia 
cladirilor pe terenul nou acordat, pe cheltuiala titularului care beneficiaza de terenul eliberat, 
conform convenliei p&^ilor;
c) inchirierea terenului pe durata determinate, pe baza de contracte incheiate intre par^i;
d) exproprierea pentru cauza de utilitate publica, in condi^iile legii;
e) concesionarea terenurilor;
f) asocierea dintre proprietarul terenului §i titularul de acord;
g) alte proceduri prevazute de lege.

Art. 19 - (1) Asupra terenurilor, altele decat cele declarate de utilitate publica, necesare 
accesului in perimetrele offshore §i asupra terenurilor necesare oric^or activita^i pe care 
acestea le implica, altele decat cele declarate de utilitate publica, se instituie, in favoarea 
titularului, un drept de servitute legala.
(2) Exercitarea dreptului de servitute legala stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra 
pla^ii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza conven|iei 
incheiate intre parji cu respectarea prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la 
comunicarea catre proprietarii de terenuri a unei notificari scrise din partea titularilor de licente.
(3) In cazul in care par^ile nu ajung la un acord de voinia in termenul prevazut la alin. (2), 
stabilirea cuantumului rentei se va face de catre instan^a, in condi^iile legii.
(4) Durata servitutii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operatiunilor pentru 
exploatarea energiei eoliene offshore, iar terenurile ce urmeaza a fi afectate vor fi determinate,
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in ceea ce prive§te suprafetele §i proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri aduse 
dreptului de proprietate.

Art. 20 - (1) Accesul la terenurile afectate de servitutea legala prev^uta la art.l9 alin. (1) se 
stabile§te prin negocieri intre titularul licentei §i proprietarii de terenuri, cu respectarea 
principiului egalita^ii de tratament §i al echitatii.
(2) In caz de for^a majora sau avarie, accesul la terenuri este neingradit, iar evaluarea efectelor 
accesului se va face ulterior, cu respectarea dreptului la despagubire a proprietarului terenului.

Art. 21 - Dreptul de acces in perimetrul de operare a cablurilor de transport energie electrica 
este diferepliat, in func^ie de natura opera^iunilor ce urmeaza a se efectua, astfel:
a) permanent, pentru verificarea zilnica a perimetrului de operare a cablurilor de transport 
energie electrica, cu informarea anuala a proprietarilor terenurilor;
b) ocazional, pentru lucrari de intervenpi in caz de avarii §i de reparatii programate, cu 
anun^area proprietarilor de terenuri §i plata despagubirilor potrivit legii.

Art. 22 - (1) Orice nein^elegeri intre titularii care desfa§oara operatiuni pentru exploatarea 
energiei eoliene offshore §i proprietarii terenurilor se solujioneaza de catre instanlele 
judecatore§ti competente, potrivit legii.
(2) Despagubirile se vor stabili av^du-se in vedere contravaloarea produc^iei estimate a 
culturilor §i planta^iilor afectate, precum §i valoarea de circula^ie a bunurilor imobile afectate, 
stabilite in condi^iile legii, la momentul afectarii.

Art. 23 - In cazul in care statul vinde bunurile expropriate in condi^iile art. 18 lit. d), fo§tii 
proprietari sau, dupa caz, succesorii lor, au dreptul de a reintra in posesia acestora, la un pre^ 
ce nu poate fi mai mare decat despagubirea actualizata, scop in care vor fi in^tiinla^i despre 
conditiile vanz^ii, pe cale administrative sau prin publicitate.

Art. 24 - (1) Efectuarea de operatiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore pe terenurile 
pe care sunt amplasate monumente istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes 
deosebit, rezerva^ii naturale, zone de protectie sanitara §i perimetre de protectie hidrogeologica 
a surselor de alimentare cu apa, precum §i instituirea dreptului de servitute pentru operatiunile 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore pe astfel de terenuri sunt interzise.
(2) Exceptiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin lege, cu stabilirea de despagubiri §i 
alte masuri compensatorii.

Art. 25 - Dreptul de proprietate asupra terenului nu confera dreptul de preemptiune asupra 
concesionarii operatiunilor pentru exploatarea energiei eoliene offshore.

