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Motivaţie 

 

În cursul lunii octombrie în cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și 

Mediului de Afaceri (MEIMMMA) s-a constituit un grup de lucru format din reprezentanţi ai 

MEIMMMA, reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale şi patronatelor din domeniul producerii de 

energie electrică din Surse Regenerabile de Energie (SRE), alţi reprezentanţi ai unor companii de stat 

sau private legate de domeniu (ANRE, OPCOM, Consiliul Concurenţei, Asociaţia Marilor Consumatori , 

Ministerul Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri). Subiectul principal vă este deja 

cunoscut şi se referă la propuneri de modificare a Legii 220/2008. Scopul lobby-ului făcut de cele patru 

asociaţii este de a redresa situaţia producătorilor de energie electrică din SRE, pe cât posibil.  

Minutele aferente întâlnirilor grupului de lucru sunt prezentate în detaliu în paginile următoare 

şi au fost elaborate, în cea mai mare parte, de domnul Mihai Vultureanu.  

Temele principale ale discuţiilor au fost:  

 Pentru cota obligatorie de achiziţie CV-uri aferentă anului 2016: 

o Majorarea acesteia la 17% din consumul final brut, faţă de nivelul anunţat de 

ANRE (12,15%, vezi NOTĂ privind cota obligatorie de energie electrică produsă 

din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin 

certificate verzi pentru anul 2016, ANRE/Legislaţie/Surse Regenerabile/Piaţa de 

Certificate Verzi 2015, Revizia 1; majorată la 12,17% prin Revizia 2). Solicitare 

susţinută solidar cu toate asociaţiile patronale (excepţie ARBIO). 

o modalitatea de tratare a consumurilor exceptate (între 4 şi 9 TWh, HG 495/2014 

cu modificările şi completările ulterioare) de la obligativitatea achiziţionării de 

Certificate Verzi (CV) de către furnizorii marilor consumatori industriali, respectiv 

solicitarea neincluderii acestor consumuri în cota de 12,17%, punct realizat în 

conformitate cu Revizia 2 a Notei menţionate la paragraful anterior. Solicitare 

susţinută solidar cu toate asociaţiile patronale (excepţie ARBIO). 

 Solicitarea modificării Legii 220/2008 în sensul eliminării duratei de valabilitate a CV-

urilor. Solicitare susţinută solidar cu toate asociaţiile patronale (excepţie ARBIO). Având 

în vedere poziţia ANRE exprimată la ultima şedinţă a grupului de lucru, această solicitare 

pare să întrunească consensul tuturor participanţilor, inclusiv faţă de condiţia prelungirii 

cu un anumit număr de ani a obligaţiei de achiziţie CV-uri (astfel încât CV-urile să nu se 

anuleze la final). 

 Incepând cu anul 2017: eliminarea cotei calculată ca procent din consumul final brut şi 

introducerea obligaţiei de achiziţie a tuturor CV-urilor emise. 

 Solicitări de modificare a mecanismelor de tranzacţionare a CV-urilor, în sensul asigurării 

unui tratament echitabil pentru toţi participanţii la piaţă: 

o Modificarea Legii 220/2008 în sensul eliminării pieţei de bilaterale pentru CV 

(PCBCV), astfel încât să nu mai fie posibilă condiţionarea producătorilor de către 

SUBIECTE 
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furnizori pentru achiziţionarea CV-urilor la pachet cu energia electrică, aceasta 

din urmă la preturi derizorii (discount la preţul minim reglementat pentru CV-uri 

acordat din contul energiei electrice). Propunerea noastră este ca toţi furnizorii 

să fie obligaţi să achiziţioneze CV-urile independent de energia electrică. Prin 

aceasta producătorii de ESRE îşi vor putea vinde energia electrică la preţul pieţei, 

separat de CV-uri. Solicitare susţinută exclusiv de către ARmHE până de curând. 

Incepând cu ultima şedinţă a grupului de lucru această solicitare are şi susţinerea 

PATRES. 

o Modificarea Regulamentului de Funcţionare şi organizare a Pieţei de CV-uri: 

 în sensul paragrafului anterior,  

 pentru eliminarea posibilităţii tranzacţionării CV-urilor inhouse de către 

marii furnizori care au şi calitatea de producători (practică ilegală faţă de 

prevederile Legii 220/2008, dar frecventă pentru furnizorii de ultimă 

opţiune, majoritatea acestora deţinând şi capacităţi de producere 

energie electrică din SRE). Propunerea noastră este ca Regulamentul să 

prevadă, în conformitate cu Legea, obligativitatea, fără excepţii, de 

îndeplinire a cotei de CV-uri exclusiv prin intermediul pieţei centralizate 

de CV-uri. Solicitare susţinută exclusiv de către ARmHE până de curând. 

Incepând cu ultima şedinţă a grupului de lucru această solicitare are şi 

susţinerea PATRES. 

 

După cum se poate observa din Minutele discuţiilor (anexate), pentru anul 2016, singurul lucru 

la care se poate spera în mod rezonabil îl reprezintă creşterea cotei obligatorii de achiziţie CV-uri de la 

valoarea de 12,15% , propusă iniţial de către ANRE (insignifiant ridicată prin ultima Nota la 12,17%), 

către o valoare în jur de 13 % din consumul final brut de energie electrică. Chiar şi acesta fiind un caz 

fericit.  

Din păcate, în ceea ce priveste cota, nici pentru anii următori nu există motive de optimism.  

In aceste condiţii scenariul salvator constă într-un mix de solicitări faţă de care autorităţile s-au 

dovedit mult mai receptive decât faţă de posibilitatea asigurării unei cote de 100% din CV-urile emise: 

- eliminarea duratei de valabilitate a CV-urilor (poate chiar din 2016, prin OUG de modificare a 

Legii 220/2008) 

- modificarea mecanismelor de tranzacţionare astfel încât acestea să asigure un acces echitabil 

la cota obligatorie de achiziţie, ceea ce presupune, de asemenea, modificarea Legii 

220/2008 (sperăm prin OUG). 

 

Incă de la începutul anului 2015 ARmHE şi-a propus ca obiectiv modificarea pieţei 

certificatelor verzi în sensul celor de mai sus, acţiune iniţiată prin Adresa transmisă la ANRE (Adresa 

nr. 18832/10.03.2015, transmisă şi la Consiliul Concurenţei cu nr. intrare 2383/10.03.2015 ) 
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ARmHE este susţinută în demersul său doar de către PATRES. Celelalte asociaţii profesionale din 

domeniul ESRE sunt dominate de companii importante cu dublă calitate (furnizor – producător), care 

nu sunt interesate de implementarea unui mecanism de tranzacţionare echitabil, ci dimpotrivă. Astfel, 

pentru a-şi putea duce la îndeplinire obiectivul enunţat, pentru a putea avea caştig de cauză, 

 

ARmHE are nevoie de consultanţă juridică. Subiectele propuse pentru început ca obiect al acestei 

consultanţe juridice sunt prezentate la pagina 3. 

 

Pentru a putea susţine ce şi-a propus, ARmHE are nevoie de sprijinul membrilor Asociaţiei, 

respectiv un suport financiar distinct din partea acestora şi a tuturor celor care au un interes în acest 

sens, care au încredere în demersul asociaţiei şi vor să fie alături de aceasta pentru forţarea aducerii 

la normalitate a pieţei de CV-uri, în sensul creării unui cadru de tranzacţionare civilizat, cu adevărat 

transparent, concurenţial, echitabil. 

 

În acest sens, la mijlocul lunii ianuarie vom veni cu propuneri concrete ! 

 

Atragem atenţia asupra faptului că nereuşita acestui proiect, respectiv păstrarea cadrului de 

tranzacţionare în stadiul actual (lipsit de transparenţă si neconcurenţial) echivalează cu acceptarea 

unui acces restricţionat la cota obligatorie de achiziţie pentru producătorii fără o furnizare consistentă. 

Astfel, producătorii de ESRE, care primesc CV-uri, care nu au dublă calitate, rămân captivi unei cote 

mult mai mici decât cea publicată de ANRE. Deoarece aceştia sunt, de fapt, jucători pe o piaţă 

secundară, la care marii furnizori recurg doar după ce şi-au preluat propriile producţii de CV-uri. Iar 

acestea sunt considerabile, de zeci de ori mai mari decât ceea ce se poate produce cu o 

microhidrocentrală ! 

 

În ceea ce priveşte contractele a la long încheiate pe piaţa contractelor bilaterale (PCBCV), 

atenţionăm toţi participanţii „beneficiari” ai unor astfel de contracte că, în cazul în care se simt „la 

adăpost”, să ia în considerare evoluţia viitoare cea mai probabilă a acestor contracte, anume: pe 

măsură ce stocul de CV-uri nevândute va creşte, pe măsură ce numărul CV-urilor anulate se va înmulţi, 

presiunea la vânzare, ca sa nu spunem disperarea de a vinde, va creşte de asemenea. Prin urmare e 

previzibil ca şi discount-urile la energie electrică solicitate de furnizori pentru preluarea CV-urilor să fie 

din ce in ce mai mari. O cotă de 12,5% ar acoperi 66% din CV-urile emise în 2016. În condiţiile unei 

distribuţii echitabile, aceasta ar insemna că fiecare dintre participanţi va reporta, în anul 2017, 34% din 

CV-urile emise în 2016.  

 

Dincolo de faptul că eliminarea duratei de valabilitate a CV-urilor va fi la pachet cu prelungirea 

obligatiei de achiziţie pană la preluarea tuturor CV-urilor din piaţă, pe cand discount-ul la energie 

electrică, o dată acordat, devine pierdere definitivă, chiar considerând CV-urile nevândute în 2016 ca o 

pierdere pentru acel an, se poate raţiona după cum urmează: 
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Având în vedere un producător care primeşte 2 CV-uri/MWh produs de energie electrică, acesta 

va valorifica:  

 

1. Scenariul 1: considerând că: 

 dispune de o piaţă funcţională, unică, pentru CV-uri (modificarea mecanismelor de 

tranzacţionare pentru care pledăm), 

rezultă că va vinde CV-urile 100%, într-un timp oarecare, la preţul minim, şi energia electrică la preţul 

pieţei (PZU): 

   2 CV-uri la preţ minim + 1 MWh energie electrică la preţul pieţei ≈ 

≈ 2*132 lei/CV +  155 lei/MWh ≈ 

≈ 419 lei/ MWh 

Dar: cu reţinerea că 66% din CV-uri le-ar vinde imediat, iar 35% la final (probabil într-un interval de 

max. 3 ani după ce îi expiră acreditarea) 

 

 

2. Scenariul 2: considerând că: 

  dispune de o piaţă funcţională, unică, pentru CV-uri (modificarea mecanismelor de 

tranzacţionare pentru care pledăm),  

 CV-urile nevândute în maxim 1 an sunt considerate ca şi pierdere în anul respectiv, 

rezultă că va vinde 66%  din CV-uri (cf. cota de 12.5%) şi energia electrică la preţul pieţei (PZU): 

   2 CV-uri la pret minim* 66% + 1 MWh energie electrică la preţul pieţei ≈  

≈ 2*132 lei/CV *66% +  155 lei/MWh ≈ 

≈ 329 lei/MWh    

Dar: va recupera diferenţa de 90 lei/MWh in max. 3 ani după ce îi expiră acreditarea. 

 

3. Scenariul 3: considerând că: 

 nu dispune de o piaţa funcţională pentru CV-uri (modificarea mecanismelor de tranzacţionare 

pentru care pledăm nu se realizează), 

 are contract prin PCBCV pentru toate CV-urile primite, dar acesta e la pachet cu un contract pe 

PCCB pentru energia electrică pe care o vinde cu discount de 35%, respectiv la 100 lei/MWh 

Rezultă că va vinde CV-urile la primire în proporţie de 100%, la preţul minim, şi energia electrică cu 

discount de 35%: 

   2 CV-uri la preţ minim + 1 MWh energie electrică cu discount 35% 

≈ 2*132 lei/CV + 100 lei/MWh ≈ 

≈364 lei/MWh 

Dar: nu va mai recupera niciodată pierderea de 55 lei/MWh reprezentând discount-ul acordat la 

energia electrică. 
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4. Scenariul 4: considerând că: 

 nu dispune de o piaţă funcţională pentru CV-uri (modificarea mecanismelor de tranzacţionare 

pentru care pledăm nu se realizează), 

 are contract prin PCBCV pentru toate CV-urile primite, dar acesta e la pachet cu un contract pe 

PCCB pentru energia electrică pe care o vinde cu discount, dar: 

o sub presiunea nevoii de cash a tuturor participanţilor la piaţă,  

o precum şi sub presiunea lipsei de alternativă a fiecărui participant luat individual, 

discount-urile practicate în piaţă la preţul energiei electrice ar putea creşte la 70% (acesta nu este 

nicidecum cel mai pesimist scenariu, se poate ajunge şi la situaţia de a vinde energia electrică la                   

1 leu/MWh; când spunem aceasta îi avem în vedere pe cei care produc energie electrică din sursă 

fotovoltaică şi primesc 4 CV-uri/MWh; pentru aceştia preţul energiei electrice devine insignifiant, iar 

preţurile solicitate de ei pe fondul disperării de a-şi vinde CV-urile vor trage toată piaţa în jos). In acest 

caz, va valorifica: 

   2 CV-uri la preţ minim + 1 MWh energie electrică cu discount 70% 

≈ 2*132 lei/CV + 50 lei/MWh ≈ 

≈ 314 lei/MWh 

Dar: pierde atât imediat, ca şi cash flow, pentru că ar fi obţinut mai mult cu 15 lei/MWh pe Scenariul 2, 

cât şi pe termen lung, pentru că îşi asumă o pierdere de 110 lei/MWh irecuperabilă reprezentând 

discount-ul acordat la energia electrică. 

 

Din păcate, fără modificarea mecanismelor de tranzacţionare, aceasta din urmă este, cel mai probabil, 

situaţia către care ne îndreptăm. Cei care au contracte a la long prin PCBCV şi se simt asiguraţi, de fapt, 

pe termen mediu si lung, folosind o sintagmă foarte expresivă, „îşi fură singuri căciula” chiar dacă, pe 

moment, afacerea pare bună.   

 

Concluzii:  

- scenariul 3 (ar putea fi considerat un scenariu optimist naiv, pentru cazul menţinerii 

mecanismelor de tranzacţionare la stadiul actual) ar oferi, într-adevar, un plus de cash flow de 

35 lei/MWh, faţă de scenariul 2, dar şi o pierdere irecuperabilă de 55 lei/MWh. 

- Scenariul 4 (poate chiar şi acesta optimist pentru cazul menţinerii mecanismelor de 

tranzacţionare la stadiul actual) aduce pierderi pe toate planurile, în total 110 lei/MWh 

definitiv pierduţi. 

