
1 Newsletter nr. 1 / 2018                                                                                                       Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 

  

ARmHE 

Newsletter 

1 / 2018 
 

© ARmHE 

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie 

 

SUBIECTE 

✓ Cuvânt înainte  

✓ Masa Rotundă ARmHE, 15 martie 2017 

✓ Conferință organizată de ARmHE (8.03.2018, 14-18), în cadrul  

Târgului EXPO ENERGIE, ROMEXPO 

✓ Innovation Norway. Programul RO-Energy – Granturile norvegiene 

✓ Consiliul concurenței – Raport privind „prețul apei”, 13 noiembrie 2017 

✓ Reglementări, legislație 

✓ Conferința: Cariera în industria energetică organizată de SIER Tineret;  

05-10 martie 2018, Universitatea Politehnica din București 

✓ Diverse - briefing  



2 Newsletter nr. 1 / 2018                                                                                                       Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 
 

Ne dorim ca începând din acest an să comunicăm cu dumneavoastră, lună de 
lună, prin intermediul acestui Newsletter – N. În cursul anului trecut am pierdut ritmul și 
ne pare rău. Vom recupera. 

 
Ne dorim să vă ținem la curent cu noutăți și evenimente din domeniul comun de 

interes legat de microhidrocentrale – MHC. 
 
Ne dorim ca acest N să creeze o legătură și între dumneavoastră: proprietari de 

microhidrocentrale, mari sau mici, dezvoltatori, consultanți, furnizori de echipamente 
sau realizatori de evenimente, conferințe, expoziții sau mese rotunde. Materialele 
informative pe care ni le trimiteți își pot găsi loc în paginile acestui N. 

 
De asemenea, pentru membrii nostri, rezervăm o secțiune în care aceștia pot 

anunța realizările din domeniu, pot formula întrebări, pot descrie situații sau probleme 
întâlnite de la care ar putea primi feedback din partea comunității legate de MHC. 

 
În secțiunea dedicată legislației, propunem spre discuție inițiative ale 

organismelor care reglementează sectorul utilizării apei și al producerii de energie 
electrică din surse regenerabile de energie. 
 

 

CUVÂNT ÎNAINTE 



3 Newsletter nr. 1 / 2018                                                                                                       Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 
 
 
Subliniem câteva dintre concluziile unei mese rotunde organizată în cadrul UPB și 

dedicată membrilor ARmHE, concluzii care, din păcate, sunt foarte de actualitate. 
 
Asociația Română pentru microhidroenergie a organizat pe data de 15 martie 

2017 Masa Rotundă destinată membrilor săi. Prin această acțiune s-a dorit stabilirea 
unor acțiuni viitoare ale ARmHE care să vină în sprijinul, atât a membrilor săi, cât și a 
proprietarilor de microhidrocentrale. 

Schimbările legislative au influențat în mod negativ dezvoltarea acestui sector, dar 
și îngreunează funcționarea microhidrocentralelor prin adăugarea unor noi taxe și 
impozite, chiria în albia minoră, chiar și chiria pe subtraversare, prețul apei turbinate și 
impozitul pe construcțiile speciale. Însă, există și imposibilitatea valorificării 
certificatelor verzi. 

Prin taxele impuse chiria pe albia minoră încalcă două legi, și anume: Legea 
Energiei Electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 și Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

Administrația Națională Apele Române – ANAR, cu aprobarea Statului Român, 
prin forțarea unor paragrafe de lege, au capabilitatea de a impune deținătorilor de 
microhidrocentrale și participarea la licitații aflate în nulitate absolută. 

În urma discuțiilor generate de aceste probleme la nivelul microhidrocentralelor 
s-au propus câteva acțiuni având ca scop soluționarea conflictelor și nemulțumirilor față 
de Statul Român: 
➢ Atacarea în instanță a Art. 2 din Ordinul 980/07.03.2011 al Ministrului Mediului și 

Pădurilor prin care se impune, pentru microhidrocentrale, închirierii domeniului 
public al statului administrat de ANAR. 

➢ Să se reia proiectul înaintat de Ministerul Energiei, dar blocat la Ministerul Mediului. 
Prin acest proiect se dorește eliminarea prețului apei pentru microhidrocentralele cu 
o putere instalată de până la 4 MW (sau să se aplice până la 10 MW). 

➢ Înaintarea unei petiții pentru eliminarea prețului apei uzinate pentru 
microhidrocentrale. 

 

Masa Rotundă ARmHE, 15 martie 2017 
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În cadrul Târgului EXPO ENERGIE care va avea loc în perioada 08-11 martie 2018 

în cadrul Centrului Expozițional Romexpo, ARmHE va organiza o: 

Conferință / Masă rotundă 

în data de 

8 martie 2018, între orele 14.00 – 18.00 

cu acces GRATUIT. 

În partea de conferință vor fi minim două prezentări: 

ARmHE, aducerea la zi a situației privind Microhidrocentralele în România 

Innovation Norway, dl. Bjorn Skjervold, Director, Innovation Norway Romania și 

Bulgaria, va avea o prezentare legată de programul Renewable Energy, Energy 

Efficiency, Energy Security, denumit pe scurt RO-Energy. 

(http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy) 

În cadrul programului de finanțare din fonduri EEA și Norvegiene, s-a realizat un 

Networking event în data de 8.11.2017, urmând a fi lansat în prima parte a anului 2018. 

Este momentul să aflăm împreună despre ce este vorba și cum anume pot fi accesate 

aceste fonduri nerambursabile destinate și proiectelor legate de microhidrocentrale și 

eficiență energetică. 

Punctul următor al N este dedicat programului RO-Energy de aceea nu insistăm 

cu descrierea lui în această secțiune. 

În partea de masă rotundă vor fi intervenții / dezbateri pe subiecte propuse de 

participanți. 

Conferință organizată de ARmHE (8.03.2018, 14-18) 
în cadrul Târgului EXPO ENERGIE, ROMEXPO 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy
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Suntem în stadiul de pregătire și semnare a contractului de parteneriat cu 

ROMEXPO. În momentul în care vor fi stabilite detaliile legate de eveniment vi le vom 

comunica. 

 

În continuare prezentăm câteva elemente privind târgul în cadrul căruia se va 

desfășura evenimentul organizat de ARmHE. 

 

 

Materialul de mai jos este preluat de pe site-ul oficial al evenimentului:  

http://www.eee-expo.ro/ 

 

A opta ediție a târgului EXPO ENERGIE va avea loc în perioada 08-11 martie 2018 

în cadrul Centrului Expozitional Romexpo, într-unul din noile spații expoziționale pe care 

Romexpo le-a inaugurat în toamna anului 2017 – Pavilionul B2! Având o suprafață totală 

de 15.300 mp, pavilionul B2 este locul ideal pentru găzduirea târgurilor și expozițiilor de 

talie internațională. 

 

EXPO ENERGIE 2018 se va desfășura în aceeași perioadă și în același pavilion cu: 

CONSTRUCT EXPO, ROMTHERM, AMBIENT EXPO și ROMENVIROTEC 

Program de vizitare: 

08-10 martie 2018 (joi-sâmbătă): între 10.00-18.00 

11 martie 2018 (duminică): între 10.00-16.00 

  

http://www.eee-expo.ro/
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Prezentarea succintă a programului Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy 

Security, denumit pe scurt RO-Energy, se găsește pe site-ul WEB al Innovation Norway: 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy 

Gestionarea programului RO-Energy și a fondurilor alocate în cadrul acestuia va fi 

făcută de către Innovation Norway, care reprezintă guvernul norvegian în străinătate. 

Detalii găsiți pe pagina Web: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/about/ 

Lansarea programului a avut loc în data de 8 noiembrie 2017 sub forma unui 

eveniment de popularizare a programului, networking, sub forma unor prezentări de 

companii din Norvegia, Islanda și România. 

Detalii privind desfășurarea acestui eveniment sunt prezentate pe pagina Web: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-

event-on-energy-programme/ 

Tot de aici pot fi descărcate și prezentările companiilor din Norvegia și Islanda, 

țările donatoare, prezentările pregătite de entități din România, printre care și ARmHE, 

precum și prezentările celor două organisme: din Norvegia, NVE – Norwegian Water 

Resources and Energy Directorate (Directoratul Norvegian pentru resurse de apă și 

energie) și, respectiv, Islanda, Orkustofnun (Autoritatea națională pentru energie din 

Islanda), prin care sunt donate și urmărite fondurile aferente programului.  

Pe site-ul programului mai există o secțiune dedicată descrierii partenerilor, 

căutării de parteneri și propunerilor efective de parteneriate, de idei, de proiecte: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/ 

Innovation Norway. 
Programul RO-Energy – Granturile norvegiene 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/about/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-event-on-energy-programme/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-event-on-energy-programme/
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/romania/ro-energy/articles/2.-norwegian-water-resources-and-energy-directorate.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/romania/ro-energy/articles/2.-norwegian-water-resources-and-energy-directorate.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/
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Foarte important: o propunere de proiect poate fi depusă de o entitate juridică din 

România, dar este de preferat să fie depusă de un parteneriat format din minim un 

partener din România, numit Aplicant principal, și un partener din Norvegia. Evident pot 

fi mai mulți parteneri. Rolul, distribuția sarcinilor și modul de repartizare al fondurilor 

vor fi stabilite printr-un acord de parteneriat. Un template (pentru exemplu) va fi 

publicat pe site-ul Innovation Norway. 

În vederea facilitării realizării de parteneriate și definitivării unor propuneri de 

proiecte, începând cu 10 ianuarie 2018 au fost lansate granturi de suport pentru 

călătorie în Norvegia sub forma unor sume fixe de 1200 Euro (lump sum). Este de 

preferat ca deplasarea să o efectueze un reprezentant al firmei din România care 

dorește să pregătească o propunere de proiect. În momentul luării deciziei privind 

deplasarea se completează on-line un formular de pe site-ul programului:  

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-
options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/ 

După obținerea acceptului din partea reprezentanților Innovation Norway se 

poate efectua deplasarea. La întoarcerea în țară se completează o cerere de rambursare 

urmând rambursarea sumei fixe menționate, 1200 Euro, către firma al cărei 

reprezentant a efectuat deplasarea. Banii se virează firmei și nu persoanei fizice. 

Descrierea detaliată a modalității de efectuare a unei vizite susținute printr-un 

asemenea grant se găsește la aceeași pagină Web cu formularul de deplasare. 

Pentru ghidare vă rugăm să vă adresați reprezentanților Innovation Norway. 

ARmHE consideră că este una dintre cele mai transparente și sigure modalități de 

susținere a unor proiecte legate de sursele regenerabile de energie, în speță MHC, în 

condițiile în care odată cu începutul anului 2017 s-au desființat schemele de CV. 

Alocarea fondurilor se face în urma unei competiții reale de proiecte! 

 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/
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ARmHE a colaborat pe parcursul anilor 2016 și 2017 cu echipa din cadrul 

Consiliului concurenței care a elaborat: 

 

Raport privind: 

Investigaţia sectorială referitoare la gestionarea resurselor de apă de suprafaţă 

şi efectele produse asupra pieţelor situate în aval (energie electrică şi irigaţii) 

 

Colaborarea a constat în ședințe și discuții, invitații și participare la evenimentele 

organizate de ARmHE. 

 

În data de 13 noiembrie 2017 a fost publicată pe site-ul Consiliului concurenței 

varianta finală a raportului. O puteți descărca de la adresa Web: 

http://www.consiliulconcurentei.ro/ro/publicatii/rapoarte-diverse.html 

Vă sugerăm să citiți Capitolul 9. Constatări, concluzii şi recomandări de la pagina 150. 

Aceste erau prefigurate în scrisoarea publicată pe site-ul Consiliului concurenței la 

lansarea versiunii de discuție a raportului. 

Considerăm că raportul reprezintă un reper pentru acțiunile viitoare legate de 

tariful perceput de Apele Române pentru apa turbinată în microhidrocentrale. 

 

 

Consiliul concurenței – Raport privind „prețul apei”, 
13 noiembrie 2017 

http://www.consiliulconcurentei.ro/ro/publicatii/rapoarte-diverse.html
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ANRE 

 
Procedura de tratare diferențiată a centralelor de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile de energie este încă în dezbatere în cadrul ANRE. 

 

NOTĂ de prezentare a proiectului „Metodologie de stabilire a cantității statice anuale de 
certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi” 

Vizualizează 
 
ORDIN nr. din . .2017 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantității statice 
anuale de certificate verzi şi a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi 

Vizualizează 
 

NOTĂ de prezentare a proiectului de ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a 
energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică 
instalată sub 100 kW aparținând persoanelor fizice către operatorii de distribuție 
concesionari 

Vizualizează 
 
ORDIN pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale 
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW aparținând 
persoanelor fizice către operatorii de distribuție concesionari 

Vizualizează 
 
 
 
 
 
 
 

Reglementări, legislație 
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GUVERNUL ROMÂNIEI  
 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 
Vizualizează 

 

Atragem atenția doar asupra următorului paragraf care rămâne să confirme ideea 

de lăsare în aer a anumitor elemente, precizări, care s-ar fi impus a fi făcute. 

 

8. Alineatul (4) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  
(4) Noile lucrări de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă trebuie să 
fie prevăzute cu instalații care să asigure în aval debitul de servitute, așa cum este 
definit la pct.26 din anexa nr.1, precum și, după caz, cu construcții care să asigure 
migrarea faunei acvatice, în special a ihtiofaunei, în vederea atingerii obiectivelor de 
mediu prevăzute la art. 21, cu respectarea prevederilor art. 24. Aceste prevederi se 
aplică şi lucrărilor de barare sau de captare a apei existente amplasate pe cursurile de 
apă, în condiţiile unor soluţii fezabile din punct de vedere tehnic şi dacă realizarea 
acestora nu implică costuri disproporţionate. 
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05-10 martie 2018, Universitatea Politehnica din București: 

http://tineret.sier.ro/cie2018.php 

 

 

 

Evenimentul este adresat, în principal, tinerilor ingineri și studenților din domeniul 

energetic și își propune să ofere informații despre programele de practică, internship, 

locuri de muncă și programe de dezvoltare profesională ale tinerilor în cadrul 

companiilor partenere. 

 

 
 

Conferința: Cariera în industria energetică 
organizată de SIER Tineret; 05-10 martie 2018, 
Universitatea Politehnica din București 

http://tineret.sier.ro/cie2018.php
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Diverse – briefing 

o „În cadrul audierilor din Comisia înfiinţată pentru a ancheta activitatea Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Energie (ANRE), Niculae Havrileţ, preşedintele ANRE, a declarat că România nu are 
suficiente capacităţi de producţie a energiei electrice, astfel că, în momentele în care consumul 
creşte, există probleme cu asigurarea alimentării şi a siguranţei sistemului energetic naţional.” 

Sursa: FocusEnergetic, 13 octombrie 2017 – (https://www.focus-energetic.ro/romania-nu-are-suficiente-capacitati-de-productie-a-

energiei-sau-este-sabotata-45296.html)  

o „Cred că este o reuşită a Ministerului Energiei şi a Guvernului României readucerea în discuţie a 
listării la bursă a Hidroelectrica. Este un semnal pentru investitori şi pentru piaţa de capital din 
România că Guvernul este orientat spre transparenţă şi spre performanţă în relaţia cu companiile 
de stat. Deocamdată, proiectul pentru listarea la bursă a Hidroelectrica este în dezbatere publică. 
Despre listarea propriu-zisă se va discuta probabil în 2018, a afirmat ministrul Energiei, domnul 
Toma Petcu.” 

Sursa: FocusEnergetic, 23 octombrie 2017 – (https://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-se-listeaza-la-anu-45534.html)  

o „În perioada 8 – 10 noiembrie a avut loc la Bucureşti Conferinţa Centrului pentru Dialog și 
Cooperare în Domeniul Energiei 16+1, ce reprezintă inițiativa României de a crea o platformă 
dinamică de relaționare pentru mediul de afaceri din Europa Centrală și de Sud-Est și China, care să 
avanseze cooperarea între cele două regiuni pe principiile formatului 16+1 în domeniul energetic. 
Având susținerea Ministerului Energiei și a Ministerului Afacerilor Externe, fără să înlocuiască 
acordurile bilaterale, Centrul își propune să capitalizeze pe Agendele şi Strategiile agreate până în 
prezent în domeniul cooperării dintre Uniunea Europeană și China, extinzând acquis-ul, bunele 
practice în domeniul legislativ, comercial sau tehnologic către statele non-UE în materie de Energii 
din surse regenerabile, Rețele Inteligente, Eficiența energetică în domeniul clădirior, Cărbune curat, 
Energie nucleară etc.” 

Sursa: FocusEnergetic, 25 octombrie 2017 – (https://www.focus-energetic.ro/tarile-din-centrul-si-estul-europei-se-intalnesc-cu-

chinezii-la-bucuresti-45585.html)  

o „Conform experților citați de publicația Tree Hugger, tranziția către 100% energie regenerabilă nu 
este doar realizabilă, ci și mai avantajoasă financiar: costul total al energiei regenerabile ar reveni la 
52 de euro per MWh față de costul actual de 70 de euro. În plus, revoluția energetică ar putea crea 
36 de milioane de joburi. Dacă energia regenerabilă ar fi implementată în proporție de 100%, 
poluarea ar fi eliminată. Planeta ar putea înregistra zero emisii toxice până în 2050. În etapa 2020-
2030, emisiile ar urma să diminueze cu 80%, ținând cont de faptul că până atunci majoritatea 
mașinilor ar fi deja electrice.” 

Sursa: GreenReport, 10 noiembrie 2017 – (https://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-vrea-sa-se-extinda-in-afara-tarii-

46035.html)  

o „Hidroelectrica vrea să se extindă în afara țării, luând în calcul inclusiv achiziția unor parcuri de 
producție energie regenerabilă, eoliene sau fotovoltaice. Domnul director, Bogdan Badea, 
precizează că acest aspect a devenit o prioritate și deja s-a demarat o acțiune de actualizare a 
planului de afaceri al Hidroelectrica. Prin aceasta se dorește să se coreleze listarea companiei și cu 
ideea de investi în afară, de a se extinde pe plan regional sau chiar mondial.” 

Sursa: FocusEnergetic, 11 noiembrie 2017 – (https://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-vrea-sa-se-extinda-in-afara-tarii-

46035.html)  
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o „Operatorul Comercial al Pieţei de Energie (OPCOM) a publicat nivelurile de preţ pentru licitaţiile de 
achiziţie a energiei de pe Piaţa Centralizată a Serviciului Universal (PCSU) pentru primul trimestru al 
anului viitor. Preţurile maxime pentru energie sunt cu până la 15% mai mari decât cele de la 
licitaţia pentru ultimul semetru al acestui an. Preţul maxim acceptat de OPCOM pentru 
producătorii de energie care se vor înscrie cu oferte de vânzare la licitaţiile cu preţ descrescător 
pentru energia livrată pe PCSU pentru consumatorii casnici care răman la serviciul universal este de 
246 lei/MWh pentru energia livrată în bandă. Preţul este cu 4,6% mai mare decât cel maxim afişat 
anterior licitaţiilor pentru trimestru patru al acestui an (235 lei, licitaţia a fost adjudecată la 230 de 
lei).” 

Sursa: Digi24, 27 noiembrie 2017 – (https://www.digi24.ro/stiri/economie/consumatori/energia-se-va-scumpi-si-in-2018-836002)  

o „În ceea ce privește amendamentele la Legea energiei, votate de Parlament la data de 13 decembrie 
2017, prin care toate tranzacțiile cu energie electrică la prețuri negociate pe piața liberă, încheiate 
de producătorii de energie electrică cu o capacitate instalată totală de peste 5 MW, inclusiv 
producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie cu o capacitate instalată totală 
de peste 5 MW trebuie să fie realizate pe o piață organizată începând cu 1 ianuarie 2018.” 

Sursa: Opcom, 19 decembrie 2017 – (http://www.energynomics.ro/ro/hidroelectrica-are-sprijinul-guvernului-pentru-finalizarea-

lucrarilor-de-pe-raul-jiu/)  

o „Secretarul de stat în Ministerul Energiei Andrei Maioreanu și Bogdan Badea, Președintele 
Directoratului Hidroelectrica au participat la Târgu Jiu, la o dezbatere organizată de prefectura 
județului Gorj și de Consiliul Județean Gorj. Potrivit celor prezenți la discuții se impune găsirea de 
urgență a unor soluții pentru punerea în siguranță a lucrărilor deja efectuate, în mare parte 
aproape de finalizare. Potrivit companiei, gradul de realizare al C.H. Dumitra este de 98%, circa 90% 
la CH Bumbești și peste 70% pentru montarea de echipamente. În ceea ce privește 
microhidrocentrala de la Livezeni, s-au executat lucrări în procent de 55%.” 

Sursa: Energynomics, 12 ianuarie 2018 – (http://www.energynomics.ro/ro/hidroelectrica-are-sprijinul-guvernului-pentru-finalizarea-

lucrarilor-de-pe-raul-jiu/)  

o Parlamentul European a confirmat propunerea comisiei parlamentare de a avea o țintă obligatorie 
de 35% de eficiență energetică în UE, un minimum de 35% din surse regenerabile în consumul brut 
final de energie și, respectiv, de 12% în transport, până în 2030. Pentru a atinge aceste ținte 
generale, statele membre trebuie să își stabilească propriile ținte care să fie monitorizate și 
realizate conform unei alte propuneri legislative, votate separat, privind guvernanța uniunii 
energetice.” 

Sursa: GreenReport, 18 ianuarie 2018 – (https://www.green-report.ro/parlamentul-european-pregateste-negocierile-pentru-noile-

tinte-de-eficienta-energetica-si-energie-din-surse-regenerabile/)  

o „Consumul de energie tradițională și cel de energie regenerabilă vor ajunge la egalitate în Europa, 
cu douazeci de ani înaintea SUA. În plus, se estimează că, până în anul 2022 în Europa şi 2021 în 
Oceania, costurile de generare şi stocare autonomă a energiei vor fi similare cu costul de achiziţie a 
energiei de la un furnizor, se arată în noul studiu realizat de EY. Rezultatele studiului arată că 
pieţele americane vor atinge paritatea off-grid într-un orizont de timp mai mare, de exemplu în 
2042 în regiunea de sud-est, unde sectorul energetic este complex şi foarte regionalizat.” 

Sursa: GreenReport, 22 ianuarie 2018 – (https://www.green-report.ro/consumul-de-energie-traditionala-si-cel-de-energie-

regenerabila-egalitate-europa/)  



                                                    

Str. Constantin Nacu, nr. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poştal: 020995 

Tel: (021) 327 8100. Fax: (021) 312 4365. E-mail: anre@anre.ro. Web: www.anre.ro 

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI 

Departamentul pentru Eficienţă Energetică  
Direcția Generală Eficienţă în domeniul Producerii, Transportului, Distribuţiei 

şi Furnizării de Energie 

Notă de prezentare 

a proiectului “Metodologie de stabilire a cantității statice anuale  de certificate verzi şi a cotei 

anuale obligatorii  de achiziţie de certificate verzi” 

În conformitate cu prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2017 privind 

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

energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative, ANRE 

actualizează cadrul de reglementare, ca urmare a modificărilor și completărilor prevăzute la art. I din 

OUG nr. 24/2017, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordonanței. 