Art. 26 - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 19/2006 
privind utilizarea plajei Marii Negre §i controlul activitatilor desfa§urate pe plaja, aprobata cu 
modificari §i complete! prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile §i completarile ulterioare, ale 
Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 202/2002 privind gospodarirea integrate a zonei 
costiere, aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 280/2003, cu modificarile
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ulterioare, §i ale Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie §i autorizare a 
construcpilor in zona de coasta a Marii Negre, cu modificarile §i completarile ulterioare, este 
interzisa amplasarea sau autorizarea construcliilor permanente sau temporare in zona de 
proteciie a liniei electrice.
(2) Lucrarile de subtraversare cu linia electrica, instalatii electrice, de telecomunica^ii §i 
celelalte utilita^i aferente acestora, execulate intre izobata de 2 m 51150 m de la linia de coasta 
in direcpa uscatului, se realizeaza prin foraj orizontal, dirijat §i/sau, dupa caz, prin tunel in care 
este pozata linia electrica, fSra a aduce atingere accesului liber pe plajS, siguran^ei, protec|iei 
turi§tilor §i modului de utilizare a plajelor Marii Negre in scop turistic, in condi^iile legii.
(3) Prinderogaredelaprevederileart. 6 din Legeanr. 597/2001, cu modificSrile §i completarile 
ulterioare, lucrarile pot incepe ?i/sau se pot realiza pe tot parcursul anului. Se interzice 
amplasarea pe plajS a utilajelor necesare realiz^ii lucrSrilor.

Art. 27 - (1) Lucrarile prev^ute la art. 2 lit. a) ?i b) se vor realiza cu respectarea prevederilor 
Ordonanlei de urgen^a a Guvemului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pfotejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei §i faunei salbatice, aprobata cu modificSri §i 
completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile §i completarile ulterioare.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 68 din Ordonan^a de urgen^a a Guvemului nr. 202/2002, 
aprobata cu modificSri §i completari prin Legea nr. 280/2003, cu modificarile ulterioare, in 
cazul in care Comitetul National al Zonei Costiere nu emite avizul consultativ privind studiile 
de impact pentru activit^tile cu impact semnificativ aferente lucrarilor in termen de 60 de zile 
de la data depunerii studiului, acesta se considera avizat favorabil in mod tacit.

CAPITOLUL IV 
Certificarea turbinelor eoliene

Art. 28 - (1) La instalare, turbinele eoliene cu o suprafa^S care depa§e§te 200 m^ trebuie sa fie 
certificate ca proiect, in conformitate cu standardele europene.
(2) Certificarea proiectului trebuie sa fie solicitatS de proprietarul proiectului §i este emisS de 
0 companie de certificare aprobata de MEEMA, in legatura cu 0 loca|ie §i un proiect specificat.
(3) Certificarea proiectului este valabila pentru intreaga durata de viaja a turbinelor.

CAPITOLUL V
Subven^i pentru producerea de energie electrica in parcurile eoliene offshore

Art. 29 - Valoarea subvenliilor acordate pentru energia electrica produsa in parcurile eoliene 
offshore difera in functie de procedura utilizata, de la art. 3 alin. (1).

Art. 30 - Parcurile eoliene offshore, infiinlate in conformitate cu procedura competitiva de 
licita^ie de la art. 12, au dreptul la subvenlii, in conformitate cu mecanismul contractelor pentru 
diferen^.

15



Art. 31 - (1) Parcurile eoliene offshore, mfiintate in conformitate cu procedura deschisa de la 
art. 13, conectate la reteaua colectiva de electricitate, au dreptul la o prima de maximum 0,025 
euro/ kWh, in plus fata de prepil de piata al energiei electrice.
(2) Valoarea obtinuta din cumularea prime! cu pretul de pia^ al energiei electrice nu poate 
depasi 0,060 euro/kWh.
(3) In cazul in care pretul de piata al energiei electrice depaseste 0,035 euro/kWh, prima este 
redusa in consecinta.
(4) Prima este acordata pentru o cantitate totala de productie, determinata pentru fiecare proiect, 
pe baza unei combinatii intre efectul instalat al parcului eolian, care reprezinta 30%, si suprafata 
acestuia, care reprezinta 70%.
(5) In plus, fata de prima, se acorda o compensatie pentru echilibrarea costurilor, in valoare de 
0,020 euro/kWh, §i se acorda timp de 20 de ani de la conectarea la retea.