 

Aşadar: din cele prezentate considerăm că singura cale de urmat / soluţie raţională o reprezintă:  

 

O singură piaţă de CV-uri, funcţională şi organizată pe principii de transparenţă, concurenţă şi 

echitabilitate, şi, simultan, anularea tuturor contractelor bilaterale şi a tranzacţiilor inhouse. 
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Propunere consultanţă juridică  
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MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ȘI MEDIULUI DE AFACERI 

Minuta întâlnirii din 27.10.2015 
 

În data de 27 octombrie 2015, la sediul MEIMMMA, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru ce 

priveşte amendarea Legii 220/2008 pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi evaluarea  impactului schimbărilor legislative şi de reglementare cu următorii participanţi: 

1. Dl. Bogdan Badea – Secretar de Stat MEIMMMA 

2. Dna.Felicia Răcăşanu – Director general adjunct 

3. Dna. Anca Bujor – Consilier 

4. Dna. Raluca Florescu – Consilier 

5. Dl. Martin Moise – PATRES 

6. Dl. Teodor Ovidiu Pop – RWEA 

7. Dna. Olimpia Vadeau – RWEA 

8. Dl. Gabriel Bălăiţă – CNTEE Transelectrica SA 

9. Dl. Răzvan Grecu – RWEA 

10. Dl. Răvan Lupulescu – RPIA 

11. Dna. Gherghina Dida Vlădescu – OPCOM 

12. Dna.Popa Rodica – OPCOM 

13. Dna. Vasilica Baciu – MDRAP 

14. Dl. Jose Juan Carlos – EDPR 

15. Dna. Laura Stan – EDPR 

16. Dl. Verşescu Mihai – PATRES 

17. Dl. Vultureanu Mihai – ARmHE 

18. Dna. Alexandra Diala – MECT 

19. Dl. Adrian Borotea – CEZ 

20. Dl. Ion Lungu – CEZ 

21. Dl. Ion Dumitru – ANRE 

22. Dl. Hîrjen Constantin – MMAP 

 

Domnul secretar de stat, Bogdan Badea a început discuţia cu întrebarea dacă în piaţă s-a 

resimţit pozitiv modificarea legii prin care li s-a impus furnizorilor să-şi îndeplinească cota estimată 

trimestrial. 

Grup de lucru Ministerul Energiei privind 
modificarea Legii 220/2008 
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Reprezentanţii din partea Asociaţiei Române pentru Microhidroenergie au răspuns cu nu la 

întrebarea adresată de către domnul secretar de stat, aceştia motivând că în piaţă nu mai există 

cumpărători, deoarece aceştia sunt deja prinşi în contracte pe termen lung, la pachet cu energia 

electrică, lucru deja cunoscut de toată lumea. 

La această afirmaţie, majoritatea participanţilor au fost de acord. 

Faţă de solicitarea dlui. Secretar de Stat cu privire la situaţia tranzacţiilor cu CV după aprobarea 

actelor legislative cu privire la adoptarea cotei trimestriale, din partea OPCOM au fost prezentate date 

cu privire la situaţia la zi a tranzacţiilor cu CV, respectiv: 

- Numărul CV tranzacţionate pe piaţa centralizată, piaţa spot: 36.149, din care în ultimele 6 luni 

numărul de CV tranzacţionate a fost foarte redus, de numai 273; 

- Numărul de sesiuni de licitaţie organizate pe piaţa contractelor la termen PCCBCV: 6.814 

sesiuni, din care numai 911 atribuite, ceea ce conduce la o rată de succes de 13,37 % la nivelul 

anului, rata lunară de succes fiind de asemenea în descreștere, de numai 3 % în ultima lună; 

- Numărul de certificate tranzacţionate în cadrul sesiunilor de licitaţie pe PCCBCV: 29.013.251.  

Din partea OPCOM s-a precizat de asemenea faptul că au fost realizate în anul 2015 transferuri 

din conturile vânzătorilor în conturile cumpărătorilor pentru 12.160.307 CV. 

Reprezentanţii asociaţiilor prezente la întâlnire au reţinut și utilizat în cadrul întâlnirii informaţia 

furnizată din partea OPCOM cu privire la rata redusă de succes a sesiunilor de licitaţie organizate pe 

PCCBCV. 

În continuarea discuţiei, domnul secretar de stat a propus modificarea mecanismului de piaţă, 

ca fiind cea mai simplă şi rapidă variantă pentru îmbunătăţirea lichidităţii, întrucât nu necesită 

modificări legislative. GDF a indicat o posibilă dificultate arătând că aceste contracte sunt deja 

încheiate şi probabil, dacă în piaţă se va afla de modificare, va urma un val de contracte pe termen 

lung. 

ANRE susţine propunerea implementării unui mecanism de piaţă care să facă imposibilă orice 

discriminare, orice corelare cu preţul sau cu orice alte obligaţii. 

OPCOM a precizat faptul că în acest moment sunt implementate, în baza cadrului de 

reglementare aprobat de către ANRE, două mecanisme de tranzacţionare, respectiv: 

- piaţa spot – care asigură tranzacţionarea la preţul de închidere al pieţei, pentru toţi 

participanţii la sesiunea de tranzacţionare. Acest mecanism permite alocarea pro-rata a CV 

tranzacţionate, către toţi participanţii la sesiunea de tranzacţionare; 

- piaţa contractelor bilaterale la termen PCCBCV – mecanism bazat pe sesiuni de licitaţie, 

organizate în ordinea strictă a primirii ofertelor și în cadrul cărora se realizează atribuirea concurenţială 

a ofertelor. 

Din partea PATRES s-a opinat că modul de atribuire al ofertelor pe PCCBCV ar trebui să asigure 

de asemenea atribuirea ofertelor de cumpărare către toţi participanţii vânzători și să fie eliminată 

posibilitatea ca participanţii cu oferte de cumpărare să decidă la care dintre sesiunile de licitaţie 

anunţate participă. 

OPCOM a reiterat faptul că alocarea pro-rata este deja disponibilă pe piaţa spot. 

Implementarea unui mecanism similar pe piaţa la termen presupune, din punctul de vedere al 
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mecanismului de piaţă, ca toţi participanţii la piaţă să accepte aceleași condiţii de livrare, plată și 

garantare a tranzacţiilor la termen.  

Din partea celor prezenţi au fost exprimate rezerve faţă de o astfel de abordare.    

Domnul secretar de stat a propus OPCOM ca pentru următoarea întâlnire să prezinte modificări 

ale pieţei astfel încât practicile amintite să nu mai fie posibile şi toată lumea să aibă acces la piaţă ( în 

speţă, producătorii - vânzători la furnizorii - cumpărători) în mod egal şi necondiţionat. 

Din partea OPCOM s-a răspuns că actualele mecanisme de piaţă sunt deschise participării în 

mod nediscriminatoriu tuturor operatorilor economici care îndeplinesc condiţiile de înscriere la piaţă.  

De asemenea, din partea OPCOM s-a răspuns că un mod constructiv de abordare ar putea fi ca 

faţă de cadrul existent de tranzacţionare să fie formulate propuneri de către cei prezenţi și eventual 

alte părţi interesate. OPCOM și-a exprimat disponibilitatea de a analiza aceste propuneri pentru a 

formula ulterior propuneri cu privire la mecanismul de tranzacţionare care să răspundă propunerilor 

formulate de participanţii la piaţă.  

 

Majorararea cotei: 
 

RWEA a prezentat studiul de impact, realizat doar pe ramura de ESRE eoliană dar cu 

probabilitate mare de aplicabilitate pentru toată industria de ESRE, din care rezultă imposibilitatea 

recuperării investiţiilor dacă nu se modifică politica autorităţilor cu privire la cota obligatorie de 

achiziţie a Certificatelor Verzi, în sensul majorării acesteia. 

PATRES a subliniat iminenţa falimentelor în cazul în care nu se majorează cota, de urgenţă. 

ANRE a susţinut faptul că, majorarea cotei nu se poate face fără modificarea Legii 220/2008, 

astfel încât să fie eliminat paragraful ce impune „menţinerea impactului la consumator”. 

Participanţii asociaţiilor de regenerabile au confirmat faptul că, textual, acest paragraf nu 

există. 

ANRE a răspuns că în momentul de faţă producţia de ESRE a atins cota pentru 2020, iar legea 

prevede anumite praguri anuale, astfel încât nu există nicio raţiune ca în 2015 să li se impună 

consumatorilor o cheltuială care trebuia atinsă în 2020. 

PATRES a subliniat posibilitatea menţinerii impactului şi prin alte reduceri ale costurilor din 

factura de energie electrică a consumatorului. 

Domnul secretar de stat a precizat că ridicarea cotei prezintă dificultăţi de ordin economic (în 

speţă pentru IMM-uri) şi doreşte ca pentru următoarea întâlnire fiecare ramură să-şi prezinte IRR-ul 

astfel încât să existe o imagine corectă a pieţei, bazată pe date. 

 

Durata de valabilitate a Certificatelor Verzi: 
 

ANRE a susţinut că ar putea apărea creşterea preţului la CV-uri. 

Participanţii din asociaţiile de regenerabile consideră că în condiţiile inflaţiei de CV-uri din piaţă 

şi a lipsei de cash, această probabilitate (creşterea preţului ca urmare a eliminării duratei de 

valabilitate) este egală cu 0. 

Domnul secretar de stat a spus că tema rămâne deschisă pentru data viitoare urmând ca ANRE  

să precizeze ce riscuri ar aduce desfiinţarea duratei de valabilitate a CV-urilor. 
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Exceptările: 

 

ANRE a dat asigurări că intrarea în vigoare a legii va veni la pachet cu majorarea cotei, astfel 

încât pentru restul pieţei situaţia să rămână, din acest punct de vedere, în stadiul de acum şi nu mai 

rău. 

RWEA doreşte să ştie totalul exceptarilor, cantitativ şi care vor fi societăţile exceptate. 

Domnul secretar de stat a adresat întrebarea MECT care deţine aceste informaţii însă 

reprezentantul MECT a precizat ca nu are mandat pentru a discuta/prezenta informaţii pe această 

temă. 

 

Sistarea schemei de acreditare: 

 

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie a adresat o întrebare către domnul secretar de 

stat si aceea dacă puterea instalată este la nivelul anului 2020 si de ce nu se sistează acreditările. 

Domnul Secretar de stat a precizat că măsura nu şi-ar mai avea sensul la acest moment, 

întrucât, oricum, programul expiră la finele anului viitor iar proiectele în curs nu vor putea fi oprite. 

Toţi participanţii au fost de acord că această măsură nu şi-ar mai avea rostul acum. 

 

Domnul secretar de stat Bogdan Badea susţine fără rezerve revenirea la normalitate punctul de 

vedere al regimului fiscal al CV-urilor, respectiv impozitarea CV-urilor pentru simplul fapt că 

producătorul le-a primit, chiar dacă nu vor fi valorificate niciodată. 
 

Minuta întâlnirii din 11.11.2015 

În data de 11 noimebrie 2015, la sediul MEIMMMA, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru ce 

priveşte amendarea Legii 220/2008 pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi evaluarea impactului schimbărilor legislative şi de reglementare cu următorii participanţi: 

23. Dl. Bogdan Badea – Secretar de Stat MEIMMMA 

24. Dna.Felicia Răcăşanu – Director general adjunct 

25. Dna. Anca Bujor – Consilier 

26. Dna. Raluca Florescu – Consilier 

27. Dna. Gabriela Milea – Consiliul Concurenţei 

28. Dna. Constanţa Dumitrescu - Consiliul Concurenţei 

29. Dl. Ciprian Glodeanu – RPIA 

30. Dl. Răzvan Lupulescu – RPIA 

31. Dna. Claudia Brandusa – RWEA 

32. Dl. Răzvan Grecu – RWEA 

33. Dl. Pierre Boulestreau – RWEA 

34. Dl. Ionel David – RWEA 

35. Dna. Laura Stan – EDPR ROMANIA SRL 

36. Dl. Jose Juan Canales Trenas - EDPR ROMANIA SRL 
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37. Dl.Verşescu Mihai – PATRES 

38. Dl. George Niculescu – PATRES 

39. Dl. Martin Moise – PATRES 

40. Dna. Alina Rusanu – ABIEC 

41. Dl. Mihai Vultureanu – ARmHE 

42. Dl. Viorel Alicus – ANRE 

43. Dl. Ion Dumitru – ANRE 

În documentul cu Ordinea de zi, propusă de: 

- Asociaţia Română pentru Energie Eoliană 

- Asociaţia Română pentru Energie Fotovoltaică 

- PATRES 

- Asociaţia Română pentru Microhidroenergie ,  

s-au sesizat disfuncţii la nivelul comunicării cu Ministerul. În vederea rezolvării acestei probleme, toţi 

participanţii au lăsat pe foaia de prezenţă o altă adresă de e-mail unde pot fi contactaţi. 

Doamna director general adjunct, Felicia Răcăşanu, a început sedinţa cu propunerile de modificare a 

mecanismului de piaţă ca urmare a Adresei ARmHE 122901/02.11.15.  

S-a solicitat o listă de propuneri concrete de modificare a articolelor din Procedurile OPCOM și, dacă e 

cazul, din Regulamentul de tranzacţionare. 

În ceea ce privește stabilirea cotei de energie regenerabilă care beneficiază de schema de suport pe 

anul 2016 la un nivel de 17%, domnul Ion Dumitru (ANRE), a precizat ca impactul la consumator 

trebuie menţinut la 35 de lei, conform Legii. 

Reprezentanţii RWEA au intervenit cu faptul că legea nu prevede acest plafon iar domnul Dumitru a 

spus că legea prevede menţinerea impactului la consumator. 

Domnul Martin Moise a susţinut că din anul 2016 vor scădea tarifele de distribuţie cu 8%, o parte din 

această scădere poate fi transferată către schema de suport cu Certificate Verzi (CV). 

ARmHE, reprezentată prin domnul Mihai Vultureanu a precizat că se poate tăia și de la cogenerare. De 

altfel, nu e corect ca din două scheme suport, una să sufere ajustări substanţiale în numele impactului 

la consumator, iar alta deloc. Se propune abordarea impactului la consumator global, pe toate 

componentele facturii, nu pe una singură. 

Sedinţa a continuat cu revenirea la mecanismul de tranzacţionare pe piaţa OPCOM, unde sedinţa 

trecută, din data de 27 octombrie, dl. Secretar de Stat a propus ca OPCOM să vină cu propuneri de 

modificare a mecanismului; în acest sens s-a primit doar propunerea ARmHe. 
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Domnul secretar de stat a propus să nu mai existe obligativitatea tranzacţionării prin intermediul 

OPCOM și să lasam tranzacţiile cu CV la liber, majoritatea participanţilor nefiind de acord cu această 

propunere, argumentând cu faptul că practica tranzacţionării pachetelor energie/CV va continua cu 

toate efectele ei negative și că această problemă ar dispărea dacă ar crește cota. Tot aceștia au 

precizat că fără creșterea cotei, impactul pe regenerabile ar fi același iar în cazul menţinerii cotei, o 

bună parte dintre producatării de ESRE vor da faliment. 