Principalele modificări aduse Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare și care au impact asupra Metodologiei de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie 

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

certificate verzi și a celor de achiziție de certificate verzi aprobată prin Ordinul ANRE nr. 41/2016 se 

referă în principal la: 

- Renunțarea, începând cu data intrării în vigoare a OUG  nr. 24/2017, la cotele anuale obligatorii 

de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de 

promovare prin certificate verzi, prin înlocuirea acestora cu cantitatea statică anuală de 

certificate verzi; 

-  Modificarea modului de calcul a cotei anuale obligatorii, estimate și finale, de achiziție CV; 

- Introducerea la contravenții și a faptei privind neachiziția trimestrială de CV, conform art. 12 

alin. (23) din Legea nr. 220/2008, cu modificările și completările ulterioare; 

- Modificarea amenzii prevăzută pentru neachiziția trimestrială de CV, în sensul introducerii 

amenzii progresive, în funcție de numărul de abateri înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici 

consecutivi de la prima abatere; 

- Modificarea contravalorii unui CV neachiziționat la nivel de an de analiză, în sensul scăderii 

acesteia de la 110 Euro/CV neachiziționat  indexat la 70 Euro/CV neachiziționat. 

Observatiile se transmit prin e-mail, la adresele de e-mail ion.dumitru@anre.ro,  mjisa@anre.ro si 

nstanciu@anre.ro.  

Termenul de transmitere a observatiilor este 30 de zile de la data publicării pe site a documentului de 

discuție, respectiv 29 iunie 2017, inclusiv. 

mailto:ion.dumitru@anre.ro
mailto:mjisa@anre.ro
mailto:nstanciu@anre.ro
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ORDIN  nr.             din           .      .2017 

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantitatii statice anuale  de certificate 

verzi şi a cotei anuale obligatorii  de achiziţie de certificate verzi 

  

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (61), (62), (7) și (9), ale art. 8 alin (1) - (3), ale art. 10 

alin. (2), precum și ale art. 12 alin. (1), (11), (23) și (25) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), ale art. V din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru 

modificarea unor acte normative, ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor 

naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 

495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de 

consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile și completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 160/2012,  

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 

ordin:  

 

Art. 1 - Se aprobă „Metodologia de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi şi a cotei 

anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi” prevăzută în anexa care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice și Societatea "Operatorul Pieței de 

Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

Art. 3 – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 
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stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate 

verzi, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 734 din 22.11.2016. 

Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si intra in vigoare la 

data de 1 septembrie 2017. 
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               Anexă 

Metodologie de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale 

obligatorii de achiziţie de certificate verzi 

 
 

CAPITOLUL  I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Secţiunea 1 

Scop şi domeniul de aplicare 

 

AArrtt..  11..  Prezenta Metodologie de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi  şi a 

cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, denumită în continuare Metodologie, 

stabileşte: 

a) modul de calcul al cantitatii statice anuale de certificate verzi, în conformitate cu 

prevederile art. 4 alin. (61) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a  producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;    

b) modul de calcul al cantitatii statice anuale de certificate verzi care beneficiază de 

sistemul de promovare prin certificate verzi; 

c)      modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi; 

d)   modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neindeplinirii cotei anuale 

estimate de certificate verzi, pentru fiecare trimestru de analiză de către operatorii economici 

cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi; 

e)  modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de 

achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie 

de achiziţie de certificate verzi; 

f)  modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie 

de certificate verzi. 

 

AArrtt..  22..  (1) Prezenta metodologie se aplică: 

a) operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea 

îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi; 
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b) producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de 

certificate verzi;   

c) consumatorilor industriali electro – intensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor 

art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a  producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;   

d) Operatorului de Transport şi de Sistem;  

e) Operatorului Pieţei de Certificate Verzi;  

(2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate 

cu prevederile prezentei metodologii. 

 

Secţiunea a 2 - a 

Definiţii şi abrevieri 

 

AArrtt..  33..  (1) Termenii folosiţi 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, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

(2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:  

a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc, atât cota obligatorie de achiziţie de certificate 

verzi, cât şi operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au 

îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora; 

b) certificat verde blocat temporar – certificatul verde considerat pentru îndeplinirea cotei 

anuale obligatorii estimate aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu 

obligație de achiziție de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacționării acestuia pe perioada de 

blocare. Certificatul verde este blocat temporar în contul propriu al operatorului cu obligație de 

achiziție de certificate verzi din registrul de certificate verzi, de către operatorul pieței de certificate 

verzi, în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză;  

c) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei 

anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de 
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obligaţie; în această categorie intră şi certificatul verde emis unui producător de energie electrică 

din surse regenerabile de energie înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru 

modificarea unor acte normative, care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate 

la momentul tranzacţionării şi este utilizat pentru cota anului de analiză; 

d) certificat verde expirat  – certificatul verde emis unui producător de energie electrică din 

surse regenerabile de energie înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte 

normative, a cărui perioadă de valabilitate a încetat și se găsește în contul unui operator economic 

cu obligație de achiziție de certificate verzi, în perioada de așteptare a calculării cotei anuale 

obligatorii de achiziție de certificate verzi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 

Domeniul Energiei;  

e) certificat verde transferat – certificatul verde care este mutat de către operatorul pieței de 

certificate verzi din contul producatorului, in calitate de vânzător în cel al furnizorului, in calitate de 

cumpărător  în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieței de certificate verzi 

a confirmării de încasare a contravalorii certificatelor verzi vândute de către vânzător sau 

certificatul verde mutat din contul de producător în cel de furnizor (pentru cazul producătorului de 

energie electrică din surse regenerabile care are și obligația legală de achiziție de certificate verzi) 

în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieței de certificate verzi a cererii de 

transfer în acest sens; 

f) cota anuală obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi - cota estimată de 

achiziţie de certificate verzi și impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate 

verzi pentru anul t, care se stabilește prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro în cursul lunii 

decembrie a anului t-1 şi pentru care se aplică sancțiuni de către Autoritatea Naţională de 

Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale în vigoare, în caz de neîndeplinire 

a acesteia pentru fiecare trimestru n al anului t; 

g) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi – cota de achiziţie de certificate 

verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de 

analiză t, bazată pe valori realizate, care se stabilește prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro 

până la 1 martie a anului următor celui de analiză (t+1) şi pentru care, în caz de neîndeplinire, se 

http://www.anre.ro/
http://www.anre.ro/
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aplică penalităţi de către Administrația Fondului pentru Mediu în baza deciziei Autorității Naţionale 

de Reglementare în Domeniul Energiei ;  

h) consum final de energie electrică – suma consumurilor de energie electrică realizate de 

consumatorii finali de energie electrică din România; 

i) consum final exceptat de energie electrică – cantitatea de energie electrică consumată de 

consumatorii electro-intensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din 

Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de 

exceptare emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în 

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările și completările 

ulterioare; 

j)    energie electrică facturată – cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise în 

trimestrul n din anul de analiză t; 

 k)  energie electrică furnizată – cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise 

pentru anul de analiză t și care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție  de CV pentru 

anul anterior, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, 

nefacturată, estimată și înregistrată în contabilitate, cât și cantitatea de energie electrică consumată 

de furnizorii de energie electrică și/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea 

locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, în anul de analiză t și care nu 

a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior; 

 l)  energie electrică livrată – cantitatea de energie electrică indicată de grupurile de măsurare a 

energiei electrice furnizate/utilizate pentru consum final și confirmată de operatorul de rețea, după 

caz;  

m) factor de capacitate – raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia 

electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, 

exprimat în procente; 

n) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi – orice operator economic 

care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de 

achiziţie de certificate verzi: 

i. furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată către consumatorii finali sau 

pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii; 
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ii. producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 

racordaţi prin linii directe de centrala electrică;  

iii.  producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii 

de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului  propriu tehnologic.  

Notă: În înțelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem 

se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor 

proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 

electrice de distribuție/transport. 

o) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator 

economic, persoană fizică sau juridică care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile; 

p) sistem de promovare – sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse 

regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de 

certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

q) trimestru de analiză – trimestrul din anul de analiză pentru care s-a stabilit cota estimată de  

achiziție de certificate verzi și pentru care ANRE verifică îndeplinirea acesteia de către fiecare 

operator economic menţionat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi stabileşte operatorii economici care nu 

şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi, numărul de CV neachiziţionate de aceştia. 

 

(3)  În înțelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem 

se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor 

proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 

electrice de distribuție/transport. 

 

AArrtt..  44..  Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie: 

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ; 

b) CFEE – Consum final de energie electrică, exprimat în MWh; 

c) CFEEi – Consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, exprimat în 

MWh; 

d) CFEE estimat, exceptat - Consum final de energie electrică estimat a fi exceptat, exprimat în 

MWh; 
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e) CFEEexceptat - Consum final exceptat de energie electrică, exprimat în MWh; 

f) CV –  Certificat verde; 

g) ccv estimată, t – Cota obligatorie estimată de achiziţie de CV pentru anul t, exprimată în 

CV/MWh;  

h) c1
cv, estimată, t - Cota obligatorie corectată estimată de achiziţie de CV pentru anul t, având in 

vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final prevăzut la art. 4 alin. (7) 

din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 

surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

i) ccv, t - Cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh; 

j) c1
cv, t - Cota obligatorie corectată de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având 

in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final prevăzut la art. 4 alin. 

(9) din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

exprimată în CV/MWh; 

k) q CV, t – Cantitatea statica de certificate verzi pentru anul t, exprimată în CV/an; 

l) q1
CV, t – Cantitatea statica de certificate verzi pentru anul t care beneficiază de sistemul de 

promovare, având in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final 

prevăzut la art. 4 alin. (7) și alin. (9) din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, exprimată în CV/an; 

m) E-SRE – Energie electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie, exprimată în MWh; 

n) FCj – Factor de capacitate, pe tip de tehnologie de producere j (eolian, solar, hidro și 

biomasă), exprimat în %; 

o) ICV, t – Impactul mediu al CV in factura consumatorului final de energie electrică, pentru 

anul t, exprimat in lei/MWh; 

p) ICV,CAP - Impactul mediu al CV in factura consumatorului final de energie electrică prevăzut 

la art. 4 alin. (7) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, exprimat in lei/MWh; 

q) HG nr. 495/2014 – Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie; 
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r) HG nr. 1014/2016 - Hotărârea Guvernului nr. 1014/2016 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 2017 ; 

s) Lege – Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 

din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

t) n – Trimestrul de analiză; 

u) NCVi nec  – Numărul de CV  necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul 

de analiză t/trimestrul de analiză n; 

v) NCVi   – Numărul de CV  achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/ 

trimestrul de analiză n; 

w) NCV i, neachiz  – Numărul de CV  neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea 

cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n; 

x) OUG nr. 24/2017 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi 

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

energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative; 

y) OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem; 

z) OPCV – Operatorul Pieţei de Certificate Verzi; 

aa) Pi  – Putere electrică instalată a centralei/etapei din centrală/grupului de producere E-SRE, 

exprimată în MW;  

bb) RCV – Registrul de certificate verzi administrat de operatorul pieței de certificate verzi; 

cc) SEN – Sistemul electroenergetic national; 

dd) SRE – Surse Regenerabile de Energie; 

ee) Si,t/Si,trim n – Suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV 

neachiziţionate pentru anul de analiză t/trimestru de analiză n; 

ff)  St – Suma bănească totală rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei 

obligatorii de CV pentru anul de analiză t; 

gg)  t –     Anul de analiză;  

hh)  t-1 – Anul în care se estimează cota de CV pentru anul t, respectiv anul în care se estimează 

cantitatea statică de CV pentru anii t și (t+1); 

ii)  t+1 – Anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV 

pentru anul de analiză t. 

 

 



10 

CAPITOLUL II 

STABILIREA CANTITĂȚII STATICE ANUALE DE CERTIFICATE VERZI PENTRU 

URMĂTORII DOI ANI  

 

AArrtt..  55..  ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la 30 iunie a 

anului t-1, asupra nivelului cantității statice de CV pentru anii t și t+1 care beneficiază de sistemul 

de promovare, exprimată în CV/an, având în vedere următoarele:  

a. Cantitatea statică anuală de CV legal stabilită pentru anii (t-3) și (t-2), respectiv qCV,t-3 și  

qCV,t-2; 

b. Cantitatea statică anuală de CV pentru anii (t-3) și (t-2) care beneficiază de sistemul de 

promovare, având in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final 

prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege, respectiv q1
CV, t-3 și q1

CV, t-2; 

c. Perioada rămasă pentru aplicarea cantității statice de CV, respectiv perioada cuprinsă 

între anii t și 2031. 

 

AArrtt..  66..   Cantitatea statică de CV pentru anii t și  (t+1) se calculează cu următoarea formulă:  

 

            qCV,t  =[ (qCV,t-3 - q1
CV, t-3) +( qCV,t-2 - q1

CV, t-2) + qCV,t-1 * (2031-t+1)] / (2031-t+1) [CV/an]      

 

          

 

CAPITOLUL III 

STABILIREA COTEI ESTIMATE DE ACHIZIŢIE DE CV PENTRU ANUL URMĂTOR t  

ȘI A GRADULUI DE REALIZARE A ACESTEIA AFERENTE TRIMESTRULUI DE 

ANALIZĂ 

 

Secțiunea 1 

Stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t (ccv estimat,t) 

 

Art. 7. (1) Cota obligatorie estimată de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t se calculează ca 

fiind raportul dintre cantitatea statică de CV pentru anul t stabilită în condițiile art. 4 alin. (62) din 

Lege şi consumul final de energie electrică estimat diminuat cu consumul final exceptat de energie 

electrică estimat pentru aceeaşi perioadă: 
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texceptatestimatt

tCV,

t,
CVestimat

CFEECFEE

q
=c

,,
                       [CV/MWh] 

                      unde: CFEEt reprezintă consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru 

anul t și se determină pe baza consumului final de energie electrică estimat 

pentru anul t utilizat la rularea soft-ului PLEXOS Integrated Energy Model; 

CFEE estimat,exceptat,t  reprezintă consumul final exceptat estimat in anul t-1 pentru 

anul t, comunicat de Ministerul Economiei. 

(2) Consumul final estimat a fi exceptat de energie electrică pentru anul t prevăzut la alin. (1) se 

determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anii anteriori, inclusiv modificări ale 

acestora, precum și cele noi avute în vedere a fi emise în cursul anului t. Acordurile de 

exceptare avute în vedere a fi emise pe parcursul anului t se consideră având la bază 

următoarele: 

a) începând cu 01 ianuarie a anului t se ia în calcul jumătate din consumul final exceptat de 

energie electrică estimat pentru anul t 

b) începând cu 01 iulie a anului t se ia în calcul și cealaltă jumătate din consumul final 

exceptat de energie electrică estimat pentru anul t. 

 

Art. 8. (1) Se calculează impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie 

electrică pentru anul t ca fiind produsul dintre cota estimată de achiziție de CV pentru anul t 

stabilită la art. 7 alin. (1)  și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe piața centralizată anonimă spot 

de CV în primele 11 luni ale anului t-1. 

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018, impactul mediu al CV estimat în 

factura consumatorului final de energie electrică se calculează ca fiind produsul dintre cota 

estimată de achiziție de CV stabilită la art. 7 alin. (1) și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe 

piața centralizată de CV anonimă spot de CV în perioada aprilie –noiembrie a anului 2017. 

Art. 9. (1) Se compară impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie 

electrică calculat conform art. 8 cu cel prevăzut la art. 4 alin. (7) din Lege. 

(2) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 8 este mai mic sau egal cu cel prevăzut 

la art. 4 alin. (7) din Lege, atunci cota estimată de achiziție de CV pentru anul t,  c1
CV, estimat, t, este 

egală cu cea calculată conform art. 7 alin. (1). 
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(3) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 8 este mai mare decât cel prevăzut la 

art. 4 alin. (7) din Lege, atunci cota estimată de achiziție de CV pentru anul t se va ajusta, după cum 

urmează: 

 a) se calculează raportul Rt dintre impactul mediu prevăzut la art. 4 alin. (7) din Lege și cel 

calculat la art. 7 alin. (1): 

                                           
tCV

CAPCV

t
I

I
=R

,

,
 

 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica cantității statice de CV pentru anul t (q1
CV,t): 

                                         tCV,ttCV xqR=q1

,  

 c) se calculează cota estimată de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de cantitatea statică 

de CV recalculată conform lit. b): 

                                         
texceptatestimatt

tCV,

testimat,CV, CFEECFEE

q
=c

,,

1

1


                      [CV/MWh] 

Art. 10.  În luna decembrie a anului t-1, ANRE stabilește prin ordin și publică pe site-ul propriu, 

pentru anul t, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 9 alin. (2) sau 

alin. (3) lit. c). 

 

Secțiunea a 2 -a 

 

Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate 

verzi aferente trimestrului de analiză  

 

Subsecţiunea 2.1 

Stabilirea numărului de CV necesar a fi deţinute de către fiecare operator economic cu 

obligație de achiziție de CV, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziție 

de CV aferentă trimestrului de analiză (NCVi nec,trim. n) 

 

Art. 11. Stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t 

se realizează de către ANRE pentru trimestrele I – IV din anul respectiv t. 
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Art. 12.  (1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligație de achiziție i trebuie să le 

dețină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferentă 

trimestrului de analiză n (NCVi nec,trim. n) se determină astfel:  

)(9,0 .,,.,,,
1

.,, ntrimexceptatintrimitestimatCVntrimneci CFEECFEExxcNCV   

unde:  CFEE i, trim. n  = energia electrică facturată clienților finali/utilizată pentru consumul final de 

energie electrică de către operatorul economic i cu obligație de achiziție de CV în 

trimestrul de analiză n,  

          CFEE i, exceptat, trim. n  = consumul final exceptat facturat in trimestrul de analiză n pentru anul t 

al furnizorului i,  și 

            c1 CVestimat,t   = cota obligatorie estimată de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t, 

conform art. 9 alin. (2) sau alin. (3) lit. c). 

(2) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru trimestrul de analiză n 

este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos 

la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare. 

(3) Până cel târziu în a 17 a zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n, ANRE publică 

pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV 

pentru trimestrul de analiză n şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii 

estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t. 

 

 

Subsecţiunea 2.2 

Stabilirea numărului de certificate verzi neachiziționate de fiecare operator economic cu 

obligație de achiziție de CV pentru trimestrul de analiză n (NCVi,neachiz,trim.n), respectiv a 

sumei de bani datorată de acesta          

  

Art. 13.  (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligație de achiziție de CV în 

contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză  

și care este considerat la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de 

achiziție de certificate verzi aferentă trimestrului de analiză n, NCVi,trim.n, este constituit din CV 

înregistrate în RCV numai cu starea “valabile” și „expirate”, fără atributul “blocate” sau  “blocate – 

temporar.” 

(2) OPCV publică pe site-ul propriu, în prima zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului 

n+1 pentru trimestrul n, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de 



14 

CV pentru trimestrul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația 

contului fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi 

lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză. 

(3) La stabilirea listei prevăzută la alin. (2), OPCV ia în considerare și următoarele CV: 

a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 

în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în ultima zi 

lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză;  

b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 

se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii 

următoare trimestrului de analiză, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație de achiziție 

CV. 

   

Art. 14 (1)  Pentru trimestrul de analiză n, un operator economic i care deţine un număr NCVi,trim. n 

de certificate verzi: 

a)  şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă 

NCVi,trim. n ≥ NCVi, nec ,trim. n ; 

b)  nu şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă 

NCVi,trim. n < NCVi, nec,trim. n. 

 

(2)  Dacă numărul de CV deţinute de operatorul economic i pentru trimestrul de analiză n, NCVi,trim. 

n este mai mic decât NCVi nec,trim. n, atunci operatorului economic i respectiv i se aplică sancțiunea 

prevăzută la art. 30 alin. (23) din Lege, pentru numărul de CV neachiziționate pentru trimestrul de 

analiză n ( ntrimneachiziNCV .,, ), după cum urmează: 

a) avertisment scris, în cazul primei abateri; 

 

b) amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) din Lege, în cazul celei de-a doua abateri 

înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere. 

În această situație, suma Si,trim. n aferentă CV neachiziţionate de către operatorul economic i, 

pentru trimestrul de analiză n, se calculează, după cum urmează: 

                                      tntrimneachizintrimi xVNCVS max,.,,.,  ,                                   [lei] 

unde,                           ntrimintrimnecintrimneachizi NCVNCVNCV .,.,,.,,                                               
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 Vmax, t = valoarea maximă de tranzacţionare a certificatului verde pentru anul  

t, conform art. XIII alin. (1) lit. b) și alin. (2) din OUG nr. 24/2017. 

 

c) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) din Lege și, după caz, cu amendă cuprinsă între 1-5% 

din cifra de afaceri din anul precedent pentru persoane juridice care nu sunt acreditate pentru 

sistemul de promovare prin CV, respectiv cu suspendare prin decizie ANRE a emiterii de CV până 

la concurența cu numărul de CV neachiziționate pentru operatorii economici și persoane fizice 

acreditate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi 

de la prima abatere. 

 

Art. 15. (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzută la art. 13 alin. (2) se 

transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. 

Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare. 

(2) În a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ora 14.00, 

OPCV publică lista corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de 

achiziție de CV pentru trimestrul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în 

vedere situația la zi a contului fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV 

și cu considerarea următoarelor CV: 

a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 

în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în cea de-a 5-a zi 

lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ora 11.00;  

b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 

se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, în cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a 

doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, până la ora 11.00, în cazul producătorului de E-

SRE care are și obligație de achiziție CV. 

 

Art. 16. (1) În a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, până 

la ora 16.00, ANRE emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota 

obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n, inclusiv numărul de CV 

pe care aceştia nu le-au achiziţionat.   

(2)     Stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate 

verzi aferentă trimestrului de analiză n se realizează în baza listei prevăzută la art. 15 alin. (2) și  

publicată de OPCV. 
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(3) În termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1) se intocmesc 

documentele pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege.  

(4)    În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au 

îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a 

numărului de CV neachiziţionate de aceştia se constată o eroare în raportarea transmisă de 

operatorii economici cu obligație de achiziție de CV sau de OPCV, se procedează după cum 

urmează: 

a) în cazul în care, eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligație de achiziție de 

CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), prin reducerea numărului de 

CV neachiziționate, în sensul scăderii cantității de energie electrică raportată inițial 

pentru trimestrul de analiză n, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii 

documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și se face dovada asupra 

numărului de certificate verzi deținut în contul de furnizor la data emiterii deciziei, iar 

cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în trimestrul de analiză n 

corespunde rapotării corectate, ANRE corectează cantitatea de energie electrică 

respectivă și procedează la modificarea deciziei și înștiințarea OPCV asupra numărului 

de CV corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV; 

b)  în cazul în care, eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligație de achiziție 

de CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), în sensul creșterii 

numărului de CV neachiziționate, este comunicată ANRE până cel târziu la data 

intocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și se face dovada că 

la data emiterii deciziei cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în 

trimestrul de analiză n corespunde rapotării corectate, ANRE corectează cantitatea de 

energie electrică respectivă și procedează la modificarea deciziei și înștiințarea OPCV 

asupra numărului de CV corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV; 

c)   în cazul în care, eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute 

la alin. (1) în sensul eliminării unui operator economic sau diminuării numărului de CV 

din decizie, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii documentelor 

pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege, impreună cu documentele justificative 

aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei și la înștiințarea atât a operatorilor 

economici în cauză cât și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 

actualizării corespunzătoare a RCV;   
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d)    în cazul în care, eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute 

la alin. (1) în sensul includerii unui operator economic sau creșterii numărului de CV 

din decizie, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii documentelor 

pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege, impreună cu documentele justificative 

aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei și la înștiințarea atât a operatorilor 

economici în cauză cât și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 

actualizării corespunzătoare a RCV.  

