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2016 a trecut ! Trăiască 2017 ! 

 

Va fi la fel ? Adică zgomote fără logică sau rezultate. Ceva rezultate sunt. Pentru nelogică însă. 

Prin logică înţelegem mersul înainte şi nu faptul că unii câștigă pe seama celor mai mulţi. Deși 
aceasta este logica societății în care trăim. 

Pe scurt: a fost amendată legea 220. Vom vedea rezultatele. Sunt totuși multe observații de 
făcut. Mihai Vultureanu a studiat amănunțit textul nou și a elaborat observații pe care le prezentăm în 
cadrul Newsletterului. 

Nu s-a reușit nimic cu prețul apei. A rămas profund ilogica taxare pe volum de apă turbinată. Nu 
trebuie să știi hidroenergetică decât la nivelul anului 2 de facultate ca să realizezi că este aberant. Și 
totuși conducerea ANAR continuă să afirme că este bine așa. 

 

RENEXPO, târguri și conferințe internaționale organizate peste tot în Europa de mai bine de 
zece ani de REECO nu se mai organizează din 2016 la Arad și București. De ce ? Știm răspunsul. Păcat ! 

A rămas Romanian HydroPower Energy Summit 2016 organizat de GOVNET, anul acesta în 
25.02.2016, la HOTEL INTERCONTINENTAL, București. 

Și conferința Microhidroenergia în România organizată în colaborare cu ROMEXPO în cadrul 
„ExpoEnergiE 2016 Târg Internaţional de Energie Regenerabilă, Energie Convenţională, Echipamente şi 
Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze Naturale”. 

Și RoENERGY organizat de R.E.S. Group - Târg Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă 
Energetică în Construcţii (RoEnergy) anul acesta doar la Timișoara. În 2017 vor reveni în București la 
Universitatea Politehnica din București. 

 

În acest Newsletter sunt trecute în revistă activitățile ARmHE privind amendarea Legii 220/2008 
și observații punctuale referitoare la Ordonanța de Urgență. Este redat și conținutul adresei trimise 
către Ministerul Energiei privind Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii 
220/2008. 

 

În perioada 13 – 14 octombrie 2016 s-au organizat în cadrul Târgului de Energii Convenționale și 
Regenerabile, la ROMEXPO, conferințele internaționale dedicate microhidrocentralelor și energiei 
geotermale. Temele de dezbatere propuse au fost următoarele: 

- Stadiul utilizării resursei în România  
- Legislația în domeniul energiilor regenerabile  
- Fonduri europene destinate "energiei verzi" - noutăţi  
- Problematica de mediu și amenajările de microhidrocentrale / geotermale  

Cuvânt înainte  
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- Proiectarea şi construcția  
- Utilizarea materialelor locale în construcții  
- Echipamente  
- Conectarea la rețeaua națională  
- Exploatarea "la distanţă"  
- Din experiența proprietarului/operatorului; dificultăţi; costuri cu investițiile; costuri exploatare 

Au luat cuvântul Dna. Consul onorific Georgiana Pogonaru (Consulatul Onorific al Republicii 
Islanda), dl. István Jakab (Administraţia Fondului pentru Mediu - AFM), dl. Zoltan Beghe-Nagy (ANRE), 
dl. Paul Șerbănescu (Administraţia Fondului pentru Mediu - AFM), dna. María Guðmundsdóttir 
(Orkustofnun, OS – Autoritatea Națională de Energie din Islanda), dna. Manuela Horvath 
(Hidroelectrica), dna. Oana Mogoi (BCR), dl. Cristian Vuță (ISPH Project Development), dl. Jon Valur 
Smarson (România) dl. Marcel Roșca (Universitatea din Oradea), dl. Ionuț Tănase (Consiliul Județean 
Ilfov). 

 

În perioada 19-21 octombrie a avut loc în cadrul RENEXPO® Poland, 25. - 27.10.2017 Warsaw, 

7th International Trade Fair and Conferences for Renewable Energy and Energy Efficiency o conferință 

de două zile, 19 și 20 octombrie, dedicată hidroenergiei. A participat și Bogdan Popa, ARmHE, iar 

schimbul de experiență a fost benefic pentru organizatori în măsura în care Polonia se îndreaptă cu 

pași repezi către aceleași anomalii legislative pe care le trăiește România acum. Cu toate acestea, chiar 

dacă se intenționează o taxare a microhidrocentralelor din punct de vedere al apei turbinate aceasta 

se va face în acord cu energia produsă. 

 

 

 

 

ARmHE vă urează să aveți sărbători cu bucurie și liniște ! 
 

Sărbători fericite și La mulți ani ! 
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GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie 

 

Având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între producătorii de energie electrică din 

surse regenerabile și consumatorii finali, în contextul susținerii în continuare a producerii energiei din 

surse regenerabile, astfel încât să se mențină nivelul țintei naționale de 24%, cât și faptul că impactul 

posibilei creşteri pe termen scurt a facturii de energie electrică din cauza contribuției pentru 

promovarea energiei din surse regenerabile ar putea ridica probleme de suportabilitate atât pentru 

consumatorul casnic cât şi pentru consumatorii industriali, 

ținând seama că punerea în aplicare a Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, contribuie la dezvoltarea investiţiilor în domeniul producerii energiei electrice 

din surse regenerabile, având ca efect îndeplinirea obiectivului naţional privind atingerea unei ponderi 

de 24% a energiei din surse regenerabile din cantitatea de energie pe care o va consuma România în 

anul 2020, prevedere stipulată în anexa I la Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de 

modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE , 

  deoarece aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, 

ce nu suferă amânare, 

  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată și a prevederilor art. 6, litera k) 

din Legea 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare 

 

          Guvernul României adoptă prezenta ordonanță 

 

Art.I - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 

2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

1. La articolul 2, litera ak) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Participare la grupul de lucru pentru amendarea  
Legii 220 



5 Newsletter 23.12.2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

„ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii 

tehnice şi comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie 

contractată şi vândută pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică;” 

 

2. La articolul 2, după litera am) se introduc două litere noi, litera an) și ao) având următorul cuprins: 

“an) Cantitate statică anuală de certificate verzi: cantitatea totală a certificatelor verzi estimată a fi 

emisă în perioada 2017-2031 la care se adaugă cele amânate la tranzacționare în perioada 2013-2024 

împărțită la numărul de ani rămași până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare 

prin certificate verzi.  

 

ao) piața centralizată pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat:  este piața pe 

care este stabilit în mod concurențial prețul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantității 

de energie electrică tranzacționate sunt vândute la prețul de închidere stabilit în ultima sesiune de 

tranzacționare pe piața centralizată de certificate verzi, respectiv piața spot. Regulile aferente 

funcționării pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat sunt 

stabilite de către Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei și asigură separarea prețurilor 

energiei electrice și ale certificatelor verzi.”     