ANRE a concluzionat aceast subiect prin solicitarea unor modificări concrete pe procedurile OPCOM și 

dacă este cazul, pe Regulamentul ANRE, dar să se ţină cont de faptul că acesta din urmă poate dura 

mai mult. Domnul directorul general Viorel Alicus a precizat că deja sunt în lucru noi proceduri, deci ar 

fi bine să aibă propunerile înainte de a le aviza pe cele propuse deja, ca să nu le schimbe iar. 

Referitor la analiza și ajustarea cotei de certificate verzi pe anul 2015, acest lucru este necesar în 

vederea implementării legislaţiei privind exceptările pentru marii consumatori de energie și 

transferarea certificatelor verzi neachiziţionate de către aceștia spre ceilalţi consumatori, îin 

conformitate cu recomandările Comisiei Europene. 

RWEA dorește asigurări că se va modifica cota de achiziţie de CV pentru anul 2015, astfel încât aceasta 

să includă și obligaţia de preluare a CV exceptate pentru marii consumatori. 

ABIEC a confirmat că pentru cota stabilita deja au inclus certificatele vezi iar cei de la RWEA au 

confirmat că la acel moment exceptările s-au calculat pentru 4TWh, iar acum sunt în discuţie 7MTh. Se 

dorește ca formula să prevadă posibilitatea de majorare a cotei atât cât este necesar pentru preluarea 

exceptaţilor.  

RWEA dorește ca legea să prevada explicit preluarea tuturor CV pentru 2015 exceptate de către 

consumatori, întrucât se tem, dacă în cele din urmă Curtea Constituţională va decide aplicarea măsurii 

de exceptare și pentru anul 2015, Ministerul și autorităţile vor invoca același principiu, menţinerea 

impactului la consumator, pentru a nu include obligaţia prelăurii CV exceptate în cota de achiziţie CV 

pentru 2015. 

Domnul secretar de stat a confirmat că situaţia s-a complicat pentru că, dacă iniţial era vorba de marii 

consumatori, mai nou s-au inclus și unii mai mici. 

REWA a confirmat că au solicitat și la întâlnirea anterioară să li se prezinte aceste date iar domnul 

secretar de stat a spus că Ministerul Economiei deţine aceste date, și noi le-am solicitate dar nu le-am 

primit. 

Domnul secretar de stat a propus că poate cel mai bine ar fi să introducem în lege un articol în care să 

fie prevăzute cotele exacte pentru fiecare an. 

ARmHe a confirmat că acest lucru nu este posibil deoarece cota depinde de factori volatili precum 

consumul și producţia. O cotă stabilită de acum pentru 2020 ar putea să fie nereaslistă. 
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Domnul secretar de stat a spus că referitor la cota pentru 2015, trebuie avut în vedere termenul limită 

pentru ca Ministerul să emită HG privind cota pentru anul 2015 este 10 decembrie 2015, iar în caz 

contrat cota va rămâne la nivelul anului 2015. 

Referitor la tranzacţionarea Certificatelor Verzi pe piaţa Uniunii Europene, domnul secretar de stat a 

confirmat că, la acest punct Comisia Europeană lucrează dar întâmpină dificultăţi tehnice. 

În ceea ce privește măsurile legislative ce se impun a fi implementate începând cu 1 ianuarie 2017, 

RWEA propune modificarea legii astfel încât să asigure prelaurea tuturor CV emise concomitent cu 

plafonarea preţului la minim actual. 

Domnul Secretar de stat ridică problema dacă este compatibilă cu deschiderea pieţei la nivel UE, care 

în plus, devine o schemă de tip feed-in iar Comisia ar putea avea obiecţii. 

RWEA propune că am putea menţiona în lege asigurarea unui IRR de 4,94% pe toată perioada, dar 

Comisia ar putea să perceapă ca o supra-compensare, cu 8%, în primii ani. 

S-a stabilit că dupa sedinţa RWEA și PATRES să meargă la ANRE pentru a discuta studiul POYRY și 

simularea cotelor. 

Cu privire la termenul de valabilitate al Certificatelor Verzi, ABIEC spune că ar crește preţul CV; atunci 

când acestea nu ar avea durata de valabilitate acestea se tranzacţionează pe maxim. 

ARmHE a spus că acest lucru se întâmplă înainte de Ordinul 42/2011, pe vechea schemă de acreditare, 

cea iniţiala.La acel moment erau foarte puţini producători ESRE iar cota acoperea întreaga oferta de CV 

și furnizorii întâmpinau dificultăţi în a-și găsi contra-partea. 

Domnul secretar de stat roagă ANRE să ne spună data viitoare ce impedimente vede pentru eliminarea 

duratei de valabilitate. 

RWEA propune ca ar putea renunţa la plafonul de tranzacţionare, adică să rămână doar preţul minim și 

să se elimine durata de valabilitate; ANRE a susţinut această idee dar au confirmat că trebuie să mai 

existe și alte obligaţii pentru producător dacă se elimină durata de valabilitate. 

ARmHE propune soluţia: pe mecanismul de piaţă propus să suprapună obligaţia de a introduce CV la 

tranzacţionare în maxim 5 zile, de la primire. Astfel, există certitudinea ca producătorul nu le poate 

folosi ca instrument de economisire; ANRE a susţinut ideea. 

Pentru data viitoare: 

ANRE – evaluare proiecte în dezvoltare; 

Ministerul Economiei- evaluare categorii exceptaţi; 
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Pe toate temele discutate se va veni cu propuneri concrete pe articole de lege, inclusiv pentru durata 

de valabilitate. 

 

Minuta întâlnirii din 17.11.2015 

În data de 17 noiembrie 2015, la sediul MEIMMMA, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru ce 

priveşte amendarea Legii 220/2008 pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi evaluarea impactului schimbărilor legislative şi de reglementare cu următorii participanţi: 

1. Dl. Bogdan Badea – Secretar de Stat MEIMMMA 

2. D-na.Felicia Răcăşanu – Director general adjunct 

3. D-na. Anca Bujor – Consilier 

4. D-na. Raluca Florescu – Consilier 

5. D-na Diala Alexandra - Ministerul Economiei 

6. ............ - RPIA 

7. ............ - RPIA 

8. Dna. Claudia Brandusa – RWEA 

9. Dl. Razvan Grecu – RWEA 

10. Dl. Ionel David – RWEA 

11. Dl.Verșescu Mihai – PATRES 

12. Dna. Alina Rusanu – ABIEC  

13. ............ – ABIEC 

14. Dl. Mihai Vultureanu – ARmHE 

15. Dl. Viorel Alicus – Director General ANRE 

16. Dl. Ionescu - Director General OPCOM 

 

Discutia a fost deschisă de dna. Răcășanu: întrucât la întâlnirea anterioară se stabilise că la următoarea 

sedinţă venim cu propuneri concrete, respectiv modificările pe care le propunem la textele de 

lege/regulamente, dna. Răcășanu a început prin a prezenta propunerile primite. Singurele propuneri 

de modificări concrete ale textelor de lege au fost cele propuse de ARmHE și doar cu referire la 

modificările mecanismelor de tranzacţionare susţinute de asociaţie, după cum se convenise la sedinţa 

anterioară.  

Domnii Ionel David și Răzvan Grecu, RWEA au propus ca sedinţa să se deschidă cu punctele comune, 

agreate de toate asociaţiile sub forma pachetului de măsuri Reforma Schemei Suport pentru Energii 

Regenerabile. 

ARmHE: de acord, lăsăm ce ne interesează doar pe noi la sfârșit. 

Dl. Alicus: oricum, pentru schimbarea Regulamentului de funcţioanre și organizare a pieţei, e mai mult 

de lucru, va dura câteva luni și nu se poate face la acest grup de lucru. 
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Dl. Răzvan Grecu, RWEA: propunem să începem cu punctul 2 din propunerea de Reformă: Introducerea 

obligaţiei de achiziţie a tuturor certificatelor verzi. 

Dl. Alicus: calculul prezentat de dumneavoastră arată o dublare și chiar mai bine a valorii de suportat 

de către consumator: de la 35 lei/MWh la 77 lei/MWh, ceea ce e destul de mult, iar aceasta fără să fi 

fost incluși exceptaţii. Din calculele noastre cu tot cu exceptaţi s-ar depăși 100 de lei, aprox.              

110-115 lei/MWh. În opinia noastră foarte mult.  

RWEA, Răzvan Grecu: posibil, exceptaţii nu sunt problema noastră. Nu i-am exceptat noi, nu discutăm 

decât despre schema suport, nu și de exceptari. Acelea le-a dat Guvernul, tot Guvernul trebui să 

găseasca și resursele. Iar 77 lei/MWh înseamna aprox. 4 lei în plus la o factura medie de caznic, de       

100 kWh. Deci nu e un efort prea mare. 

ANRE, dl. Alicus: totuși, oricum ar trebui schimbată legea, să nu mai fie prevăzută menţinerea 

impactului la consumator. 

RWEA: poate ar trebui să clarificăm întâi ce facem cu cota pe 2016, ca este cam târziu.  

Dna Răcășanu: într-adevar, reiterăm că trebuie luată o decizie până pe 10 decembrie și nu prea mai e 

timp, trebui să parcurga anumite proceduri de avizare. 

RWEA: textul de lege nu impune nicăieri menţinerea impactului la consumator, aceasta e interpretarea 

dată de dumnevoastră. 

ANRE, dl. Alicus: da, așa am interpretat noi recomandarea Guvernului. Să ne spună Guvernul cum să o 

interpretăm. Până atunci nu se poate schimba nimic în interpretarea noastră. Ar mai fi timp, nu e 

neaparat până pe 10 decembrie, se mai poate amâna puţin, doar să se ia o decizie.  

La acest punct  a intrat dl. Badea: vreun răspuns de la OPCOM? E cineva de la OPCOM? 

Dl. Ionescu, OPCOM: ne pare rău, data trecută nu am venit fiindcă nu am fost invitaţi. 

Dl. Badea: ne pare rău, probabil a fost o greșeală, dar colegele dumneavoastră care au fost la prima 

sedinţă, se stabilise că ne aduc o propunere de modificare a mecanismului de tranzacţionare. 

Dl. Ionescu, OPCOM: nu avem ce să modificăm, piaţa e foarte transparentă. Ce aveţi să ne reproșaţi? 

Dl. Badea: se fac înţelegeri între pieţe, se pot ţinti oferte. 

ARmHE: sunt zeci de oferte în fiecare zi care rămân neexecutate, mai nou le introduceţi la 5 minute. Ne 

întrebăm cum mai faceţi faţă. 

Dl. Ionescu, OPCOM: nu e vina noastră că se intersectează pieţele. Dacă aveţi astfel de informaţii de ce 

nu faceţi reclamaţii?  (către dl. Ministru) căte reclamaţii aţi făcut până acum?  

ARmHE: am făcut noi, cu detalii și exemple, e depusă la ANRE. 
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Dl. Ionescu, OPCOM: vorbiţi fără să știţi. Sunt zeci de oferte pentru că nu ni se aproba să existe număr 

maxim de oferte zilnice pe participant și sunt unii care introduc nenumărate. Asta da, e o problema, pe 

care noi am sesizat-o de nenumărate ori. 

Dl. Badea: un comportament disperat. 

Dl. Ionescu, OPCOM: e un comportament anormal și incorect faţă de ceilalţi participanţi. Normal că e 

greu să ajungi în piaţă dacă unul introduce zeci de oferte și apare numai el de sus până jos. Noi am 

cerut să se reglementeze acest aspect, să nu poţi avea decât un număr limitat de oferte pe zi.  

ARmHE: vrem să vindem, nu să fim în piaţă. Nici ei nu vând, deci nu s-ar schimba nimic. Trebui 

eliminată această piaţă, PCBCV. 

Dl. Ionescu, OPCOM: și noi am vrea să avem un sistem bursier, prin internet, să nu mai facem atâtea 

hârtii. Dar dumneavoastră nu știţi că din 600 de participanţi sunt 200 care nu au acces la internet și vin 

la noi cu hârtiile în mână. 

ARmHE: aceasta nu e o problema, puteţi face hârtii doar cu cei care preferă astfel, iar ceilalţi să 

tranzacţioneze prin internet. 

Dl. Badea: rămânem la opinia că piaţa trebui reorganizată. 

ARmHE: vă rugăm să ne spuneţi dacă aţi discutat cu inlocuitorii dumneavoastră și au cunoștinţă de 

existenţa grupului de lucru. 

Dl. Badea: sigur, există deschidere pentru găsirea unei soluţii. Către ANRE: referitor la eliminarea 

termenului de valabilitate. Există obiecţii? 

ANRE, dl. Alicus: da, avem reţineri sub aspectul posibilităţii creșterii preţului.  

ARmHE: nu există nici un risc câtă vreme sunt CV pe stoc și nu există nici un motiv că acestea să 

dispara, decât dacă cota de achiziţie ar depăși 100%. 

RWEA: dacă fixăm preţul la minim, cum am propus prin programul de reformă, nu mai exista acest risc. 

ANRE: așa suntem de acord, dar suntem circumspecţi că va fi aprobată de Comisie această propunere. 

Dna. Claudia Brandusa – RWEA: va fi cu siguranţă, au mai aplicat acest gen de măsuri și alte state și nu 

au fost probleme. 

ANRE: atunci suntem de acord 

OPCOM: este o greșeală, aceasta nu mai este piaţă concurenţială. 

ABIEC: ne opunem, pe vremea când nu era durata de valabilitate CV erau aproape imposibil de găsit în 

piaţă, de ex. în 2013. Și erau mereu pe maxim.  
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ARmHE: Nu din cauza duratei, n-are nici o legătură. Aceasta se întâmpla deoarece, până în 2014, cotele 

obligatorii de achiziţie erau mai mari decâ numărul de CV efectiv realizate, ceea ce punea presiune la 

cumpărare. 

Dl. Badea, referitor la CV amânate: am văzut ca le-aţi întins pe 6 ani și apare un vârf la un moment dat, 

la consumator. Nu s-ar putea face astfel încât impactul lor să fie continuu ? 

RWEA: putem să facem un scenariu în care să extindem reinserarea lor până la finele schemei de 

acreditare, în tranșe anuale egale. 

Dl. Badea: este o idee, încercaţi. Referitor la exceptaţi. Ministerul Economiei? Ne puteţi da lista, 

cantitatea? 