(5)  În cazul în care, eroarea este determinată de ANRE, aceasta se corectează la momentul 

identificării, cu modificarea corespunzătoare a deciziei prevăzută la alin. (1), dacă este cazul, dar nu 

mai mult de data intocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și cu 

înștiințarea operatorilor economici în cauză și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 

actualizării corespunzătoare a RCV. 

(6) În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au 

îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a 

numărului de CV neachiziţionate de aceştia se constată o eroare care nu conduce la modificarea 

deciziei, ANRE procedează la corectarea situației și înștiințarea OPCV asupra numărului de CV 

corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV, indiferent de momentul identificării 

acesteia. 

(7) Erorile de raportare de la alin. (4) comunicate ANRE după data intocmirii documentelor 

pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege nu mai sunt luate în considerare. 

(8) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligație de 

achiziție de CV ca urmare a faptului că acesta și-a îndeplinit obligația de achiziție de CV dovedită 

cu documente justificative, dar pentru care au fost intocmite documente pentru aplicarea amenzii 

prevăzute de Lege.  În această situație, ANRE solicită OPCV corectarea situației contului din RCV 

a operatorului economic în cauză. 

 

Subsecţiunea 2.3 

Raportările trimestriale ale operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi 

în vederea stabilirii de către ANRE a gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate 

de achiziție de CV aferentă trimestrului de analiză n  

 

Art. 17.  (1) Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție CV 

aferentă trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV se 
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realizează pe baza informațiilor transmise de către aceștia la ANRE, pe suport hârtie și electronic în 

format pdf și excel, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 1 și pe baza situației contului 

fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii 

următoare trimestrului de analiză publicată de către OPCV pe site-ul propriu, situație tranmisă și la 

ANRE, pe suport hârtie și electronic în format pdf și excel , în conformitate cu macheta prevăzută 

în anexa nr. 2. 

(2) Informațiile conținute în macheta prevăzută în anexa nr. 1 se transmit trimestrial de către 

operatorii economici cu obligație de achiziție de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare 

trimestrului de analiză n și se referă la energia electrică facturată în trimestrul de analiză n 

(inclusiv energia electrică exceptată și facturată) și la energia electrică consumată la locurile 

proprii de consum de către furnizorii de energie electrică și producătorii de energie electrică, alta 

decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul rețelei electrice /centralei electrice, in trimestrul de 

analiză n. 

 (3) OPCV transmite la ANRE în prima și în cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a  

trimestrului n+1 pentru trimestrul de analiză n situația contului de CV în ultima zi lucrătoare 

(inclusiv) a lunii următoare trimestrului de analiză n din RCV, respectiv situația corectată a contului 

de CV din cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul de 

analiză n, pentru fiecare operator economic cu obligație de achiziție CV, conform machetei 

prevăzute în anexa nr. 2.   

 

Art. 18. Datele transmise de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV şi de OPCV 

conform art. 17 alin. (2) și (3) constituie baza de calcul pentru stabilirea numărului de CV de 

achiziționat pentru trimestrul de analiză și a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii 

estimate de achiziție de CV aferente trimestrului de analiză. 

 

Art. 19. (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de indeplinire a cotei obligatorii estimate 

de achiziţie de CV pentru anul t, aferente trimestrului de analiză n,  se constată inclusiv prin actiuni 

de control ANRE că există operatori economici care nu au transmis datele aferente trimestrului de 

analiză incheiat/trimestrelor anterioare conform art. 17 alin. (2), acestia vor fi sanctionati conform 

prevederilor de la art. 30 alin. (21) din Lege. 

(2) Daca in baza actiunilor intreprinse la alin. (1)  se constată nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 

(21) din Lege referitoare la obligaţia trimestrială de achiziţie de CV, ANRE va stabili prin decizie 
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obligaţia de plată a CV neachiziţionate în trimestrul de analiză încheiat/trimestrele anterioare, care 

va fi comunicată operatorilor economici în cauză. 

(3) Decizia ANRE prevăzută la alin. (2) se emite până la data emiterii deciziei de stabilire a 

gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t. 

 

 

CAPITOLUL IV 

STABILIREA COTEI OBLIGATORII DE ACHIZIŢIE DE CV 

PENTRU ANUL DE ANALIZĂ ȘI A GRADULUI DE REALIZARE A ACESTEIA 

AFERENTE ANULUI DE ANALIZĂ 

 

Secţiunea 1  

Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (cCV,t)  

 

Art. 20.  Până cel târziu pe data de 15 februarie a anului (t+1) următor celui de analiză t, ANRE 

calculează, pe baza realizărilor, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, ca 

raport dintre cantitatea statică de CV pentru anul t stabilită în condițiile art. 4 alin. (62) din Lege şi 

consumul final de energie electrică realizat, diminuat cu consumul final exceptat de energie 

electrică pentru aceeaşi perioadă, exprimată în CV/MWh: 

 

                                                           
texceptatt

tCV

tCV
CFEECFEE

q
=c

,

,

,


                        [CV/MWh] 

 

Art. 21.  (1) La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, (CFEEt), 

pentru care se stabilește obligația de achiziție de CV, vor fi luate în considerare valorile realizate în 

anul de analiză t, respectiv:  

a)   energia electrică achiziționată și furnizată de furnizorii de energie electrică, pentru 

consumul final al acestora și/sau la consumatori finali; 

b)     energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu 

tehnologic, de către producătorii de energie electrică; 

c)   energia electrică furnizată de producătorii de energie electrică consumatorilor racordați 

prin linii directe de centralele electrice aparținând acestora. 
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(2) CFEE exceptat,t  reprezintă consumul final exceptat în anul t, raportat de către operatorii economici 

cu obligație de achiziție de CV pentru anul de analiză t.  

(3) La nivelul anului de analiză t, se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu 

energia electrică furnizată în anul t. 

 

Art. 22.  Se calculează impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 

pentru anul t ca fiind produsul dintre cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t stabilită la art. 

21 și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe piața centralizată anonimă spot de CV în anul t. 

 

Art. 23. (1) Se compară impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 

calculat conform art. 22 cu cel prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege. 

(2) Dacă impactul mediu al CV calculat conform art. 22 este mai mic sau egal cu cel prevăzut la art. 

4 alin. (9) din Lege, atunci cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t,  c1
CV t, este egală cu cea 

calculată conform art. 20. 

(3) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 22 este mai mare decât cel prevăzut la 

art. 4 alin. (9) din Lege, atunci cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t se va ajusta, după 

cum urmează: 

 a) se calculează raportul Rt dintre impactul mediu prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege și cel 

calculat la art. 23: 

                                           
tCV

CAPCV

t
I

I
=R

,

,
 

 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica cantității statice de CV pentru anul t (q1
CV,t): 

                                         tCV,ttCV xqR=q1

,  

 c) se calculează cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de cantitatea 

statică de CV recalculată conform lit. b): 

                                         
texceptatt

tCV,

tCV, CFEECFEE

q
=c

,

1

1


                      [CV/MWh] 

 

Art. 24. (1) Până cel târziu la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe 

site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 

23 alin. (2) sau (4) lit. c), după caz.   
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(2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii 

economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV 

prevăzută la alin. (1). 

(3) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării in vigoare  a ordinului ANRE prevăzut la alin. 

(1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie 

de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de 

CV pentru anul de analiză t. 

 

Art. 25. În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru 

anul de analiză t, în condiţiile art. 24 alin. (1), se identifică o eroare în calculul cotei respective 

determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri: 

a) în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de 

achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate 

pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 24 alin. (3), eroarea respectivă 

este corectată la momentul identificării acesteia; 

b)  în cazul în care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV 

pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu în 

ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de 

modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie 

de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de 

analiză t, pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru 

anul t+1; 

c)  în cazul în care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziție de CV 

pentru anul de analiză t, în sensul creșterii acesteia, și este identificată până cel târziu în 

ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de 

modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligație de 

achiziție de CV pot achiziționa CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de 

CV pentru anul t, în funcție de data intrării în vigoare a ordinului de modificare, dar nu 

mai mult de termenul legal prevăzut pentru stabilirea gradului de realizare a cotei 

obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t; 

d)  orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de 

analiză t după ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1 poate fi corectată la 

stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după 
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caz, numai în măsura în care aceasta nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziție 

de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori. 

 

Secţiunea a 2 - a 

Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi 

aferentă anului de analiză  

 

Subsecţiunea 2.1. 

Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu 

obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de 

analiză t (NCVi nec,t)                                        

   

Art. 26.  (1) Numărul total de CV de pe piața de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor 

economici cu obligație de achiziție de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de 

achiziție de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre: 

a)  cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t  conform art. 23 alin. (3) 

sau (4) lit. c) și 

b) energia electrică furnizată consumatorilor finali în anul de analiză (consumul final de 

energie electrică rezultat, conform art. 21 alin. (1), diminuat cu consumul final exceptat de 

energie electrică): 

)( ,

1

texceptatttCV,tnec, CFEECFEExc=NCV   

(2)  Numărul de CV pe care  operatorul economic i cu obligație de achiziție de CV trebuie să le 

dețină, aferent anului de analiză  (NCVi nec,t) se determină astfel:  

                                           

                                          )( ,,

1

texceptatit,i,tCV,tnec,i, CFEECFEExc=NCV   

unde:        c1
CV,t  = cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t și 

           CFEE i,t  = energia electrică furnizată consumatorilor finali de către operatorul economic 

i în anul de analiză t, exprimată în MWh.  

                CFEE i, exceptat,t  = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic 

i în anul de analiză t, exprimată în MWh. 
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 (3) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un 

număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 

CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare. 

 

 

Subsecţiunea 2.2. 

Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie 

de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t 

(NCV i,neachiz,t)  

 

Art. 27.  (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligație de achiziție de CV în 

contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1  și care este 

considerat la stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t 

(NCVi,t ) este constituit din CV înregistrate în RCV numai cu starea “valabile” și „expirate”, fără 

atributul “blocate”; 

(2) OPCV publică pe site-ul propriu, în prima zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul 

de analiză t, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV pentru 

anul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația contului fiecărui 

operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii martie a 

anului t+1. 

(3) La stabilirea listei prevăzută la alin. (2), OPCV ia în considerare și următoarele CV: 

a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 

în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în ultima zi 

lucrătoare a lunii martie a anului t+1;  

b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 

se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii 

martie a anului t+1, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație de achiziție CV 

 

(4) Efectuarea plății prevăzută la art. 14 alin. (2) pentru CV neachiziţionate pentru trimestrul n din 

anul curent (NCVi, neachiz, trim. n ) nu exonerează operatorul economic de obligația de achiziție a CV 

respective,  în vederea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.  
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Art. 28 . (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV care 

deţine un număr NCVi,t  de CV: 

a)  şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t ≥ NCVi, nec ,t ; 

b)  nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t < NCVi, nec,t. 

(2)  Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de 

achiziţie de CV (NCVi,t) este mai mic decât NCVi nec,t, atunci acesta va trebui să plătească la 

Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si,t aferentă CV neachiziţionate, astfel: 

 

                                  NCV i ,neachiz, t= NCV i ,nec,t− NCV i , t ,                [lei] 

 

iar,                             ttneachiz,i,ti, xpNCV=S , 

 

unde:   pt = contravaloarea CV neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 70 €/CV neachiziţionat, 

calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a 

României pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (25) din Lege. 

(3)  Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu 

obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV depinde de: 

a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV stabilită;  

b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV; 

c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de 

achiziţie de CV, 

şi se calculează după cum urmează: 

 

           
m

=i

ti,t S=S
1

                            [lei] 

unde:  m = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit 

cota obligatorie de achiziţie de CV în anul de analiză t.   

 

Art. 29.  (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzută la art. 27 alin. (2) se 

transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. 

Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare. 

(2) În a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ora 14.00, OPCV publică lista 

corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV pentru 
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anul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația la zi a contului 

fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV și cu considerarea următoarelor 

CV: 

a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 

în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în cea de-a 5-a zi 

lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ora 11.00;  

b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 

se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, în cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie 

a anului t+1 pentru anul t, până la ora 11.00, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație 

de achiziție CV. 

(3) În a 5-a zi lucrătoare din cea luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, până la ora 16.00, ANRE 

emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie 

de CV aferentă anului de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat,  în 

baza listei prevăzută la alin. (2) și  publicată de OPCV.  

(4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite 

Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista de la alin. (3) în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.  

(5) ANRE poate modifica decizia prevăzută la alin. (3) dacă,  ulterior stabilirii prin decizie a listei 

operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de 

analiză t se constată erori la determinarea numărului de CV neachiziționate și comunicate până cel 

târziu la data transmiterii către Administraţia Fondului pentru Mediu a deciziei menționate, dacă 

erorile respective nu conduc la afectarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t și se face 

dovada că la data emiterii deciziei situația reală este cea corectată. După această dată, erorile nu mai 

sunt luate în considerare. 

(6) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligație de 

achiziție de CV ca urmare a faptului că acesta și-a îndeplinit obligația de achiziție de CV dovedită 

cu documente justificative, dar pentru care decizia prevăzută la alin. (3) a fost transmisă la 

Administraţia Fondului pentru Mediu. În această situație, ANRE solicită OPCV corectarea situației 

contului din RCV a operatorului economic în cauză. 

 

Art. 30. Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 29 alin. (3) plătesc 

contravaloarea CV neachiziţionate în baza documentelor emise de către Administraţia Fondului 

pentru Mediu, la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare. 
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Subsecţiunea 2.3. 

Raportările anuale ale operatorilor economici în vederea stabilirii de către ANRE a cotei 

obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV 

pentru anul de analiză t, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse 

din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrică 

 

Art. 31. În vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, 

producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a E-SRE, 

transmit la ANRE, în format hârtie și electronic, pdf şi excel, pentru centralele/grupurile electrice pe 

care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs, informaţiile referitoare la 

producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior, conform machetei 

prevăzute în anexa nr. 3. 

 

Art. 32.  (1) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV transmit până la data de 31 

ianuarie a anului t+1 informațiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV 

pentru anul de analiză t, în format hârtie și electronic, pdf și excel, în formatul specificat în macheta 

prevăzută în anexa nr. 4, care se referă: 

a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziționată și furnizată 

pentru consumul final al acestora și/sau la consumatori finali; 

b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică utilizată pentru consum 

final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei de producere energie 

electrică și la energia electrică furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de 

centrala electrică aparținând respectivului producător. 

(2) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV pot face corecții la datele transmise 

conform machetei prevăzute în anexa nr. 4, în cel mult 20 zile calendaristice de la împlinirea 

termenului prevăzut la alin. (1). 

(3)  În cazul în care comunicările de corectare a cantității de energie electrică raportată 

conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2), acestea pot fi luate în considerare 

de către ANRE numai dacă nu afectează cota obligatorie de achiziție de CV calculată conform art. 

23 alin. (3) sau (4) lit. c), după caz, și sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a 

cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză.  
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(4) În cazul în care comunicările de corectare a energiei electrice raportate conform alin. (1) 

se transmit după termenul prevăzut la alin. (2) și nu pot fi soluționate conform prevederilor alin. (3), 

acestea pot fi considerate la stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii 

următori, după caz, numai în măsura în care acestea nu afectează nivelul cotei obligatorii de 

achiziție de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori.  

(5) Consumatorii industriali electro – intensivi prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit la 

ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maxim 3 zile lucrătoare de la data 

primirii acestuia.  

(6) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise în anul de 

analiză t pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, în format 

hârtie și electronic, pdf și excel, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a 

certificatelor verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 4/2015. 

(7) OPCV transmite la ANRE în prima și în cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna  aprilie a 

anului t+1 pentru anul de analiză t situația contului de CV în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a lunii 

martie a anului t+1 pentru anul de analiză t din RCV, respectiv situația corectată a contului de CV 

din cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul de analiză t, pentru fiecare 

participant la piața de certificate verzi, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 5.1. și 5.2.    

           

Art. 33. (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV conform art. 

32 alin. (1) - (3) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei obligatorii de achiziție de CV 

pentru anul de analiză t, respectiv a numărului de CV de achiziționat pentru anul de analiză t, iar 

datele transmise de OPCV conform art. alin (7) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului 

de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t.  

(2)  În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de indeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV 

pentru anul de analiză t, se constată inclusiv prin actiuni de control ANRE că există operatori 

economici care nu au transmis datele aferente anului de analiza incheiat/anilor anteriori conform art. 

32 alin. (1), acestia vor fi sanctionati conform prevederilor de la art. 30 alin. (21) din Lege. 

(3) Daca in baza actiunilor intreprinse la alin. (2)  se constată nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 

(2) din Lege referitoare la obligaţia anuală de achiziţie de CV, ANRE va stabili prin decizie 

obligaţia de plată a CV neachiziţionate în anul de analiză încheiat/anii anteriori, care va fi 

comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu și operatorilor economici în cauză.  
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CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII TRANZITORII  

 

Art. 34.  Pentru anul de analiză 2017, ANRE stabilește cota obligatorie de achiziție de CV, după 

cum urmează: 

a) pentru perioada t1 cuprinsă între 01.01.2017 și 31.03.2017, valoarea cotei anuale 

obligatorii de achiziție de CV se stabilește pe baza cantităților realizate de E-SRE și a 

consumului final de energie electrică diminuat cu consumul final de energie electrică 

exceptat din perioada respectivă; 

b) pentru perioada t2 cuprinsă între 01.04.2017 și 31.12.2017, valoarea cotei anuale 

obligatorii se stabilește pe baza cantității statice de CV prevăzută în anexa la Ordinul 

ANRE nr. 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate 

verzi aferentă perioadei aprilie – decembrie 2017 și a consumului final de energie 

electrică diminuat cu consumul final de energie electrică exceptat din perioada 

respectivă, dar fără a depăși impactul mediu la consumator prevăzut la art. VIII alin. (2) 

lit. b) din OUG nr. 24/2017.  

 

Art. 35.  Cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t1 cuprinsă între 01.01.2017 și 

31.03.2017 se calculează cu următoarea formulă: 

                                                  

11

1

1

,

,

texceptatt

t

tCV
CFEECFEE

NCV
=c


 

 

Art. 36. Numărul de CV emise pentru perioada t1, (NCV emise,t1), este egal cu numărul de CV 

emise pentru tranzacționare în perioada t1 de către OTS producătorilor de E-SRE acreditați.  

 

Art. 37. (1) La determinarea consumului final de energie electrică din perioada t1, pentru care se 

stabilește obligația de achiziție de CV vor fi luate în considerare valorile realizate în perioada 

respectivă, după cum urmează:  

a)   energia electrică achiziționată și furnizată de furnizorul de energie electrică, pentru 

consumul final al acestuia și/sau la consumatori finali; 

d)     energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu 

tehnologic, de către un producător de energie electrică; 
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e)   energia electrică furnizată de un producător de energie electrică consumatorilor 

racordați prin linii directe de centrala electrică aparținând respectivului producător. 

(2) CFEE exceptat,t1  reprezintă consumul final exceptat în perioada t1, raportat de către operatorii 

economici cu obligație de achiziție de CV.  

 

Art. 38.  (1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în perioada 

t1 în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul 

de promovare în aceeași perioadă, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă și livrată în rețeaua 

electrică și/sau la consumatori și care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV în perioada t1 

(ESREt1) cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condițiile Legii, 

(ESRE t1,CAP).  

(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), ESREt1, CAP  se calculează considerând cota de E-SRE 

susținută pentru anul 2017 stabilită în conformitate cu prevederile HG nr. 1014/2016 și consumul 

final brut de energie electrică realizat în perioada t1 (CFBEEt1) conform datelor publicate de 

Institutul Național de Statistică.  

(3) Dacă (E-SREt1) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, 

(ESRE t1,CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru perioada t1, c
1

CV,t1, este egală cu cea calculată 

conform art. 35.  

(4) Dacă (E-SREt1) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în 

condițiile Legii, (ESREt1,CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru perioada t1, c1
CV,t1, se 

calculează, după cum urmează: 

 a) se calculează raportul Rt1 dintre E-SRE t1,CAP și E-SREt1 produsă în perioada t1: 

 

                                                

1

1 ,

1

t

CAPt

t
ESRE

ESRE
=R  

 

 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru 

calculul cotei de achiziție CV pentru perioada t1 (NCVt1), calculat conform art. 36: 

                                         111

1

ttt xNCVR=NCV  

 c) se calculează cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t1, în funcție de numărul 

de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE pentru anul 2017: 
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1,1

1

1

1
1

texceptatt

t
tCV,

CFEECFEE

NCV
=c


                                [CV/MWh] 

 

Art. 39.  Cota obligatorie  de achiziție de CV pentru perioada t2 cuprinsă între 01.04.2017 și 

31.12.2017 se calculează cu următoarea formulă:                                            

    
2,2

2,

2,

texceptatt

tCV

tCV
CFEECFEE

q
=c


 

unde,      q CV,t2  - cantitatea statică de CV aferentă perioadei t2, prevăzută în anexa la Ordinul 

ANRE nr. 27/2017; 

                 CFEE t2  -  consumul final de energie electrică realizat în perioada t2, 

                     CFEE exceptat, t2 - consumul final exceptat de energie electrică realizat în perioada t2. 

 

Art. 40.  Se calculează impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 

pentru perioada t2 ca fiind produsul dintre cota obligatorie de achiziție de CV stabilită la art. 39 și 

pretul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată de CV din perioada 01.04.2017 – 

31.08.2017 și cel din piața centralizată anonimă spot de CV din perioada 01.09.2017 -31.12.2017. 

 

Art. 41.  Cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t2 se stabilește în urma aplicării 

algortimului prevăzut la art. 23. 

  

Art. 42.  (1) Până cel târziu la data de 1 martie a anului 2018, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe 

site-ul propriu, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru perioada t1 stabilită conform algortimului 

descris la art. 38 și  cota obligatorie de achiziţie de CV pentru perioada t2 calculată conform 

algoritmului descris la art. 23.   

(2) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării in vigoare  a ordinului ANRE prevăzut la alin. 

(1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie 

de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de 

CV pentru anul de analiză 2017. 

(3) Numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de 

analiză 2017 se stabilește ca sumă dintre numărul de CV rezultat prin aplicarea cotei obligatorii de 

achiziție de CV pentru perioada t1 la consumul final de energie electrică cu obligație de achiziție de 

CV înregistrat în perioada t1 și numărul de CV rezultat prin aplicarea cotei obligatorii de achiziție de 
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CV pentru perioada t2 la consumul final de energie electrică cu obligație de achiziție de CV 

înregistrat în perioada t2. 

 

 

CAPITOLUL VI 

DISPOZIŢII FINALE 

 

Art. 43.  În vederea stabilirii consumului final exceptat de energie electrică estimat în anul t-1 

pentru anul t, ANRE solicită Ministerului Economiei, în calitate de autoritate de implementare a 

schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electro-intensivi, să comunice în 

cursul lunii noiembrie a anului t-1 cantitatea de energie electrică exceptată estimată pentru anul t.  

 

Art. 44.  (1) OPCV înregistrează în registrul de CV „CV blocat temporar” fiecărui CV care a fost 

utilizat de către operatorul economic cu obligație de achiziție de CV pentru îndeplinirea cotei 

anuale estimate de achiziție de CV aferente trimestrului de analiză n, dar nu mai mult de 90% din 

obligația de CV aferentă trimestrului respectiv. 

 

(2) OPCV  înregistrează în registrul de CV „CV consumat” fiecărui CV care a fost utilizat de către 

operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de 

achiziţie CV. 