 

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică 

produsă din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în 

grupurile electrice care accesează acest sistem până la data de 31.12.2016, prin emiterea de către 

ANRE a unei  decizii de acreditare în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6), cu condiția depunerii la 

ANRE a documentaţiei complete necesare obţinerii acestei decizii, acceptata de ANRE prin comunicare 

transmisă solicitantului până la data de 28.12.2016.” 

 

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul 

cuprins:  

 

”(31) La acreditarea unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate 

verzi se iau în considerare și sistemele de stocare a energiei electrice, cu condiția ca sistemele de 

măsurare a energiei electrice din instalații să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru 

energia electrică produsă din surse regenerabile.  

(32) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la art. 3 

alin. (2) și se calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcțiune a 

centralelor/grupurilor respective, care îi conferă operatorului economic acreditat dreptul de a 

beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care 

se scade perioada în care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate verzi conform art. 6 

alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de întrerupere/suspendare survenite, definite conform 

reglementărilor ANRE.” 



6 Newsletter 23.12.2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 

5. La alineatul (6) al articolului 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul 

cuprins: 

 

”g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri/centrale electrice care utilizează 

surse regenerabile de energie și sunt realizate beneficiind suplimentar de unul sau mai multe ajutoare 

de stat, astfel încât numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 

(7) lit b), corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero.” 

 

6. La articolul 4, alineatul (41) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”(41) Începând cu anul 2014 - până la data de 31 decembrie 2016, 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.” 

7. La articolul 4, alineatul (42) al se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(42) Pentru perioada 2015 - 31 decembrie 2016, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă 

din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se 

stabileşte anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen 

de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.” 

 

8. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă. 

 

9. La articolul 4, după alineatul (6) se adaugă un nou alineat, alin. (61) cu următorul cuprins: 

 

“(6^1) Cantitatea statică de certificate verzi, pentru perioada 2017-2031, se stabilește de ANRE prin 

ordin, urmând ca aceasta să fie revizuită, în funcție de cantitatea de certificate verzi emisă efectiv în 

perioada anterioară revizuirii acesteia, o dată la doi ani.”    

 

10. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate 

verzi estimată pentru anul următor ținând cont de cantitatea statică de certificate verzi, consumul final 

de energie electrică estimat pentru anul următor și de impactul în factură”.  

 

11. La articolul 4, după alineatul (7) se adaugă un nou alineat, alin. (71) cu următorul cuprins: 
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”(71)Pentru anul 2017, la calculul impactului în factură se va lua în considerare prețul minim de 

tranzacționare a certificatelor verzi din anul 2017, iar pentru anii următori, prețul mediu ponderat de 

tranzacționare a certificatelor verzi din anul anterior.” 

 

12. La articolul 4, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(9) ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de 

achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantității statice de certificate verzi şi a 

consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăși impactul la consumator de 

11,1 EURO/MWh. Valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca 

Naţională a României pentru anul precedent.” 

 

13. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins: 

 

”(11) Certificatele verzi emise în condițiile alin. (1) sunt supuse tranzacționării în piața centralizată și 

capătă valoare doar în momentul tranzacționării lor.” 

 

14. La articolul 6, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

”(2^1) În perioada 1 iulie 2013 – 31 decembrie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr 

de certificate verzi, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează: 

  a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 

  b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;” 

 

15. La articolul 6, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) se va face începând cu 1 

ianuarie 2018, în tranșe egale lunare până la data de 31.12.2025.”  

 

 16. La articolul 6, alineatele (23) și (24) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 

”(23) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 

alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (21) și (25) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu 

fie subunitar. 

(24) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi 

calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică 

prevederile alin. (21) și (25).” 

17. La articolul 6, după alineatul (24) se introduc două noi alineate, alineatele (25) și (26), cu următorul 

cuprins:  
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“(25) În perioada 1 iulie 2013-31 decembrie 2024 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate 

verzi pentru centralele electrice solare, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de 

energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. 

 

 (26) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (25) se va face începând cu 1 

ianuarie 2025, în tranșe egale lunare până la data de 31.12.2030.”   

 

18. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  

”(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile 

utilizate, producătorii de energie electrică beneficiază de: 

  a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de 

probă;  

  b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi 

prevăzut la alin. (2), (4), sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu 

valoarea ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în 

calculele furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, 

dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat.” 

19. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, (91) cu următorul cuprins: 

 

”(91) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem începând cu data de 01 ianuarie 

2017 sunt valabile până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate 

verzi, respectiv până în anul 2031.” 

  

20. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii 

prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului 

anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia 

electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul 

anterior, care nu poate fi mai mare decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a 

certificatelor verzi din anul anterior.” 

 

21. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61) cu următorul cuprins: 
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”(61) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel tarziu la data de 

1 septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică și 

producătorii prevăzuți la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE.” 

 

22. La articolul 8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) și (23), nu 

poate fi inclusă în factura către consumatorul final.” 

 

23.  La articolul 10, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

 

”(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de 

Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale- Opcom" - S.A., ca operator al 

pieţei de energie electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.” 

 

24. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4), (5) și (6) având următorul 

cuprins: 

 

“ (4) Începând cu data de 01 iulie 2017 tranzacționarea certificatelor verzi se va face numai  pe piețele 

anonime centralizate organizate de OPCOM în mod transparent. ANRE va elabora până la data de 01 

aprilie 2017 cadrul de reglementare necesar. 

 (5) Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii, cu următoarea excepție: 

a) Producătorul de energie din surse regenerabile angajat într-un contract bilateral cu un furnizor 

de energie electrică, care, în situaţia în care nu poate realiza numărul de certificate verzi contractate, 

poate achiziţiona diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi; 

(6) Începând cu data de 01 ianuarie 2017 producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie care dețin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi cu 

puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, vor tranzacționa energia electrică produsă și 

certificatele verzi în cadrul pieței centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor 

de stat.”  

 

 25. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

 

”(1) Pentru perioada 2008-31 decembrie 2016, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe 

pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: 

    a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi 

    b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat. 

  (2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de 

schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.” 
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26. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins:  

 

“(11) Pentru perioada 2017-31 decembrie 2031, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe 

pieţele menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: 

  a) o valoare minimă de tranzacţionare de 25 euro/certificat; şi 

  b) o valoare maximă de tranzacţionare de 35 euro/certificat.” 

 

27. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21) cu următorul cuprins: 

 

”(21) Pentru perioada prevăzută la alin. (11), valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de 

schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.” 

 

28. La articolul 11, alineatele (3) - (5)  se abrogă. 

 

29. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

“(2) Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie 

anuală sunt obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei 

Fondului pentru Mediu la valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la 

valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.” 

 

30. La articolul 14, alineatele (2)-(5) se abrogă. 

 

31. La articolul 14, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

”(6) Persoanele fizice și juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care 

deţin capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau 

total, din fonduri structurale, livrează în rețeaua electrică energia electrică produsă de acestea cu titlu 

gratuit și au dreptul să beneficieze de reducerea prețului energiei electrice consumate din rețeaua 

electrică prin reducerea tarifului de distribuție aplicabil, în condițiile reglementărilor ANRE.” 