CAPITOLUL VI 
Planificarea spatiala

Art. 32 - (1) Planificarea spatiala a instalatiilor offshore, inclusiv a parcurilor eoliene, este 
supusa Ordonantei Guvemului nr. 18 din 24 august 2016 privind amenajarea spatiului maritim. 
(2) Autoritatile publice rom^e trebuie sa tina cont de Planul de amenajare a spatiului maritim 
atunci cand emit licente pentru activitati offshore.

Art. 33 - (1) In cadrul procedurii deschise, dupa primirea unei cereri pentru acordarea licenlei 
pentru efectuarea investigatiilor prealabile, MEEMA evalueaza daca zona pentru care este 
solicitata licenta este relevanta pentru exploatarea energiei eoliene offshore.
(2) Evaluarea realizata de MEEMA include un set larg de criterii, inclusiv considerente 
generale de planificare si reguli privind distanta minima de pe coasta.
(3) In cazul in care o cerere pentru acordarea licentei pentru efectuarea investigatiilor prealabile 
prive§te o zona destinata infiintarii de parcuri eoliene offshore prin procedura competitiva de 
licitatie, cererea este respinsa.

Art. 34 - (1) Planificarea spafiala a parcurilor eoliene offshore, care urmeaza sa fie atribuite 
prin procedura competitiva de licitatie, este elaborata de un Comitet pentru energia eoliana 
offshore, format din MEEMA, Autoritatea Nationals de Reglementare in Domeniul Energiei, 
Direc|ia Hidrografica Maritima, Transelectrica §i Institutul National de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Energie ICEMENERG Bucuresti.
(2) Comitetul de la alin. (1) stabile§te, pe baza unui plan strategic de evaluare a mediului, zone 
identificate ca fiind adecvate pentru infiintarea de parcuri eoliene offshore.
(3) Comitetul de la alin. (1) se asigura ca infiintarea de parcuri eoliene in acele zone nu vaavea 
un impact semnificativ negativ asupra altor activitati maritime.

CAPITOLUL VII 
Conectarea la refea
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Art. 35 - (1) Termenii si conditiile pentru conectarea la retea sunt stabilite de MEEMA, in 
licenta pentru construirea parcului eolian si licenta de producere a energiei electrice.
(2) Pentru a se conecta la retea, proprietarul parcului eolian offshore prezinta un raport de 
verificare operatorului re^elei la care va fi conectat parcul eolian offshore.
(3) In raportul de verificare, proprietarul parcului eolian offshore trebuie sa demonstreze ca 
parcul eolian offshore respecta toate cerintele tehnice, fiinctionale si documentare.
(4) Dupa dovedirea respectarii cerintelor de la alin. (3), operatorul retelei este obligat sa 
conecteze parcul eolian offshore la reteaua colectiva.
(5) Conectarea la reteaua de transport se realizeaza de catre Transelectrica.
(6) Deciziile privind conectarea la retea luate de Transelectrica sau de un operator al retelei de 
distributie pot fi atacate la Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, in 
termen de 4 saptamani de la anuntarea deciziei.

CAPITOLUL VIII 
Alocarea costurilor

Art. 36 - (1) Dezvoltatorul parcului eolian offshore trebuie sa dezvolte si sa asigure 
fiinctionarea, pe costul sau, a retelei interne a parcului eolian offshore, p^a la punctul de 
conectare la retea.
(2) Operatorul de retea este responsabil pentru dezvoltarea si exploatarea instalatiilor situate 
dupa punctul de conectare la retea.
(3) Partile trebuie sa convina intr-un acord separat privind limitele de proprietate, alocarea 
costurilor, a riscurilor si a intretinerii pentru punctul de conectare la retea.
(4) In cazul parcurilor eoliene offshore infiintate prin procedura deschisa, proprietarul parcului 
eolian offshore plateste pentru facilitatile necesare pentru transportul energiei electrice de la 
punctul de conectare la retea, aflat in larg, pana la mal.
(5) In cazul parcurilor eoliene offshore infiintate prin procedura competitiva de licitatie, 
proprietarul parcului eolian offshore este responsabil numai pentru reteaua interna a parcului 
eolian offshore pana la punctul de conectare la re^ea, iar Transelectrica este responsabila de 
facilitatile care transporta energia electrica de la punctul de conectare la re|ea, aflat in larg, 
p^a la mal.
(6) Informatiile detaliate despre nivelurile de tensiune, limitele de proprietate §i obligatiile 
proprietarului parcului eolian offshore in legatura cu facilitatile de transport al energiei 
electrice catre tarm trebuie incluse in specificatiile anuntului de licitatie.