D-na Dalia Alexandra, Ministerul Economiei: nu am primit mandat în acest sens. 

Minuta întâlnirii din 3.12.2015 

În data de 03 decembrie 2015, la sediul MEIMMMA, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru ce 

priveşte amendarea Legii 220/2008 pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi evaluarea  impactului schimbărilor legislative şi de reglementare cu următorii participanţi: 

1. Dl. Victor Grigorescu – Ministrul MEIMMMA 

2. Dl. Cristi Bușu - Secretar de Stat MEIMMMA  

3. D-na Elena Popescu – Director General MEIMMMA 

4. Dna. Felicia Răcăşanu – Director general adjunct 

5. Dna. Anca Bujor – Consilier 

6. Dna. Raluca Florescu – Consilier 

7. Dl. Niculae Havrileţ - Președinte A.N.R.E. 

8. Dl. Ion Dumitru – Director ANRE 

9. Dna. ………….. – Consiliul Concurenţei 

10. Dna. ………….. - Consiliul Concurenţei 

11. Dl. Ciprian Glodeanu – RPIA 

12. Dl. Răzvan Lupulescu – RPIA 

13. D-na Cătalina Dragomir - RWEA 

14. Dna. Claudia Brandusa – RWEA 

15. Dl. Răzvan Grecu – RWEA 

16. Dl. Ionel David – RWEA 

17. Dl. Ovidiu Pop - RWEA 

18. Dna. Laura Stan – EDPR ROMANIA SRL 

19. Dl. Viorel Lefter - PATRES 

20. Dl.Verșescu Mihai – PATRES 

21. Dl. George Niculescu – PATRES 

22. Dl. Martin Moise – PATRES 
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23. Dna. Alina Rusanu – ABIEC 

24. Dl. Mihai Vultureanu – ARmHE 

 

* Dl. Ministru Victor Grigorescu a deschis discuţia făcând o scurtă prezentare a situaţiei din 

regenerabile din care menţionez doar: 

- importanţa schimbării modului de lucru, respectiv de a nu mai lăsa deciziile pe ultimul 

moment, de a evita precipitarea în actul decizional; tot în acest sens considerăm ca trebui să 

fundamentăm deciziile care afectează piaţa pe principiile clare ale echilibrului între actori și 

predictibilitătii, atât de necesare domeniului; 

- are cunoștinţa despre faptul că industria, deși foarte importantă la nivel strategic pentru 

România, are grave probleme financiare, generalizate, pe fondul imposibilităţii de valorificare a 

certificatelor verzi; 

- în urma discuţiilor cu Ministerul Economiei, nu poate face abstracţie de conexiunile dintre 

piaţa de certificate verzi și piaţa de energie electrică, conectată, la rândul ei, cu toată economia și, în 

special, cu industria. În acest sens trebuie luată în considerare și posibilitatea relocării unor mari 

consumatori, ceea ce ar putea avea grave efecte asupra economiei. Sub acest aspect, cu referire la 

exceptări, susţine înfiinţarea unui mecanism de monitorizare a îndeplinirii obligaţiilor de eficientizare a 

consumurilor de energie electrică pentru societăţile aflate pe lista exceptaţilor; 

- așadar, consideră că o soluţie este imperios necesară, dar în opinia sa aceasta va fi una de 

echilibru, considerând situaţia foarte dificilă în care ne găsim; 

- susţine că găsirea unei soluţii faţă de investitorii deja prezenţi cu activele în piaţă este 

prioritară faţă de punerea în funcţiune a noi capacităţi, cum ar fi cele planificate prin feed-in tariff; 

- având în vedere timpul foarte scurt pe care îl mai avem la dispoziţie pentru modificarea cotei 

obligatorii de achiziţie aferente anului 2016, propune să ne concentrăm asupra acesteia; 

- după ce vom ajunge la o concluzie pe această temă, stringentă, vom dezbate propuneri de 

modificare a cadrului legislativ și de reglementare, inclusiv cu privire la modul de funcţionare a pieţei 

de certificate verzi, întrucât se înţelege că și aici sunt probleme. 

 

În continuare dl. Ministru a invitat toţi participanţii să-și spună punctul de vedere: 

 

* Asociaţia marilor consumatori (ABIEC)  

Schema suport cu certificate verzi nu afectează bugetul de stat, ci doar consumatorii, aceasta 

fiind sursa problemelor. 

Majorarea costurilor cu energia electrică peste nivelul de suportabilitate al marilor consumatori 

va avea ca efect scăderea competitivităţii acestora la export, în condiţiile în care o mare parte din 

producţie este exportată. Un astfel de efect va genera relocarea unor capacităţi de producţie sau 

falimentarea unor mari consumatori, în ultima instanţă o reducere a consumului. Deci, pe termen 

mediu, s-ar ajunge în aceeași situaţie.  

În concluzie, susţinem găsirea unei soluţii care să nu aibă astfel de efecte.  

Ca urmare a obligativităţii creșterii eficienţei energetice s-au investit aproximativ 200 milioane 

de euro. 
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* RWEA, dna. Președinte Cătălina Dragomir 

A prezentat un scurt istoric al situaţiei, subliniind impasul în care ne aflăm: deși suntem la a V-a 

întâlnire a grupului de lucru încă nu se întrevede o soluţie, iar timpul trece în defavoarea noastră.  

Cota recent publicată de ANRE, 12,15%, pentru anul 2016, reprezintă o mare dezamăgire 

pentru investitori. Aceasta arată că grupul de lucru nu a avut nici un efect la nivelul autorităţilor, deși 

asociaţiile întrunite reprezintă investitori care, în baza Legii 220/2008 și încrederii în Statul Roman,       

și-au asumat investiţii de aproape 8 mld. eur. în economia românească. Aceștia au mizat pe cota 

anunţată iniţial pentru anul 2016, înainte de modificarea Legii 220/2008, respectiv 17%, faţă de care 

cota actuală e mult diferită. Daca nu se iau măsuri de urgenţă, o bună parte dintre investitori vor părăsi 

business-ul, ceea ce va avea ca efect o majorare a preţului energiei electrice.  

Oricum, investiţiile din sectorul eolian nu se vor mai recupera niciodată. 

Nu vedem cum în România, în perioada 2015-2016, să se instaleze noi capacităţi de producţie 

de 1600 MW/h, conform notei de informare ANRE. Propunem ca în recalcularea cotei pentru anul 

2016 să se introducă o valoare realistă. Impactul Certificatelor Verzi la valoarea de  35 RON/MWh este 

nerealist faţă de valoare investiţiilor din sectorul nostru. 

 

* PATRES, dl. Președinte Prof. Universitar Dr. Viorel Lefter 

Investitorii se simt înșelaţi de Statul Român.  

Investitorii din regenerabile nu cer prosperitate, ci doar să li se asigure supravieţuirea în 

condiţiile legii.  

Lipsa de predictibilitate a statului român în relaţia cu acești investitori afectează investiţile 

străine la modul generic, nu doar sectorial. 

Sigur că susţinem o soluţie de echilibru, obiectivul nostru nu este de a-i prejudica pe alţii; 

evident, nu dorim nici să îngreunăm mersul economiei, creșterea economică este un obiectiv general. 

Dar ceea ce ni s-a oferit în ultimii ani este departe de a asigura un echilibru. 

Cota - supusă consultării publice de către Ministerul Energiei în vederea propunerii de Hotărâre 

de Guvern pentru aprobarea cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 

2016, la un nivel de 12,15%, va însemna intrarea în insolvenţă, urmată de falimentul a circa o treime 

dintre producătorii de energie din surse regenerabile. 

În momentul de faţă există cazuri de parcuri eoliene intrate în insolvenţă, dar și un caz de 

relocare. 

Băncile vor avea de suferit datorită acestei situaţii, având în vedere particularitatea bunului 

garantat; se estimează un default bancar de aproximativ două miliarde de euro. 

Pentru a opera în continuare parcurile, investitorii vin cu „bani de acasă”, fapt ce contravine 

oricărei logici economice. 

Prima măsură pe care Ministerul trebuie să o ia este să se respecte legea 220/2008, respectiv o 

cotă de 17%. O altă valoare a cotei se va traduce prin „înmormântarea industrei”; 

Dl. Președinte PATRES a atras atenţia și asupra unei alte anomalii a politicii statului faţă de 

producătorii de regenerabile, respectiv impozitarea CV la momentul primirii, indiferent dacă acestea 
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sunt sau nu valorificate. Adeseori se plătește impozit pe CV anulate. Am tot insistat și nu s-a făcut 

nimic în acest sens. Ne punem toate speranţele în dumneavoastră ca veti rezolva și această problemă. 

 

* Verbund, dl. Ovidiu Pop 

Producătorii din regenerabile nu doresc nici să se substituie producătorilor clasici de energie 

electrică (hidro, nuclear), nici să supra-împovăreze consumatorii finali, ci doar să li se aplice condiţii 

echitabile. Printre acestea dl. Pop a subliniat că exceptarea nu poate fi retraoactivă, respectiv nu se 

poate aplica de la 1 ianuarie 2015, ci trebui aplicată de la momentul aprobării legii de către Comisia 

Europeană, respectiv iunie 2015. 

 

* RPIA, dl. Ciprian Glodeanu 

Subscrie faţă de cele deja menţionate.  

Cred că dumnealui a făcut referire la rata de succes a tranzacţiilor cu certificate verzi 

intermediate de OPCOM, de 3% în 2015. 

 

* ARmHE, dl. Mihai Vultureanu 

Faţă de cele deja menţionate de colegii mei, pentru care subscriu în totalitate, nu pot să nu 

profit de ocazia întâlnirii cu dumneavoastră pentru a sublinia că industria pe care o reprezint suferă și 

datorită altor prevederi legislative, și anume: 

- majorarea nejustificată a preţului apei uzinate ce se achită către Apele Romane; în momentul 

de faţă preţul apei uzinate este mai mare decât în oricare alt stat european; de altfel, multe dintre 

statele europene nu percep taxe pentru apa uzinată. 

- chiria pentru activele pozate în albia râului (captări, conducte) situata, de asemenea, la 

niveluri nejustificate, respectiv 5 eur/m2 pe vârful muntelui. 

De asemenea, întrucât atât dumneavoastră, domnule Ministru, cât și dl. Viorel Lefter, 

președintele PATRES, aţi subliniat necesitatea unei soluţii de echilibru, dorim să evidenţiem faptul că 

propunerea de reformă avansata de asociaţii este prin ea însăși o soluţie de compromis. Asociaţiile au 

ţinut cont de dificultăţile economice pe care le ridică majorarea cotei pentru consumatori și pentru 

economie în general și s-au limitat la a solicita asigurarea preluării tuturor CV la preţul minim prevăzut 

de lege, ceea ce considerăm că este o propunere nu doar echilibrată, ci chiar de compromis.  

Mai mult decât atât, vă rugăm să aveţi în vedere că prin reducerile tarifelor de distribuţie 

recent operate de ANRE, de aprox. 10%, după cum reiese din analiza pe care v-am transmis-o în cursul 

zilei de ieri, rezultă că majorarea cotei la 17% ar avea un impact maxim de aprox. 4% asupra facturii 

consumatorului final. În opinia noastră acesta nu este un impact major. 

În ultimul rând atragem atenţia și asupra faptului că, în vreme ce operatorilor de distribuţie li se 

garantează de către ANRE un IRR de 7,72% după scăderea tarifelor de distribuţie, industria 

regenerabilelor a avut un IRR garantat prin lege la 8%, iar acum ne luptăm pentru 4,94%, după cum 

reiese din studiul E&Y prezentat și din propunerea de reformă. 

 

* OPCOM, dna. Rodica Popa 

Confirmăm gradul redus de succes pe piaţa OPCOM, respectiv lipsa acută de lichiditate.  
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Pe contractele bilaterale încheiate în lunile anterioare se fac în continuare schimburi, dar 

numărul de oferte zilnice de vânzare rămase fără răspuns arată că există probleme. 

 

* ARmHE, dl. Mihai Vultureanu 

În completarea OPCOM, doresc să subliniez că lipsa de lichiditate nu a fost împărţită în mod 

egal între participanţii la piaţă, întrucât piaţa, din păcate, nu dispune de mecanisme care să împartă 

pierderile într-un mod echitabil. În opinia noastră, atâta timp cât este vorba despre o subvenţie 

acordată de stat, mecanismele de tranzacţionare ar fi trebuit să asigure o distribuţie echitabilă a 

pierderilor. 

 

* RWEA, Răzvan Grecu 

Atragem atenţia că pierderile pentru anul 2014 s-au ridicat la cca. 2 mld. ron, dintre care        

1,5 mld ron deprecieri de active. Pentru 2015 acestea vor fi mult mai mari, iar dacă nu se schimba 

nimic în privinţa cotei pentru 2016 ne vom confrunta cu falimente în lant. 

De asemenea, cu referire la gradul de suportabilitate al consumatorilor, vă rugăm să aveţi în 

vedere faptul că efectul Legii 200/2008 asupra preţului energiei electrice, respectiv scăderea acestuia 

în urma intrării a noi capacităţi de producţie considerabile, în urma unor investiţii de cca 8 mld. eur. nu 

ar trebui neglijat. Așadar, atunci când se evaluează impactul trebuie avut în vedere și acest discount pe 

care l-a adus energia regenerabilă la preţul energiei electrice. 

 

* ABIEC  

Impactul pe care îl solicitaţi dumneavoastră prin cota de 17% este superior discount-ului. 

 

* RWEA, Răzvan Grecu 

Nu și pentru dumenavoastră, care plătiţi doar 15% din certificatele verzi. Și, oricum, nu s-a pus 

niciodata problema ca impactul să fie egal cu discount-ul. Legea a prevăzut certificatele verzi doar ca 

adaos la factură, nu și ca discount.  

 

* PATRES, dl. Președinte Prof. Universitar Dr. Viorel Lefter: 

În calitate de Profesor de Management la ASE: productivitatea marilor companii din România 

este cu 48% mai mică faţă de media din UE. Așadar, nu cheltuielile cu Certificatele Verzi influenţează 

economic eficienţa lor pe piaţă, ci lipsa reformelor. 

 

* Dl. Ministru Victor Grigorescu 

Vă rog daţi tuturor posibilitatea să-și spună cuvântul și discutăm ulterior. 

 

* Dl. Nicolae Havrileţ, Președintele ANRE  

Vestea bună este că, faţă de previziunile ANRE privind consumul de energie electrică pentru 

anul 2015, acesta a crescut cu 5 %. 