 

32. La articolul 14, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

”(8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, contractată și vândută pe piața 

de energie, se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și 

vândută la preț reglementat în condițiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la rețea.” 

 

33. La articolul 14, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:  
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”(9) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat respectiv prioritar la rețele în condițiile 

alin. (7) și (8).” 

34. La articolul 30, litera a)  de la alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

”a) neprezentarea de către producătorii și furnizorii menționați la art. 8 alin. (1), la termenele stabilite 

de ANRE, a datelor/informațiilor referitoare la energia electrică pentru care se stabilește obligația 

anuală/trimestrială de achiziție de certificate verzi sau furnizarea incorectă ori incompletă de astfel de 

date/informații; 

 

35. La articolul 30, la  alin. (1) după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins: 

 

”(a1) nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor și/sau a informațiilor solicitate, altele decât 

cele de la lit. a),  în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea incorectă ori incompletă a acestora;” 

 

36. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:  

 

”(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e) și f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei 

la 10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul 

persoanelor juridice. 

37. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.  

Art. II. Prevederile art. 7 din Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 

producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea 

unor acte normative se abrogă începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

 

ART. III În termen de maxim șase luni de la adoptarea prezentei ordonanțe de urgență, ANRE 

actualizează cadrul de reglementare subsecvent, ca urmare a modificărilor și completărilor prevăzute 

la art. I. 

 

 

PRIM –MINISTRU 

 

 

DACIAN JULIEN CIOLOȘ 
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NP: notă personală 

Text identic cu textul anterior. 

S-a șters din textul anterior 

ARMHE: Recomandare  

Observații față de draftul  

ORDONANȚEI DE URGENȚĂ 

pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie 

 

Având în vedere necesitatea asigurării unui echilibru între producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile și consumatorii finali… 

NP: Dar cu privire la echilibrul între producători? Ca și dintre producători și furnizori? Nimic? 

 

1. La articolul 2, litera ak) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi 

comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată şi 

vândută pe piaţa de energie electrică se garantează preluarea în reţeaua electrică;” 

ak) acces garantat la reţele al energiei electrice din surse regenerabile - ansamblu de reguli şi condiţii tehnice şi 

comerciale în baza cărora pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de 

schema de sprijin prin certificate verzi contractată şi vândută pe piaţa de energie electrică se garantează 

preluarea în reţeaua electrică; 

NP: modificare cu dedicație pentru Hidroelectrica. 

ARMHE: fără obiecții, susținem modificarea 

 

2. La articolul 2, după litera am) se introduc două litere noi, litera an) și ao) având următorul cuprins: 

“an) Cantitate statică anuală de certificate verzi: cantitatea totală a certificatelor verzi estimată a fi emisă în 

perioada 2017-2031 la care se adaugă cele amânate la tranzacționare în perioada 2013-2024 împărțită la 

numărul de ani rămași până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi. 

Observații Mihai Vultureanu 
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ARMHE: Nu apare riscul ca această cantitate statică anuală (pe baza căreia se constituie cererea, dacă am înțeles 

bine) să fie mai mare decât cea emisă? 

ao) piața centralizată pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat:  este piața pe care este 

stabilit în mod concurențial prețul energiei electrice, iar certificatele verzi asociate cantității de energie electrică 

tranzacționate sunt vândute la prețul de închidere stabilit în ultima sesiune de tranzacționare pe piața 

centralizată de certificate verzi, respectiv piața spot. Regulile aferente funcționării pieței centralizate pentru 

energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat sunt stabilite de către Autoritatea de Reglementare în 

domeniul Energiei și asigură separarea prețurilor energiei electrice și ale certificatelor verzi.” 

NP: așadar se introduce o nouă piață de energie electrică: 

-  doar pentru producătorii susținuți cu CV  

o nu se înțelege daca participarea la aceasta piață e obligatorie sau opțională; poate producătorul să 

vândă și prin intermediul altei piețe? 

o Ce înseamnă concurențial? Ofertele sunt denominalizate? Sunt ordonate și executate funcție de 

preț? Este similară PZU? 

 
- CV asociate se tranzacționează la prețul ultimei sesiuni de pe PCCV 

o textul e neclar și lasă loc pentru multe interpretări: cui se vând CV ? Cel care a cumpărat energia 

preia automat și CV la ultimul preț de tranzacționare de pe PCCV? Nu prea se înțelege nimic 

deocamdată 

- dacă această piață va funcționa în paralel cu tranzacțiile deja încheiate pe bilaterale în anii anteriori (adică 

dacă se continuă transferurile pe contractele deja existente), atunci prețul energiei electrice pe această piață 

va fi 0 în mod constant și chiar și în aceste condiții unii nu vor mai reuși să vândă nimic. Dacă participarea 

producătorilor ESRE (de fapt doar a acelora care nu au contracte în derulare) este obligatorie pe această 

piață, atunci aceștia vor ajunge în situația ca, de unde până acum nu puteau vinde CV, nu vor mai vinde nici 

energia electrică toată, ci doar o parte (furnizorii vor veni pe aceasta piață de energie electrică după ce și-au 

calculat necesarul de CV suplimentar față de contractele bilaterale în derulare; așadar, vor cumpăra energie 

electrică doar în măsura în care au nevoie de CV). 

De văzut și alte prevederi mai jos. 

ARMHE: de solicitat precizări 

 

3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:  

„(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă 

din surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, în grupurile electrice 

care accesează acest sistem până la data de 31.12.2016, prin emiterea de către ANRE a unei  decizii de 

acreditare în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6), cu condiția depunerii la ANRE a documentaţiei 

complete necesare obţinerii acestei decizii, acceptata de ANRE prin comunicare transmisă solicitantului până la 

data de 28.12.2016.” 

(3) Sistemul de promovare stabilit de prezenta lege se aplică producătorilor pentru energia electrică produsă din 
surse regenerabile, inclusiv pentru energia electrică produsă pe perioada de probă, (…) în baza deciziei de 
acreditare emise de ANRE potrivit prevederilor art. 6 alin. (6), dacă punerile în funcţiune, respectiv 
retehnologizările de grupuri/centrale se realizează până la sfârşitul anului 2016. 
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ARMHE: fără obiecții, practic se permite efectuarea probelor și după 31.12.2016. 

 

4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:   

”(31) La acreditarea unei centrale electrice pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi se iau 

în considerare și sistemele de stocare a energiei electrice, cu condiția ca sistemele de măsurare a energiei 

electrice din instalații să permită acordarea certificatelor verzi numai pentru energia electrică produsă din surse 

regenerabile.  

