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Scrisoare de Aprobare
pentru proiectul tip lmplementare in comun (Jl)
"cregterea randamentului cazanului la Holboca cET lt lagi',
Romdnia este parte la Convenfia-cadru a Na{iunilor Unite asupra
schimbirilor climatice (UNFCCC), ratificbtd prin Legea nr. Zql994
9i, totodatd,
fa Protocolul de la Kyoto ratificat prin Lege a nr. 31i001. RomAnia este
Tnscrisd
in Anexa I a UNFCCC, aldturi de ldri de2voltate gi de alte
in
ldri
curs de tranzifie.
"u ""onomie
Articolul 6 al Protocolului de ta Kyoto la UNFCCC de posibil1atea
o6cirei
Pd(i incluse in Anexa I a UNFCCC si transfere cdtre, sau sd achizi{ioneze-Oe
fa orice altd Parte unititi de reducere a emisiilor
lfnU-uii1 generate de
proiecte ce au ca scop t"dr""re" emisiilor antropice de gaze
cu efect de serd
sau intensificarea absorb{iilor prin sechestrarea CO2, -in scopul indeplinirii
angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de serd, prevdzute
de
articolul 3 al Protocolului.

gi Regatul Danemarcei au ratificat Protocolul de la Kyoto gi
se
-Romdnia
conformeazd cu cerinlele de participare pentru dezvoltarea proiectelor
O'e tip
lmpfementare in comun (Jl) pe baza Protocolului de la Kyoto, a Acordurilor
de

fa

Marrakech gi

procedurilor relevante adoptate subsecvent.

Guvernul RomAniei gi Guvernul Regatului Danemarcei au Tncheiat
in data
de 28 ianuarie 2003 ra copenhaga, ,,Memorandum-ur oe inlerlgere privind
cooperarea pentru implementarea Protocotului de la Kyoto la ionvenfia-cadru
a Nafiunilor Unite asupra schimbdrilor climatice (UNFCbc)".
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Ministerul ltlediului 9i Gospodiririi Apetor, ?n calitate de reprezentant legal
9i autorizat al RomAniei privind activitilile desfdgurate pe baza protocolului-de
la Kyoto, declard prin prezenta scrisoare de aprobare, urmitoarele:

1.

compania s.c. cET lA$l s.A. ("Entitatea de proiect',) dezvolti
implementeazd proiectul Jl "Cregterea randamentului cazanului
Holboca CET ll lagi" ("proiectul,,).

2.

Proiectul a fost analizat la intdlnirea din data de 2 noiembrie 2006 a
Comisiei Nalionale privind Schimbdrile Climatice gi a fost aprobat pentru a
fi dezvoltaf ca proiect Jl, conform art. 6 al Piotocolului Oe d Kyoto,
Acordurilor de la Marrakech 9i regulilor, deciziilor, liniilor directoare,
moda

3.
4,
5.

I

itifilor g i proced u rilor adoptate

su

gi
la

bsecvent.

RomAnia autorizeazd Entitatea de proiect 9i orice viitor proprietar al
Proiectului sd genereze reduceri de emisii de gaze cu efect de serd, sub
forma de lluluri, in perioada 2oog-2012 gi lub formi de AAU-uri, in
peri oad a 2006-2007, prin realizarea proiectu u i.
Entitatea de proiect gi participantul str:iin al P-roiectului au convenlt sd
vdndd gi sd cumpere ERU-urile generate de Proiect in perioada 200g2012 9i reducerile de emisii generate de Proiect inainte de 200g, sub
formd de MU-uri.
Romdnia va inregistra gi va transfera din Registrul national in".Registrul
Regatului Danemarcei, incepdnd cu anul 20b8, cantiiatea de fOb.gZg
lRU-uri generate de Proiect in perioada 2008-2012 si cantitatea de
30.276 reduceri de emisii generate de Proiect inainte de 2008, sub formd
de AAU-uri, in conformitate cu rapoartele de verificare gi cu contractul
dintre Entitatea de proiect gi participantul striin al Proiettului, fdri alte
taxe, impozite 9i drepturi de retenfie.
I

6.

Rominia va informa Secretariatul UNFCCC despre Proiect gi va pune la
dispozilia publicului informafiile despre proiect.

7.

Rom6nia va indeplini pdni la 1 ianuarie 2008 toate ce6nfele de
participare, men{ionate in Acordurile de la Marrakech, pentru aplicarea
mecanismelor flexibile prevdzute de protocolul de la Kyoto.

8.

in cazul in care RomAnia aloci certificate de emisii de gaze cu efect de
serd, prin Planul nafional de alocare, oricirei instalalii cire face obiectul
Proiectului, pe baza schemei de comercializare a certificatelor de
emisii
de gaze cu efect de serd din interiorul Comunitalii Europene (EU ETS),
RomAnia va avea in vedbre acliunile desfdguraie in cadrul iroiectului

privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd gi va face
ajustdrile
necesare pentru a evita dubla contabilizare a certificatelor de emisii.
semnat in data ae 4.f".{.4,fuo8 .., ra Bucuregti, Romania.
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