Este evident că preţul energiei electrice din surse regenerabile este net inferior producţiei din 

alte surse, iar aceasta s-a simţit în piaţă în mod neîndoielnic ca efect al legii 220/2008, respectiv 
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scăderea preţului la energie electrică. Tocmai de aceea este de presupus că, în timp, regenerabilele vor 

avea o pondere din ce în ce mai mare în costul de producţie. În momentul de faţă industria de 

regenerabile este integrată în SEN și nu ne mai putem lipsi de aceasta. Sensul acesteia este ca, în timp, 

să înlocuiască cu totul sursele fosile, devenite din ce în ce mai indezirabile la nivelul UE, datorită 

politicilor de mediu. 

Pe de altă parte, acest proces de înlocuire a surselor fosile este temporizat de interesul local 

faţă de aceste centrale, interes pe care trebuie să-l avem în vedere sub mai multe aspecte: rolul lor în 

SEN, de rezervă de putere, deocamdată de neînlocuit, dar și numărul semnificativ de angajaţi 

dependenţi de domeniu. 

Dezavantajul major al industriei de regenerabile este dat de impactul asupra consumatorilor, în 

special asupra celor industriali energofagi, cum ar fi cei din metalurgie. Solicitările acestora se pare că 

au avut ecou la Comisia Europeană, care le-a dat câștig de cauză, desigur cu condiţia eficientizării 

consumurilor. 

Trebuie să avem în vedere faptul că investiţiile majore în producţia de energie electrică nu pot 

fi gândite niciodată în termeni de profitabilitate, ci acestea sunt întotdeauna urmarea unei decizii 

politice, în sensul de strategice. Aceste investiţii au un impact atât de important asupra vieţii oamenilor 

și asupra economiei naţionale încât sunt practic imposibil de evaluat pe criterii de rentabilitate. Privind 

dintr-o astfel de perspectivă, a rentabilităţii, probabil că activele Hidroelectrica sau Nuclearelectrica nu 

se vor amortiza nici în următorii 100 de ani, ceea ce nu înseamna că acestea nu sunt benefice pentru 

societate în ansamblul ei și că nu trebuiau făcute. 

Cu certitudine în timp situaţia se va echilibra, deoarece din ce în ce mai mulţi consumatori de 

energie vor migra către energia electrică, preţul real al gazului fiind cu mult peste cel al energiei 

electrice. Deocamdată această situaţie nu este vizibilă deoarece preţul gazului nu este cel real. Așadar, 

va crește și cererea de regenerabile, întrucât acestea reprezintă o sursă de energie ieftină. 

Cu referire la exceptaţi, reiterăm și cu această ocazie că și în opinia noastră aplicarea de la 1 

ianuarie 2015 ar însemna aplicarea retroactivă a legii și cu aceasta nu putem fi de acord. Decizia 

aparţine însă Guvernului. 

Susţinem modificarea Legii 220/2008 astfel încât să venim în sprijinul investitorilor în 

regenerabile. De exemplu prin eliminarea termenului de valabilitate a CV și prelungirea programului cu 

3 ani, astfel încât să poată fi tranzacţionate toate CV emise. (de observat că la acest punct ANRE și-a 

schimbat poziţia; până acum nu susţineau) 

Referitor la feed-in tariff decizia aparţine guvernului, ANRE nu face altceva decât să 

implementeze politicile guvernului. Schema întâmpină opoziţie și din partea operatorilor de reţea 

deoarece cresc costurile de operare. 

Prin redistribuirea exceptaţilor preţul crește cu 8-9 lei, dar aceasta depinde de mărimea listei 

exceptaţilor adoptată de guvern.  

Dl. Președinte Havrileţ și-a anunţat tot sprijinul faţă de Asociaţiile și Patronatele de profil 

pentru ca impozitul pentru Certificatele Verzi să fie achitat la vânzarea efectivă a acestora și nu la 

intrare în posesie, cum este în prezent; 

Cu referire la 12.15% dl. Havrileţ a invocat o discuţie la nivelul UE: deși preţul gazelor și al 

petrolului a scăzut, la nivelul consumatorului final de energie electrică nu s-a resimţit nici o ieftinire. 
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Aceasta pentru că tarifele de reţea au o pondere prea mare în factură, dar și datorită schemelor de 

sprijin. pentru ESRE. 

 

*Dl. Ministru Victor Grigorescu: 

Cum vedeţi situaţia referitor la 12,15%. Ce putem face? 

 

* Dl. Președinte Havrileţ i-a dat cuvântul d-lui Director Dumitru: 

Nu putem face altfel decât ceea ce prevede lege, anume menţinerea impactului la consumator. 

 

* Mai mulţi din sală:  

Nu există astfel de prevedere legală. 

 

* ARmHE, dl. Mihai Vultureanu  

Domnule Ministru, vă rog permiteţi-mi să citesc articolul de lege, deoarece la fiecare sedinţă s-a 

revenit asupra acestui subiect: 

 

Art. 4, alin. (4) (1): 

Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică 

produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate 

verzi şi, în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi de impactul la consumatorul final, 

estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent 

asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor. 

 

Deci nu este vorba nicidecum despre menţinerea impactului la consumator, ci doar despre 

evaluarea impactului, ceea ce considerăm că e foarte corect. Din acest punct de vedere susţinem că 

Legea este foarte bună așa cum este și că nu sunt necesare modificări. Dorește ANRE-ul să fie eliminată 

conditţa de a ţine cont de impactul la consumator?  

 

*ANRE, dl. Director Dumitru 

Da, dar s-a atins deja ţinta naţională pentru anul 2020, de 24%. 

 

* ARmHE, dl. Mihai Vultureanu  

Dorim să răspundem la observaţia făcută de dl. Dumitru, anume: vă rugăm aveţi în vedere că 

ţinta anuală de 24% nu este menţionată de lege ca o ţintă maximală, ci, dimpotriva, ca una minimală. 

Acesta este sensul întregii Legi. Dacă în spiritul Legii această ţintă ar fi fost maximală, atunci ar fi fost 

prevăzut un mecanism de stopare a acreditărilor pe măsură ce se ating ţintele anuale, dar Legea nu 

prevede nimic în acest sens. Concluzia este că nu acesta este sensul legii. Sigur că oricare dintre noi ar 

fi fost mult mai fericit dacă nu s-ar fi acreditat niciodată și nu ar fi ajuns niciodată în această situaţie. 

Dar Legea ne-a incurajat. Această întelegere, de a nu depăși ţinta naţională pentru 2020, nu putea fi 

una individuală, a fiecărui investitor în parte, ci doar una globală, a Legii sau a regelementatorului. 
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Doar legiuitorul sau reglementatorul puteau să prevedă un mecanism de control al acreditarilor. Câtă 

vreme nu au făcut-o, am înţeles cu toţii că statul se bucură să fie cât mai multe acreditari. 

 

* Dl. Ministru ne-a mulţumit pentru prezenţă și s-a angajat pentru găsirea unei soluţii de 

echilibru în cel mai scurt timp. A transmis către ANRE rugămintea refacerii calculelor în speranţa găsirii 

unei soluţii de echilibru, de comun acord. 

 

Minuta întâlnirii din 27.11.2015 
În data de 27 octombrie 2015, la sediul MEIMMMA, a avut loc o întâlnire a Grupului de lucru ce 

priveşte amendarea Legii 220/2008 pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile de 

energie şi evaluarea  impactului schimbărilor legislative şi de reglementare cu următorii participanţi: 

1. Dl. Bogdan Badea – Secretar de Stat MEIMMMA 

2. Dna.Felicia Răcăşanu – Director general adjunct 

3. Dna. Anca Bujor – Consilier 

4. Dna. Raluca Florescu – Consilier 

5. Dl. Martin Moise – PATRES 

6. Dl. Teodor Ovidiu Pop – RWEA 

7. Dna. Olimpia Vadeau – RWEA 

8. Dl. Gabriel Bălăiţă – CNTEE Transelectrica SA 

9. Dl. Răzvan Grecu – RWEA 

10. Dl. Răvan Lupulescu – RPIA 

11. Dna. Gherghina Dida Vlădescu – OPCOM 

12. Dna.Popa Rodica – OPCOM 

13. Dna. Vasilica Baciu – MDRAP 

14. Dl. Jose Juan Carlos – EDPR 

15. Dna. Laura Stan – EDPR 

16. Dl. Verşescu Mihai – PATRES 

17. Dl. Vultureanu Mihai – ARmHE 

18. Dna. Alexandra Diala – MECT 

19. Dl. Adrian Borotea – CEZ 

20. Dl. Ion Lungu – CEZ 

21. Dl. Ion Dumitru – ANRE 

22. Dl. Hîrjen Constantin – MMAP 

 

Domnul secretar de stat, Bogdan Badea a început discuţia cu întrebarea dacă în piaţă s-a 

resimţit pozitiv modificarea legii prin care li s-a impus furnizorilor să-şi îndeplinească cota estimată 

trimestrial. 

Reprezentanţii din partea Asociaţiei Române pentru Microhidroenergie au răspuns cu nu la 

întrebarea adresată de către domnul secretar de stat, aceştia motivând că în piaţă nu mai există 

cumpărători, deoarece aceştia sunt deja prinşi în contracte pe termen lung, la pachet cu energia 
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electrică, lucru deja cunoscut de toată lumea, ceea ce a fost posibil datorită mecanismului de piaţă 

defectuos. 

La acestă afirmaţie majoritatea participanţilor au fost de acord, cu excepţia OPCOM. 

În continuarea discuţiei, domnul secretar de stat a propus modificarea mecanismului de piaţă, 

ca fiind cea mai simplă şi rapidă variantă pentru îmbunătăţirea lichidităţii, întrucât nu necesită 

modificări legislative. GDF a indicat o posibilă dificultate arătând că aceste contracte sunt deja 

încheiate şi probabil, dacă în piaţă se va afla de modificare, va urma un val de contracte pe termen 

lung . 

ARmHE propune, ca posibilă soluţie, ca CV emise după data intrării în vigoare a modificării să se 

tranzacţioneze prin noul mecanism de tranzacţionare.  

ANRE susţine propunerea implementării unui mecanism de piaţă care să facă imposibilă orice 

discriminare, orice corelare cu preţul sau cu orice alte obligaţii. 

OPCOM nu susţine modificarea mecanismului de tranzacţionare, considerând că cel existent 

este satisfacător. În schimb, reprezentanţii OPCOM au atras atenţia asupra unei alte practici din piaţă 

pe care o consideră neconcurenţială, şi anume retranzacţionarea certificatelor verzi. Mai exact, 

producătorul cumpără de la furnizor CV cu termen de expirare îndepărtat şi îi vinde, mai ieftin, CV cu 

temen de expirare apropiat. 

Domnul secretar de stat a propus OPCOM ca pentru următoarea întâlnire să prezinte modificări 

ale pieţei astfel încât practicile amintite să nu mai fie posibile şi toată lumea să aibă acces la piaţă (în 

speţă, producătorii -vânzători la furnizorii -cumpărători) în mod egal şi necondiţionat. 

 

Majorararea cotei: 

 

RWEA a prezentat studiul de impact, realizat doar pe ramura de ESRE eoliană dar cu 

probabilitate mare de aplicabilitate pentru toată industria de ESRE, din care rezultă imposibilitatea 

recuperării investiţiilor dacă nu se modifică politica autorităţilor cu privire la cota obligatorie de 

achiziţie a Certificatelor Verzi, în sensul majorării acesteia. 

PATRES a subliniat iminenţa falimentelor în cazul în care nu se majorează cota, de urgenţă. 

ANRE a susţinut faptul că majorarea cotei nu se poate face fără modificarea Legii 220/2008, 

astfel încât să fie eliminat paragraful ce impune “menţinerea impactului la consumator”. 

Participanţii asociaţiilor de regenerabile au confirmat faptul că, textual, acest paragraf nu 

există. 

ANRE a răspuns că în momentul de faţă producţia de ESRE a atins cota pentru 2020, iar legea 

prevede anumite praguri anuale, astfel încât nu există nicio raţiune ca în 2015 să li se impună 

consumatorilor o cheltuială care trebuia atinsă în 2020. 

PATRES a subliniat posibilitatea menţinerii impactului şi prin alte reduceri ale costurilor din 

factura de energie electrică a consumatorului. 

ARmHE a indicat, că și posibilitate de menţinere a impactului la consumator pe total factură, 

luarea în considerare și a unei reduceri a subvenţiei pentru cogenerare.  
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Domnul secretar de stat a precizat că ridicarea cotei prezintă dificultăţi de ordin economic (în 

speţă pentru IMM-uri) şi doreşte ca pentru următoarea întâlnire fiecare ramură să-şi prezinte IRR-ul, 

astfel încât să existe o imagine corectă a pieţei, bazată pe date. 

 

Durata de valabilitate a Certificatelor Verzi: 

 

ANRE a susţinut că ar putea apărea creşterea preţului la CV. 

Participanţii din asociaţiile de regenerabile consideră că în condiţiile inflaţiei de CV din piaţă şi a 

lipsei de cash, această probabilitate (creşterea preţului ca urmare a eliminării duratei de valabilitate) 

este egală cu 0. 

Domnul secretar de stat a spus că tema rămâne deschisă pentru data viitoare urmând ca ANRE  

să precizeze ce riscuri ar aduce desfiinţarea duratei de valabilitate a CV-urilor. 

 

Exceptările: 

 

ANRE a dat asigurări că intrarea în vigoare a legii va veni la pachet cu majorarea cotei, astfel 

încât pentru restul pieţei situaţia să rămână, din acest punct de vedere, în stadiul de acum şi nu mai 

rău. 

RWEA doreşte să ştie totalul exceptarilor, cantitativ şi care vor fi societăţile exceptate. 

Domnul secretar de stat a adresat întrebarea MECT, care deţine aceste informaţii, însă 

reprezentantul MECT a precizat ca nu are mandat pentru a discuta/prezenta informaţii pe această 

temă. 

 

Transferul surplusului de CV-uri catre alte state, cu deficit ESRE:  

ARmHE: întrucât legea prevede posibilitatea transferării surplusului de CV către alte state, 

dorim să știm dacă se fac pași în acest sens. 

Domnul Secretar de stat: este în analiză, dar sunt dificultăţi procedurale. 

 

Sistarea schemei de acreditare: 

 

 Asociaţia Română pentru Microhidroenergie a adresat o întrebare către domnul secretar de 

stat, și anume: dacă puterea instalată este la nivelul anului 2020, de ce nu se sistează acreditările. 

 Domnul Secretar de stat a precizat că măsura nu şi-ar mai avea sensul la acest moment, 

întrucât, oricum, programul expiră la finele anului viitor iar proiectele în curs nu vor putea fi oprite. 

 Toţi participanţii au fost de acord că această măsură nu şi-ar mai avea rostul acum. 