ARMHE: Prevederea va crește substanțial nr-ul de CV din piață și va scădea prețul energiei electrice. Cantitate 

statică anuală de certificate verzi de la 2. an) nu a luat în calcul și aceste CV. În plus centrala care utilizează 

acumulatori devine din nepoluantă (regenerabilă) poluantă (neregenerabilă), având în vedere ca acumulatorii 

sunt profund poluanți pentru mediu. Prin aceasta se încalcă sensul legii, de a susține energia regenerabilă. 

(32) Perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi este cea prevăzută la art. 3 alin. (2) și se 

calculează de la data emiterii primei decizii de acreditare după punerea în funcțiune a centralelor/grupurilor 

respective, care îi conferă operatorului economic acreditat dreptul de a beneficia de sistemul de promovare prin 

certificate verzi, în vigoare la data emiterii acesteia, din care se scade perioada în care a beneficiat de sistemul 

de promovare prin certificate verzi conform art. 6 alin. (7) lit. a), având în vedere perioadele de 

întrerupere/suspendare survenite, definite conform reglementărilor ANRE.” 

ARMHE: fără obiecții 

5. La alineatul (6) al articolului 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins: 

”g) energia electrică produsă, inclusiv în perioada de probe, în grupuri/centrale electrice care utilizează surse 

regenerabile de energie și sunt realizate beneficiind suplimentar de unul sau mai multe ajutoare de stat, astfel 

încât numărul redus de certificate verzi calculat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) lit b), 

corespunzător cumulului de ajutoare, este mai mic sau egal cu zero.” 

ARMHE: fără obiecții 

6. La articolul 4, alineatul (41) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(41) Începând cu anul 2014 - până la data de 31 decembrie 2016, 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.” 

(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. 
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ARMHE: de văzut în continuare, ce urmează. 

 

7. La articolul 4, alineatul (42) al se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(42) Pentru perioada 2015 - 31 decembrie 2016, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse 

regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi 

se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data 

comunicării acesteia de către ANRE.” 

(4^2) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de 

energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi se aprobă prin 

hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data 

comunicării acesteia de către ANRE. 

ARMHE: fără obiecții 

 

8. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă. 

(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de 

sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort şi se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului şi nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020. 

ARMHE: fără obiecții 

 

9. La articolul 4, după alineatul (6) se adaugă un nou alineat, alin. (61) cu următorul cuprins: 

“(6^1) Cantitatea statică de certificate verzi, pentru perioada 2017-2031, se stabilește de ANRE prin ordin, 

urmând ca aceasta să fie revizuită, în funcție de cantitatea de certificate verzi emisă efectiv în perioada 

anterioară revizuirii acesteia, o dată la doi ani.” 

ARMHE: fără obiecții 

 

10. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi 

estimată pentru anul următor ținând cont de cantitatea statică de certificate verzi, consumul final de energie 

electrică estimat pentru anul următor și de impactul în factură ”. 

(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată 

pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia 

electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de 

energie electrică estimat pentru anul următor. 

ARMHE: cam neclară însemnătatea acelui “ținând cont” 

11. La articolul 4, după alineatul (7) se adaugă un nou alineat, alin. (71) cu următorul cuprins: 
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”(71)Pentru anul 2017, la calculul impactului în factură se va lua în considerare prețul minim de tranzacționare a 

certificatelor verzi din anul 2017, iar pentru anii următori, prețul mediu ponderat de tranzacționare a 

certificatelor verzi din anul anterior.” 

ARMHE: fără obiecții 

 

12. La articolul 4, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(9) ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de 

certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantității statice de certificate verzi şi a consumului final de 

energie electrică din anul precedent, dar fără a depăși impactul la consumator de 11,1 EURO/MWh. Valoarea în 

lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul 

precedent.” 

(9) ANRE stabileşte prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de 
certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităţilor realizate de energie electrică din surse 
regenerabile şi a consumului final de energie electrică din anul precedent, dar fără a depăşi nivelul 
corespunzător cotelor obligatorii de energie electrică din surse regenerabile stabilite la alin. (4). 

ARMHE: ar fi preferabil să existe un mecanism sau o prevedere care să asigure preluarea a minim 90% din CV 

emise într-un an. 

 

13. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins: 

”(11) Certificatele verzi emise în condițiile alin. (1) sunt supuse tranzacționării în piața centralizată și capătă 

valoare doar în momentul tranzacționării lor.” 

ARMHE: dorim să se menționeze explicit - piața centralizată de certificate verzi organizată pe principii 

concurențiale, echitabile pentru toți participanții. 

 

14. La articolul 6, alineatul (2^1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”(2^1) În perioada 1 iulie 2013 – 31 decembrie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr de 

certificate verzi, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează: 

a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 

b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;” 

(2^1) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacţionarea unui număr de certificate 
verzi din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din 
surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013, după cum urmează: 
a) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 
b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene; 

c) două certificate verzi pentru centralele electrice solare. 

ARMHE: fără obiecții;  

 

15. La articolul 6, alineatul (22) se modifică și va avea următorul cuprins: 
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“(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) se va face începând cu 1 ianuarie 

2018, în tranșe egale lunare până la data de 31.12.2025.” 

(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (2^1) se va face începând cu 1 aprilie 
2017 pentru centralele prevăzute la alin. (2^1)  lit. a) şi c), respectiv începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru 
centralele prevăzute la alin. (2^1) lit. b), eşalonat cel mult până la data de 30 decembrie 2020. 

ARMHE: fără obiecții.  

 

16. La articolul 6, alineatele (23) și (24) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(23) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. 

b), dispoziţiile alin. (21) și (25) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar. 

(24) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de 

ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (21) și (25).” 

(2^3) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. 

b), dispoziţiile alin. (2^1) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie subunitar. 

(2^4) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi calculat de 

ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile alin. (2^1). 

ARMHE: fără obiecții. 

 

17. La articolul 6, după alineatul (24) se introduc două noi alineate, alineatele (25) și (26), cu următorul cuprins:  

“(25) În perioada 1 iulie 2013-31 decembrie 2024 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi 

pentru centralele electrice solare, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din 

surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. 

 (26) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (25) se va face începând cu 1 ianuarie 

2025, în tranșe egale lunare până la data de 31.12.2030.” 

ARMHE: fără obiecții. 

 

18. La articolul 6, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, 

producătorii de energie electrică beneficiază de: 

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă;  

b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. 

(2), (4), sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per 

MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în 

cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de 

ajutor de stat.” 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), după caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, 
producătorii de energie electrică beneficiază de: 

a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat din centrale electrice pe perioada de probă;  
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b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut la alin. 

(2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea ajutorului primit per 

MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele furnizate Comisiei Europene în 

cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă centralele electrice beneficiază suplimentar de 

ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului 

investiţional primit de producătorul de energie electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat 

verde, calculată ca medie aritmetică a valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi. 

ARMHE: fără obiecții. 