CAPITOLUL IX
Raspunderea pentru performanta defectuoasa si compensarea pentru reducerea

productiei
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Art. 37 - (1) In cazul in care proprietarul parcului eolian offshore nu reuseste sa construiasca 
si sa conecteze parcul eolian offshore la retea, in conformitate cu licentele-cheie acordate, este 
considerat responsabil pentru pierderile suferite de Transelectrica, ca urmare a actiunilor sale. 
(2) Transelectrica raspunde pentru pierderile suferite de parcul eolian offshore, daca nu 
respecta termenul limita pentru conectarea la retea.

Art. 38 - (1) Transelectrica are dreptul sa ordone producatorilor de energie electrica sa i§i 
reduca sau sa isi inchida productia daca este necesar.
(2) In cazul parcurilor eoliene offshore infiintate prin procedura competitiva de licitatie, 
proprietarii parcurilor eoliene offshore pot fi solicitati sa reduca sau sa inchida productia, daca 
este necesar, din cauza unuia dintre urmatoare motive:
a) exista defectiuni sau sunt necesare lucrari de intretinere in legatura cu instalatiile de 
conectare la re^ea sau cu reteaua de transport
b) exista limit^i ale capacitatii retelei de transport disponibile.
(3) In situatia de la alin. (2), Transelectrica compenseaza proprietarul parcului eolian offshore 
pentru pierderile suferite. Dreptul de compensare se aplica pe o perioada de 25 de ani, incepand 
cu ziua in care parcul eolian offshore a primit licenta de producere a energiei electrice si a fost 
pusa in functiune cel putin o turbina eoliana.
(4) In cazul parcurilor eoliene offshore infiintate prin procedura deschisa, productia de energie 
electrica de la aceste parcuri eoliene offshore poate fi redusa daca este necesar, din considerente 
de securitate a aprovizionarii. Cu toate acestea, in conformitate cu prezenta lege, energia 
electrica produsa cu surse regenerabile are acces preferential la retea. Prin urmare, 
Transelectrica trebuie sa reduca productia de energie electrica din surse conventionale inainte 
de a reduce productia de energie electrica din surse regenerabile.
(5) In situatia de la alin. (4), Transelectrica compenseaza proprietarul parcului eolian offshore 
pentru pierderile suferite.

CAPITOLUL X
Dezafectarea parcurilor eoliene offshore

Art. 39 - (1) Obligatiile de dezafectare sunt stabilite in licenta pentru construirea parcului 
eolian offshore §i in autorizatia de producere a energiei electrice acordate de MEEMA, precum 
§i in acordul de concesiune, daca parcul eolian offshore este infiintat in urma unei proceduri 
competitive de licitatie. Obligatiile de dezafectare trebuie actualizate cu cerintele de mediu de 
la momentul dezafectarii, asigurand o dezafectare eficienta §i ecologica.
(2) Licenta pentru construirea parcului eolian offshore si autorizatia de producere a energiei 
electrice includ cerinte, potrivit carora proprietarul parcului eolian este obligat sa readuca zona 
in starea sa anterioara, inclusiv sa remedieze §i sa curete zona.
(3) Se pot aplica §i alte cerinte in conformitate cu un plan de dezafectare pregatit de proprietarul 
parcului eolian offshore, care este supus aprobarii MEEMA.
(4) MEEMA poate solicita eliminarea integrals sau partiala a parcului eolian offshore, in 
conformitate cu un calendar stabilit de MEEMA.
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(5) MEEMA poate solicita proprietarului parcului eolian offshore sa ofere o garan^ie financiara 
adecvata pentru dezafectarea parcului eolian offshore.