 

Domnul secretar de stat Bogdan Badea susţine fără rezerve revenirea la normalitate din punctul 

de vedere al regimului fiscal al CV, respectiv practica impozitării CV, pentru simplul fapt că 

producătorul le-a primit, chiar dacă nu vor fi valorificate niciodată. 
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Propuneri de modificare a Legii 220/2008  

(strict din partea ARmHE și doar sub aspectul tranzacţionării CV) 
 

 ART. 2  
În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:  

h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 
energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care 
acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii;  
Modificare:  

h) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităţi de 
energie electrică. Certificatul se poate tranzacţiona se tranzacţionează distinct de cantitatea de energie 
electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piaţă organizată, în condiţiile legii.  

(Celelalte alineate rămân neschimbate) 

 ART. 8  
(9) Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din 
surse regenerabile de energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod transparent, 
centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate administrate de operatorul comercial al pieţei de 
energie electrică.  
Se modifică:  
(9) Tranzacţionarea certificatelor verzi este permisă numai producătorilor de energie electrică din 
surse regenerabile de energie şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1), în mod transparent, 
centralizat şi nediscriminatoriu pe pieţele centralizate administrate piaţa centralizată administrată de 
operatorul comercial al pieţei de energie electrică.  
(Celelalte alineate rămân neschimbate)  
ART. 10  
(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona 
certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a 
certificatelor verzi.  
Se modifică:  
1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona 
certificatele verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi, precum şi pe piaţa contractelor bilaterale a 
certificatelor verzi.  
(NP: de altfel, din modul de formulare a articolului 10. alin. 1, rezultă că:  

i) fie în înţelesul legii conceptul de „piaţă centralizată” este diferit de acela de „piaţă de contracte 
bilaterale” în sensul că aceasta din urmă nu este administrată de OPCOM, ci se referă la 
negocierea directă (în Legea 123/2012 este definit conceptul de „piaţă centralizată de contracte 
bilaterale”, deci aici ar putea fi vorba de piaţă necentralizată), iar dacă această interpretare e 
corectă, atunci art. 10 alin. (1) intră în contradicţie cu art. 8 alin.(9).  

ii) fie în întelesul legii conceptul de „piaţă centralizată” este diferit de acela de „piaţă de contracte 
bilaterale” în sensul că aceasta din urmă este administrată de OPCOM, dar nu face parte dintre 
pieţele centralizate. În această interpretare se intră în contradicţie atât cu art. 8 alin. (9), cât și cu 
definiţia dată în legea 123 art. 3 alin. (54))  
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Cum Legea 123 art. 43 alin. (1) vorbește despre operatorul pieţei centralizate de energie electrică, ar 
rezulta că toate pieţele OPCOM sunt pieţe centralizate. Deci interpretarea corectă ar fi i) și decurge 
contradicţia cu art. 8 alin. (9). Dar următorul aliniat contrazice această interpretare.  
(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de 
Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom" - S.A., ca operator al pieţei de 
energie electrică, conform reglementărilor ANRE.  
(NP: se înţelege că nu se pot tranzacţiona decât prin cadrul reglementat, că, deci, doar pe pieţele 
administrate de OPCOM. Dar ar rezulta că dintre acestea unele sunt centralizate și altele nu 
(interpretarea ii)), iar CV trebui listate pe ambele, de unde contradicţia, din nou, cu art. 8 alin. (9), ca și 
cu Legea 123 art. 3 alin. (54) și art. 43 alin. (1))  
Modificare  
(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de 
Societatea Comercială "Operatorul Pieţei de Energie Electrică - Opcom" - S.A., ca operator al pieţei de 
energie electrică, conform reglementărilor ANRE, în mod concurenţial, transparent și 
nediscriminatoriu.  

Se introduce încă un alineat:  
(2^2) Este interzisă condiţionarea / asocierea la tranzacţionare a certificatelor verzi de/cu 
tranzacţionarea oricărui alt bun/serviciu.  
Se introduce încă un alineat:  
(2^2)În conformitate cu art. 10 alin. (2) se interzice transferul certificatelor verzi de la producător la 
furnizor prin orice altă modalitate decât prin intermediul pieţei centralizate de certificate verzi, inclusiv 
transferul direct în cazul operatorilor economici care deţin atât licenţa de producere energie electrică 
cât și licenţa de furnizare energie electrică.  
Se introduce încă un alineat:  
(2^3) Pot fi tranzaţionate doar certificatele verzi care au fost emise de operatorul de transport și 
sistem și au intrat contul unui producător de energie electrică din surse regenerabile de energie, 
inclusiv după ce au fost vândute de acesta.  
Se introduce încă un alineat:  
(2^4) Prevederea de la alineatul precedent nu poate fi interpretată ca o interdicţie de tranzacţionare a 
unor produse derivate având ca activ suport certificatul verde. Astfel de instrumente financiare pot fi 
tranzacţionate pe orice piaţă reglementată și supravegheată de Autoritatea pentru Supraveghere 
Financiară, la iniţiativa și prin grija părţilor interesate și în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

(Celelalte alineate rămân neschimbate)  

ART. 14  
(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă 
pe piaţa de energie electrică la preţul pieţei.  
Modificare  
Se introduce încă un alineat:  
(1^1) Este interzisă condiţionarea / asocierea tranzacţionării energiei electrice de / cu tranzacţionarea 
certificatelor verzi.  
 
(Celelalte alineate rămân neschimbate)  
 
*) Notă CTCE:  
Art. II din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 martie 2014 prevede:  
"Articolul II  
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Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie 
care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe 
producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte 
bilaterale de vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor 
finali, prin excepţie de la regula tranzacţionării centralizate a acestora."  

Modificare  
Fie:  
Se abroga Art. II din LEGEA nr. 23 din 14 martie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 14 
martie 2014.  
Fie:  
Se modifică:  
"Articolul II  
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, producătorii de energie electrică din surse 
regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de 
promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru 
cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia contracte bilaterale de 
vânzare/cumpărare a energiei electrice şi a certificatelor verzi negociate direct numai cu furnizorii 
consumatorilor finali, prin excepţie de la regula tranzacţionării centralizate a acestora."  
 
Suplimentar:  
Considerăm că este necesară introducerea infracţiunilor de manipulare a pieţei și abuz de piaţă. 

 

 

 

 

ARmHE,  
Mihai Vultureanu 
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Expunerea motivelor ce stau la baza propunerii de 

modificare a PCV:  
 

1. În ceea ce privește sistarea în cel mai scurt timp posibil a tranzacţiilor prin intermediul PCBCV, 
după cum s-a solicitat și prin Adresa noastră cu nr.-ul 18832/10.03.2015:  

- Motivul pentru care solicităm aceasta este faptul că PCBCV nu a putut asigura un mediu de 
tranzacţionare concurenţial, transparent și nediscriminatoriu, încălcându-se prin aceasta Art. 8 alin. (9) 
din Legea 220/2008, întrucât:  

a) Permite ca în aceeași platformă de tranzacţionare a certificatelor verzi să coexiste oferte 
iniţiatoare opuse (vânzare/cumpărare), compatibile ca și preţ, dar care nu se execută între ele 
în mod automat graţie regulilor de tranzacţionare, așa cum ar fi normal, ci așteaptă o altă 
contraparte, de care, în condiţii de concurenţă, nu ar mai fi nevoie. Se încalcă totodata și 
principiul nediscriminării, deoarece devine evident că participantul care a introdus ultimul 
oferta iniţiatoare dorește ca aceasta să fie executată de cineva anume sau, cel puţin, nu dorește 
să o execute, cu o ofertă de răspuns, pe a aceluia care deja există în piaţă. Se încalcă, de 
asemenea, și principiul transparenţei, modul de încrucișare a ofertelor de răspuns cu ofertele 
iniţiatoare fiind total imprevizbil, neexistând, de fapt, nici o regulă.  

b) Permite ca în aceeași platformă de tranzacţionare să fie executate, la un anumit nivel de preţ, 
oferte iniţiatoare care au fost introduse, ca și timp, după alte oferte la fel de compatibile cu 
ofertele de răspuns, ceea ce este în mod evident discriminator, fiindcă devine clar că oferta de 
răspuns alege o anumită ofertă iniţitatoare pe criterii deloc transparente.  

c) Mai mult, permite ca în aceeași platformă de tranzacţionare să se raspundă la o anumită ofertă 
iniţitatoare, deși existau oferte iniţiatoare cu preţ mai mic, ceea ce este în mod evident 
discriminatoriu, netransparent și neconcurenţial. 

d) A făcut posibilă tranzacţionarea de certificate verzi care încă nu au fost emise de operatorul de 
transport și sistem, prin contracte încheiate adeseori până la finele perioadei de acreditare a 
operatorilor comerciali participanţi, participanţii la piaţă, producătorii care nu au recurs la 
această modalitate contractuală fiind puși într-o poziţie defavorizată, accesul acestora la 
necesarul de achiziţie al furnizorilor, în condiţiile unei cote de achiziţie care nu asigură 
absorbţia certificatelor verzi în proporţie de 100%, fiind restricţionat. Aceștia din urmă sunt 
astfel discriminaţi, fiind puși într-o poziţie defavorabilă în mod definitiv, întrucât nu mai au nici 
o posibilitate de reparare, în piaţă, a dezavantajului creat. Se încalcă, de asemenea, principiul 
transparenţei, nefiind deloc evidente motivele pentru care au fost aleși în astfel de contracte 
anumiţi producători și nu alţii. Adeseori această practică a încălcat și principiul concurenţei, 
câștigătorul unui astfel de contract nefiind neapărat ofertantul cu cel mai bun preţ (aceasta 
deoarece astfel de contracte s-au făcut de cele mai multe ori prin asociere cu contracte de 
energie electrică, vezi punctul e), mai jos). Cum aceste contracte îi afectează pe toţi ceilalţi 
participanţi, restricţionându-le accesul la cota obligatorie de achiziţie de CV, solicităm 
desfiinţarea acestor contracte în cel mai scurt timp posibil, precum și interzicerea încheierii 
unor astfel de contracte pe viitor. 

e) A permis asocierea cu ofertele de pe piaţă de energie electrică corespondentă, PCCB, prin 
aceasta luând naștere tranzacţii cu pachete [energie electrică + certificate verzi], mulţi dintre 
producătorii de ESRE, în disperare de cauză, oferind discount-uri la energia electrică pentru 
preluarea CV. Prin aceasta se încalcă principiul concurenţei deoarece astfel de tranzacţii sunt 
posibile prin încălcarea regulii preţului minim legal pe CV, practică ce ar putea fi asociată cu 
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dumping-ul. Producătorii de bună credinţă care s-au încadrat în prevederile Legii 220/2008, 
respectiv regula preţului minim prevăzut de art. 11 alin. (1), într-o piaţă care, prin condiţiile 
obiective din piaţă și regulile de organizare, favoriza un astfel de comportament contrar, sunt în 
situaţia de a li se fi anulat CV, în timp ce aceia care nu au respectat Legea continuă să vândă pe 
aceleași contracte viciate. Implicit, practica amintită este și netransparentă, întrucât acest 
produs, [certificat verde + energie electrică] la pachet, nu este listat la tranzacţionare pe nici o 
piaţă administrată de OPCOM, el fiind doar rezultatul unui șir lung de slăbiciuni ale regulilor de 
tranzacţionare existente pe diverse pieţe. Discriminarea este și aici evidentă, fiind preferaţi cei 
dispuși la concesii ilegale. Subliniem că practica menţionată la acest punct viciază totodată și 
comercializarea energiei electrice, care în conformitate cu prevederile legale, trebuie să se 
desfășoare în mod concurenţial, transparent și nediscriminatoriu. Se încalcă astfel prevederile 
articolelor: Art. 2 lit.-le c), d), e), h); Art. 3 alin. 54; Art. 4; Art. 6* lit. a); Art. 23 alin. (1); Art. 28 
lit. c); Art. 29 alin. 1 lit. c); Art. 75 alin. 1) lit. a) din Legea 123/2012. 

f) Cum certificatul verde este un produs standardizat, întru totul compatibil cu o piaţă de tip 
bursier, respectiv licitaţie publică prin intermediul unei platforme electronice de tranzacţionare, 
care ar asigura condiţii concurenţiale, echitabile, transparente și nediscriminatorii pentru toţi 
participanţii, nu vedem niciun motiv pentru a menţine o piaţă de contracte bilaterale pentru 
certificatele verzi. Subliniem că, în opinia noastră, fiind vorba de o subvenţie, plătită în cele din 
urmă de consumatorul final, este cu atât mai important ca această piaţă să respecte principiile 
mai sus enunţate, deoarece nu este vorba despre un bun propriu al participantului, ci despre un 
ajutor de stat, iar distribuţia echitabilă a acestuia ar trebui asigurată dincolo de orice îndoială. 

g) Practici de genul celor de la punctele d), e) au dus la pierderea totală a interesului faţă de PCCV, 
deși aceasta din urmă piaţa administrată de OPCOM este net superioară PCBCV sub aspectul 
prevederilor Art. 8 alin. (9) din Legea 220/2008. 

2. În ceea ce privește solicitarea desfiinţării în cel mai scurt timp posibil a contractelor cu certificate 
verzi neemise de operatorul de transport și sistem:  

- Motivele pentru care solicităm aceasta sunt: 

a) După cum s-a arătat mai sus (puncul 4 d), aceste contracte restricţionează accesul egal la cota 
obligatorie de achiziţie certificate verzi stabilită de ANRE, cota de care întelegem ca toţi 
participanţii producători de ESRE să beneficieze în mod echitabil. De altfel, considerăm că 
această prevedere încălca, pe lângă Art. 8 alin. (9) din Legea 220/2008, și Art. 29 alin. (1) lit. f) 
din Legea 123/2012. 

b) Cum în majoritatea cazurilor contractele de acest tip s-au încheiat cu preţ de discount indirect 
la preţul certificatului verde, prin discount aplicat preţului energiei electrice, se încalcă 
prevederile Art. 11. alin. (1) din Legea 220/2008, întrucât, în mod real, translatând discount-ul 
acordat de vânzător la energia electrică asupra certificatelor verzi, se obţin preţuri la 
certificatele verzi mai mici decât plafonul minim legal.  