 

19. La articolul 6, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, (91) cu următorul cuprins: 

”(91) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem începând cu data de 01 ianuarie 2017 sunt 

valabile până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv până în 

anul 2031.” 

ARMHE: Obiecție - propunem reformularea textului art. 19. din prezenta OUG astfel: 

<<19. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(9) Certificatele verzi emise de operatorul de transport şi sistem începând cu data de 01 ianuarie 2016 sunt 

valabile până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, respectiv până la 

31 decembrie 2031.”>> 

 

20. La articolul 8, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi 

la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota 

anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu 

ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât 

prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată a certificatelor verzi din anul anterior.” 

(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la 

alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în funcţie de cota 

anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică furnizată şi preţul mediu 

ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul anterior. 

ARMHE: fără obiecții 

 

21. La articolul 8, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (61) cu următorul cuprins: 

 ”(61) Facturarea certificatelor verzi, respectiv regularizarea certificatelor verzi până cel tarziu la data de 1 

septembrie a fiecărui an, la consumatorii finali se realizează de către furnizorii de energie electrică și 

producătorii prevăzuți la alin. (1), în baza unei proceduri specifice elaborate de ANRE.” 

ARMHE: fără obiecții 
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22. La articolul 8, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, potrivit prevederilor art. 12 alin. (2) și (23), nu poate fi 

inclusă în factura către consumatorul final.” 

(7) Contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate, datorată potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi 

inclusă în factura către consumatorul final. 

ARMHE: fără obiecții 

 

23.  La articolul 10, alineatul (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

”(2) Cadrul de tranzacţionare a certificatelor verzi pe piaţa certificatelor verzi este asigurat de Societatea 

"Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale- Opcom" - S.A., ca operator al pieţei de energie 

electrică, conform reglementărilor emise de ANRE.” 

(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. 

ARMHE: având în vedere recomandările Comisiei Europene cuprinse în Regulamentul nr. …, precum și faptul că 

nici OPCOM SA, nici ANRE nu sunt specializate în tranzacționarea altor tipuri de active decât energie electrică și 

gaze naturale, reglementările ANRE și procedurile OPCOM vor fi avizate de Autoritatea de Supraveghere 

Financiară aceasta fiind singura instituție abilitată cu privire la dezvoltarea unor mecanisme de piața bursiere 

care să satisfacă cerințele prevăzute la art. 8. alin. (9). Așadar, propunem ca modificarea alineatului (2) să fie 

reformulata după cum urmează: 

(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 baza cărora se vor întocmi  procedurile "Operatorului Pieţei de Energie 

Electrică - Opcom" - S.A. Atât reglementările ANRE, cât și procedurile "Operatorului Pieţei de Energie Electrică - 

Opcom" - S.A. vor fi avizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara în vederea asigurării unei piețe 

transparente și nediscriminatorii în sensul asigurării unei participări echitabile a producătorilor de ESRE 

acreditați la programul de promovare cu Certificate Verzi prevăzut de prezenta Lege. 

 

Solicitam, de asemenea, modificarea art. 10. Alin. (1), întrucât prevederile acestuia intră în contradicție cu 

prevederile stipulate la art. 8 alin. (9) si, de asemenea, cu prevederile de la art. 13. din prezenta OUG. Astfel, 

propunem ca art. 10. Alin. (1) să se modifice după cum urmează: 

(1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie şi furnizorii vor tranzacţiona certificatele 

verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi. 

 

24. La articolul 10, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4), (5) și (6) având următorul cuprins: 
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“(4) Începând cu data de 01 iulie 2017 tranzacționarea certificatelor verzi se va face numai  pe piețele anonime 

centralizate organizate de OPCOM în mod transparent. ANRE va elabora până la data de 01 aprilie 2017 cadrul 

de reglementare necesar. 

 (5) Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii, cu următoarea excepție: 

a) Producătorul de energie din surse regenerabile angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie 

electrică, care, în situaţia în care nu poate realiza numărul de certificate verzi contractate, poate achiziţiona 

diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi; 

(6) Începând cu data de 01 ianuarie 2017 producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie 

care dețin centrale electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi cu puteri instalate 

de cel mult 3 MW pe producător, vor tranzacționa energia electrică produsă și certificatele verzi în cadrul pieței 

centralizate pentru energia electrică susținută prin schema de ajutor de stat.” 

ARMHE: întrucât continuarea schimburilor de certificate verzi pe contractele bilaterale deja încheiate afectează 

posibilitatea unei distribuiri echitabile între producătorii de ESRE a accesului la schema de promovare, 

propunem reformularea alin. (4) după cum urmează: 

“(4) Certificatele Verzi emise începând cu data de 01 iulie 2017 se vor tranzacționa numai pe piețele anonime 

centralizate organizate de OPCOM în mod transparent. ANRE va elabora până la data de 01 aprilie 2017 cadrul 

de reglementare necesar. 

Sau cel puțin : La art. 10 se introduc alineatele (7) si (8): 

(7) Pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2), (21), (3) și art. 12 alin. (1) și (11) fiecare furnizor are 

obligația de a achiziționa din piețele centralizate de certificate verzi prevăzute la și art. 10 alin.-le (4) și (6) un 

procent de cel puțin 60% din totalul certificatelor verzi necesare. 

(8) Neîndeplinirea obligației de la articolul precedent într-o proporție mai mare de 5% din certificatele verzi 

necesare furnizorului pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 8 alin. (2) se sancționează cf. prevederilor 

de la art. 12 alin. (23). Procentul nerealizat se reportează în anul următor. În anul următor procentul de 

nerealizare și sancțiunea se aplică asupra obligației integrale. 

 

25. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  

”(1) Pentru perioada 2008-31 decembrie 2016, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele 

menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: 

    a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi 

    b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat. 

  (2) Pentru perioada prevăzută la alin. (1), valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb 

stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.” 

(1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele menţionate la art. 10 

alin. (1) se încadrează între: 
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a) o valoare minimă de tranzacţionare de 27 euro/certificat; şi 

b) o valoare maximă de tranzacţionare de 55 euro/certificat. 

(2) În toate cazurile, valoarea în lei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca 

Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent.  

ARMHE: fără obiecții  

 

26. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins:  

“(11) Pentru perioada 2017-31 decembrie 2031, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi pe pieţele 

menţionate la art. 10 alin. (1) se încadrează între: 

  a) o valoare minimă de tranzacţionare de 25 euro/certificat; şi 

  b) o valoare maximă de tranzacţionare de 35 euro/certificat.” 

ARMHE: fără obiecții  

27. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21) cu următorul cuprins: 

”(21) Pentru perioada prevăzută la alin. (11), valoarea în lei se calculează la valoarea cursului mediu de schimb 

stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.” 

ARMHE: fără obiecții 

 

28. La articolul 11, alineatele (3) - (5)  se abrogă. 

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzacţionare prevăzute la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform 

indicelui mediu anual de inflaţie pentru anul precedent, calculat la nivelul zonei euro din Uniunea Europeană 

(UE), comunicat oficial de către EUROSTAT. 