CAPITOLUL XI 
Contraven^i sancliuni

Art. 40 - (1) Urmatoarele fapte constituie contraven^ii, in masura in care nu sunt savar§ite in 
astfel de condi^ii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, inffactiuni, §i se sanc^ioneaza 
astfel:
a) executarea sau desfiin^area, totala ori par^iala, a lucr^lor, in lipsa licen^ei pentru construirea 
parcului eolian, de catre titular, cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei;
b) executarea sau desfiin|area lucrMlor, cu nerespectarea licentei pentru construirea parcului 
eolian, de catre titular, cu amenda de la 100.000 lei la 1.000.000 lei;
c) emiterea de catre consiliul judetean a certificatelor de urbanism incomplete sau cu cerin^a 
oblinerii unor avize/documentalii tehnice de specialitate care nu sunt necesare conform legii 
sau care nu sunt aplicabile situa^iei de fapt, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
d) nerespectarea de catre entitalile emitente a termenului de emitere a licentei pentru construirea 
parcului eolian, a certificatului de urbanism sau a avizelor, acordurilor, permiselor §i a 
autorizaliilor prevazute la art. 5 alin. (13), cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
e) refuzul nejustificat de emitere a licentei pentru construirea parcului eolian sau restituirea fara 
temei legal a unei documentalii pentru autorizarea executarii lucrarilor, de catre entitalile 
emitente, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
f) neafi§area panoului privind lucrMle realizate pe uscat, cu amenda de 10.000 lei;
g) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului 
organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor §i a actelor solicitate, cu 
amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei;
h) nemdeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de organele de control competente la 
controlul anterior, cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei;
i) neefectuarea receptiei la terminarea lucr^ilor conform art. 7, cu amenda de la 10.000 lei la 
50.000 lei;
j) nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 43 lit. a)-e), cu amenda de la 20.000 lei la 
40.000 lei;
(2) Sanc^iunea amenzii pentru faptele prevazute la alin. (1) lit. a), b) §i f)-j) se aplicatitularului, 
iar pentru faptele prev^ute la alin. (1) lit. c)-e), entita^ilor emitente.
(3) Constatarea contraven^iilor §i aplicarea sanc|iunilor se realizeaza de catre persoane anume 
desemnate din cadrul MEEMA, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), h) §i i), 
din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru alin. (1) lit. c)-g), de catre inspectorii 
de munca, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. j).
(4) In masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile 
Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu 
modificari §i complet^i prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
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CAPITOLUL XII 
Dispozitii tranzitorii $i finale

Art. 41 - (1) Proiectarea, verificarea, autorizarea, executarea, exploatarea, abandonarea, 
expertizarea tehnica §i interven^iile, precum asigurarea sistemului calitalii siguranjei 
construc^iilor aferente infrastructurii de productie si transport a energiei electrice produse in 
parcuri eoliene offshore, dotarilor tehnologice industriale, instalaliilor §i echipamentelor 
aferente lucrarilor sunt supuse prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 123/2012, cu 
modificarile §i completarile ulterioare.
(2) Proiectarea, verificarea proiectelor, expertizarea, execujia §i exploatarea obiectivelor din 
sectoral energiei eoliene offshore, a sistemelor §i instalatiilor, inclusiv a instala^iilor 
tehnologice de suprafa^a aferente operatiunilor pentru exploatarea energiei eoliene offshore §i 
a instalapilor de utilizare, localizate pe uscat sau offshore, aferente realizarii de operatiuni 
pentru exploatarea energiei eoliene offshore, pot fi realizate de titularii licentelor-cheie §i/sau 
de subcontractori persoane juridice romane sau straine, selectati de titularii de licente-cheie. 
Subcontractorii din statele membre ale Uniunii Europene, care presteaza pe o perioada 
determinata serviciile prevazute de prezentul alineat, au obliga^ia de a notifica autoritatea 
competenta in domeniu.