 

(3) Certificatele verzi blocate temporar pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziție de 

certificate verzi pentru anul t sunt deblocate la data publicării ordinului prevăzut la art. 24 alin. (1), 

respectiv la art. 42 alin. (1) si sunt înregistrate de OPCV în registrul certificatelor verzi “CV 

valabile” sau “CV expirate”, după caz. 

 

 

Art. 45.  Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5.1. şi 5.2. fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
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Anexa nr. 1   

la Metodologie 

              

Trimestrul de analiză n: 

Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV: 
 

 ENERGIA ELECTRICĂ FACTURATĂ CONSUMATORILOR FINALI ȘI/SAU UTILIZATĂ PENTRU CONSUMUL FINAL 

PROPRIU IN TRIMESTRUL DE ANALIZĂ n 

NOTE:  - Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză “n”; 

               -  Datele continute in coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului; 

               -  Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al 

rețelelor electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin 

intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru  consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel.  

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică 

 

Energie 

electrică 

neexceptată 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu 

în trimestrul 

de analiză n  

Energia 

electrică 

neexceptată 

facturată 

consumatorilor 

finali în 

trimestrul de 

analiză n 

Energie electrică 

facturată 

operatorilor de 

distribuție 

concesionari/OTS 

pentru consumul 

final al acestora: 

OD1: 

OD2: 

OTS:......... 

Energie 

electrică 

exceptată 

facturată 

și/sau 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu  

in trimestrul 

de analiză n 

Total energie 

electrică 

facturată și 

utilizată pentru 

consumul final 

propriu în 

trimestrul de 

analiză n luată în 

considerare la 

stabilirea 

numărului de CV 

necesar a fi  

achiziționate 

Energie 

electrică 

neexceptată 

facturată 

consumatorilor 

racordați prin 

linii directe de 

centrala 

electrică în 

trimestrul de 

analiză n 

Energie 

electrică 

neexceptată 

utilizată 

pentru 

consumatori 

finali proprii, 

alții decât 

CPT-ul 

centralei în 

trimestrul de 

analiză n 

Energie 

electrică 

exceptată 

facturată 

consumatorilor 

racordați prin 

linii directe de 

centrala 

electrică și/sau 

utilizată pentru 

consumatori 

finali proprii  

in trimestrul de 

analiză n 

Total energie 

electrică 

facturată și 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu 

în trimestrul 

de analiză n  

luată în 

considerare la 

stabilirea 

numărului de 

CV  necesar a 

fi  

achiziționate 

 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

1 2 3 4 5 6=2+3 7 8 9 10=7+8 

Luna 1          

Luna 2          

Luna 3          

Total 

trimestrul 

n 
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Anexa nr. 2 

la Metodologie 

 

SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE FURNIZORII CONSUMATORILOR FINALI PE PIAȚA DE CV SI MODUL DE 

UTILIZARE A ACESTORA PENTRU TRIMESTRUL DE ANALIZA  n, CONFORM RCV   

 

 

NOTĂ: 1)   Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive 

             2)  Coloana nr. 8 se completează numai la raportarea aferentă trimestrului 1 

Nr. 
crt. 

Participanti 

la PCV – 

Furnizori 

Numar de CV 

detinute in 

cont în ultima 

zi lucrătoare 

a lunii 

următoare 

trimestrului 

de analiză  

n-1, conform 

RCV 

Numar de CV 

CUMPARATE in 

trim. de analiză n  și 

transferate în contul 

de furnizor [buc] 

Numar de CV 

transferate din 

contul de 

producator in 

contul de 

furnizor, 

pentru 

producatorii 

care sunt si 

furnizori  

[buc] 

 

Numar de 

CV  

excedentare 

cotei 

obligatorii de 

CV pentru 

anul anterior 

și anulate  (cu 

termen de 

expirare 

31.12. anul 

anterior) 

[buc] 

Numar 

de CV 

detinute 

la 

sfârșitul 

trim. de 

analiză n 

[buc] 

 

 

 

 

Numar de CV 

achizitionate/cere

re de transfer si 

netransferate 

in prima, 

respectiv in a  5-a 

zi lucratoare din 

cea de-a doua 

luna  a 

trimestrului n+1 

pentru trimestrul 

n     

Stare CV 

din cele detinute la data ultimei zile a 

trimestrului de analiză n 

OBS. 

 

 

 

 

 

PPCSCV PCBCV 

CV necesar de 

achizitionat 

pentru 

trimestrul de 

analiză n 

 

CV blocate 

temporar 

pentru 

trimestrul de 

analiză n 

CV 

detinute 

pentru 

trimestrul 

n+1 

0 1 2 
 
3 

4 5 
 
6 

7 = 
2+3+4+5-6 

 
8 

9 
 

10 
11 12 

...                       

....                       

TOTAL trimestru 

n   
  

    
 

  
 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 

la Metodologie 

Anul t: 

Producătorul de energie electrică: 

 

 

E-SRE PRODUSA IN GRUPURILE /CENTRALELE ELECTRICE IN ANUL t 

 

Luna Centrala/Grup* 

Puterea electrică 

instalată 

[MW] 

Operator de retea** 

Energie electrica produsă şi 

livrata în reţea şi/sau la 

consumatori in anul t  din 

grup/centrala [MWh] 

0 1 2 3 4 

Ianuarie     

Februarie     

Martie     

Aprilie     

Mai     

Iunie     

Iulie     

August     

Septembrie     

Octombrie     

Noiembrie     

Decembrie     

TOTAL an t  
    * se va completa cu grupurile din centrala electrică; 

     ** se va completa cu denumirea operatorului de retea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE. 

 

    NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1.  
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    Anexa nr. 4 

 la Metodologie 

                  

Anul de analiză t: 

Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV: 

 

ENERGIA ELECTRICĂ FURNIZATĂ CONSUMATORILOR FINALI ȘI/SAU UTILIZATĂ PENTRU CONSUMUL FINAL PROPRIU IN 

ANUL DE ANALIZĂ t 
 

Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică 

 

Energie 

electrică 

neexceptată 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu 

în anul de 

analiză t  

Energia 

electrică 

neexceptată 

furnizată 

consumatorilor 

finali în anul de 

analiză t 

Energie electrică 

furnizată 

operatorilor de 

distribuție 

concesionari/OTS 

pentru consumul 

final al acestora: 

OD1: 

OD2: 

OTS:......... 

Energie 

electrică 

exceptată 

furnizată 

și/sau 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu  

in anul de 

analiză t 

Total energie 

electrică 

furnizată și 

utilizată pentru 

consumul final 

propriu în anul 

de analiză t luată 

în considerare la 

stabilirea 

numărului de 

CV necesar a fi  

achiziționate 

Energie 

electrică 

neexceptată 

furnizată 

consumatorilor 

racordați prin 

linii directe de 

centrala 

electrică în 

anul de analiză 

t 

Energie 

electrică 

neexceptată 

utilizată 

pentru 

consumatori 

finali proprii, 

alții decât 

CPT-ul 

centralei în 

anul de 

analiză t 

Energie 

electrică 

exceptată 

furnizată 

consumatorilor 

racordați prin 

linii directe de 

centrala 

electrică si/sau 

utilizată pentru 

consumul final 

propriu  in 

anul de analiză 

t 

Total energie 

electrică 

furnizată și 

utilizată 

pentru 

consumul 

final propriu 

în anul de 

analiză t luată 

în 

considerare 

la stabilirea 

numărului de 

CV  necesar a 

fi  

achiziționate 

 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 

1 2 3 4 5 6=2+3 7 8 9 10=7+8 

Luna 1          

Luna 2          

Luna 3          

Luna 4          

Luna 5          

Luna 6          

Luna 7          

Luna 8          
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Luna 9          

Luna 10          

Luna 11          

Luna 12          

Total an t          

 

NOTE: -  Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1; 
               -   Datele continute in coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului; 

              -   Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 

electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui 

furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel
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Anexa nr. 5.1  

la Metodologie 

 

SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE FURNIZORII CONSUMATORILOR FINALI PE PIAȚA DE CV SI MODUL DE UTILIZARE A 

ACESTORA PENTRU ANUL DE ANALIZA t,  CONFORM RCV   

   

Nr. 

crt. 

Participanti 

la PCV - 

Furnizori 

Numar de 

CV 

detinute la 

finalul 

anului 

anterior 

de analiza 

(în ultima 

zi 

lucrătoare 

lunii 

martie a 

anului t) 

Număr 

de CV 

excedent

are cotei 

obligator

ii de CV 

pentru 

anul t și 

anulate  

la 15 

aprilie 

anul t 

(CV cu 

termen 

de 

expirare 

31.12. 

anul t) 

[buc] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de 

CV 

deblocate 

la 01. 

martie a 

anului t+1 

Numar de CV 

CUMPARATE și 

transferate in 

contul de furnizor 

[buc] 

Numar de CV 

transferate din 

contul de 

producator in 

contul de 

furnizor, 

pentru 

producatorii 

care sunt si 

furnizori 

(pentru cota 

anului t) 

[buc] 

Numar de 

CV 

detinute in 

ultima zi 

lucratoare 

a lunii 

martie 

anul t+1 

[buc] 

 

 

 

 

Numar de CV 

achizitionate/

cu cerere 

transfer si 

netransferate 

in prima, 

respectiv in a  

5-a zi 

lucratoare din 

luna  aprilie a 

anului t+1 

pentru anul t     

Stare CV 

din cele detinute in ultima zi lucratoare a 

lunii martie anul t+1 

Obs. 

 

 

 

 

 

 

PCSCV PCBCV 

CV necesar 

de 

achizitionat 

pentru cota 

anului t 

CV 

consumate 

pentru 

cota anului 

t 

CV 

detinute 

pentru anul 

urmator in 

ultima zi 

lucratoare 

a lunii 

martie anul 

t+1 

0 1 2 
 

3 

 

4 

 

5 
6 7 

8=2-

3++5+6+7 

 

9 
10 11 12 13 

...                        

....                        

TOTAL   
    

      
 

        

 

        Note:      1) -  coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive 

 

                       2) -  datele din coloana 2 reprezintă numărul de CV valabile și /sau expirate in ultima zi lucratoare a lunii martie.anul (t) din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1) 

                       3) – datele din coloana 3 trebuie să coincidă cu datele din coloana 8 a tabelului din Anexa 2.  
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Anexa nr. 5.2. 

la Metodologie  

 

SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE PRODUCĂTORII DE E-SRE PE PIAȚA DE CV, CONFORM RCV  

 

 

Nr. 
crt. 

Participanti 
la PCV - 
Producători 
E-SRE 

Numar CV 
valabile 
detinute la 
finalul 
anului 
anterior de 
analiza t-1  

Numar de CV 
CUMPARATE și 
transferate in 
contul de 
producator 
[buc] 

Numar de CV 
VANDUTE și 
transferate din 
contul de 
producator  
[buc] 

Numar de CV 
primite de 
producatorii E-
SRE în perioada 
prima zi 
lucratoare a lunii 
aprilie anul t – 
ultima zi 
lucratoare a lunii 
martie a anului 
t+1, inregistrate 
in RCV 

Numar de 
CV 
transferate 
din contul 
de 
producator 
in contul de 
furnizor, 
pentru 
producatori
i care sunt 
si furnizori 
(pentru cota 
anului t) 
[buc] 

Numar 
de CV 
detinute 
in ultima 
zi 
lucratoa
re a lunii 
martie 
anul t+1 
[buc] 

Stare CV 
din cele detinute ultima zi lucratoare a 
lunii martie anul t+1 

Observații 

PCSCV PCBCV PCSCV PCBCV 

CV anulate 
in perioada 
prima zi 
lucratoare a 
lunii aprilie 
anul t  - 
ultima zi 
lucratoare a 
lunii martie 
anul t+1 

CV 
valabile 
ultima zi 
lucratoare 
a lunii 
martie 
anul  
t+1 

CV deţinute 
pentru anul 
următor 
ultima zi 
lucratoare a 
lunii martie 
anul 
 t+1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9=2+4+5
-6-7+8+9 

10 11=9-10 12 13 

...                           

....                           

TOTAL                         
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NOTĂ 

de prezentare a proiectului  de ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în 

centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW aparținând persoanelor fizice 

către operatorii de distribuție concesionari 

 

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare 

a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

(Lege) așa cum acesta a fost modificat prin OUG nr. 24/2017 “persoanele fizice care dețin unități de producere 

a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia 

electrică produsă și livrată în rețeaua electrică aparținând operatorilor de distribuție concesionari, în vederea 

acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelei electrice, la un preț stabilit conform reglementărilor ANRE”. 

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 24/2017, ANRE actualizează cadrul de 

reglementare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, ca urmare a modificărilor și completărilor 

prevăzute la art. I. 

În datele de 18.08.2017 și 21.09.2017 au fost postate pe site-ul ANRE, ca documente de discuţie,  proiectul de 

ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu 

putere electrică instalată sub 100 kW aparținând persoanelor fizice către operatorii de distribuție concesionari, în vederea 

consultării publice.  

 

Având în vedere corespondența purtată între Ministerul Finanțelor Publice și ANRE referitoare la modul de 

comercializare a energiei electrice produse și livrate din centrale electrice de producere a energiei electrice din 

surse regenerabile de către persoane fizice, din adresa MFP nr. 714070/12.10.2017 rezultă că, în prezent, 

cadrul legal în vigoare în domeniul fiscal permite facturarea energiei electrice doar de către persoanele fizice 

autorizate (PFA) sau persoanele fizice titulare ale unei întreprinderi individuale, în conformitate cu prevederile 

OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată prin Legea nr. 182/2016. 

 

Cum art. 14 alin. (6) din Lege, așa cum acesta a fost modificat prin OUG nr. 24/2017 a introdus posibilitatea 

vânzării energiei electrice produse de către toate persoanele fizice care dețin unități de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum către operatorii de distribuție 

concesionari, indiferent dacă persoanele fizice respective sunt înregistrate ca PFA / titulare ale unei 
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întreprinderi individuale sau nu, ANRE, prin scrisoarea nr. 82877 din 06.12.2017 s-a adresat Ministerului 

Finanțelor Publice cu propuneri concrete de modificare a reglementărilor fiscale, astfel încât și persoanele fizice 

care nu se pot înregistra în prezent ca PFA sau ca persoane fizice titulare ale unei întreprinderi individuale să 

poată desfășura activitatea economică de producere a energiei electrice din surse regenerabile, indiferent de 

domeniul de pregătire profesională al acestora. 

 

În acest context, până la modificarea legislației în domeniul fiscal de către Ministerul Finanțelor Publice, 

proiectul supus dezbaterii publice de către ANRE va putea fi aplicat după aprobare și publicare în Monitorul 

Oficial al României doar de către persoanele fizice autorizate (PFA) și persoanele fizice titulare ale unei 

întreprinderi individuale.  
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ORDIN  nr.             din            

pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale 

electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW aparținând 

persoanelor fizice către operatorii de distribuție concesionari  

  

Având în vedere prevederile art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte 

normative,  

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 160/2012,  

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 

ordin:  

 

Art. 1 – Prețul de vânzare a energiei electrice produse și livrate în rețelele electrice de către 

persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie cu puteri electrice instalate sub 100 kW către operatorii de distribuție 

concesionari în vederea acoperirii consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice este prețul 

mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în 

rețelele electrice la care sunt racordate centralele electrice respective, stabilit de  ANRE prin ordin 

de aprobare a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice și a prețului 

pentru energia electrică reactivă, pentru fiecare operator de distribuție concesionar.  

Art. 2  – (1) Persoanele fizice care vând energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice  din 

centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri 

electrice instalate sub 100 kW, în condițiile art. 1 sunt scutite de la plata dezechilibrelor generate. 

(2) Puterea electrică totală instalată în centralele electrice aparținând persoanelor fizice prevăzute la 

alin. (1), racordate la rețelele electrice aparținând unui operator de distribuție concesionar nu poate 

depăși valoarea de 100 MW (100 000 kW). 
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(3) Operatorii de distribuție concesionari care dețin rețelele electrice la care sunt racordate centrale 

electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri electrice 

instalate sub 100 kW aparținând persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) își asumă responsabilitatea 

echilibrării dezechilibrelor generate de acestea, prin includerea lor în conturul consumurilor proprii 

tehnologice în rețelele electrice respective. 

(4) Valoarea dezechilibrelor generate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) constituie cost sau 

venit suplimentar al operatorului de distribuție concesionar care și-a asumat responsabilitatea 

echilibrării pentru persoanele fizice respective și este recunoscută de către Autoritatea Națională de 

Reglementare in Domeniul Energiei la calculul tarifelor de distribuție a energiei electrice, in 

conformitate cu reglementările în vigoare. 

Art. 3 – (1) Persoanele fizice care vând energia electrică produsă și livrată în rețelele electrice din 

centralele electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri 

electrice instalate sub 100 kW operatorilor de distribuție concesionari la care sunt racordate 

centralele electrice respective încheie contractul - cadru de vânzare - cumpărare energie electrică 

prevăzut în anexa la prezentul ordin.  

(2) Energia electrică care face obiectul vânzării conform prezentului ordin trebuie să fie obligatoriu 

măsurată cu contoare inteligente sau care pot asigura cel puțin citirea la distanță. 

Art. 4 - Prezentul ordin se aplică persoanelor fizice, altele decât persoanele fizice autorizate, 

întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008 

privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale și întreprinderile familiale și care dețin centrale electrice de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile de energie cu putere electrică instalată sub 100 kW, numai după 

modificarea de către Ministerul Finanțelor Publice a legislației în vigoare în domeniul fiscal. 

Art. 5 - Persoanele fizice care dețin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie cu putere electrică instalată sub 100 kW și operatorii de distribuție 

concesionari duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. 6 – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 7 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 

Dumitru CHIRIȚĂ 
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Anexă 

 

 
CONTRACT-CADRU 

 

DE VÂNZARE-CUMPǍRARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ ÎN CENTRALE 

ELECTRICE DIN SURSE REGENERABILE CU PUTERE INSTALATĂ SUB 100 KW 

APARȚINÂND PERSOANELOR FIZICE  

 

Nr. …............ din data ……................... 

 

 

 

 

Părţile contractante 

 

Între  

 

………………………......................................., producător  de energie electricǎ, cu sediul în 

………………........., adresa ……………………............, judeţul …………….............., cod poştal 

………………, telefon ……………….., fax …………..……..., cod fiscal(1)  

……............................, înscris în registrul comerţului la nr.(2) ………………............, cont de 

virament nr. ………..……, deschis la ………..………., avînd calitatea de Vânzător, pe de o parte, 

 

şi 

 

……………............................................................, operator de distribuție concesionar, cu sediul în 

………………........., adresa …………………….........., judeţul ……………..................., cod poştal 

………………, telefon ……………….., fax …………..……...., cod fiscal ………................., 

înscris în registrul comerţului la nr. .....………………............, cont de virament nr. ………..……, 

deschis la ………..……….., titular al licenţei ANRE nr. ……….................., reprezentat legal prin 

…………….…..............., avînd calitatea de Cumpărător, pe de altă parte,  

 

s-a încheiat prezentul contract. 

 

 

 

Terminologie 

 

Art. 1. Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi  în Anexa 1 la prezentul contract. 

 

 
(1), (2) – se completează numai pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi 

familiale, în conformitate cu prevederile OUG nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale  
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Obiectul contractului  

 

Art. 2. – Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către Vânzǎtor, şi cumpărarea de către 

Cumpǎrǎtor în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie 

exploatate de Cumpărător, a  cantităţilor de energie electricǎ produse și livrate în rețelele electrice 

de distribuție din centrala electrică ………..     , cu puterea electrică instalată de ……., amplasată în 

……….., stabilite conform prevederilor art. 4 alin. (1), la Preţul de Contract conform Anexei 3 la 

prezentul contract. 

 

Art. 3. Preţul de Contract va fi stabilit anual prin ordin ANRE pentru Cumpărător și este egal cu 

prețul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice 

în rețelele electrice la care este racordată centrala electrică respectivă. 

 

Condiţiile de desfăşurare a vânzării-cumpărării 

 

Art. 4. – (1) În fiecare Perioadă de Facturare, de ……………[o lună calendaristică/un trimestru]*), 

Cumpărătorul achiziţionează de la Vânzător, la Preţul de Contract, întreaga cantitate de energie 

electrică livrată în reţelele electrice de distribuție, măsurată la interfața dintre instalațiile 

vânzătorului și cele ale cumpărătorului. 

(2) Perioada de facturare este o luna calendaristica daca suma de facturat fara TVA este mai mare 

de 100 lei si de un trimestru in cazul in care suma lunară de facturat este mai mica de 100 lei fara 

TVA. 

(3) Cantităţile orare de energie electrică estimate a fi vândute de Vânzător şi cumpărate de 

Cumpărător în fiecare oră din Perioada de Facturare (pentru care Cumpărătorul își asumă 

responsabilitatea echilibrării dezechilibrelor generate de aceste cantități de energie electrică, prin 

includerea lor în conturul consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice respective) sunt 

prevăzute în tabelele 2.1-2.12 din Anexa 2 la prezentul contract. 

(4)  Cantităţile orare de energie electrică din tabelele 2.1-2.12 se convin şi se completează de către 

Vânzător cu cel puţin 5 zile înainte de începutul fiecărei Perioade de Contract.  

(5)  La cererea Vânzătorului, datele prevăzute la alin. (4) pot fi completate de către Cumpărător. 

(6) Cantităţile orare de energie electrică din tabelele 2.1-2.12 se pot modifica prin acordul Părţilor 

până cu 2 ore înainte de ziua de livrare. 

 

Art. 5. – (1) Părţile convin ca energia electrică tranzacţionată conform prezentului contract să fie 

măsurată în conformitate cu prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin 

Ordinul preşedintelui ANRE nr. 103/2015. 

(2) Datele colectate de Cumpărător ca urmare a citirii înregistrărilor grupurilor de măsurare a 

energiei electrice livrată în rețelele electrice de distribuție, în fiecare Perioadă de Contract, se 

transmit Vânzătorului în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea fiecărei Perioade de 

Contract. 

 

Art. 6. Nici una din prevederile acestui contract referitoare la obligaţia Cumpǎrǎtorului de a 

cumpăra, la Preţul de Contract,  cantităţile de energie electricǎ prevăzute în contract, nu exonerează 

Cumpǎrǎtorul de obligaţia de a respecta strict dispoziţiile operatorului de transport și sistem, date în 

conformitate cu prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial 

al pieţei angro de energie electricǎ. 
 

*) Se alege una din variantele descrise în paranteze 
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Facturarea şi condiţiile de plată 

 

Art. 7. Suma ce urmează a fi primită de Vânzǎtor de la Cumpǎrǎtor, conform acestui contract, în 

fiecare Perioadă de Facturare, se calculează cu următoarea formulă: 

 

V= Q* pcontract     [lei] 

 

unde:  
 

- Q reprezintǎ cantitatea de energie electricǎ livrată în reţelele electrice de Vânzător în Perioada de 

Facturare,  prevăzută la art. 5 alin. (2) din prezentul Contract, în kWh; 

- pcontract – Preţul de Contract conform Anexei 3, în lei/kWh; 

 

Art. 8. Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 5 Zile Financiare după terminarea fiecărei 

Perioade de Facturare, Vânzǎtorul va emite către Cumpǎrǎtor o factură, cu suma care trebuie plătită 

de Cumpǎrǎtor pentru respectiva Perioadă de Facturare, calculată conform prevederilor art. 7. 

 

Art. 9. Cumpărătorul va plăti factura în termen de 15 Zile Financiare după terminarea Perioadei de 

Facturare. 