(4) În termen de 15 zile de la publicarea oficială a indicelui mediu anual de inflaţie de către EUROSTAT, ANRE 

aprobă prin ordin valorile minime şi maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1) şi (3), aplicabile pentru 

anul în curs. 

(5) După anul 2025, valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piaţa certificatelor verzi, 

dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzacţionare aplicată în anul 2025, indexată anual în 

condiţiile alin. (3). 

ARMHE: fără obiecții. 

 

29. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“(2) Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt 

obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la 
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valoarea de 70 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de 

schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru anul precedent.” 

(2) Furnizorii, precum şi producătorii prevăzuţi la art. 8 alin. (1) care nu realizează cota obligatorie anuală sunt 

obligaţi să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachiziţionate Administraţiei Fondului pentru Mediu la 

valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachiziţionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de 

schimb stabilit de Banca Naţională a României pentru luna decembrie a anului precedent. 

ARMHE: fără obiecții 

30. La articolul 14, alineatele (2)-(5) se abrogă. 

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel 

mult 1 MW pe centrală sau 2 MW pe centrală în cazul cogenerării de înaltă eficienţă din biomasă poate fi 

vândută furnizorilor în ale căror zone de licenţă sunt situate centralele respective, la preţuri reglementate unice 

pe tip de tehnologie. Energia electrică vândută la preţ reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi*). 

(3) Furnizorii prevăzuţi la alin. (2) sunt obligaţi, la solicitarea producătorilor care utilizează surse regenerabile de 
energie, să achiziţioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în condiţiile stabilite de ANRE. 

(4) Preţurile reglementate şi regimul de comercializare a energiei electrice din surse regenerabile prevăzute la 
alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii şi vor fi notificate Comisiei Europene în condiţiile legii. 

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuţi la alin. (3) vor fi 
adresate furnizorilor precizaţi la alin. (2), de regulă, până la sfârşitul lunii octombrie a anului precedent celui de 
contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel puţin un an de zile.  

ARMHE: fără obiecții 

31. La articolul 14, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”(6) Persoanele fizice și juridice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu 

putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere 

a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau 

total, din fonduri structurale, livrează în rețeaua electrică energia electrică produsă de acestea cu titlu gratuit și 

au dreptul să beneficieze de reducerea prețului energiei electrice consumate din rețeaua electrică prin 

reducerea tarifului de distribuție aplicabil, în condițiile reglementărilor ANRE.” 

(6) Persoanele fizice şi juridice care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu 
putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi autorităţile publice care deţin capacităţi de producere 
a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parţial sau total, din fonduri structurale beneficiază din 
partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, 
financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată din reţea, conform unei metodologii 
aprobate de ANRE. 

ARMHE: fără obiecții 

32. La articolul 14, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”(8) Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie, contractată și vândută pe piața de 

energie, se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și vândută la preț 

reglementat în condițiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la rețea.” 
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(8) Pentru energia electrică care beneficiază de sistemul de sprijin prevăzut de prezenta lege, contractată şi 

vândută pe piaţa de energie, se asigură acces garantat la reţea, cu excepţia energiei electrice care este 

contractată şi vândută la preţ reglementat conform prevederilor alin. (2), pentru care se asigură accesul prioritar 

la reţea. 

ARMHE: fără obiecții 

NP: cu dedicație pentru Hidroelectrica. 

33. La articolul 14, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”(9) ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat respectiv prioritar la rețele în condițiile alin. (7) și 

(8).” 

(9) ANRE stabileşte regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar la reţele în condiţiile alin. (7) şi 
(8), inclusiv posibilitatea tranzacţionării energiei electrice în cursul zilei de operare, la propunerea operatorului 
de transport şi de sistem şi cu consultarea tuturor părţilor interesate. 

ARMHE: fără obiecții 

35. La articolul 30, la  alin. (1) după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1) cu următorul cuprins: 

”(a1) nefurnizarea/neprezentarea datelor, documentelor și/sau a informațiilor solicitate, altele decât cele de la 

lit. a), în termenele stabilite de ANRE sau furnizarea incorectă ori incompletă a acestora;” 

ARMHE: fără obiecții 

36. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:  

”(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d), e) și f) se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 

lei, în cazul persoanelor fizice, și cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice. 

ARMHE: amenda pentru punctul b) este prea blândă. Nu s-a introdus nici o sancțiune pentru infracțiunea de 

manipulare de piață. 

 

37. La articolul 30, alineatul (3) se abrogă.  

ARMHE: solicităm înlocuirea acestui articol cu un altul, poate mai puțin aspru, dar în nici un caz atât de blândă ca 

cea prevăzută la articolul 36 din prezenta ordonanță pentru punctul b). 

Art. II. Prevederile art. 7 din Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării 

producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie și privind modificarea și completarea unor acte 

normative se abrogă începând cu data de 01 ianuarie 2017. 

De verificat. 

ART. III În termen de maxim șase luni de la adoptarea prezentei ordonanțe de urgență, ANRE actualizează cadrul 

de reglementare subsecvent, ca urmare a modificărilor și completărilor prevăzute la art. I. 
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Punct de vedere ARmHE față de OUG pentru 
modificarea Legii 220 



25 Newsletter 23.12.2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 



26 Newsletter 23.12.2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 



27 Newsletter nr. 4 / 2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 

 
 În această parte vă prezentăm câteva subiecte abordate în cadrul lucrărilor conferințelor. 

 

 

Conferințele internaționale: MICROHIDROENERGIA și 
ENERGIA GEOTERMALĂ ÎN ROMÂNIA, 13 – 14 octombrie 2016 
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În perioada 19 – 21 octombrie 2016 a avut loc cea de-a șasea ediție a Târgului Internațional 

pentru Surse Regenerabile de Energie și Eficiență Energetică la Varșovia în Expocentre EXPO XXI. 

Evenimentul organizat de REECO Poland s-a desfășurat sub patronajul Ministerului Energiei și a 

Administrației locale - Marshal of the Masovian Voivodeship.  

Noile reglementări privind sursele de energie regenerabile, care au intrat în vigoare la 1 iulie 

2016, în Polonia, au iscat numeroase discuții și au ridicat o mulțime de întrebări. Legea modificată 

privind SRE determină, printre altele, noile norme privind instalațiile mici și „prosumatorii”, sistemul de 

licitație și de biomasă, precum și posibilitățile de sprijin a surselor regenerabile de energie de către 

stat. Modificările ar trebui să aibă un impact pozitiv asupra dezvoltării SRE din punct de vedere al 

economiei poloneze. Astfel, „The International Trade Fair for Renewable Energy and Energy Efficiency” 

oferă posibilitatea prezentării acestor avantaje și dezavantaje a noilor norme aprobate prin lege în 

cadrul conferințelor. În cadrul acestui târg vor fi prezenți reprezentanți din opt sectoare: bioenergie 

(energia pe bază de lemn, biomasă, biogaz, biocombustibili), energia eoliană, cogenerare, renovare de 

construcții eficiente energetic, hidroenergie, pompe de căldură, energie geotermală și solară. De 

asemenea, există posibilitatea prezentarea produselor și serviciilor de către expozanți la standurile 

oferite în cadrul târgului.  