Art. 42 - (1) Certificatele de urbanism, avizele, autorizaliile, acordurile §i orice alte permise in 
legatura cu executarea lucrarilor, ob^inute de catre titular! inainte de intrarea in vigoare a 
prezentei legi, raman valabile |i pot fi folosite de catre ace§tia pentru obtinerea licentei pentru 
construirea parcului eolian.
(2) Demersurile de autorizare §i avizare aflate in derulare la data intr^ii in vigoare a prezentei 
legi vor continua in conformitate cu prevederile acesteia; toate procedurile, avizele, 
autorizatiile §i permisele deja ob^inute raman valabile |i pot fi utilizate in procedura de 
autorizare.
(3) Prevederile art. 5 alin. (15) se aplica §i lucrarilor cu privire la care, la data intrarii in vigoare 
a prezentei legi, sunt in curs de intocmire, avizare sau aprobare documentapi de urbanism sau 
pentru care s-a emis un certificat de urbanism, care se pot continua potrivit prevederilor 
prezentei legi.
(4) In situapa in care titularul de licenfa este format din mai multe persoane juridice, actul de 
autorizare, procedurile de avizare §i autorizare aferente lucrarilor, precum §i drepturile instituite 
conform prezentei legi pot fi desfa?urate/dobandite §i de catre o singura persoanajuridica dintre 
acestea, fara a fi necesara indeplinirea niciunei formalitap prealabile in acest sens.
(5) Prevederile Legii nr. 10/1995, republicata, cu complet^ile ulterioare, se aplica numai 
lucr^ilor executate pe uscat.

Art. 43 - Prin derogare de la prevederile cap. I §i ale cap. II din titlul III din Legea nr. 53/2003 
- Codul muncii, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, programul specific de 
lucru se organizeaza pnand cont de urmatoarele:
a)durata medie normala a timpului de munca pentru salariapi care desfa§oara activitate offshore 
este de 168 ore/luna, calculata raportat la o perioada de referinfa de 12 luni; orele lucrate de 
salariafii care desfa§oara activitate offshore in afara timpului de munca stabilit conform acestei
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litere, calculat la o perioada de referin|a de 12 luni, vor fi considerate ore suplimentare §i vor 
fi compensate, in conformitate cu prevederile lit. b); durata maxima a timpului de munca pentru 
salariatii care desfa§oara activitate offshore nu poate depa§i media de 48 ore/saptamana, 
inclusiv orele suplimentare, calculate la o perioada de referin^a de 12 luni;
b) orele de munca suplimentara se compenseaza cu un spor de minimum 75% din salariul de 
baza orar pentru fiecare ora suplimentara prestata §i nerecuperata cu timp liber corespunzator 
in perioada de referin^a de 12 luni prevazuta la lit. a);
c) timpul de munca in activita^ile offshore este organizat prin intermediul altemanlei intre:
(i) perioade de activitate continua, pentru o durata normala a timpului de lucru ce nu poate 
depa§i 28 de zile calendaristice consecutive; §i
(ii) perioade de repaus care sunt acordate cumulat §i sunt astfel stabilite incat sa asigure durata 
medie normala a timpului de munca, astfel cum aceasta este prevazuta la lit. a);
d) timpul de lucru in activitatea offshore poate fi organizat in ture §i schimburi de tip continuu; 
timpul zilnic de lucru este de maximum 12 ore consecutive intr-o perioada de 24 de ore; intre 
doua perioade de lucru de 12 ore consecutive salaria^ii au dreptul la o perioada de repaus care 
nu poate fi mai mica de 12 ore consecutiv; prin excep^ie, in cazul muncii in schimburi, acest 
repaus nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi;
e) repausul sapt^^al, precum §i compensarea muncii prestate in zilele de s^batoare legala se 
acorda cumulat in alte zile lucratoare, dupa perioada de activitate continua ce nu poate depa§i 
28 de zile calendaristice consecutive.

Art. 44 - Operatiunile pentru exploatarea energiei eoliene offshore, intreprinse in perimetre 
situate in vecinatatea spa^iilor maritime ale altor state riverane Marii Negre, se vor desfa§ura 
cu luarea in considerare a normelor de drept international relevante, in special a tratatelor de 
delimitare a spafiilor maritime sau a altor acorduri incheiate de Romania.