 

Art. 10. În cazul neîndeplinirii, în termen de 30 de zile de la data scadenţei, a obligaţiilor prevăzute 

la art. 9, Cumpărătorul va plăti în afara sumei datorate, o sumă pentru fiecare zi de întârziere egală 

cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor cǎtre bugetul de stat, începând cu 

prima zi după data scadenţei şi până în ziua plăţii (exclusiv).  

 

Art. 11.  În cazul în care o sumă facturată de Vânzător este contestată integral sau în parte de 

Cumpărător, acesta va înainta o notă explicativă Vânzătorului, în termen de maxim 3 zile de la 

primirea facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data 

scadenţei. Contestaţiile ulterioare termenului menţionat nu se vor lua în considerare.  Vânzǎtorul se 

obligǎ sǎ rǎspundǎ la contestaţie în maxim 3 zile de la primirea acesteia. Pentru sumele contestate, 

dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau prin hotărâre judecătorească a fi datorate de Cumpărător, 

acesta va plăti pe lângă suma datorată, o sumă calculată conform prevederilor art. 10. 

 

Art. 12. Plata facturii va fi efectuată în lei, conform legislaţiei, în contul Vânzătorului. Se consideră 

drept dată de efectuare a plăţii, data la care suma plătită este înregistrată în extrasul de cont al 

Cumpărătorului. 

 

 

Obligaţii şi garanţii 

 

Art. 13. – (1) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să deţină, pe parcursul derulării contractului, 

toate aprobările necesare fiecăreia pentru exercitarea obligaţiilor cuprinse în prezentul contract, 

respectând în acelaşi timp toate prevederile legale. 

(2) Părţile se obligă una faţă de cealaltă să asigure accesul, conform legii, cu restricţiile de 

confidenţialitate prevăzute în prezentul contract, la toate informaţiile, documentaţiile, datele sau 

cunoştinţele necesare pentru buna derulare a prezentului contract.  

(3) Daunele dovedite a fi produse uneia dintre Părţi din vina celeilalte Pǎrţi vor fi suportate de 

partea vinovatǎ. 
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Art. 14. Pǎrţile garanteazǎ una celeilalte cǎ prezentul contract reprezintǎ o obligaţie validǎ, legalǎ, 

opozabilǎ în justiţie în termenii acestui contract. 

 

 

Modificarea circumstanţelor 

 

Art. 15. În sensul prezentului contract, “modificare de circumstanţe” semnifică modificarea cadrului 

legislativ, existenţa unor hotărâri judecătoreşti definitive, existenţa unor condiţii sau modificări ale 

statutului Parţilor care împiedică îndeplinirea obligaţiilor contractuale, precum şi alte situaţii 

prevǎzute în reglementǎrile specifice emise de ANRE. 

 

 

Durata contractului şi condiţii de desfăşurare a acestuia 

 

Art. 16. (1) Prezentul contract intră în vigoare la data de ..................... şi este valabil …………[pe 

durată nedeterminată/până la data de ………..]*), iar anexele 2 și 3 se completează cu periodicitate 

prevăzută în prezentul Contract. 

(2) Modificarea prevederilor din anexa nr. 3 referitoare la pret sau la actul administrativ emis de 

ANRE se realizeaza prin încheierea unui act adițional la prezentul contract. 

 

Confidenţialitatea 

 

Art. 17. – (1) Fiecare Parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, 

documentaţiilor, datelor sau cunoştinţelor furnizate de cealaltă Parte în baza prezentului contract şi 

să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţămîntul scris al celeilalte 

Părţi contractante. 

(2) Fac excepţie de la  prevederile alin. (1): 

a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului; 

c) informaţiile solicitate de operatorul de transport și sistem, în conformitate cu prevederile Codului 

tehnic al reţelei electrice de transport şi ale Codului comercial al pieţei angro de energie electricǎ. 

(3) Prevederile alin. (1) rămân valabile timp de 5 ani după încetarea prezentului contract. 

 

Forţa majoră 

 

Art. 18. – (1) Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau totală a 

obligaţiilor care decurg din acest contract, dacă aceasta este rezultatul acţiunii forţei majore. 

Circumstanţele de forţă majoră sunt cele care pot apărea pe perioada derulării prezentului contract, 

în urma producerii unor evenimente deosebite (calamităţi naturale, război, embargou şi altele) care 

nu au putut fi luate în considerare de Părţi la încheierea contractului şi care sunt în mod rezonabil în 

afara voinţei şi controlului Părţilor. 

(2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să notifice acest lucru în scris celeilalte Părţi, în termen 

de 3 zile de la apariţia acesteia, cu confirmarea ulterioarǎ a organelor competente de la locul 

producerii evenimentului care constituie forţa majoră. 

(3) Neîndeplinirea obligaţiei de comunicare a forţei majore nu înlătură efectul exonerant de 

răspundere al acesteia, dar antrenează obligaţia Părţii care o invocă de a repara pagubele cauzate 

celeilalte Părţi prin faptul necomunicării. 

 
 *) Se alege una din variantele descrise în paranteze 
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Răspunderea contractuală 

 

Art. 19. Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, 

Părţile răspund conform legii. 

 

Art. 20. Pǎrţile convin ca litigiile ce decurg din interpretarea şi/sau derularea prezentului contract, 

care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilǎ, sǎ fie supuse instanţelor judecǎtoreşti competente. 

 

Art. 21. Nici una dintre Pǎrţi nu poate cesiona prezentul Contract. 
 

 

Încetarea contractului 

 

Art. 22. Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri: 

a)  terminarea perioadei de valabilitate stabilitǎ conform prevederilor art. 16; 

b) în caz de terminare a contractului cu acordul ambelor Părţi, după minim 30 de zile de la 

solicitarea făcută în acest sens de una dintre Părţi; 

c) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei Cumpărătorului, acesta fiind însă ţinut 

să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei; Dacă 

Cumpărătorul se aflǎ în una din aceste situaţii are obligaţia sǎ notifice celeilalte pǎrţi data apariţiei 

situaţiei, care va fi consideratǎ data de la care prezentul contract înceteazǎ sǎ-şi producǎ efectele,  în 

cel mult 3 zile de la apariţia situaţiei; 

d) prin ordin/decizie a preşedintelui ANRE de încetare a aplicării cadrului de reglementare prin care 

a fost stabilit prezentul contract.  

 

Alte clauze  

 

……………………………………………………………………………………………  
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Dispoziţii finale 

 

Art. 23. Acest contract şi toate obligaţiile Părţilor care rezultă din derularea acestuia, se supun, în 

totalitate şi sub toate aspectele, legislaţiei române în vigoare. 

 

Art. 24. – (1) Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezentul contract.  

(2) Dacǎ printr-un act normativ (Lege, Ordonanţǎ a Guvernului, Ordonanţǎ de Urgenţă a 

Guvernului, Hotǎrâre de Guvern, reglementare ANRE) sunt emise prevederi contrare clauzelor din 

prezentul contract, se aplică prevederile din actul normativ, de la data intrării în vigoare a acestuia, 

iar Pǎrţile au obligaţia preluǎrii acestor prevederi şi a modificării/completǎrii în consecinţă a 

contractului printr-un act adiţional. 

 

 

Prezentul contract a fost încheiat la data de […................], în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare Parte. 

 

 

 

SEMNATARI: 

 

  

 

Din partea Vînzǎtorului     Din partea Cumpǎrǎtorului 

 

                

   

Notǎ:  

 

Contractul încheiat de Părţi se poate completa cu clauze specifice, conform înţelegerii Părţilor, cu 

condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor din contractul-cadru şi reglementărilor specifice 

emise de ANRE. 
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ANEXA 1 

 

 

 

TERMINOLOGIE 

 

 

ANRE Autoritatea Naţionalǎ de Reglementare în Domeniul 

Energiei 

Perioadă de Facturare Perioadă de O lună calendaristică / Un trimestru/  din 

perioada de valabilitate a acestui contract,   pentru care se 

emit facturi 

OPE Operatorul Pieţei de Echilibrare din cadrul C.N. 

Transelectrica S.A. 

OD Operatorul de distribuție a energiei electrice concesionar 

Parte/Pǎrţi Producător de energie electrică sau operator de distribuție 

concesionar / Producător de energie electrică și operator de 

distribuție concesionar 

Parte Responsabilǎ cu Echilibrarea - 

PRE 

Participant la piaţa angro de energie electrică ce a fost  

înregistrat de OPE ca Parte Responsabilă cu Echilibrarea, 

în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieţei 

angro de energie electricǎ 

Preţ de Contract Preţ reglementat aprobat de ANRE 

Vânzător Persoană fizică, producător de energie electrică  ce deţine o 

centrală electrică de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile de energie cu putere electrică instalată sub 100 

kW  

Zi Financiarǎ Orice zi în care banca prin care operează Părţile este 

deschisă pentru operaţiuni financiare 
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ANEXA 2 

 

 

 

CANTITĂŢI DE ENERGIE ELECTRICĂ CONTRACTATE 

 

 

Tabelul 2.0 – Cantităţi de energie electrică contractate lunar  

 

Nr.

crt. 

Anul ............/ 

Luna 

Cantitate de energie electricǎ 

[kWh] 

Valoarea estimată a contractului 

[lei] 

1 Ianuarie   

2 Februarie   

3 Martie   

4 Aprilie   

5 Mai   

6 Iunie   

7 Iulie   

8 August   

9 Septembrie   

10 Octombrie   

11 Noiembrie   

12 Decembrie   

 

 

 

 

Notă: 

 

Tabelul 2.0 se completează la semnarea contractului. Valoarea lunară estimată a contractului 

se determină ca fiind contravaloarea cantităţilor de energie electrică estimate lunar, calculată 

la Preţul de Contract din Anexa 3.  

 

Tabelele 2.1 - 2.12 se convin şi se completează de Părţi cu cel puţin 5 zile înainte de începutul 

fiecărei luni calendaristice. 
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Tabelul 2.1 – Cantităţi de energie electrică orare contractate în luna ianuarie 

kWh 

ORA Cantităţi de energie electrică orare contractate în ianuarie  

De la  Pînă la Zi calendaristicǎ… 

0,00                                   1,00  

1,00                                   2,00 

2,00                                   3,00 

3,00                                   4,00 

4,00                                   5,00 

5,00                                   6,00 

6,00                                   7,00 

7,00                                   8,00 

8,00                                   9,00 

9,00                                 10,00 

10,00                               11,00 

11,00                               12,00 

12,00                               13,00 

13,00                               14,00 

14,00                               15,00 

15,00                               16,00 

16,00                               17,00 

17,00                               18,00 

18,00                               19,00 

19,00                               20,00 

20,00                               21,00 

21,00                               22,00 

22,00                               23,00  

23,00                               24,00 

 

 

Notă: 

 

Tabelele 2.2  -  2.12 se întocmesc similar tabelului  2.1  pentru lunile februarie - decembrie 
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ANEXA 3 

 

 

 

PREŢUL DE CONTRACT 

 

 

 

Preţul  de Contract este ……............. lei /kWh , reprezentând preţul mediu estimat al energiei 

electrice active pentru acoperirea consumurilor proprii tehnologice în rețelele electrice la care este 

racordată centrala electrică respectivă stabilit prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. ….......... din 

..................  

 

 

 Preţul de contract se aplicǎ pentru toate tranzacţiile corespunzătoare prezentului contract.  
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ANEXA 4 

 

 

 

PREVEDERI SPECIFICE PRIVIND PROCEDURA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

 

 

 

 

Persoana de contact din partea Vânzǎtorului: 

 

Persoana de contact din partea Cumpǎrǎtorului: 

 

Cǎile de comunicare convenite: 

 

Repere de timp privind transmiterea datelor specifice între Pǎrţi, precum şi între Pǎrţi şi 

autoritǎţile desemnate prin lege sau reglementǎri sǎ le primeascǎ: 

 

 



GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ 

 

pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996 
 

                   Având în vedere necesitatea modificării și completării Legii apelor nr.107/1996, cu 

modificările și completările ulterioare, într-un termen cât mai scurt, astfel încât România să se 

conformeze legislației europene în domeniu, precum și necesitatea reglementării exprese a 

anumitor aspecte, în vederea realizării unui cadru care să elimine impactul negativ, în ceea ce 

privește efectul inundațiilor și poluărilor accidentale, să asigure o proiectare și o construcție 

adecvată a cerințelor de mediu pentru lucrările specifice, să contribuie la atingerea obiectivului de 

asigurare și menținere a stării bune a apelor și, respectiv, de nedeteriorare a stării apelor, și, nu în 

ultimul rând, să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene,  

                 Ținând cont de faptul că managementul resurselor de apă reprezintă unul dintre 

domeniile-ţintă care trebuie reglementate, iar ca o consecinţă imediată a neadoptării măsurilor 

stabilite prin prezentul act normativ sunt afectate, pe de o parte, interesele şi obiectivele politicii 

de mediu privind conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului acvatic, precum şi a 

sănătăţii umane, 

                 Văzând necesitatea urgentă a protejării resursei de apă subterană, resursa strategică 

pentru alimentarea cu apă a populației, 

     Luând în considerare necesitatea urgentă de definire a debitului ecologic, în 

conformitate cu prevederile Ghidului 31 al Comisiei Europene “Debitul ecologic în implementarea 

Directivei Cadru Apă” aprobat în cadrul Strategiei comune de implementare a Directivei Cadru 

Apă, în vederea asigurării unui cadru corespunzător pentru impunerea măsurilor necesare atingerii 

și menținerii stării bune a apelor și a îndeplinirii cerinței Comisiei Europene legate de evitarea 

problemelor sistematice în reglementarea folosințelor de apă, în mod particular legate de 

microhidrocentrale, lucru ce ar putea contribui la clasarea  procedurii de infringement declanșată 

de Comisia Europeană (Cauza 2015/4036), 

     Având în vedere imperativitatea instituirii urgente a cadrului legal pentru impunerea  

asigurării debitului de servitute în aval de lucrările de barare,  

                Luând în considerare necesitatea creării cadrului legal pentru protejarea și conservarea 

stării apelor pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane, în vederea 

susținerii clasării procedurii de infringement declanșată de Comisia Europeană, 

   Având în vedere necesitatea deblocării urgente a aplicării măsurilor din Planurile de 

Management a Riscului la Inundatii aprobate și a investițiilor de apărare împotriva inundațiilor din 

zonele inundabile asociate, prin eliminarea interdicției de realizare a unor astfel de lucrări pentru 

reducerea riscului asupra bunurilor, infrastructurii, obiectivelor socio-economice și vieții 

locuitorilor din zonele posibil afectate din considerente ce țin de regimul exproprierilor  şi al 

definirii avizului de amplasament care este actul administrativ care permite realizarea de lucrări în 

zonele inundabile, 

 



   Ţinând cont de necesitatea urgentă a redefinirii schemelor directoare în sensul includerii 

Planului de management al riscului la inundaţii ca parte componentă a Planului de amenajare a 

bazinului hidrografic, astfel încât măsurile cuprinse în acesta să poată fi finanţate, cât mai rapid 

posibil, din fonduri europene,   

   Având în vedere că nerezolvarea urgentă a problemelor evocate poate conduce la 

neasigurarea corespunzătoare a resurselor de apă pentru populaţie în zonele afectate de secetă, la 

intervenţia limitată a personalului implicat în activitatea de management al riscului la inundaţii, cu 

efecte asupra bunurilor şi vieţii oamenilor, la întârzierea absorbţiei fondurilor europene sau la 

afectarea pe termen lung a stării apelor, precum și la continuarea procedurii de infringement în 

cauza mai sus menționată, 

              Având în vedere că nereglementarea urgentă a debitului ecologic și a zonelor de 

interdicție pe care se pot realiza lucrări poate conduce la deteriorarea suplimentară a corpurilor de 

apă și poate fi cauza declansării unor noi proceduri de infringement, 

             Ținând cont că nemodificarea urgentă a legislației pune în pericol accesarea a 400 milioane 

de euro, din perioada de programare bugetară 2014-2020, pentru lucrări de apărare împotriva 

inundațiilor datorită problemelor legate de reglementarea terenurilor pe care sunt realizate aceste 

proiecte, 

              Având în vedere că nerealizarea urgentă a lucrărilor de apărarea împotriva inundațiilor 

pune în pericol viața și bunurile cetățenilor și afectează dezvoltarea socio-economică a țării,  

              Luând în considerare că evacurarea de ape uzate în apele subterane poate pune în pericol 

sănătatea publică și că se impune reglementarea urgenta a acestei situații, 

 

În considerarea faptului că elementele mai sus menționate vizează interesul general public 

și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, 

 

           În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență : 

 

         Art. I. - Legea apelor  nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează 

după cum urmează: 

 

1. La alineatul (1) al articolului 16, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălti, heleşteie sau în iazuri, 

cu exceptia iazurilor de decantare;” 

            

            2. La alineatul (1) al articolului 16, după litera d) se introduce o nouă literă, lit.d1), cu  

următorul cuprins: 

„d1) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri,”  

 

 3. După alineatul (1) al articolului 27 se introduc două noi alineate, alin.(2) şi (3), cu 

următorul cuprins: 

(2) În  vederea protecției și conservării stării apelor, pe sectoarele de cursuri de apă care nu sunt 

afectate de activităţi umane se interzice realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea 

ecologică a apelor.  



            (3) Criteriile de selectare şi lista sectoarelor cursurilor de apă  prevăzute la alin. (2), se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

ordonanțe de urgență. 

 

4. Alineatul (1) al articolului 29 se modifică și va avea următorul cuprins : 

(1) Lucrările de amenajare a bazinelor hidrografice sau alte lucrări hidrotehnice promovate de 

Administraţia Naţională „Apele Române” sunt de utilitate publică și interes național, iar terenurile 

pe care urmează să fie amplasate pot fi expropriate de către Ministerul Apelor și Pădurilor prin 

Administrația Națională „Apele Române”, cu justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii.  

 

5. Alineatul (2) al articolului 41 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Debitele de servitute, obligatorii în albii, în raport cu specificul sectoarelor de râu respective, 

cu gradul de amenajare a bazinelor hidrografice, ţinând seama de solicitarea resurselor de apă şi 

cu asigurarea respectării condiţiilor impuse pentru protecţia ecosistemelor acvatice, conform legii, 

se stabilesc, de către Administraţia Naţională "Apele Române” și sunt prevăzute în avizul sau 

autorizația de gospodărire a apelor.  

 

6. Alineatele (1), (18) şi (2) ale articolului 43 se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

(1) În vederea stabilirii orientărilor fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, 

echilibrată şi complexă a resurselor de apă şi a ecosistemelor acvatice, precum şi pentru protecţia 

zonelor protejate  se elaborează scheme directoare pe bazine sau grupe de bazine hidrografice. 

Schema directoare este instrumentul principal de planificare, dezvoltare şi gospodărire a apelor la 

nivelul districtului de bazin hidrografic şi este alcătuită din Planul de amenajare a bazinului 

hidrografic, care include și Planul de management al riscului la inundații - componenta de 

gospodărire cantitativă şi planul de management al bazinului hidrografic - componenta de 

gospodărire calitativă. Schema directoare se elaborează conform Metodologiei şi a Instrucţiunilor 

tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor. 

Planurile de management al districtelor hidrografice se elaborează şi se adoptă în conformitate cu 

termenele stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 

octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei. Planurile de 

management ale riscului la inundații ale bazinelor/spaţiilor hidrografice se elaborează şi se adoptă 

în conformitate cu termenele stabilite în Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 23 octombrie 2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații. 

(18) În corelare cu prevederile planurilor din cadrul schemelor directoare se elaborează programe 

de măsuri care să ţină seama de rezultatele analizelor prevăzute la alin. (14) şi (15), realizate pentru 

atingerea obiectivelor prevăzute la art 21  privind asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a 

apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum şi valorificarea potenţialului 

apelor, în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu strategia şi politicile de 

mediu incluzând dezvoltarea lucrărilor, instalaţiilor şi amenajărilor de gospodărire a apelor. 

(2)  Componentele Planurilor de management şi programele de măsuri aferente prevăzute la alin. 

(18) se elaborează şi se actualizează de către Administraţia Naţională "Apele Române", se avizează 

de către Comitetul de bazin, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor, şi se 

aprobă prin hotărâre a Guvernului. Conţinutul minim al planurilor de management şi al 

programelor de măsuri este prevăzut în anexa nr.3.  

 

7. Alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1), obiectivele care au prevăzute lucrări de apărare 

împotriva inundațiilor, precum și lucrările de supratraversare și subtraversare ale cursurilor de apa, 



dimensionate corelat cu prevederile Strategiei naționale de management al riscului la inundații și 

ale Planurilor de Management al Riscului la Inundatii. Lucrările de apărare împotriva inundațiilor 

se execută numai pe baza avizului de gospodarire a apelor, emis conform legii. 

 

8. Alineatul (4) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(4) Noile lucrări de barare sau de captare a apei amplasate pe cursurile de apă trebuie să fie 

prevăzute cu instalații care să asigure în aval debitul de servitute, așa cum este definit la pct.26 din 

anexa nr.1, precum și, după caz, cu construcții care să asigure migrarea faunei acvatice, în special 

a ihtiofaunei, în vederea atingerii obiectivelor de mediu prevăzute la art. 21, cu respectarea 

prevederilor art. 24. Aceste prevederi se aplică şi lucrărilor de barare sau de captare a apei existente 

amplasate pe cursurile de apă, în condiţiile unor soluţii fezabile din punct de vedere tehnic şi dacă 

realizarea acestora nu implică costuri disproporţionate.  

 

 9. Alineatul (1) al articolului 766 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor va lua măsura corelării planurilor de 

management al riscului la inundații cu planurile de management ale districtelor bazinelor 

hidrografice, având ca obiective schimbul de informaţii şi realizarea unei abordări unitare şi 

corelate pentru atingerea unui beneficiu comun cu privire la obiectivele de mediu pentru corpurile 

de apă de suprafaţă şi subterane, conform art. 21 şi 22 și obiectivele de management ale riscului la 

inundații prevăzute în Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu 

şi lung. 

 

10. La articolul 87, punctele 39), 40) și 55 ) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

…………………………………………………………………………………. 

39)   inexistența la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalaţiilor și construcțiilor care să 

asigure în aval debitele ecologice şi debitele de servitute, precum şi migrarea ihtiofaunei. 

…………………………………………… 

40)  nerespectarea prevederilor programelor de exploatare, a lacurilor de acumulare şi prizelor de 

apă, precum şi neasigurarea debitelor ecologice şi a debitelor de servitute. 

…………………………………………………………………………… 

55) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (2) privind acordarea dreptului de exploatare a 

agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor, bălților și din terasă. 

 

11. La Anexa nr.1, punctele 13), 25) și 26) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

…………………………………………………………………………………… 

13. ape uzate: ape provenind din activităţi casnice, sociale sau economice, conţinând substanţe 

poluante sau reziduuri care-i alterează caracteristicile fizice, chimice şi bacteriologice iniţiale, 

precum şi ape de ploaie ce curg pe terenuri poluate, care nu sunt supuse proceselor de epurare, 

potrivit legii. 

25. debit ecologic: debitul necesar protecției ecosistemelor acvatice atât din punct de vedere 

cantitativ cât și al dinamicii acestuia pentru atingerea obiectivelor de mediu   pentru corpurile de 

apă de suprafață prevăzute la art. 21. 

26. debit de servitute: debitul minim necesar a fi lăsat permanent pe un curs de apă în aval de o 

lucrare de barare, format din debitul ecologic și debitul minim necesar utilizatorilor din aval. 