3. În ceea ce privește interzicerea cât mai curând posibil a transferului direct al CV de la producător 
la furnizor în cadrul aceluiași operator economic, fără mijlocirea pieţei centralizate de certificate 
verzi:  

- Motivele pentru care solicităm acestei posibilităţi: 

a) Această practică favorizează producătorii de ESRE afiliaţi marilor furnizori (adeseori FUI) în 
detrimentul producătorilor de ESRE fără activitate de furnizare, deoarece prin saturarea în 
house a necesarului de certificate verzi de către marii furnizori se restricţionează accesul 
celorlalţi producători de ESRE, care nu au mari furnizori afiliaţi, la cota obligatorie de achiziţie 
de CV, respectiv la restul de achiziţionat, în măsura în care mai există un astfel de rest. Practic 
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pentru producătorii de ESRE fără activitate de furnizare nu mai există cerere sau există într-o 
măsură foarte mică, cota obligatorie de achiziţie fiind în bună parte deja saturată. Subliniem și 
în acest caz caracterul discriminatoriu al acestei practici, netransparenţa și încălcarea 
principiului concurenţei, deoarece cererea și oferta nu se întâlnesc pe piaţă, ci în sediile marilor 
furnizori de energie electrică care posedă și calitatea de producători de ESRE. 

b) Cu singura excepţie prevăzută de Legea 23/2014 art. II, care se referă la producătorii de energie 
electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care 
beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi    
2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, Legea 
220/2008 cu modificările și completările ulterioare nu prevede nicio altă modalitate de 
tranzacţionare a CV decât prin intermediul pieţei centralizate de certificate verzi (Art. 10). Deci 
această practică, deși permisă prin Regulamentul de organizare și funcţionare a pieţei de 
certificate verzi, excede prevederilor legale. Se insituie astfel o nouă schemă suport la care unii 
producători, în cazul de faţă cei asociaţi marilor furnizori, au acces prioritar, ceea ce este cu 
totul contrar spiritului și, în acest caz, și literei Legii 220/2008. 

4. În ceea ce privește abrogarea art. II din Legea nr. 23/2014 și a prevederilor subsecvente din 
Regulamentul de organizare și funcţionare a pieţei de certificate verzi:  

- Motivele pentru care solicităm eliminarea exceptării producătorilor de energie electrică din surse 
regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de 
promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru 
cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă de la obligativitatea tranzacţionării certificatelor 
verzi prin intermediul pieţei de certificate verzi: 

a) Ca și la punctul 3 b) de mai sus, acest articol instituie, de fapt o altă schemă suport, în cadrul 
căreia unii au acces la cota obligatorie de achiziţie a furnizorilor de energie electrică în 
proporţie de 100%, iar alţii doar pentru cât rămâne. Din această cauză considerăm că această 
exceptare este cu totul contrară spiritului legii, fiind vădit discriminatorie la adresa celorlalţi 
producători de ESRE și neconcurenţială, consfinţind, de fapt, practica oneroasă a legării 
certificatelor verzi de preţul energiei electrice. 

b) Se încalcă prevederile Legii 123/2012, întrucât aceasta obligă participanţii la piaţă să vândă 
energia electrică pe piaţa centralizată în mod concurenţial, transparent și nediscriminatoriu 
(Art. 2 lit.-le c), d), e), h); Art. 3 alin. 54; Art. 4; Art. 6* lit. a); Art. 23 alin. (1); Art. 28 lit. c); Art. 
29 alin. 1 lit. c); Art. 75 alin. 1) lit. a)), iar o Lege care modifică Legea 220/2008, în speţă Legea 
23/2014, nu are și nu ar trebui să aibă niciun efect asupra Legii 123/2012. Implicit, și în acest 
caz este viciat preţul energiei electrice, deoarece singurul motiv pentru care producătorii de 
ESRE menţionaţi ar opta pentru această variantă este tocmai acela că nu-și pot vinde 
certificatele verzi altfel decât acordând discount-uri indirecte, respectiv prin reduceri ale 
preţului energiei electrice. Dacă și-ar putea vinde certificatele verzi prin intermediul pieţei 
centralizate de certificate verzi, ar prefera, desigur, să-și poată vinde și energia electrică la 
preţul pieţei. 

c) Argumentul de la punctul 2 b), de mai sus, se aplică și în acest caz: translatarea bonificaţiilor 
acordate la energie electrică asupra certificatelor verzi are ca efect obţinerea unui preţ mai mic 
decât cel minim legal prevăzut la art. 11 alin. 1 din Legea 220/2008. 

Prin conjugarea efectelor punctelor 2, 3 și 4 a rezultat o schemă suport la care au acces preferenţial 
producătorii de ESRE care: 

- Fie au încheiat contracte pe termen lung pentru toate CV ce urmează a fi primite în viitor 
- Fie sunt afiliaţi marilor furnizori 
- Fie sunt exceptaţi în conformitate cu Legea 23/2014 art. II 
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Dimpotrivă, producătorii de ESRE care nu îndeplinesc nici una dintre condiţiile de mai sus, funcţie de 
cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi stabilită de ANRE, reușesc să mai vândă foarte puţin 
sau chiar deloc din certificatele verzi primite, aceștia fiind, de fapt împinși în afara schemei suport 
pentru sprijinirea producătorilor de ESRE. 
 
5. În ceea ce privește modificarea PCCV:  

- Motivele pentru care solicităm schimbarea mecanismului de tranzacţionare PCCV din mecanism cu 
algoritm de fixing in mecanism de piaţă de ordine cu tranzacţionare continuă: 

a) Considerăm că mecanismul de fixing nu este adecvat pieţei de certificate verzi, întrucât crează 
discriminări între cei care deţin certificate verzi emise în urmă cu o perioadă de timp mai lungă, 
de exemplu 11 luni, și cei care deţin certificate verzi emise de o perioada de timp mai scurtă, de 
exemplu 1 lună: în piaţă aceștia se întâlnesc, fiecare cu întreg numărul de CV disponibile, într-o 
singură sesiune de tranzacţionare în care tranzacţiile realizate nu ţin cont de vechimea 
ceritifcatelor verzi din portofoliul participantului. Dimpotrivă, tranzacţionarea continuă într-o 
piaţă pe bază de ordine, așa cum propunem noi, ar face această distincţie. 

b) Tranzacţionarea prin sesiuni de tranzacţionare periodice pe bază de algoritm de fixing este 
greoaie și excesiv birocratică, presupunând reluarea acelorași cantităţi și a acelorași proceduri 
până la epuizarea întregului lot. În condiţiile unei cote de achiziţie insuficiente penru preluarea 
tuturor CV din piaţă, prezintă efectul acumulării unor cantităţi din ce în ce mai mari de 
ceritficate verzi la vânzare, într-o singură sesiune, cu consecinţa vânzării unui număr din ce în ce 
mai redus, graţie alocării proporţionale. 
 

Toate modificările Legii 220/2008 și ale Regulamentului de organizare și funcţionare a pieţei de 
certificate verzi prezentate în cele ce urmează sunt subsecvente precizărilor de la punctele 1-5 de 
mai sus. 

 
ARmHE,  

Mihai Vultureanu 
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Propuneri de modificare a REGULAMENTULUI din 1 aprilie 
2015 de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi  
 

 

Articole de modificat: 
 
ART. 3  
(1) Termenii utilizaţi în prezentul regulament sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor 
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 220/2008 pentru 
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

b) certificat verde anulat - certificatul verde care a fost anulat de către operatorul de transport şi 
de sistem sau certificat verde care şi-a încetat valabilitatea, se găseşte în contul operatorului economic 
cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi este excedentar cotei acestuia pentru anul de analiză sau 
certificatul verde care a fost emis de operatorul de transport şi de sistem unui producător de energie 
electrică din surse regenerabile de energie, nu a fost tranzacţionat de acesta pe piaţa de certificate 
verzi şi şi-a încetat valabilitatea. 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. b) 
------------------- 

d) certificat verde blocat - expirat - certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa de 
certificate verzi şi a expirat în contul vânzătorului în aşteptarea efectuării plăţii de către cumpărător; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. d) 
- - - - - - - - - - - 

e) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale 
obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic; în această categorie intră şi 
certificatul verde care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate la momentul 
tranzacţionării şi este utilizat pentru cota anului de analiză;  
Se modifică: 

e) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale 
obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic; în această categorie intră şi 
certificatul verde care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate la momentul 
tranzacţionării şi este utilizat pentru cota anului de analiză; 
- - - - - - - - - - - 

f) certificat verde expirat - certificatul verde a cărui perioadă de valabilitate a încetat şi se găseşte 
în contul unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, în perioada de aşteptare 
a calculării cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către ANRE; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. f) 
- - - - - - - - - - - 

g) certificat verde rezervat - certificatul verde transferat de operatorul pieţei de certificate verzi 
din contul de producător al unui operator economic în contul de furnizor al aceluiaşi operator 
economic care este înregistrat la piaţa de certificate verzi şi în calitate de producător şi în calitate de 
furnizor, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii a acestuia; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. f) 
Observaţie: 
Acest articol excede prevederilor legii 220/2008, întrucât aceasta nu prevede nicio excepţie de la 
obligativitatea transferării CV exclusiv prin tranzacţii pe piaţa de certificate verzi. 



36 Newsletter: Decembrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

Singura excepţie a fost introdusă de Legea 23/2014, art. II. Am solicitat, de asemenea, abrogarea 
acestui articol din Legea 23/2014. 
- - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat: 

g^1) certificat verde tranzacţionabil – certificatul verde care a fost emis de operatorul de 
transport și sistem în contul unui producător de energie electrică din surse regenerabile de energie 
participant la piaţa de certificate verzi și a fost înregistrat la operatorul pieţei de certificate verzi ca 
fiind în portofoliul producătorului. Certificatul verde rămâne tranzacţionabil și după vânzarea sa către 
un alt participant la piaţa de certificate verzi, în sensul că acesta îl poate revinde la rândul său altui 
participant, dar exclusiv prin intermediul pieţei de certificate verzi. 
- - - - - - - - - - -  

h) certificat verde valabil - certificatul verde care este în perioada de valabilitate de 12 luni 
începând cu luna în care a fost emis de către operatorul de transport şi de sistem şi care poate fi 
comercializat. În funcţie de perioada de valabilitate rămasă la momentul îndeplinirii cotei anuale 
obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru un an de analiză, acesta poate fi utilizat şi pentru 
îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul următor; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. h) 
- - - - - - - - - - - 

i) certificat verde vândut - certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa centralizată de 
certificate verzi sau pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi şi a fost transferat din contul 
vânzătorului în contul cumpărătorului, unde devine certificat verde valabil sau expirat, după caz; 
Se modifică: 

i) certificat verde vândut - certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa centralizată de 
certificate verzi sau pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi şi a fost transferat din contul 
vânzătorului în contul cumpărătorului, unde devine certificat verde valabil sau expirat, după caz; 
- - - - - - - - - - - 

j) cod numeric al certificatului verde - codul unic de identificare al certificatului verde, atribuit de 
operatorul de transport şi de sistem la emiterea acestuia pentru tranzacţionare; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. j) 
Observaţie: 
Propunem eliminarea acestui articol. Nu vedem necesitatea codurilor unice. În opinia noastră acestea 
nu folosesc la nimic, ci doar complică lucrurile total inutil. 
- - - - - - - - - - -  

k) codul de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi - codul alfanumeric alocat de 
către operatorul pieţei de certificate verzi unui operator economic la înregistrarea acestuia ca 
participant la piaţa de certificate verzi; 
Se modifică: 
k) codul unic de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi - codul alfanumeric, unic, 
alocat de către operatorul pieţei de certificate verzi unui fiecărui operator economic la înregistrarea 
acestuia ca participant la piaţa de certificate verzi; 
- - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat:  

k^1) codul unic de identificare al ordinului de tranzacţionare - codul alfanumeric, unic, alocat de 
către operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui ordin de tranzacţionare introdus de un participant la 
piaţă în sistemul de tranzacţionare al pieţei centralizate de certificate verzi. Cu acest cod unic de 
identificare ordinul de tranzacţionare va figura în Registrul ordinelor de tranzacţionare a certificatelor 
verzi; 
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- - - - - - - - - - - 
Se introduce un nou alineat: 

k^2) Codul unic de identificare al tranzacţiei - codul alfanumeric, unic, alocat de către operatorul 
pieţei de certificate verzi fiecărei tranzacţii realizate prin intermediul sistemului de tranzacţionare al 
pieţei centralizate de certificate verzi. Cu acest cod unic de identificare tranzacţia va figura în Registrul 
tranzacţiilor cu certificate verzi; 
- - - - - - - - - - - 

l) confirmare de tranzacţie - raportul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui 
participant la piaţa de certificate verzi, în conformitate cu rezultatele înregistrate în sistemul de 
tranzacţionare al pieţei centralizate de certificate verzi/platforma de tranzacţionare a contractelor 
bilaterale de certificate verzi, care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzacţionare din piaţa 
centralizată de certificate verzi/licitaţie publică din piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, prin 
care este informat asupra tranzacţiilor care îl privesc, realizate în cadrul sesiunii de 
tranzacţionare/licitaţiei respective; 
Se modifică: 

l) confirmare de tranzacţie - raportul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui 
participant participanţilor la piaţa de certificate verzi în situaţia în care ordinele de tranzacţionare 
introduse de acesta, de vânzare sau cumpărare, au fost executate, și care conţine informaţiile esenţiale 
ale tranzacţiei: codul de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi; cod unic identificare 
ordin; tip ordin: vânzare/cumpărare; data, ora, minutul, secunda, zecimea de secundă a introducerii 
ordinului; preţ/CV solicitat; cod unic identificare tranzacţie; data, ora, minutul, secunda, zecimea de 
secundă a execuţiei ordinului; nr. CV ofertate/solicitate; nr. CV tranzacţionate; nr. CV rămase în 
așteptare în vederea execuţiei; preţ/CV primit/plătit; total valoare de încasat/plătit; confirmarea de 
tranzacţie se transmite ambelor părţi implicate într-o tranzacţie, fiecăreia cu informaţiile 
corespunzătoare în conformitate cu rezultatele înregistrate în sistemul de tranzacţionare al pieţei 
centralizate de certificate verzi/platforma de tranzacţionare a contractelor bilaterale de certificate 
verzi, care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzacţionare din piaţa centralizată de certificate 
verzi/licitaţie publică din piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, prin care este informat 
asupra tranzacţiilor care îl privesc, realizate în cadrul sesiunii de tranzacţionare/licitaţiei respective; 
Observaţie: 