Art. 45 - Modificarea Tratatului Uniunii Europene §i/sau a Tratatului privind functionarea 
Uniunii Europene, precum §i a celorlalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, care 
reglementeaza domeniul energiei eoliene offshore, au prioritate fa|a de dispozifiile contrare din 
legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.

Art. 46 - Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta lege.

ANEXA nr. 1
CONTINUTUL-CADRU al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor

offshore de construire

CAPITOLUL 1
Piese scrise
1. Lista semnaturile proiectanfilor
Se completeaza cu numele in clar §i calitatea proiectantilor, precum §i cu partea din proiect 
pentru care raspund.
2. Memoriu
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2.1. Date generale:
Descrierea lucrarilor care fac obiectul autorizarii, fac^du-se referiri la:
- amplasamentul, topografia fundului m^ii, trasarea lucrarilor in cazul noilor platforme §i/sau 
instala^ii submarine;
- clima §i fenomenele naturale specifice in cazul noilor platforme;
- geologia §i seismicitatea in cazul noilor platforme §i/sau instalalii submarine.
2.2. Memorii pe specialita^i 
Descrierea lucrarilor de:
- structura;
- dot^i §i instala^ii tehnologice incluzand instalalii de proces §i utilitali, dupa caz.
2.3. Devizul pentru lucrarile de construclii §i montaj
2.4. Anexe la memoriu:
2.4.1. studiul geotehnic in cazul noilor platforme §i/sau instalapi submarine;
2.4.2. referatele de verificare a proiectului intocmite de catre organisme independente de 
verificare cu experien^a relevanta offshore.

CAPITOLUL 2
Piese desenate
1. Planuri generale
1.1. Plan de mcadrare
Plan de incadrare in zona a lucrarii, la o scara corespunzatoare complexitalii 
sistemelor/ansamblelor.
1.2. PIan de situafie privind amplasarea obiectivelor investitiei
Plan intocmit in sistemul de proiec^ie stereografic 1970, la o scara corespunzatoare 
complexitalii sistemelor/ansamblelor, in cazul noilor platforme, vizat de Directia Hidrografica 
Maritima Constanta, pe care se vor reprezenta:
- obiectivul, descris prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafa^a, 
lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozi^ia §i inallimea;
- amplasarea tuturor constructiilor care se vor menline, se vor desfiinla sau se vor construi, 
dupa caz;
- cotele construcpilor proiectate §i menlinute, pe cele 3. dimensiuni (cotele +/- 0,00; cote de 
nivel; distance de amplasare; axe etc.);
- denumirea §i destina^iile fiec^ei construclii.
1.3. Planul privind construc|iile subterane in cazul noilor platforme
Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, cote de nivel §i va fi redactat la o scara 
corespunzatoare complexitalii construcliilor.
Detaliile specifice de proiectare vor fi prezentate separat la o scara corespunzatoare 
complexitalii acestora.
1.4. Planul privind construcfiile submarine
Va cuprinde amplasarea acestora: trasee, dimensiuni, localizare in raport cu alte sisteme §i va 
fi redactat la o scara corespunzatoare complexitafii sistemelor.
2. Plan$e pe specialitafi 
2,l.Structura
Proiect de structura ce va include §i plan§ele ce releva:
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- planurile cotate ale tuturor nivelurilor submarine de suprafa|a, cu indicarea functiunilor, 
dimensiunilor §i a suprafe|elor;
- plan§e cu eleva^ia fiecarei laturi, cu indicarea materialelor folosite.
2.2.Dotari instalafii tehnologice
In situa^ia in care investilia urmeaza sa funclioneze pe baza unor dotari §i instalalii tehnologice, 
determinante pentru configuralia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta acolo unde este 
aplicabil:
2.2.1. scheme ale fluxului tehnologic;
2.2.2. schemele de conducte §i automatizari;
2.2.3. planurile de amplasare echipamente.

Fiecare plan§a prezentata in cadrul capitolului 2 "Piese desenate" va avea in partea dreapta jos 
un cartu§, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, dupa caz, titlul 
proiectului §i al plan§ei, numarul proiectului §i al plan§ei, data elaborarii, numele, calitatea §i 
semnatura elaboratorilor.
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