 

 

 
 



  12. La anexa nr.1, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 131, cu următorul 

cuprins: 

„131. ape uzate epurate: apele uzate supuse epurării prin orice procedeu şi/sau sistem prin care, la 

evacuare, caracteristicile apelor uzate respectă condiţiile de calitate prevăzute în normele tehnice 

şi în avizele şi autorizaţiile de gospodărire a apelor în vigoare,” 

 

            13. La anexa nr.1, după punctul 17 se introduce un nou punct, pct. 171, cu următorul 

cuprins: 

„171. aviz de amplasament: act administrativ ce condiţionează din punct de vedere tehnic realizarea 

anticipată a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor și/sau a măsurilor necesare pentru evitarea 

pericolului de inundare și asigurarea curgerii apelor”. 

 

 14. Titlul Anexei nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

CONŢINUTUL MINIM AL PLANURILOR DE MANAGEMENT ALE BAZINULUI 

HIDROGRAFIC ŞI AL PROGRAMELOR DE MĂSURI AFERENTE ACESTORA 

 

 15. La anexa nr. 3, partea introductivă a literei A se modifică şi va avea următorul 

cuprins : 

A. Planurile de  management a apelor la nivel de bazin hidrografic cuprind  următoarele elemente:  

 

            Art.II. – În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 

urgenţă, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, modul de determinare și de calcul al debitului 

ecologic.  

 

             Art.III.  - În termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență, titularii autorizaţiilor de gospodărire a apelor au obligația să solicite reconfirmarea 

acestora, în baza unei documentaţii tehnice întocmite conform prevederilor legale în vigoare, în 

caz contrar, acestea își pierd valabilitatea.  

 

          Art. IV. - Legea apelor nr. 107/1996. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu cele aduse 

prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se 

textelor o nouă numerotare. 

 

            PRIM - MINISTRU 

           MIHAI TUDOSE 
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ORDIN  nr.             din           .      .2017 


pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a cantitatii statice anuale  de certificate 


verzi şi a cotei anuale obligatorii  de achiziţie de certificate verzi 


  


Având în vedere prevederile art. 4 alin. (61), (62), (7) și (9), ale art. 8 alin (1) - (3), ale art. 10 


alin. (2), precum și ale art. 12 alin. (1), (11), (23) și (25) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea 


sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu 


modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 alin. (2), ale art. V din Ordonanta de urgenta a 


Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 


sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si pentru 


modificarea unor acte normative, ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor 


naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 


495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de 


consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 


producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificarile și completările ulterioare, 


în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și alin. (5) și ale art. 9 alin. (1) lit. x) din 


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 


Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 


nr. 160/2012,  


preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul 


ordin:  


 


Art. 1 - Se aprobă „Metodologia de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi şi a cotei 


anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi” prevăzută în anexa care face parte integrantă din 


prezentul ordin. 


Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice și Societatea "Operatorul Pieței de 


Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului 


ordin. 


Art. 3 – Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 


Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 


Art. 4 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii 


Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2016 pentru aprobarea Metodologiei de 
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stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie 


care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate 


verzi, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 734 din 22.11.2016. 


Art. 5. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I si intra in vigoare la 


data de 1 septembrie 2017. 
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               Anexă 


Metodologie de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi şi a cotei anuale 


obligatorii de achiziţie de certificate verzi 


 
 


CAPITOLUL  I 


DISPOZIŢII GENERALE 


Secţiunea 1 


Scop şi domeniul de aplicare 


 


AArrtt..  11..  Prezenta Metodologie de stabilire a cantitatii statice anuale de certificate verzi  şi a 


cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, denumită în continuare Metodologie, 


stabileşte: 


a) modul de calcul al cantitatii statice anuale de certificate verzi, în conformitate cu 


prevederile art. 4 alin. (61) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 


promovare a  producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu 


modificările şi completările ulterioare;    


b) modul de calcul al cantitatii statice anuale de certificate verzi care beneficiază de 


sistemul de promovare prin certificate verzi; 


c)      modul de calcul al cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi; 


d)   modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neindeplinirii cotei anuale 


estimate de certificate verzi, pentru fiecare trimestru de analiză de către operatorii economici 


cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi; 


e)  modul de calcul al numărului de certificate verzi aferente neîndeplinirii cotei obligatorii de 


achiziţie de certificate verzi pentru anul de analiză de către operatorii economici cu obligaţie 


de achiziţie de certificate verzi; 


f)  modul de calcul al sumei de bani aferente neîndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie 


de certificate verzi. 


 


AArrtt..  22..  (1) Prezenta metodologie se aplică: 


a) operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de certificate verzi, în vederea 


îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi; 
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b) producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, care au calitatea de deţinători de 


certificate verzi;   


c) consumatorilor industriali electro – intensivi, care sunt exceptaţi de la aplicarea prevederilor 


art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a  producerii 


energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările 


ulterioare, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de 


ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 


220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 


regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare;   


d) Operatorului de Transport şi de Sistem;  


e) Operatorului Pieţei de Certificate Verzi;  


(2) Operatorii economici menţionaţi la alin. (1) au obligaţia furnizării de informaţii în conformitate 


cu prevederile prezentei metodologii. 


 


Secţiunea a 2 - a 


Definiţii şi abrevieri 


 


AArrtt..  33..  (1) Termenii folosiţi 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, republicată, cu 


modificările şi completările ulterioare.  


(2) În înţelesul prezentei metodologii, următorii termeni se definesc astfel:  


a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc, atât cota obligatorie de achiziţie de certificate 


verzi, cât şi operatorii economici prevăzuți la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu 


modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi care nu şi-au 


îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile aferente acestora; 


b) certificat verde blocat temporar – certificatul verde considerat pentru îndeplinirea cotei 


anuale obligatorii estimate aferente unui trimestru de analiză de către un operator economic cu 


obligație de achiziție de certificate verzi, fără posibilitatea tranzacționării acestuia pe perioada de 


blocare. Certificatul verde este blocat temporar în contul propriu al operatorului cu obligație de 


achiziție de certificate verzi din registrul de certificate verzi, de către operatorul pieței de certificate 


verzi, în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză;  


c) certificat verde consumat - certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei 


anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic cu astfel de 
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obligaţie; în această categorie intră şi certificatul verde emis unui producător de energie electrică 


din surse regenerabile de energie înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a 


Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 


sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru 


modificarea unor acte normative, care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate 


la momentul tranzacţionării şi este utilizat pentru cota anului de analiză; 


d) certificat verde expirat  – certificatul verde emis unui producător de energie electrică din 


surse regenerabile de energie înainte de intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 


24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 


promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte 


normative, a cărui perioadă de valabilitate a încetat și se găsește în contul unui operator economic 


cu obligație de achiziție de certificate verzi, în perioada de așteptare a calculării cotei anuale 


obligatorii de achiziție de certificate verzi de către Autoritatea Naţională de Reglementare în 


Domeniul Energiei;  


e) certificat verde transferat – certificatul verde care este mutat de către operatorul pieței de 


certificate verzi din contul producatorului, in calitate de vânzător în cel al furnizorului, in calitate de 


cumpărător  în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieței de certificate verzi 


a confirmării de încasare a contravalorii certificatelor verzi vândute de către vânzător sau 


certificatul verde mutat din contul de producător în cel de furnizor (pentru cazul producătorului de 


energie electrică din surse regenerabile care are și obligația legală de achiziție de certificate verzi) 


în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării la operatorul pieței de certificate verzi a cererii de 


transfer în acest sens; 


f) cota anuală obligatorie estimată de achiziție de certificate verzi - cota estimată de 


achiziţie de certificate verzi și impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate 


verzi pentru anul t, care se stabilește prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro în cursul lunii 


decembrie a anului t-1 şi pentru care se aplică sancțiuni de către Autoritatea Naţională de 


Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale în vigoare, în caz de neîndeplinire 


a acesteia pentru fiecare trimestru n al anului t; 


g) cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi – cota de achiziţie de certificate 


verzi impusă operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru anul de 


analiză t, bazată pe valori realizate, care se stabilește prin ordin, se publică pe site-ul www.anre.ro 


până la 1 martie a anului următor celui de analiză (t+1) şi pentru care, în caz de neîndeplinire, se 



http://www.anre.ro/

http://www.anre.ro/
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aplică penalităţi de către Administrația Fondului pentru Mediu în baza deciziei Autorității Naţionale 


de Reglementare în Domeniul Energiei ;  


h) consum final de energie electrică – suma consumurilor de energie electrică realizate de 


consumatorii finali de energie electrică din România; 


i) consum final exceptat de energie electrică – cantitatea de energie electrică consumată de 


consumatorii electro-intensivi care este exceptată de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din 


Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza acordului de 


exceptare emis de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în 


conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările și completările 


ulterioare; 


j)    energie electrică facturată – cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise în 


trimestrul n din anul de analiză t; 


 k)  energie electrică furnizată – cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise 


pentru anul de analiză t și care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție  de CV pentru 


anul anterior, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, 


nefacturată, estimată și înregistrată în contabilitate, cât și cantitatea de energie electrică consumată 


de furnizorii de energie electrică și/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea 


locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, în anul de analiză t și care nu 


a fost utilizată la îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior; 


 l)  energie electrică livrată – cantitatea de energie electrică indicată de grupurile de măsurare a 


energiei electrice furnizate/utilizate pentru consum final și confirmată de operatorul de rețea, după 


caz;  


m) factor de capacitate – raportul dintre energia electrică produsă în anul de analiză şi energia 


electrică care s-ar produce dacă centrala ar funcţiona la puterea instalată toată perioada analizată, 


exprimat în procente; 


n) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi – orice operator economic 


care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările 


şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, 


republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următorii operatori economici au obligaţie de 


achiziţie de certificate verzi: 


i. furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată către consumatorii finali sau 


pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii; 
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ii. producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor 


racordaţi prin linii directe de centrala electrică;  


iii.  producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii 


de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului  propriu tehnologic.  


Notă: În înțelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem 


se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor 


proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 


electrice de distribuție/transport. 


o) producător de energie electrică din surse regenerabile de energie - orice operator 


economic, persoană fizică sau juridică care deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice 


din surse regenerabile; 


p) sistem de promovare – sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse 


regenerabile de energie, prin tranzacţionarea certificatelor verzi combinată cu cotele obligatorii de 


certificate verzi instituit prin Legea nr. 220/2008 republicată, cu modificările şi completările 


ulterioare; 


q) trimestru de analiză – trimestrul din anul de analiză pentru care s-a stabilit cota estimată de  


achiziție de certificate verzi și pentru care ANRE verifică îndeplinirea acesteia de către fiecare 


operator economic menţionat la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările 


şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi stabileşte operatorii economici care nu 


şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi, numărul de CV neachiziţionate de aceştia. 


 


(3)  În înțelesul prezentei metodologii, operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem 


se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor 


proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 


electrice de distribuție/transport. 


 


AArrtt..  44..  Abrevierile utilizate în cadrul prezentei metodologii au următoarea semnificaţie: 


a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ; 


b) CFEE – Consum final de energie electrică, exprimat în MWh; 


c) CFEEi – Consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, exprimat în 


MWh; 


d) CFEE estimat, exceptat - Consum final de energie electrică estimat a fi exceptat, exprimat în 


MWh; 
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e) CFEEexceptat - Consum final exceptat de energie electrică, exprimat în MWh; 


f) CV –  Certificat verde; 


g) ccv estimată, t – Cota obligatorie estimată de achiziţie de CV pentru anul t, exprimată în 


CV/MWh;  


h) c1
cv, estimată, t - Cota obligatorie corectată estimată de achiziţie de CV pentru anul t, având in 


vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final prevăzut la art. 4 alin. (7) 


din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din 


surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 


i) ccv, t - Cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, exprimată în CV/MWh; 


j) c1
cv, t - Cota obligatorie corectată de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t, având 


in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final prevăzut la art. 4 alin. 


(9) din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 


din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 


exprimată în CV/MWh; 


k) q CV, t – Cantitatea statica de certificate verzi pentru anul t, exprimată în CV/an; 


l) q1
CV, t – Cantitatea statica de certificate verzi pentru anul t care beneficiază de sistemul de 


promovare, având in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final 


prevăzut la art. 4 alin. (7) și alin. (9) din Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de 


promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu 


modificările şi completările ulterioare, exprimată în CV/an; 


m) E-SRE – Energie electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie, exprimată în MWh; 


n) FCj – Factor de capacitate, pe tip de tehnologie de producere j (eolian, solar, hidro și 


biomasă), exprimat în %; 


o) ICV, t – Impactul mediu al CV in factura consumatorului final de energie electrică, pentru 


anul t, exprimat in lei/MWh; 


p) ICV,CAP - Impactul mediu al CV in factura consumatorului final de energie electrică prevăzut 


la art. 4 alin. (7) și (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 


producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi 


completările ulterioare, exprimat in lei/MWh; 


q) HG nr. 495/2014 – Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de 


ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 


220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 


regenerabile de energie; 







9 


r) HG nr. 1014/2016 - Hotărârea Guvernului nr. 1014/2016 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 2017 ; 


s) Lege – Legea nr. 220/2008  pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei 


din surse regenerabile de energie, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 


t) n – Trimestrul de analiză; 


u) NCVi nec  – Numărul de CV  necesar a fi achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul 


de analiză t/trimestrul de analiză n; 


v) NCVi   – Numărul de CV  achiziţionate de operatorul economic i, pentru anul de analiză t/ 


trimestrul de analiză n; 


w) NCV i, neachiz  – Numărul de CV  neachiziţionate de operatorul economic i pentru îndeplinirea 


cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t/trimestrul de analiză n; 


x) OUG nr. 24/2017 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi 


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


energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative; 


y) OTS – Operatorul de Transport şi de Sistem; 


z) OPCV – Operatorul Pieţei de Certificate Verzi; 


aa) Pi  – Putere electrică instalată a centralei/etapei din centrală/grupului de producere E-SRE, 


exprimată în MW;  


bb) RCV – Registrul de certificate verzi administrat de operatorul pieței de certificate verzi; 


cc) SEN – Sistemul electroenergetic national; 


dd) SRE – Surse Regenerabile de Energie; 


ee) Si,t/Si,trim n – Suma bănească pe care trebuie să o plătească operatorul economic i pentru CV 


neachiziţionate pentru anul de analiză t/trimestru de analiză n; 


ff)  St – Suma bănească totală rezultată din neachiziţionarea de CV pentru îndeplinirea cotei 


obligatorii de CV pentru anul de analiză t; 


gg)  t –     Anul de analiză;  


hh)  t-1 – Anul în care se estimează cota de CV pentru anul t, respectiv anul în care se estimează 


cantitatea statică de CV pentru anii t și (t+1); 


ii)  t+1 – Anul în care se stabileşte gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV 


pentru anul de analiză t. 
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CAPITOLUL II 


STABILIREA CANTITĂȚII STATICE ANUALE DE CERTIFICATE VERZI PENTRU 


URMĂTORII DOI ANI  


 


AArrtt..  55..  ANRE calculează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul, până la 30 iunie a 


anului t-1, asupra nivelului cantității statice de CV pentru anii t și t+1 care beneficiază de sistemul 


de promovare, exprimată în CV/an, având în vedere următoarele:  


a. Cantitatea statică anuală de CV legal stabilită pentru anii (t-3) și (t-2), respectiv qCV,t-3 și  


qCV,t-2; 


b. Cantitatea statică anuală de CV pentru anii (t-3) și (t-2) care beneficiază de sistemul de 


promovare, având in vedere incadrarea in impactul mediu al CV la consumatorul final 


prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege, respectiv q1
CV, t-3 și q1


CV, t-2; 


c. Perioada rămasă pentru aplicarea cantității statice de CV, respectiv perioada cuprinsă 


între anii t și 2031. 


 


AArrtt..  66..   Cantitatea statică de CV pentru anii t și  (t+1) se calculează cu următoarea formulă:  


 


            qCV,t  =[ (qCV,t-3 - q1
CV, t-3) +( qCV,t-2 - q1


CV, t-2) + qCV,t-1 * (2031-t+1)] / (2031-t+1) [CV/an]      


 


          


 


CAPITOLUL III 


STABILIREA COTEI ESTIMATE DE ACHIZIŢIE DE CV PENTRU ANUL URMĂTOR t  


ȘI A GRADULUI DE REALIZARE A ACESTEIA AFERENTE TRIMESTRULUI DE 


ANALIZĂ 


 


Secțiunea 1 


Stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul t (ccv estimat,t) 


 


Art. 7. (1) Cota obligatorie estimată de achiziţie de CV în anul t-1 pentru anul t se calculează ca 


fiind raportul dintre cantitatea statică de CV pentru anul t stabilită în condițiile art. 4 alin. (62) din 


Lege şi consumul final de energie electrică estimat diminuat cu consumul final exceptat de energie 


electrică estimat pentru aceeaşi perioadă: 
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texceptatestimatt


tCV,


t,
CVestimat


CFEECFEE


q
=c


,,
                       [CV/MWh] 


                      unde: CFEEt reprezintă consumul final de energie electrică estimat în anul t-1 pentru 


anul t și se determină pe baza consumului final de energie electrică estimat 


pentru anul t utilizat la rularea soft-ului PLEXOS Integrated Energy Model; 


CFEE estimat,exceptat,t  reprezintă consumul final exceptat estimat in anul t-1 pentru 


anul t, comunicat de Ministerul Economiei. 


(2) Consumul final estimat a fi exceptat de energie electrică pentru anul t prevăzut la alin. (1) se 


determină având în vedere acordurile de exceptare emise în anii anteriori, inclusiv modificări ale 


acestora, precum și cele noi avute în vedere a fi emise în cursul anului t. Acordurile de 


exceptare avute în vedere a fi emise pe parcursul anului t se consideră având la bază 


următoarele: 


a) începând cu 01 ianuarie a anului t se ia în calcul jumătate din consumul final exceptat de 


energie electrică estimat pentru anul t 


b) începând cu 01 iulie a anului t se ia în calcul și cealaltă jumătate din consumul final 


exceptat de energie electrică estimat pentru anul t. 


 


Art. 8. (1) Se calculează impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie 


electrică pentru anul t ca fiind produsul dintre cota estimată de achiziție de CV pentru anul t 


stabilită la art. 7 alin. (1)  și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe piața centralizată anonimă spot 


de CV în primele 11 luni ale anului t-1. 


(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru anul 2018, impactul mediu al CV estimat în 


factura consumatorului final de energie electrică se calculează ca fiind produsul dintre cota 


estimată de achiziție de CV stabilită la art. 7 alin. (1) și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe 


piața centralizată de CV anonimă spot de CV în perioada aprilie –noiembrie a anului 2017. 


Art. 9. (1) Se compară impactul mediu al CV estimat în factura consumatorului final de energie 


electrică calculat conform art. 8 cu cel prevăzut la art. 4 alin. (7) din Lege. 


(2) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 8 este mai mic sau egal cu cel prevăzut 


la art. 4 alin. (7) din Lege, atunci cota estimată de achiziție de CV pentru anul t,  c1
CV, estimat, t, este 


egală cu cea calculată conform art. 7 alin. (1). 
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(3) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 8 este mai mare decât cel prevăzut la 


art. 4 alin. (7) din Lege, atunci cota estimată de achiziție de CV pentru anul t se va ajusta, după cum 


urmează: 


 a) se calculează raportul Rt dintre impactul mediu prevăzut la art. 4 alin. (7) din Lege și cel 


calculat la art. 7 alin. (1): 


                                           
tCV


CAPCV


t
I


I
=R


,


,
 


 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica cantității statice de CV pentru anul t (q1
CV,t): 


                                         tCV,ttCV xqR=q1


,  


 c) se calculează cota estimată de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de cantitatea statică 


de CV recalculată conform lit. b): 


                                         
texceptatestimatt


tCV,


testimat,CV, CFEECFEE


q
=c


,,


1


1



                      [CV/MWh] 


Art. 10.  În luna decembrie a anului t-1, ANRE stabilește prin ordin și publică pe site-ul propriu, 


pentru anul t, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV, determinată conform art. 9 alin. (2) sau 


alin. (3) lit. c). 


 


Secțiunea a 2 -a 


 


Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate 


verzi aferente trimestrului de analiză  


 


Subsecţiunea 2.1 


Stabilirea numărului de CV necesar a fi deţinute de către fiecare operator economic cu 


obligație de achiziție de CV, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de achiziție 


de CV aferentă trimestrului de analiză (NCVi nec,trim. n) 


 


Art. 11. Stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t 


se realizează de către ANRE pentru trimestrele I – IV din anul respectiv t. 
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Art. 12.  (1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligație de achiziție i trebuie să le 


dețină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferentă 


trimestrului de analiză n (NCVi nec,trim. n) se determină astfel:  


)(9,0 .,,.,,,
1


.,, ntrimexceptatintrimitestimatCVntrimneci CFEECFEExxcNCV   


unde:  CFEE i, trim. n  = energia electrică facturată clienților finali/utilizată pentru consumul final de 


energie electrică de către operatorul economic i cu obligație de achiziție de CV în 


trimestrul de analiză n,  


          CFEE i, exceptat, trim. n  = consumul final exceptat facturat in trimestrul de analiză n pentru anul t 


al furnizorului i,  și 


            c1 CVestimat,t   = cota obligatorie estimată de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t, 


conform art. 9 alin. (2) sau alin. (3) lit. c). 


(2) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru trimestrul de analiză n 


este un număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos 


la 1 CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare. 


(3) Până cel târziu în a 17 a zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză n, ANRE publică 


pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV 


pentru trimestrul de analiză n şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii 


estimate de achiziţie de CV pentru anul de analiză t. 


 


 


Subsecţiunea 2.2 


Stabilirea numărului de certificate verzi neachiziționate de fiecare operator economic cu 


obligație de achiziție de CV pentru trimestrul de analiză n (NCVi,neachiz,trim.n), respectiv a 


sumei de bani datorată de acesta          


  


Art. 13.  (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligație de achiziție de CV în 


contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză  


și care este considerat la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de 


achiziție de certificate verzi aferentă trimestrului de analiză n, NCVi,trim.n, este constituit din CV 


înregistrate în RCV numai cu starea “valabile” și „expirate”, fără atributul “blocate” sau  “blocate – 


temporar.” 


(2) OPCV publică pe site-ul propriu, în prima zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului 


n+1 pentru trimestrul n, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de 
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CV pentru trimestrul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația 


contului fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi 


lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză. 


(3) La stabilirea listei prevăzută la alin. (2), OPCV ia în considerare și următoarele CV: 


a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 


în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în ultima zi 


lucrătoare a lunii următoare trimestrului de analiză;  


b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 


se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii 


următoare trimestrului de analiză, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație de achiziție 


CV. 


   


Art. 14 (1)  Pentru trimestrul de analiză n, un operator economic i care deţine un număr NCVi,trim. n 


de certificate verzi: 


a)  şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă 


NCVi,trim. n ≥ NCVi, nec ,trim. n ; 


b)  nu şi-a îndeplinit cota anuală estimată de CV aferentă trimestrului de analiză n, dacă 


NCVi,trim. n < NCVi, nec,trim. n. 


 


(2)  Dacă numărul de CV deţinute de operatorul economic i pentru trimestrul de analiză n, NCVi,trim. 


n este mai mic decât NCVi nec,trim. n, atunci operatorului economic i respectiv i se aplică sancțiunea 


prevăzută la art. 30 alin. (23) din Lege, pentru numărul de CV neachiziționate pentru trimestrul de 


analiză n ( ntrimneachiziNCV .,, ), după cum urmează: 


a) avertisment scris, în cazul primei abateri; 


 


b) amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) din Lege, în cazul celei de-a doua abateri 


înregistrate în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi de la prima abatere. 