 Pentru mai multe informații puteți accesa următoarele link-uri: 

∞ RENEXPO® Poland – 6th Polish Hydropower Conference 
∞ RENEXPO® Poland – Comunicat de presă 

În continuare vă punem la dispoziție câteva informații despre conferința dedicată sectorului 
hidroenergetic și date privind lucrările ce vor fi susținute în cadrul acesteia, dar și rezumate ale 
lucrărilor prezentate în cadrul conferinței (Book of abstracts) ce pot fi descărcate și de pe site-ul 
asociației la secțiunea EVENIMENTE sau accesând link-ul de mai jos. 

 

∞ RENEXPO® Poland – Book of abstract 

 

Polish Hydropower Conferences RENEXPO Poland 
Sursa: www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=333&L=1                    

http://www.renexpo-warsaw.com/index.php?id=333&L=1
http://www.renexpo-warsaw.com/uploads/media/RENEXPO_Poland__international_business_event_for_the_RES_industry.pdf
http://www.asociatiamhc.ro/wp-content/uploads/2016/12/PKH_2016_Book_of_Abstracts.pdf
http://www.asociatiamhc.ro/wp-content/uploads/2016/12/PKH_2016_Book_of_Abstracts.pdf
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Diverse – briefing 

o „Conducerea Hidroelectrica propune acționarilor aprobarea unui proiect de retehnologizare a 

hidrocentralei de la Mărişelu, judeţul Cluj, indică un document al companiei de stat. Investiția 

totală este estimată la 285 de milioane de lei (64,5 milioane de euro), fără TVA, finanțată din surse 

proprii. La CHE Mărişelu, de la punerea în funcţiune şi până în prezent, au fost semnalate în 

exploatare mai multe categorii de deficienţe. Prima şi cea mai importantă categorie de deficienţe la 

CHE Mărişelu o reprezintă numeroasele probleme generate de gradul mare de uzură a 

echipamentelor. A doua categorie a deficienţelor este generată de nivelul mare al umidităţii în 

centrala subterană.” 
Sursa: GreenReport, 20 aprilie 2016 - (www.energynomics.ro/ro/hidrocentrala-mariselu-propusa-pentru-retehnologizare/) 

o „Potrivit Codului Fiscal, de anul acesta, pentru clădirile hidrocentralelor, termocentralelor și 

centralelor nucleare nu se mai plătește impozit pe construcții speciale, ci impozit local pe clădiri 

nerezidențiale, aplicat și încasat de primării, în cuantum cuprins între 0,2 și 1,3% din valoarea 

impozabilă a clădirilor.” 
Sursa: Energynomics, 18 mai 2016 - (www.energynomics.ro/ro/impozitul-pe-cladiri-nerezidentiale-erodeaza-profitul-hidroelectrica/) 

o „Lumea ar putea folosi până în 2050 doar energie regenerabilă, potrivit unui studiu publicat de 

Greenpeace. Deși previziunea poate fi considerată optimistă aceasta ar putea fi posibilă doar în 

cazul în care se găsesc resursele și soluțiile necesare. Greenpeace aduce în discuție probleme care 

țin de factori tehnici, financiari și nu în ultimul rând politici, care sunt și cel mai greu de abordat.” 
Sursa: GreenReport, 3 iunie 2016 - (www.green-report.ro/cum-putea-ajunge-la-100-productie-de-energie-regenerabila-pana-2050/) 

o Prețul minim de tranzacționare al certificatelor verzi ar putea fi readus la valoarea stabilită în 2011 

de 27 de euro pentru un certificat a declarat, dl. Ciprian Glodeanu, președintele Asociației Române 

pentru Energie Fotovoltaică. Propunerea inițială era de 20 de euro pentru un certificat, față de 30 

de euro cât este în prezent, adică o reducere de 30%. Acestea sunt divergențele despre care vorbea 

ministrul energiei.” 
Sursa: GreenReport, 7 iunie 2016 - (www.green-report.ro/pretul-minim-al-certificatelor-verzi-ar-putea-fi-redus-la-27-de-euro/) 

o Dl. Niculae Havrileț a făcut următoarea precizare referitor la modificările adoptate pentru legea 

123/2012: „consider că va fi o activitate foarte greu de îndeplinit. Legea, așa cum a ieșit, nu a 

solicitat reglementări secundare în sarcina ANRE, tocmai de aceea credem că va fi foarte greu să se 

aplice aceste elemente din noua formă a legii.” „Una dintre modificările operate conferă dreptul 

producătorilor de a încheia contracte cu alți producători, realizând un mixt energetic, în scopul de a 

oferta apoi energia electrică pe piața internă sau la export.” 
Sursa: Agerpres, 7 iulie 2016 - (www.agerpres.ro/economie/2016/07/07/anre-noua-lege-a-energiei-va-fi-foarte-greu-de-aplicat-

intrucat-nu-prevede-adoptarea-unor-reglementari-secundare-15-05-18) 

 

http://www.agerpres.ro/economie/2016/07/07/anre-noua-lege-a-energiei-va-fi-foarte-greu-de-aplicat-intrucat-nu-prevede-adoptarea-unor-reglementari-secundare-15-05-18
http://www.agerpres.ro/economie/2016/07/07/anre-noua-lege-a-energiei-va-fi-foarte-greu-de-aplicat-intrucat-nu-prevede-adoptarea-unor-reglementari-secundare-15-05-18


46 Newsletter 23.12.2016                                                                                                        Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

o „Germania, Portugalia, Marea Britanie, Danemarca și Spania se bazează din ce în ce mai mult pe 

energia din surse regenerabile, iar România vrea să urmeze și ea această tendință internațională. În 

10 martie 2016, la ora 15.16, producția de energie eoliană era, potrivit datelor Transelectrica, de 

2.709 MW – cea mai mare cantitate înregistrată la noi. Ca urmare, România a redevenit exportator 

de energie. Energia eoliană a reprezentat 33% din întreaga producție energetică a acelei zile, fiind 

urmată de hidroelectrică (24,5%), nucleară și pe bază de cărbune. În total, aproximativ 18% din 

consumul energetic din România provine din surse regenerabile, nepoluante.” 
Sursa: GreenReport, 20 iulie 2016 - (http://www.green-report.ro/energia-din-surse-regenerabile-domina-piata-europeana/) 

o Costa Rica își asigură aproximativ 99% din energie din sursele regenerabile. Aici s-au dezvoltat 

hidrocentrale care asigură aproximativ 80% din energia necesară la care se adaugă și energia 

geotermală (15%), solară, eoliană și biomasă. „Investiţiile nu sunt însă noi. Se fac încă din 1950, 

când autorităţile au înfiinţat Instituto Costarricense de Electricidad. Scopul acestui institut era 