Daca OPCOM nu-și asumă rolul de contra-parte centrală (dacă și-l asuma ar fi cazul ideal, întrucât 
tranzacţionarea ar fi mult mai sigură și mai simplă, similar PZU), atunci confirmarea de tranzacţie 
trebuie să conţină și contra-părţile, nominalizate și cu date de identificare și contact în vederea 
încheierii contractelor. 
- - - - - - - - - - - 

m) contract bilateral de certificate verzi - contractul de vânzare-cumpărare de certificate verzi 
încheiat între părţile stabilite în urma desfăşurării unei sesiuni de licitaţie publică organizată pe piaţa 
contractelor bilaterale de certificate verzi, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de 
cumpărare sau contractul de vânzare-cumpărare de certificate verzi încheiat prin negociere directă 
între un producător de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţine grupuri/centrale 
electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe 
producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, şi un 
furnizor de energie electrică la clienţii finali; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. m) 
- - - - - - - - - - -  
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o) durată de valabilitate a certificatului verde - perioada de 12 luni cuprinsă între luna emiterii 
certificatului verde pentru tranzacţionare de către operatorul de transport şi de sistem şi luna în care 
acesta este anulat din Registrul certificatelor verzi; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. o) 
- - - - - - - - - - - 

p) interval de ofertare - perioada de 3 zile lucrătoare anterioară unei zile de tranzacţionare dintr-
o sesiune de tranzacţionare pe piaţa centralizată de certificate verzi, în intervalul orar 9,00-14,00; 
Se modifică: 

p) interval de ofertare tranzacţionare - perioada de 3 zile lucrătoare anterioară unei zile de 
tranzacţionare dintr-o sesiune de tranzacţionare pe piaţa centralizată de certificate verzi, în intervalul 
orar 9,00-14,00 din zilele lucrătoare în care se pot introduce ordine de vânzare/cumpărare certificate 
verzi și se pot efectua tranzacţii; 
- - - - - - - - - - - 

q) lună de tranzacţionare - luna calendaristică în care se desfăşoară cel puţin o sesiune de 
tranzacţionare a certificatelor verzi; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. q) 
- - - - - - - - - - -  

r) notă de decontare - raportul emis în cadrul sistemului de tranzacţionare al pieţei centralizate 
de certificate verzi în care sunt înregistrate, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa centralizată de 
certificate verzi în cadrul unei sesiuni de tranzacţionare, numărul de certificate verzi tranzacţionate şi 
valorile obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare ale participanţilor pe piaţa centralizată de 
certificate verzi, în calitate de cumpărători, respectiv vânzători; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. r) 
- - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat: 

s^1) ordin de tranzacţionare: ofertă fermă de vânzare sau cumpărare introdusă de un participant 
înregistrat la piaţa centralizată de certificate verzi în sistemul de tranzacţionare al acesteia, în timpul 
intervalului de tranzacţionare, și care conţine toate informaţiile necesare și suficiente în vederea 
tranzacţionării, informaţii ce se vor afișa în piaţă către toţi participanţii, respectiv: numărul de CV 
ofertate/solicitate, preţul/CV solicitat/ofertat. Ordinul de tranzacţionare nu are termen de valabilitate 
(este valid până la momentul execuţiei), exceptând cazul în care participantul care l-a introdus i-a setat 
o perioadă de valabilitate. Perioada de valabilitate, în cazul în care participantul a ales o astfel de 
opţiune pentru ordinul său, nu va fi afișată în sistemul de tranzacţionare către toţi participanţii, fiind 
vizibilă doar pentru operatorul de piaţă. Ordinul de tranzacţionare poate fi retras doar de către 
participantul care l-a introdus și numai în timpul intervalului orar de tranzacţionare. Odată introdus în 
sistemul de tranzacţionare ordinul își păstrează ordinea de prioritate funcţie de preţ și, pe același nivel 
de preţ, funcţie de momentul introducerii: data, ora, minutul, secunda, zecimea de secundă. 
Momentul introducerii va fi afișat în sistemul de tranzacţionare către toţi participanţii. În sistemul de 
tranzacţionare al certificatelor verzi toate ordinele pot fi executate parţial. 
- - - - - - - - - - - 
Se introduce un nou alineat: 

s^2) ordin de tranzacţionare respins de sistemul de tranzacţionare - ordin de tranzacţionare care 
nu este acceptat pentru introducere în sistemul de tranzacţionare: fie pentru că preţul ordinului de 
tranzacţionare nu se încadrează intre preţul minim și preţul maxim prevăzut de Legea nr. 220/2008, fie 
pentru că numărul de certificate verzi ofertate excede numărul de certificate verzi care figurează în 
registrul operatorului pieţei centralizate de certificate verzi ca fiind în portofoliul participantului la 
piaţă. 
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- - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat: 

s^3) ordine de prioritate la tranzacţionare – sistemul de înregistrare ordonată a ordinelor de 
tranzacţionare în sistemul de tranzacţionare al pieţei centralizate de certificate verzi în functie de 
preţul de tranzacţionare, după criteriul: primul este ordinul cu preţul cel mai bun, și în funcţie de 
momentul introducerii, după criteriul: primul este cel mai vechi ordin de tranzacţionare dintr-o 
mulţime de ordine de tranzacţionare aflate în așteptarea executării la același preţ. Ordinele de 
tranzacţionare executate parţial își menţin ordinea de prioritate iniţială până la executarea integrală. 
Modificarea numărului de certificate verzi dintr-un ordin de tranzacţionare de către participantul la 
piaţă atrage modificarea ordinii de prioritate la tranzacţionare în funcţie de momentul modificării. 

v) piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - piaţa formată din piaţa centralizată a 
contractelor bilaterale de certificate verzi prin care se asigură cadrul transparent şi nediscriminatoriu 
de desfăşurare a tranzacţiilor cu contracte bilaterale de certificate verzi între participanţii la piaţa de 
certificate verzi, organizată şi administrată de operatorul pieţei de certificate verzi, pe baza unor reguli 
specifice aprobate de către ANRE, şi piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi încheiate prin 
negociere directă, prin care este facilitată încheierea de contracte bilaterale de certificate verzi între 
producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care deţin grupuri/centrale 
electrice care beneficiază de sistemul de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe 
producător şi 2 MW pe producător pentru cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, şi 
furnizorii clienţilor finali de energie electrică; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. v) 
- - - - - - - - - - - 

w) piaţă de certificate verzi - piaţa formată din piaţa centralizată de certificate verzi şi piaţa 
contractelor bilaterale de certificate verzi; 
Se modifică: 

w) piaţă de certificate verzi - piaţa formată din piaţa centralizată de certificate verzi şi piaţa 
contractelor bilaterale de certificate verzi; 
- - - - - - - - - - - 

x) platforma de tranzacţionare a contractelor bilaterale de certificate verzi - sistemul informatic 
stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de certificate verzi în scopul realizării tranzacţiilor, prin licitaţie 
publică, pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; 

Se modifică: 
x) platforma de tranzacţionare a contractelor bilaterale de certificate certificatelor verzi - 

sistemul informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de certificate verzi în scopul realizării 
tranzacţiilor, prin licitaţie publică, pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; 
- - - - - - - - - - - 

y) preţ de adjudecare pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - preţul ofertei de 
răspuns declarate câştigătoare, preţ stabilit în timpul unei licitaţii publice pentru atribuirea unui 
contract bilateral, acceptat ferm de către părţile ce au încheiat tranzacţia; 
Se modifică: 

y) preţ de adjudecare tranzacţionare pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - preţul 
ofertei de răspuns declarate câştigătoare, preţ stabilit în timpul unei licitaţii publice pentru atribuirea 
unui contract bilateral, acceptat ferm de către părţile ce au încheiat tranzacţia la care un ordin de 
tranzacţionare este executat parţial sau integral; 
- - - - - - - - - - - 

z) preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi - preţul la care sunt încheiate 
tranzacţiile pe piaţa centralizată de certificate verzi, într-o sesiune de tranzacţionare; 
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Se modifică: 
z) preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi - preţul la care sunt încheiate 

tranzacţiile s-a încheiat ultima tranzacţie pe piaţa centralizată de certificate verzi, într-o sesiune zi de 
tranzacţionare; 
- - - - - - - - - - - 
Se introduce un nou alineat:  

z^1) preţul cel mai bun – cel mai mic preţ de vânzare, respectiv cel mai mare preţ de cumpărare 
al unui ordin de tranzacţionare introdus în sistemul de tranzacţionare al pieţei centralizate de 
certificate verzi. 
- - - - - - - - - - - 

aa) preţ negociat pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi - preţul la care sunt încheiate 
tranzacţiile din contractul bilateral negociat direct între un producător de energie electrică din surse 
regenerabile de energie care deţine grupuri/centrale electrice care beneficiază de sistemul de 
promovare, cu puteri instalate de cel mult 1 MW pe producător şi 2 MW pe producător pentru 
cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de biomasă, şi un furnizor de energie electrică la clienţi finali şi 
care trebuie să fie cuprins între valorile minimă şi maximă de tranzacţionare a CV stabilite conform 
Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Se abrogă art. 3 alin. 1 lit. v) 
- - - - - - - - - - - 

cc) Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi - registrul în format electronic întocmit de 
operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează operatorii economici care au dreptul să 
deruleze tranzacţii cu certificate verzi pe piaţa de certificate verzi; 
Se modifică: 

cc) Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi - registrul în format electronic întocmit de 
operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează operatorii economici care au dreptul să 
deruleze tranzacţii cu certificate verzi pe piaţa de certificate verzi. În urma înregistrării participantul 
primește un cod unic de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi. 
- - - - - - - - - - - 

dd) Registrul certificatelor verzi - registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de 
certificate verzi în care se înregistrează toate certificatele verzi emise de operatorul de transport şi de 
sistem, precum şi toate tranzacţiile de certificate verzi efectuate între participanţii la piaţa de 
certificate verzi; 
Se modifică: 

dd) Registrul certificatelor verzi - registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de 
certificate verzi în care se înregistrează toate certificatele verzi emise de operatorul de transport şi de 
sistem, precum şi toate tranzacţiile de certificate verzi efectuate între participanţii la piaţa de 
certificate verzi și se păstrează evidenţa în timp real a numărului de certificate verzi alocate pe fiecare 
cod unic de identificare a participanţilor la piaţa, ţinând cont de toate tranzacţiile derulate de către 
fiecare particpant la piaţa de la momentul emiterii certificatului verde de către operatorul de transport 
și sitem și înregistrării acestuia în portofoliul unui participant producaător și până la momentul în care 
acesta este consumat de către un participant furnizor. 
- - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat:  

dd^1) Registrul ordinelor de tranzacţionare a certificatelor verzi – registrul în format electronic 
întocmit de operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează si se pastreaza toate ordinele 
de vanzare si de cumparare introduse de toti participantii la piata centralizata de certificate verzi, 
indiferent daca ordinele au fost sau nu executate. Registrul ordinelor de tranzacţionare a certificatelor 
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verzi păstrează toate informaţiile aferente ordinelor de tranzacţionare așa cum au fost introduse de 
către participanţii la piaţa cu menţionarea codului unic de participant care a introdus ordinul, precum 
și informaţiile asociate ordinului de către sistemul de tranzacţionare: codul unic de înregistrare al 
ordinului de tranzacţionare; informaţiile referitoare la momentul introducerii – data, ora, minutul, 
secunda, zecimea de secundă; statusul – activ, anulat, expirat, modificat, executat parţial sau integral 
și, dacă a fost executat parţial, restul rămas la tranzacţionare; momentul fiecărei modificări de status - 
data, ora, minutul, secunda, zecimea de secundă. Fiecare participant are acces oricând în timpul 
intervalului de tranzacţionare la propriul Registru al ordinelor de tranzacţionare, inclusiv în format 
editabil. 
- - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat: 

dd^2) Registrul tranzacţiilor cu certificate verzi – registrul în format electronic întocmit de 
operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează și se păstrează toate tranzacţiile realizate 
cu certificate verzi, conţinând toate informaţiile relevante: codul unic de înregistrare al tranzacţiei; 
părţile care au tranzacţionat identificate după codul unic de participant, cantitatea tranzacţionată, 
codul unic de înregistrare al ordinelor implicate, dacă vreunul din ordinele executate a fost executat 
parţial se reţine cât a rămas în sistemul de tranzacţionare spre executare; data, ora, minutul, secunda, 
zecimea de secundă când s-a realizat tranzacţia. Fiecare participant are acces oricând în timpul 
intervalului de tranzacţionare la propriul Registru al tranzacţiilor, inclusiv în format editabil. 
- - - - - - - - - - -  

gg) tranzacţionare de certificate verzi - comercializarea de certificate verzi la preţul de închidere 
al pieţei centralizate de certificate verzi sau la preţul de adjudecare/preţul negociat, după caz, pe piaţa 
contractelor bilaterale de certificate verzi, urmată de transferul certificatelor verzi din contul 
vânzătorului în contul cumpărătorului; 
Se modifică:  

gg) tranzacţionare de certificate verzi - comercializarea de certificate verzi ca urmare a executării 
unui ordin de vânzare sau cumpărare introdus în sistemul pieţei centralizate de certificate verzi de 
către un participant la piaţă și la un preţ cel puţin la fel de bun ca preţul solicitat de acesta, în condiţii 
concurenţiale, transparente și nediscriminatorii. la preţul de închidere al pieţei centralizate de 
certificate verzi sau la preţul de adjudecare/preţul negociat, după caz, pe piaţa contractelor bilaterale 
de certificate verzi. Comercializarea certificatelor verzi este urmată de transferul certificatelor verzi din 
contul vânzătorului în contul cumpărătorului, evidenţiat electronic, în timp real, în Registrul 
certificatelor verzi. 
- - - - - - - - - - -  

ii) zi de tranzacţionare - ziua lucrătoare din sesiunea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de 
certificate verzi în urma căreia se stabilesc numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare a 
certificatelor verzi între vânzători şi cumpărători. 
Se modifică: 

ii) zi de tranzacţionare – ziua lucrătoare din sesiunea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de 
certificate verzi în urma căreia se stabilesc numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare a 
certificatelor verzi între vânzători şi cumpărători. Sedinţa de tranzacţionare a pieţei centralizate de 
certificate verzi ce se derulează în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 9,00 – 14,00, pe parcursul 
căreia se pot introduce ordine de vânzare și de cumpărare de certificate verzi și, în măsura în care 
acestea sunt compatibile sub aspectul preţului, se pot încheia tranzacţii cu certificate verzi. 
 - - - - - - - - - - -  

Până la acest punct: de verificat dacă am tinut cont peste tot de faptul ca o tranzactie poate 
implica cel putin doua ordine, posibil mai multe.  
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ART. 4  
Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii: 
 

c) CBCV - contract bilateral de certificate verzi; 
Se abrogă art. 4 lit. c) 
 - - - - - - - - - - -  

j) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;  
Se abrogă art. 4 lit. j) 
 - - - - - - - - - - -  

l) PAPCBCV - preţ de adjudecare pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; 
 Se abrogă art. 4 lit. l) 
 - - - - - - - - - - -  

m) PNPCBCV - preţ negociat pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi; 
 Se abrogă art. 4 lit. m) 
 - - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat:  

o^1) ROTCV - Registrul ordinelor de tranzacţionare a certificatelor verzi 
 - - - - - - - - - - -  
Se introduce un nou alineat: 

 o^2) RTCV - Registrul tranzacţiilor cu certificate verzi 
 

ARmHE, 
Mihai Vultureanu 