În această situație, suma Si,trim. n aferentă CV neachiziţionate de către operatorul economic i, 


pentru trimestrul de analiză n, se calculează, după cum urmează: 


                                      tntrimneachizintrimi xVNCVS max,.,,.,  ,                                   [lei] 


unde,                           ntrimintrimnecintrimneachizi NCVNCVNCV .,.,,.,,                                               
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 Vmax, t = valoarea maximă de tranzacţionare a certificatului verde pentru anul  


t, conform art. XIII alin. (1) lit. b) și alin. (2) din OUG nr. 24/2017. 


 


c) cu amenda prevăzută la art. 12 alin. (23) din Lege și, după caz, cu amendă cuprinsă între 1-5% 


din cifra de afaceri din anul precedent pentru persoane juridice care nu sunt acreditate pentru 


sistemul de promovare prin CV, respectiv cu suspendare prin decizie ANRE a emiterii de CV până 


la concurența cu numărul de CV neachiziționate pentru operatorii economici și persoane fizice 


acreditate, începând cu cea de-a treia abatere înregistrată în ultimii 5 ani calendaristici consecutivi 


de la prima abatere. 


 


Art. 15. (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzută la art. 13 alin. (2) se 


transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. 


Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare. 


(2) În a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ora 14.00, 


OPCV publică lista corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de 


achiziție de CV pentru trimestrul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în 


vedere situația la zi a contului fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV 


și cu considerarea următoarelor CV: 


a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 


în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în cea de-a 5-a zi 


lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, ora 11.00;  


b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 


se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, în cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a 


doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, până la ora 11.00, în cazul producătorului de E-


SRE care are și obligație de achiziție CV. 


 


Art. 16. (1) În a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul n, până 


la ora 16.00, ANRE emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota 


obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n, inclusiv numărul de CV 


pe care aceştia nu le-au achiziţionat.   


(2)     Stabilirea gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de certificate 


verzi aferentă trimestrului de analiză n se realizează în baza listei prevăzută la art. 15 alin. (2) și  


publicată de OPCV. 
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(3) În termen de 15 zile lucratoare de la data emiterii deciziei prevăzute la alin. (1) se intocmesc 


documentele pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege.  


(4)    În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au 


îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a 


numărului de CV neachiziţionate de aceştia se constată o eroare în raportarea transmisă de 


operatorii economici cu obligație de achiziție de CV sau de OPCV, se procedează după cum 


urmează: 


a) în cazul în care, eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligație de achiziție de 


CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), prin reducerea numărului de 


CV neachiziționate, în sensul scăderii cantității de energie electrică raportată inițial 


pentru trimestrul de analiză n, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii 


documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și se face dovada asupra 


numărului de certificate verzi deținut în contul de furnizor la data emiterii deciziei, iar 


cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în trimestrul de analiză n 


corespunde rapotării corectate, ANRE corectează cantitatea de energie electrică 


respectivă și procedează la modificarea deciziei și înștiințarea OPCV asupra numărului 


de CV corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV; 


b)  în cazul în care, eroarea de raportare a operatorilor economici cu obligație de achiziție 


de CV conduce la modificarea deciziei prevăzute la alin. (1), în sensul creșterii 


numărului de CV neachiziționate, este comunicată ANRE până cel târziu la data 


intocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și se face dovada că 


la data emiterii deciziei cantitatea de energie electrică efectiv facturată/autofurnizată în 


trimestrul de analiză n corespunde rapotării corectate, ANRE corectează cantitatea de 


energie electrică respectivă și procedează la modificarea deciziei și înștiințarea OPCV 


asupra numărului de CV corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV; 


c)   în cazul în care, eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute 


la alin. (1) în sensul eliminării unui operator economic sau diminuării numărului de CV 


din decizie, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii documentelor 


pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege, impreună cu documentele justificative 


aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei și la înștiințarea atât a operatorilor 


economici în cauză cât și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 


actualizării corespunzătoare a RCV;   
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d)    în cazul în care, eroarea de raportare a OPCV conduce la modificarea deciziei prevăzute 


la alin. (1) în sensul includerii unui operator economic sau creșterii numărului de CV 


din decizie, este comunicată ANRE până cel târziu la data intocmirii documentelor 


pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege, impreună cu documentele justificative 


aferente, ANRE procedează la modificarea deciziei și la înștiințarea atât a operatorilor 


economici în cauză cât și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 


actualizării corespunzătoare a RCV.  


(5)  În cazul în care, eroarea este determinată de ANRE, aceasta se corectează la momentul 


identificării, cu modificarea corespunzătoare a deciziei prevăzută la alin. (1), dacă este cazul, dar nu 


mai mult de data intocmirii documentelor pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege și cu 


înștiințarea operatorilor economici în cauză și a OPCV asupra numărului de CV corectat în vederea 


actualizării corespunzătoare a RCV. 


(6) În situaţia în care, ulterior stabilirii prin decizie a listei cu operatorii economici care nu au 


îndeplinit cota obligatorie estimată de achiziţie de CV aferentă trimestrului de analiză n şi a 


numărului de CV neachiziţionate de aceştia se constată o eroare care nu conduce la modificarea 


deciziei, ANRE procedează la corectarea situației și înștiințarea OPCV asupra numărului de CV 


corectat în vederea actualizării corespunzătoare a RCV, indiferent de momentul identificării 


acesteia. 


(7) Erorile de raportare de la alin. (4) comunicate ANRE după data intocmirii documentelor 


pentru aplicarea amenzii prevăzute de Lege nu mai sunt luate în considerare. 


(8) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligație de 


achiziție de CV ca urmare a faptului că acesta și-a îndeplinit obligația de achiziție de CV dovedită 


cu documente justificative, dar pentru care au fost intocmite documente pentru aplicarea amenzii 


prevăzute de Lege.  În această situație, ANRE solicită OPCV corectarea situației contului din RCV 


a operatorului economic în cauză. 


 


Subsecţiunea 2.3 


Raportările trimestriale ale operatorilor economici cu obligație de achiziție de certificate verzi 


în vederea stabilirii de către ANRE a gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate 


de achiziție de CV aferentă trimestrului de analiză n  


 


Art. 17.  (1) Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție CV 


aferentă trimestrului de analiză n de către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV se 
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realizează pe baza informațiilor transmise de către aceștia la ANRE, pe suport hârtie și electronic în 


format pdf și excel, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 1 și pe baza situației contului 


fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii 


următoare trimestrului de analiză publicată de către OPCV pe site-ul propriu, situație tranmisă și la 


ANRE, pe suport hârtie și electronic în format pdf și excel , în conformitate cu macheta prevăzută 


în anexa nr. 2. 


(2) Informațiile conținute în macheta prevăzută în anexa nr. 1 se transmit trimestrial de către 


operatorii economici cu obligație de achiziție de CV, până cel târziu pe data de 15 a lunii următoare 


trimestrului de analiză n și se referă la energia electrică facturată în trimestrul de analiză n 


(inclusiv energia electrică exceptată și facturată) și la energia electrică consumată la locurile 


proprii de consum de către furnizorii de energie electrică și producătorii de energie electrică, alta 


decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul rețelei electrice /centralei electrice, in trimestrul de 


analiză n. 


 (3) OPCV transmite la ANRE în prima și în cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a  


trimestrului n+1 pentru trimestrul de analiză n situația contului de CV în ultima zi lucrătoare 


(inclusiv) a lunii următoare trimestrului de analiză n din RCV, respectiv situația corectată a contului 


de CV din cea de-a 5-a zi lucrătoare din cea de-a doua lună a trimestrului n+1 pentru trimestrul de 


analiză n, pentru fiecare operator economic cu obligație de achiziție CV, conform machetei 


prevăzute în anexa nr. 2.   


 


Art. 18. Datele transmise de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV şi de OPCV 


conform art. 17 alin. (2) și (3) constituie baza de calcul pentru stabilirea numărului de CV de 


achiziționat pentru trimestrul de analiză și a gradului de îndeplinire a cotei anuale obligatorii 


estimate de achiziție de CV aferente trimestrului de analiză. 


 


Art. 19. (1) În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de indeplinire a cotei obligatorii estimate 


de achiziţie de CV pentru anul t, aferente trimestrului de analiză n,  se constată inclusiv prin actiuni 


de control ANRE că există operatori economici care nu au transmis datele aferente trimestrului de 


analiză incheiat/trimestrelor anterioare conform art. 17 alin. (2), acestia vor fi sanctionati conform 


prevederilor de la art. 30 alin. (21) din Lege. 


(2) Daca in baza actiunilor intreprinse la alin. (1)  se constată nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 


(21) din Lege referitoare la obligaţia trimestrială de achiziţie de CV, ANRE va stabili prin decizie 
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obligaţia de plată a CV neachiziţionate în trimestrul de analiză încheiat/trimestrele anterioare, care 


va fi comunicată operatorilor economici în cauză. 


(3) Decizia ANRE prevăzută la alin. (2) se emite până la data emiterii deciziei de stabilire a 


gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t. 


 


 


CAPITOLUL IV 


STABILIREA COTEI OBLIGATORII DE ACHIZIŢIE DE CV 


PENTRU ANUL DE ANALIZĂ ȘI A GRADULUI DE REALIZARE A ACESTEIA 


AFERENTE ANULUI DE ANALIZĂ 


 


Secţiunea 1  


Stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t (cCV,t)  


 


Art. 20.  Până cel târziu pe data de 15 februarie a anului (t+1) următor celui de analiză t, ANRE 


calculează, pe baza realizărilor, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, ca 


raport dintre cantitatea statică de CV pentru anul t stabilită în condițiile art. 4 alin. (62) din Lege şi 


consumul final de energie electrică realizat, diminuat cu consumul final exceptat de energie 


electrică pentru aceeaşi perioadă, exprimată în CV/MWh: 


 


                                                           
texceptatt


tCV


tCV
CFEECFEE


q
=c


,


,


,



                        [CV/MWh] 


 


Art. 21.  (1) La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t, (CFEEt), 


pentru care se stabilește obligația de achiziție de CV, vor fi luate în considerare valorile realizate în 


anul de analiză t, respectiv:  


a)   energia electrică achiziționată și furnizată de furnizorii de energie electrică, pentru 


consumul final al acestora și/sau la consumatori finali; 


b)     energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu 


tehnologic, de către producătorii de energie electrică; 


c)   energia electrică furnizată de producătorii de energie electrică consumatorilor racordați 


prin linii directe de centralele electrice aparținând acestora. 
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(2) CFEE exceptat,t  reprezintă consumul final exceptat în anul t, raportat de către operatorii economici 


cu obligație de achiziție de CV pentru anul de analiză t.  


(3) La nivelul anului de analiză t, se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu 


energia electrică furnizată în anul t. 


 


Art. 22.  Se calculează impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 


pentru anul t ca fiind produsul dintre cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t stabilită la art. 


21 și pretul mediu ponderat al CV stabilit pe piața centralizată anonimă spot de CV în anul t. 


 


Art. 23. (1) Se compară impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 


calculat conform art. 22 cu cel prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege. 


(2) Dacă impactul mediu al CV calculat conform art. 22 este mai mic sau egal cu cel prevăzut la art. 


4 alin. (9) din Lege, atunci cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t,  c1
CV t, este egală cu cea 


calculată conform art. 20. 


(3) Dacă impactul mediu al CV estimat calculat conform art. 22 este mai mare decât cel prevăzut la 


art. 4 alin. (9) din Lege, atunci cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t se va ajusta, după 


cum urmează: 


 a) se calculează raportul Rt dintre impactul mediu prevăzut la art. 4 alin. (9) din Lege și cel 


calculat la art. 23: 


                                           
tCV


CAPCV


t
I


I
=R


,


,
 


 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica cantității statice de CV pentru anul t (q1
CV,t): 


                                         tCV,ttCV xqR=q1


,  


 c) se calculează cota obligatorie de achiziție de CV pentru anul t, în funcție de cantitatea 


statică de CV recalculată conform lit. b): 


                                         
texceptatt


tCV,


tCV, CFEECFEE


q
=c


,


1


1



                      [CV/MWh] 


 


Art. 24. (1) Până cel târziu la data de 1 martie a anului t+1, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe 


site-ul propriu, pentru anul de analiză t, cota obligatorie de achiziţie de CV, calculată conform art. 


23 alin. (2) sau (4) lit. c), după caz.   
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(2) Stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV de către operatorii 


economici pentru anul de analiză t se realizează în funcţie de cota obligatorie de achiziţie de CV 


prevăzută la alin. (1). 


(3) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării in vigoare  a ordinului ANRE prevăzut la alin. 


(1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie 


de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de 


CV pentru anul de analiză t. 


 


Art. 25. În situaţia în care, ulterior stabilirii prin ordin a cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru 


anul de analiză t, în condiţiile art. 24 alin. (1), se identifică o eroare în calculul cotei respective 


determinată de ANRE, aceasta ia următoarele măsuri: 


a) în cazul în care eroarea identificată nu conduce la modificarea cotei obligatorii de 


achiziţie de CV, dar determină modificarea numărului de CV necesar a fi achiziţionate 


pentru anul de analiză t cuprins în lista prevăzută la art. 24 alin. (3), eroarea respectivă 


este corectată la momentul identificării acesteia; 


b)  în cazul în care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziţie de CV 


pentru anul de analiză t, în sensul reducerii acesteia, şi este identificată până cel târziu în 


ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, aceasta va fi corectată printr-un ordin de 


modificare a cotei, iar CV suplimentare din conturile operatorilor economici cu obligaţie 


de achiziţie, ca urmare a aplicării noii cote obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de 


analiză t, pot fi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru 


anul t+1; 


c)  în cazul în care, eroarea conduce la modificarea cotei obligatorii de achiziție de CV 


pentru anul de analiză t, în sensul creșterii acesteia, și este identificată până cel târziu în 


ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1, eroarea va fi corectată printr-un ordin de 


modificare a cotei, cu prelungirea perioadei în care operatorii economici cu obligație de 


achiziție de CV pot achiziționa CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de 


CV pentru anul t, în funcție de data intrării în vigoare a ordinului de modificare, dar nu 


mai mult de termenul legal prevăzut pentru stabilirea gradului de realizare a cotei 


obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t; 


d)  orice eroare identificată în calculul cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de 


analiză t după ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1 poate fi corectată la 


stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii următori, după 
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caz, numai în măsura în care aceasta nu afectează nivelul cotei obligatorii de achiziție 


de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori. 


 


Secţiunea a 2 - a 


Stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi 


aferentă anului de analiză  


 


Subsecţiunea 2.1. 


Stabilirea numărului de CV necesar a fi achiziţionate de către fiecare operator economic cu 


obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV în anul de 


analiză t (NCVi nec,t)                                        


   


Art. 26.  (1) Numărul total de CV de pe piața de CV care trebuie să se afle în contul operatorilor 


economici cu obligație de achiziție de CV pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei obligatorii de 


achiziție de CV pentru anul de analiză t (NCVnec, t) se determină ca produsul dintre: 


a)  cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t  conform art. 23 alin. (3) 


sau (4) lit. c) și 


b) energia electrică furnizată consumatorilor finali în anul de analiză (consumul final de 


energie electrică rezultat, conform art. 21 alin. (1), diminuat cu consumul final exceptat de 


energie electrică): 


)( ,


1


texceptatttCV,tnec, CFEECFEExc=NCV   


(2)  Numărul de CV pe care  operatorul economic i cu obligație de achiziție de CV trebuie să le 


dețină, aferent anului de analiză  (NCVi nec,t) se determină astfel:  


                                           


                                          )( ,,


1


texceptatit,i,tCV,tnec,i, CFEECFEExc=NCV   


unde:        c1
CV,t  = cota obligatorie de achiziție de CV stabilită pentru anul de analiză t și 


           CFEE i,t  = energia electrică furnizată consumatorilor finali de către operatorul economic 


i în anul de analiză t, exprimată în MWh.  


                CFEE i, exceptat,t  = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic 


i în anul de analiză t, exprimată în MWh. 
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 (3) Numărul de CV pe care operatorul economic i trebuie să le deţină pentru anul de analiză este un 


număr întreg rotunjit astfel: fracţiunile mai mari sau egale cu 0,5 CV se rotunjesc prin adaos la 1 


CV, iar cele mai mici decât 0,5 CV nu sunt luate în considerare. 


 


 


Subsecţiunea 2.2. 


Stabilirea numărului de CV neachiziţionate de operatorii economici cu obligaţie de achiziţie 


de CV care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t 


(NCV i,neachiz,t)  


 


Art. 27.  (1) Numărul de CV deţinute de un operator economic cu obligație de achiziție de CV în 


contul propriu de furnizor din RCV în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t+1  și care este 


considerat la stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t 


(NCVi,t ) este constituit din CV înregistrate în RCV numai cu starea “valabile” și „expirate”, fără 


atributul “blocate”; 


(2) OPCV publică pe site-ul propriu, în prima zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul 


de analiză t, lista operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV pentru 


anul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația contului fiecărui 


operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV din ultima zi lucrătoare a lunii martie a 


anului t+1. 


(3) La stabilirea listei prevăzută la alin. (2), OPCV ia în considerare și următoarele CV: 


a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 


în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în ultima zi 


lucrătoare a lunii martie a anului t+1;  


b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 


se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii 


martie a anului t+1, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație de achiziție CV 


 


(4) Efectuarea plății prevăzută la art. 14 alin. (2) pentru CV neachiziţionate pentru trimestrul n din 


anul curent (NCVi, neachiz, trim. n ) nu exonerează operatorul economic de obligația de achiziție a CV 


respective,  în vederea îndeplinirii cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză t.  
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Art. 28 . (1) Pentru anul de analiză t, un operator economic i cu obligaţie de achiziţie de CV care 


deţine un număr NCVi,t  de CV: 


a)  şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t ≥ NCVi, nec ,t ; 


b)  nu şi-a îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV, dacă NCVi,t < NCVi, nec,t. 


(2)  Dacă numărul de CV deţinute pentru anul de analiză de un operator economic i cu obligaţie de 


achiziţie de CV (NCVi,t) este mai mic decât NCVi nec,t, atunci acesta va trebui să plătească la 


Administraţia Fondului pentru Mediu suma Si,t aferentă CV neachiziţionate, astfel: 


 


                                  NCV i ,neachiz, t= NCV i ,nec,t− NCV i , t ,                [lei] 


 


iar,                             ttneachiz,i,ti, xpNCV=S , 


 


unde:   pt = contravaloarea CV neachiziţionat din anul t de analiză, egală cu 70 €/CV neachiziţionat, 


calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Naţională a 


României pentru anul precedent, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (25) din Lege. 


(3)  Valoarea totală a sumei băneşti provenite din neîndeplinirea de către operatorii economici cu 


obligaţie de achiziţie de CV a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV depinde de: 


a) valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV stabilită;  


b) gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV; 


c) contravaloarea unui CV neachiziţionat, în cazul nerealizării cotei anuale obligatorii de 


achiziţie de CV, 


şi se calculează după cum urmează: 


 


           
m


=i


ti,t S=S
1


                            [lei] 


unde:  m = numărul de operatori economici cu obligaţie de achiziţie de CV care nu şi-au îndeplinit 


cota obligatorie de achiziţie de CV în anul de analiză t.   


 


Art. 29.  (1) Eventualele contestaţii cu privire la conţinutul listei prevăzută la art. 27 alin. (2) se 


transmit la OPCV în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării acesteia pe site-ul OPCV. 


Contestaţiile transmise după această dată nu sunt luate în considerare. 


(2) În a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ora 14.00, OPCV publică lista 


corectată la zi a operatorilor economici care nu au îndeplinit obligația de achiziție de CV pentru 
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anul de analiză și numărul de CV neachiziționat de aceștia, având în vedere situația la zi a contului 


fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de CV din RCV și cu considerarea următoarelor 


CV: 


a)  CV achiziționate de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV și netransferate 


în contul de furnizor din RCV, pentru care se face dovada plății până cel târziu în cea de-a 5-a zi 


lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, ora 11.00;  


b) CV netransferate de către OPCV din contul de producător în cel de furnizor, pentru care 


se face dovada transmiterii cererii de transfer la OPCV, în cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie 


a anului t+1 pentru anul t, până la ora 11.00, în cazul producătorului de E-SRE care are și obligație 


de achiziție CV. 


(3) În a 5-a zi lucrătoare din cea luna aprilie a anului t+1 pentru anul t, până la ora 16.00, ANRE 


emite decizia privind lista operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie 


de CV aferentă anului de analiză t, inclusiv numărul de CV pe care aceştia nu le-au achiziţionat,  în 


baza listei prevăzută la alin. (2) și  publicată de OPCV.  


(4) Decizia preşedintelui ANRE prevăzută la alin. (3) se publică pe site-ul propriu şi se transmite 


Administraţiei Fondului pentru Mediu şi operatorilor economici prevăzuţi în lista de la alin. (3) în 


termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.  


(5) ANRE poate modifica decizia prevăzută la alin. (3) dacă,  ulterior stabilirii prin decizie a listei 


operatorilor economici care nu au îndeplinit cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de 


analiză t se constată erori la determinarea numărului de CV neachiziționate și comunicate până cel 


târziu la data transmiterii către Administraţia Fondului pentru Mediu a deciziei menționate, dacă 


erorile respective nu conduc la afectarea cotei obligatorii de CV pentru anul de analiză t și se face 


dovada că la data emiterii deciziei situația reală este cea corectată. După această dată, erorile nu mai 


sunt luate în considerare. 


(6) OPCV este răspunzător pentru orice cost direct indus operatorului economic cu obligație de 


achiziție de CV ca urmare a faptului că acesta și-a îndeplinit obligația de achiziție de CV dovedită 


cu documente justificative, dar pentru care decizia prevăzută la alin. (3) a fost transmisă la 


Administraţia Fondului pentru Mediu. În această situație, ANRE solicită OPCV corectarea situației 


contului din RCV a operatorului economic în cauză. 


 


Art. 30. Operatorii economici menţionaţi în decizia prevăzută la art. 29 alin. (3) plătesc 


contravaloarea CV neachiziţionate în baza documentelor emise de către Administraţia Fondului 


pentru Mediu, la termenele prevăzute în reglementările specifice în vigoare. 
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Subsecţiunea 2.3. 


Raportările anuale ale operatorilor economici în vederea stabilirii de către ANRE a cotei 


obligatorii de achiziţie de CV şi a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziţie de CV 


pentru anul de analiză t, inclusiv a gradului de realizare a ponderii energiei electrice produse 


din surse regenerabile de energie in consumul final brut de energie electrică 


 


Art. 31. În vederea elaborării de către ANRE a rapoartelor prevăzute la art. 20 din Lege, 


producătorii de E-SRE, indiferent dacă sunt sau nu beneficiari ai sistemului de promovare a E-SRE, 


transmit la ANRE, în format hârtie și electronic, pdf şi excel, pentru centralele/grupurile electrice pe 


care le deţin, până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs, informaţiile referitoare la 


producţiile lunare de energie electrică din surse regenerabile pentru anul anterior, conform machetei 


prevăzute în anexa nr. 3. 


 


Art. 32.  (1) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV transmit până la data de 31 


ianuarie a anului t+1 informațiile necesare pentru stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV 


pentru anul de analiză t, în format hârtie și electronic, pdf și excel, în formatul specificat în macheta 


prevăzută în anexa nr. 4, care se referă: 


a) în cazul furnizorilor de energie electrică, la energia electrică achiziționată și furnizată 


pentru consumul final al acestora și/sau la consumatori finali; 


b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică utilizată pentru consum 


final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei de producere energie 


electrică și la energia electrică furnizată consumatorilor racordați prin linii directe de 


centrala electrică aparținând respectivului producător. 