întocmai să găsească metode prin care să genereze suficientă energie pentru a alimenta întreaga 

ţară.” 
Sursa: GreenReport, 24 august 2016 - (www.green-report.ro/costa-rica-energie-regenerabila/) 

o „Ministerul Energiei analizează posibilitatea construirii mai multor hidrocentrale cu acumulare prin 

pompaj mai mici, pe tot teritoriul țării, în locul proiectului Tarnița, estimat la un miliard de euro, a 

declarat ministrul de resort, Victor Grigorescu, în cadrul unei dezbateri organizate de Comisia 

pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Vom analiza dacă, în locul proiectului Tarnița, 

putem construi centrale cu acumulare prin pompaj de puteri mai mici pe tot teritoriul țării. Nu 

există studii încă în acest sens, însă au fost făcute evaluări preliminarii. În prezent, noi studiem 

posibilitatea să alocăm bani din fonduri europene sau norvegiene pentru ca România să clarifice 

dacă, unde și cât ar putea să instaleze în acest tip de centrale. Trebuie să avem alternative pentru o 

centrală de un miliard de euro, să fie câteva centrale finanțate separat”. 
Sursa: Energynomics, 8 septembrie 2016 - (www.energynomics.ro/ro/mai-multe-centrale-mai-mici-in-loc-de-proiectul-tarnita/) 

o „Consumul a crescut cu peste nouă procente, iar energiile-regină au fost cea solară (aproape 15% 

creștere), eoliană și hidro, care au înregistrat majorări-record în perioada ianuarie–iulie 2016, 

potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS). Astfel, producţia din hidrocentrale a fost de 

12.575,1 milioane KWh în creştere cu 1.432,7 milioane kWh (+12,9%), în contrapondere cu cea din 

centralele nuclearo-electrice, care a fost de 6.251,8 milioane KWh – în scădere cu 314,9 milioane 

kWh (-4,8%) în primele șapte luni ale anului curent” 
Sursa: Energynomics, 13 septembrie 2016 - (www.energynomics.ro/ro/solarul-eolianul-si-hidro-cu-peste-10-mai-sus-in-primele-sapte-

luni/) 

o „Care sunt resursele energetice ale viitorului pentru Romania? Care este focusul strategic pentru 

creșterea performanței sectorului energetic românesc? Este sectorul energetic un motor de 

creștere economică? Acestea sunt întrebările la care va răspunde Strategia energetică a României, 

în perspectiva anilor 2030”. 
Sursa: WallStreet, 24 octombrie 2016 - (www.wall-street.ro/articol/Economie/204100/ministrul-energiei-strategia-energetica-va-

arata-care-sunt-resursele-energetice-ale-romaniei-in-viitor.html) 
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o „Strategia Energetică a României 2016-2030 ar trebui revizuită în direcţii strategice, a declarat, joi, 

Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, la conferinţa „Investiţii pentru siguranţa 

energetică a României”. Pe de altă parte, Daniela Lulache, director general al Nuclearelectrica, este 

de părere că piaţa de energie din România este parţial funcţională, fiind un amestec de piaţă 

reglementată şi liberalizată nearmonios, astfel că nici o investiţie de anvergură nu este sustenabilă. 

Cred că Strategia Energetică ar trebui revizuită în direcţii strategice. Fiecare fel de investiţie este 

diferit, cu propriul studiu de fezabilitate. Nu am făcut această strategie dedicată pentru vreun fel de 

investiţie, pentru un anume proiect. Sunt date generale luate în calcul. Dacă datele de intrare pe 

care le vom prezenta şi pe care le vom anexa la draftul final al strategiei vor fi diferite, atunci şi 

imaginea generală se poate schimba. Nu priviţi Strategia ca un element care să răspundă la toate 

întrebările pieţei, priviţi Strategia ca pe un document care stabileşte linii strategice, precizat dna. 

Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul Energiei”. 
Sursa: FocusEnergetic, 24 noiembrie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/discutii-pe-investitiile-din-strategia-energetica-

38200.html) 

o „Enel Green Power North America (EGPNA) a demarat operațiunile la prima centrală comercială, 

integrată, geotermală-hidroelectrică din lume, situată la Cove Fort în statul american Utah. EGPNA 

a introdus o tehnologie de generare complet submersibilă la o sondă geotermală de injecție, 

combinând astfel energia geotermală și hidroelectrică în aceeași unitate. Adăugarea generatorului 

hidroelectric la sonda geotermală de injecție a dus la o creștere totală de 1.008 MWh a producției 

în perioada iulie - septembrie”. 
Sursa: Energynomics, 8 decembrie 2016 - (www.energynomics.ro/ro/enel-inaugureaza-prima-centrala-comerciala-hibrida-

geotermala-hidroelectrica-din-lume/) 

o Pe site-ul Opcom s-a anunțat data de expirare a certificatelor verzi pentru luna ianuarie 2016, și 
anume: 
- La 1 ianuarie 2017 expira valabilitatea certificatelor verzi emise in luna ianuarie 2016 ale căror 

coduri încep cu 1512 și care au valabilitate 12 luni. 
- La 1 februarie 2017 expira valabilitatea certificatelor verzi emise in luna februarie 2016 ale 

căror coduri încep cu 1601 și care au valabilitate 12 luni. 
Următoarea sesiune de tranzacționare CV pe PCCV: Zilele din Intervalul de Ofertare sunt 16, 17, 18 
ianuarie 2017; Intervalul de timp în care se primesc oferte pentru tranzacţionare în fiecare zi din 
Intervalul de Ofertare este 9:00 - 14:00; - Ziua de Tranzacţionare este data de 19.01.2017; Numărul 
de CV valabile pentru tranzacționare pe PCV, la data de 09.12.2016: 7.438.680 

Sursa: Opcom, 15 decembrie 2016 - (www.opcom.ro/opcom/anunturi_stiri/anunturi_pcv.php?id_piata=4&lang=ro 

o „Etiopia a inaugurat sâmbătă barajul cel mai înalt din Africa, un proiect care ar urma să-i permită 

acestei țări aproape să-și dubleze capacitatea energetică, dar care amenință, potrivit criticilor, 

modul de viață al populațiilor locale și un lac kenyan inclus în patrimoniul mondial al umanității, 

relatează AFP. Noul baraj ar urma să atingă o capacitate de 1870 MW, ceea ce va face din el cel de 

al treilea baraj din Africa și va aduce capacitatea energetică a Etiopiei la 4.200 MW. O parte din 

energia generată de Gibe III ar urma să fie exportată în Kenya”. 
Sursa: FocuEnergetic, 19 decembrie 2016 - (http://www.focus-energetic.ro/baraj-controversat-in-etiopia-38663.html) 