(2) Operatorii economici cu obligație de achiziție de CV pot face corecții la datele transmise 


conform machetei prevăzute în anexa nr. 4, în cel mult 20 zile calendaristice de la împlinirea 


termenului prevăzut la alin. (1). 


(3)  În cazul în care comunicările de corectare a cantității de energie electrică raportată 


conform alin. (1) se transmit după termenul prevăzut la alin. (2), acestea pot fi luate în considerare 


de către ANRE numai dacă nu afectează cota obligatorie de achiziție de CV calculată conform art. 


23 alin. (3) sau (4) lit. c), după caz, și sunt transmise până la data stabilirii gradului de realizare a 


cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză.  
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(4) În cazul în care comunicările de corectare a energiei electrice raportate conform alin. (1) 


se transmit după termenul prevăzut la alin. (2) și nu pot fi soluționate conform prevederilor alin. (3), 


acestea pot fi considerate la stabilirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul t+1 sau anii 


următori, după caz, numai în măsura în care acestea nu afectează nivelul cotei obligatorii de 


achiziție de CV pentru anul t+1 și pentru anii următori.  


(5) Consumatorii industriali electro – intensivi prevăzuți la art. 2 alin. (1) lit. c) transmit la 


ANRE acordul de exceptare/revocarea exceptării, după caz, în maxim 3 zile lucrătoare de la data 


primirii acestuia.  


(6) OTS transmite lunar la ANRE un raport privind numărul lunar de CV emise în anul de 


analiză t pentru fiecare producător E-SRE, inclusiv E-SRE aferentă acestui număr de CV, în format 


hârtie și electronic, pdf și excel, în conformitate cu prevederile Regulamentului de emitere a 


certificatelor verzi aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în 


Domeniul Energiei nr. 4/2015. 


(7) OPCV transmite la ANRE în prima și în cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna  aprilie a 


anului t+1 pentru anul de analiză t situația contului de CV în ultima zi lucrătoare (inclusiv) a lunii 


martie a anului t+1 pentru anul de analiză t din RCV, respectiv situația corectată a contului de CV 


din cea de-a 5-a zi lucrătoare din luna aprilie a anului t+1 pentru anul de analiză t, pentru fiecare 


participant la piața de certificate verzi, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 5.1. și 5.2.    


           


Art. 33. (1) Datele transmise de operatorii economici cu obligație de achiziție de CV conform art. 


32 alin. (1) - (3) constituie baza de calcul pentru determinarea cotei obligatorii de achiziție de CV 


pentru anul de analiză t, respectiv a numărului de CV de achiziționat pentru anul de analiză t, iar 


datele transmise de OPCV conform art. alin (7) constituie baza de calcul pentru stabilirea gradului 


de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul de analiză t.  


(2)  În situaţia în care, ulterior stabilirii gradului de indeplinire a cotei obligatorii de achiziţie de CV 


pentru anul de analiză t, se constată inclusiv prin actiuni de control ANRE că există operatori 


economici care nu au transmis datele aferente anului de analiza incheiat/anilor anteriori conform art. 


32 alin. (1), acestia vor fi sanctionati conform prevederilor de la art. 30 alin. (21) din Lege. 


(3) Daca in baza actiunilor intreprinse la alin. (2)  se constată nerespectarea prevederilor art. 8 alin. 


(2) din Lege referitoare la obligaţia anuală de achiziţie de CV, ANRE va stabili prin decizie 


obligaţia de plată a CV neachiziţionate în anul de analiză încheiat/anii anteriori, care va fi 


comunicată Administraţiei Fondului pentru Mediu și operatorilor economici în cauză.  
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CAPITOLUL V 


DISPOZIŢII TRANZITORII  


 


Art. 34.  Pentru anul de analiză 2017, ANRE stabilește cota obligatorie de achiziție de CV, după 


cum urmează: 


a) pentru perioada t1 cuprinsă între 01.01.2017 și 31.03.2017, valoarea cotei anuale 


obligatorii de achiziție de CV se stabilește pe baza cantităților realizate de E-SRE și a 


consumului final de energie electrică diminuat cu consumul final de energie electrică 


exceptat din perioada respectivă; 


b) pentru perioada t2 cuprinsă între 01.04.2017 și 31.12.2017, valoarea cotei anuale 


obligatorii se stabilește pe baza cantității statice de CV prevăzută în anexa la Ordinul 


ANRE nr. 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziție de certificate 


verzi aferentă perioadei aprilie – decembrie 2017 și a consumului final de energie 


electrică diminuat cu consumul final de energie electrică exceptat din perioada 


respectivă, dar fără a depăși impactul mediu la consumator prevăzut la art. VIII alin. (2) 


lit. b) din OUG nr. 24/2017.  


 


Art. 35.  Cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t1 cuprinsă între 01.01.2017 și 


31.03.2017 se calculează cu următoarea formulă: 


                                                  


11


1


1


,


,


texceptatt


t


tCV
CFEECFEE


NCV
=c



 


 


Art. 36. Numărul de CV emise pentru perioada t1, (NCV emise,t1), este egal cu numărul de CV 


emise pentru tranzacționare în perioada t1 de către OTS producătorilor de E-SRE acreditați.  


 


Art. 37. (1) La determinarea consumului final de energie electrică din perioada t1, pentru care se 


stabilește obligația de achiziție de CV vor fi luate în considerare valorile realizate în perioada 


respectivă, după cum urmează:  


a)   energia electrică achiziționată și furnizată de furnizorul de energie electrică, pentru 


consumul final al acestuia și/sau la consumatori finali; 


d)     energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu 


tehnologic, de către un producător de energie electrică; 







29 


e)   energia electrică furnizată de un producător de energie electrică consumatorilor 


racordați prin linii directe de centrala electrică aparținând respectivului producător. 


(2) CFEE exceptat,t1  reprezintă consumul final exceptat în perioada t1, raportat de către operatorii 


economici cu obligație de achiziție de CV.  


 


Art. 38.  (1) Pentru stabilirea încadrării energiei electrice produse din surse regenerabile în perioada 


t1 în nivelul maxim de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul 


de promovare în aceeași perioadă, ANRE compară cantitatea de E-SRE produsă și livrată în rețeaua 


electrică și/sau la consumatori și care a beneficiat de sistemul de promovare prin CV în perioada t1 


(ESREt1) cu cantitatea de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, in condițiile Legii, 


(ESRE t1,CAP).  


(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), ESREt1, CAP  se calculează considerând cota de E-SRE 


susținută pentru anul 2017 stabilită în conformitate cu prevederile HG nr. 1014/2016 și consumul 


final brut de energie electrică realizat în perioada t1 (CFBEEt1) conform datelor publicate de 


Institutul Național de Statistică.  


(3) Dacă (E-SREt1) este mai mică sau egală cu E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, 


(ESRE t1,CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru perioada t1, c
1


CV,t1, este egală cu cea calculată 


conform art. 35.  


(4) Dacă (E-SREt1) este mai mare decât E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare, în 


condițiile Legii, (ESREt1,CAP), cota obligatorie de achiziție CV pentru perioada t1, c1
CV,t1, se 


calculează, după cum urmează: 


 a) se calculează raportul Rt1 dintre E-SRE t1,CAP și E-SREt1 produsă în perioada t1: 


 


                                                


1


1 ,


1


t


CAPt


t
ESRE


ESRE
=R  


 


 b) raportul determinat la lit. a) se va aplica numărului de CV luate în considerare pentru 


calculul cotei de achiziție CV pentru perioada t1 (NCVt1), calculat conform art. 36: 


                                         111


1


ttt xNCVR=NCV  


 c) se calculează cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t1, în funcție de numărul 


de CV rezultat la lit. b), în vederea încadrării în cota obligatorie de E-SRE pentru anul 2017: 
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1,1


1


1


1
1


texceptatt


t
tCV,


CFEECFEE


NCV
=c



                                [CV/MWh] 


 


Art. 39.  Cota obligatorie  de achiziție de CV pentru perioada t2 cuprinsă între 01.04.2017 și 


31.12.2017 se calculează cu următoarea formulă:                                            


    
2,2


2,


2,


texceptatt


tCV


tCV
CFEECFEE


q
=c



 


unde,      q CV,t2  - cantitatea statică de CV aferentă perioadei t2, prevăzută în anexa la Ordinul 


ANRE nr. 27/2017; 


                 CFEE t2  -  consumul final de energie electrică realizat în perioada t2, 


                     CFEE exceptat, t2 - consumul final exceptat de energie electrică realizat în perioada t2. 


 


Art. 40.  Se calculează impactul mediu al CV în factura consumatorului final de energie electrică 


pentru perioada t2 ca fiind produsul dintre cota obligatorie de achiziție de CV stabilită la art. 39 și 


pretul mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată de CV din perioada 01.04.2017 – 


31.08.2017 și cel din piața centralizată anonimă spot de CV din perioada 01.09.2017 -31.12.2017. 


 


Art. 41.  Cota obligatorie de achiziție de CV pentru perioada t2 se stabilește în urma aplicării 


algortimului prevăzut la art. 23. 


  


Art. 42.  (1) Până cel târziu la data de 1 martie a anului 2018, ANRE aprobă prin ordin şi publică pe 


site-ul propriu, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru perioada t1 stabilită conform algortimului 


descris la art. 38 și  cota obligatorie de achiziţie de CV pentru perioada t2 calculată conform 


algoritmului descris la art. 23.   


(2) În termen de trei zile lucrătoare de la data intrării in vigoare  a ordinului ANRE prevăzut la alin. 


(1), ANRE publică pe site-ul propriu şi transmite la OPCV lista operatorilor economici cu obligaţie 


de achiziţie de CV şi numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de 


CV pentru anul de analiză 2017. 


(3) Numărul de CV necesare pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de 


analiză 2017 se stabilește ca sumă dintre numărul de CV rezultat prin aplicarea cotei obligatorii de 


achiziție de CV pentru perioada t1 la consumul final de energie electrică cu obligație de achiziție de 


CV înregistrat în perioada t1 și numărul de CV rezultat prin aplicarea cotei obligatorii de achiziție de 
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CV pentru perioada t2 la consumul final de energie electrică cu obligație de achiziție de CV 


înregistrat în perioada t2. 


 


 


CAPITOLUL VI 


DISPOZIŢII FINALE 


 


Art. 43.  În vederea stabilirii consumului final exceptat de energie electrică estimat în anul t-1 


pentru anul t, ANRE solicită Ministerului Economiei, în calitate de autoritate de implementare a 


schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electro-intensivi, să comunice în 


cursul lunii noiembrie a anului t-1 cantitatea de energie electrică exceptată estimată pentru anul t.  


 


Art. 44.  (1) OPCV înregistrează în registrul de CV „CV blocat temporar” fiecărui CV care a fost 


utilizat de către operatorul economic cu obligație de achiziție de CV pentru îndeplinirea cotei 


anuale estimate de achiziție de CV aferente trimestrului de analiză n, dar nu mai mult de 90% din 


obligația de CV aferentă trimestrului respectiv. 


 


(2) OPCV  înregistrează în registrul de CV „CV consumat” fiecărui CV care a fost utilizat de către 


operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de 


achiziţie CV. 


 


(3) Certificatele verzi blocate temporar pentru îndeplinirea cotei obligatorii estimate de achiziție de 


certificate verzi pentru anul t sunt deblocate la data publicării ordinului prevăzut la art. 24 alin. (1), 


respectiv la art. 42 alin. (1) si sunt înregistrate de OPCV în registrul certificatelor verzi “CV 


valabile” sau “CV expirate”, după caz. 


 


 


Art. 45.  Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5.1. şi 5.2. fac parte integrantă din prezenta metodologie. 
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Anexa nr. 1   


la Metodologie 


              


Trimestrul de analiză n: 


Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV: 
 


 ENERGIA ELECTRICĂ FACTURATĂ CONSUMATORILOR FINALI ȘI/SAU UTILIZATĂ PENTRU CONSUMUL FINAL 


PROPRIU IN TRIMESTRUL DE ANALIZĂ n 


NOTE:  - Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză “n”; 


               -  Datele continute in coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului; 


               -  Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al 


rețelelor electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin 


intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru  consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel.  


Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică 


 


Energie 


electrică 


neexceptată 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu 


în trimestrul 


de analiză n  


Energia 


electrică 


neexceptată 


facturată 


consumatorilor 


finali în 


trimestrul de 


analiză n 


Energie electrică 


facturată 


operatorilor de 


distribuție 


concesionari/OTS 


pentru consumul 


final al acestora: 


OD1: 


OD2: 


OTS:......... 


Energie 


electrică 


exceptată 


facturată 


și/sau 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu  


in trimestrul 


de analiză n 


Total energie 


electrică 


facturată și 


utilizată pentru 


consumul final 


propriu în 


trimestrul de 


analiză n luată în 


considerare la 


stabilirea 


numărului de CV 


necesar a fi  


achiziționate 


Energie 


electrică 


neexceptată 


facturată 


consumatorilor 


racordați prin 


linii directe de 


centrala 


electrică în 


trimestrul de 


analiză n 


Energie 


electrică 


neexceptată 


utilizată 


pentru 


consumatori 


finali proprii, 


alții decât 


CPT-ul 


centralei în 


trimestrul de 


analiză n 


Energie 


electrică 


exceptată 


facturată 


consumatorilor 


racordați prin 


linii directe de 


centrala 


electrică și/sau 


utilizată pentru 


consumatori 


finali proprii  


in trimestrul de 


analiză n 


Total energie 


electrică 


facturată și 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu 


în trimestrul 


de analiză n  


luată în 


considerare la 


stabilirea 


numărului de 


CV  necesar a 


fi  


achiziționate 


 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 


1 2 3 4 5 6=2+3 7 8 9 10=7+8 


Luna 1          


Luna 2          


Luna 3          


Total 


trimestrul 


n 
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Anexa nr. 2 


la Metodologie 


 


SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE FURNIZORII CONSUMATORILOR FINALI PE PIAȚA DE CV SI MODUL DE 


UTILIZARE A ACESTORA PENTRU TRIMESTRUL DE ANALIZA  n, CONFORM RCV   


 


 


NOTĂ: 1)   Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive 


             2)  Coloana nr. 8 se completează numai la raportarea aferentă trimestrului 1 


Nr. 
crt. 


Participanti 


la PCV – 


Furnizori 


Numar de CV 


detinute in 


cont în ultima 


zi lucrătoare 


a lunii 


următoare 


trimestrului 


de analiză  


n-1, conform 


RCV 


Numar de CV 


CUMPARATE in 


trim. de analiză n  și 


transferate în contul 


de furnizor [buc] 


Numar de CV 


transferate din 


contul de 


producator in 


contul de 


furnizor, 


pentru 


producatorii 


care sunt si 


furnizori  


[buc] 


 


Numar de 


CV  


excedentare 


cotei 


obligatorii de 


CV pentru 


anul anterior 


și anulate  (cu 


termen de 


expirare 


31.12. anul 


anterior) 


[buc] 


Numar 


de CV 


detinute 


la 


sfârșitul 


trim. de 


analiză n 


[buc] 


 


 


 


 


Numar de CV 


achizitionate/cere


re de transfer si 


netransferate 


in prima, 


respectiv in a  5-a 


zi lucratoare din 


cea de-a doua 


luna  a 


trimestrului n+1 


pentru trimestrul 


n     


Stare CV 


din cele detinute la data ultimei zile a 


trimestrului de analiză n 


OBS. 


 


 


 


 


 


PPCSCV PCBCV 


CV necesar de 


achizitionat 


pentru 


trimestrul de 


analiză n 


 


CV blocate 


temporar 


pentru 


trimestrul de 


analiză n 


CV 


detinute 


pentru 


trimestrul 


n+1 


0 1 2 
 
3 


4 5 
 
6 


7 = 
2+3+4+5-6 


 
8 


9 
 


10 
11 12 


...                       


....                       


TOTAL trimestru 


n   
  


    
 


  
 


        







 


 


 


 


 


 


 


 


Anexa nr. 3 


la Metodologie 


Anul t: 


Producătorul de energie electrică: 


 


 


E-SRE PRODUSA IN GRUPURILE /CENTRALELE ELECTRICE IN ANUL t 


 


Luna Centrala/Grup* 


Puterea electrică 


instalată 


[MW] 


Operator de retea** 


Energie electrica produsă şi 


livrata în reţea şi/sau la 


consumatori in anul t  din 


grup/centrala [MWh] 


0 1 2 3 4 


Ianuarie     


Februarie     


Martie     


Aprilie     


Mai     


Iunie     


Iulie     


August     


Septembrie     


Octombrie     


Noiembrie     


Decembrie     


TOTAL an t  
    * se va completa cu grupurile din centrala electrică; 


     ** se va completa cu denumirea operatorului de retea la care sunt racordate instalaţiile de producere E-SRE. 


 


    NOTĂ: Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1.  
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    Anexa nr. 4 


 la Metodologie 


                  


Anul de analiză t: 


Operatorul economic cu obligație de achiziție de CV: 


 


ENERGIA ELECTRICĂ FURNIZATĂ CONSUMATORILOR FINALI ȘI/SAU UTILIZATĂ PENTRU CONSUMUL FINAL PROPRIU IN 


ANUL DE ANALIZĂ t 
 


Luna Furnizor de energie electrică Producător de energie electrică 


 


Energie 


electrică 


neexceptată 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu 


în anul de 


analiză t  


Energia 


electrică 


neexceptată 


furnizată 


consumatorilor 


finali în anul de 


analiză t 


Energie electrică 


furnizată 


operatorilor de 


distribuție 


concesionari/OTS 


pentru consumul 


final al acestora: 


OD1: 


OD2: 


OTS:......... 


Energie 


electrică 


exceptată 


furnizată 


și/sau 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu  


in anul de 


analiză t 


Total energie 


electrică 


furnizată și 


utilizată pentru 


consumul final 


propriu în anul 


de analiză t luată 


în considerare la 


stabilirea 


numărului de 


CV necesar a fi  


achiziționate 


Energie 


electrică 


neexceptată 


furnizată 


consumatorilor 


racordați prin 


linii directe de 


centrala 


electrică în 


anul de analiză 


t 


Energie 


electrică 


neexceptată 


utilizată 


pentru 


consumatori 


finali proprii, 


alții decât 


CPT-ul 


centralei în 


anul de 


analiză t 


Energie 


electrică 


exceptată 


furnizată 


consumatorilor 


racordați prin 


linii directe de 


centrala 


electrică si/sau 


utilizată pentru 


consumul final 


propriu  in 


anul de analiză 


t 


Total energie 


electrică 


furnizată și 


utilizată 


pentru 


consumul 


final propriu 


în anul de 


analiză t luată 


în 


considerare 


la stabilirea 


numărului de 


CV  necesar a 


fi  


achiziționate 


 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] 


1 2 3 4 5 6=2+3 7 8 9 10=7+8 


Luna 1          


Luna 2          


Luna 3          


Luna 4          


Luna 5          


Luna 6          


Luna 7          


Luna 8          
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Luna 9          


Luna 10          


Luna 11          


Luna 12          


Total an t          


 


NOTE: -  Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului in curs t+1; 
               -   Datele continute in coloana 3 a tabelului cuprind și datele din coloana 4 a tabelului; 


              -   Operatorul de distribuție și operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor 


electrice de distribuție/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situația în care operatorul de distribuție și operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui 


furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanelor 3 și 4 din tabel
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Anexa nr. 5.1  


la Metodologie 


 


SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE FURNIZORII CONSUMATORILOR FINALI PE PIAȚA DE CV SI MODUL DE UTILIZARE A 


ACESTORA PENTRU ANUL DE ANALIZA t,  CONFORM RCV   


   


Nr. 


crt. 


Participanti 


la PCV - 


Furnizori 


Numar de 


CV 


detinute la 


finalul 


anului 


anterior 


de analiza 


(în ultima 


zi 


lucrătoare 


lunii 


martie a 


anului t) 


Număr 


de CV 


excedent


are cotei 


obligator


ii de CV 


pentru 


anul t și 


anulate  


la 15 


aprilie 


anul t 


(CV cu 


termen 


de 


expirare 


31.12. 


anul t) 


[buc] 


 


 


 


 


 


 


 


 


Număr de 


CV 


deblocate 


la 01. 


martie a 


anului t+1 


Numar de CV 


CUMPARATE și 


transferate in 


contul de furnizor 


[buc] 


Numar de CV 


transferate din 


contul de 


producator in 


contul de 


furnizor, 


pentru 


producatorii 


care sunt si 


furnizori 


(pentru cota 


anului t) 


[buc] 


Numar de 


CV 


detinute in 


ultima zi 


lucratoare 


a lunii 


martie 


anul t+1 


[buc] 


 


 


 


 


Numar de CV 


achizitionate/


cu cerere 


transfer si 


netransferate 


in prima, 


respectiv in a  


5-a zi 


lucratoare din 


luna  aprilie a 


anului t+1 


pentru anul t     


Stare CV 


din cele detinute in ultima zi lucratoare a 


lunii martie anul t+1 


Obs. 


 


 


 


 


 


 


PCSCV PCBCV 


CV necesar 


de 


achizitionat 


pentru cota 


anului t 


CV 


consumate 


pentru 


cota anului 


t 


CV 


detinute 


pentru anul 


urmator in 


ultima zi 


lucratoare 


a lunii 


martie anul 


t+1 


0 1 2 
 


3 


 


4 


 


5 
6 7 


8=2-


3++5+6+7 


 


9 
10 11 12 13 


...                        


....                        


TOTAL   
    


      
 


        


 


        Note:      1) -  coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive 


 


                       2) -  datele din coloana 2 reprezintă numărul de CV valabile și /sau expirate in ultima zi lucratoare a lunii martie.anul (t) din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului (t-1) 


                       3) – datele din coloana 3 trebuie să coincidă cu datele din coloana 8 a tabelului din Anexa 2.  
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Anexa nr. 5.2. 


la Metodologie  


 


SITUAȚIA CV TRANZACȚIONATE DE PRODUCĂTORII DE E-SRE PE PIAȚA DE CV, CONFORM RCV  


 


 


Nr. 
crt. 


Participanti 
la PCV - 
Producători 
E-SRE 


Numar CV 
valabile 
detinute la 
finalul 
anului 
anterior de 
analiza t-1  


Numar de CV 
CUMPARATE și 
transferate in 
contul de 
producator 
[buc] 


Numar de CV 
VANDUTE și 
transferate din 
contul de 
producator  
[buc] 


Numar de CV 
primite de 
producatorii E-
SRE în perioada 
prima zi 
lucratoare a lunii 
aprilie anul t – 
ultima zi 
lucratoare a lunii 
martie a anului 
t+1, inregistrate 
in RCV 


Numar de 
CV 
transferate 
din contul 
de 
producator 
in contul de 
furnizor, 
pentru 
producatori
i care sunt 
si furnizori 
(pentru cota 
anului t) 
[buc] 


Numar 
de CV 
detinute 
in ultima 
zi 
lucratoa
re a lunii 
martie 
anul t+1 
[buc] 


Stare CV 
din cele detinute ultima zi lucratoare a 
lunii martie anul t+1 


Observații 


PCSCV PCBCV PCSCV PCBCV 


CV anulate 
in perioada 
prima zi 
lucratoare a 
lunii aprilie 
anul t  - 
ultima zi 
lucratoare a 
lunii martie 
anul t+1 


CV 
valabile 
ultima zi 
lucratoare 
a lunii 
martie 
anul  
t+1 


CV deţinute 
pentru anul 
următor 
ultima zi 
lucratoare a 
lunii martie 
anul 
 t+1 


0 1 2 3 4 5 6 7 8 
9=2+4+5
-6-7+8+9 


10 11=9-10 12 13 


...                           


....                           


TOTAL                         


 
 





