NOTĂ DE INFORMARE
referitoare la cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici
cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, pentru anul 2015
În conformitate cu prevederile 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,
denumită în continuare Lege, “în prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală
obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi
emise pe baza informaţiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie
pentru anul următor şi consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor.”
Totodată, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4 2) din Lege, “pentru perioada 2015-2020, cota anuală
obligatorie de energie electrică din surse regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin
certificate verzi, se stabileşte anual şi se aprobă prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului
pentru Energie, în termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.”
ANRE a estimat, a publicat pe site-ul propriu şi a informat în data de 30.06.2014 Guvernul României, Ministerul
Economiei şi Departamentul pentru Energie, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (41) din Lege, asupra
nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate
verzi pentru anul 2015, precum şi a ipotezelor luate în considerare la realizarea acestei estimări.
Având in vedere prevederile legale mai sus menţionate, cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi (CV)
stabilită pentru anul 2015 a fost calculată având in vedere următoarele:
a) cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de

promovare prin certificate verzi pentru anul 2015 este de 11,9% din consumul final brut de energie
electrică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1110 din 12.12.2014, publicată in
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931/19.12.2014,
b) cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie (E-SRE) estimată a se produce în 2015, pe
tip de tehnologie E-SRE, in conformitate cu prevederile Metodologia de stabilire a cotelor anuale

obligatorii de energie electrică din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE
nr. 144/10.12.2014 (Metodologie),

c) numărul de CV acordate producătorilor de E-SRE pe tip de tehnologie de producere E-SRE:
- pentru centralele electrice existente de producere a E-SRE – s-a utilizat numărul de certificate verzi din
deciziile de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;
- pentru centralele electrice de producere a E-SRE care urmează a fi puse in funcţiune in anul 2015 - s-a
utilizat numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6, alin 2 din Legea nr. 220/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 994/2013

privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi in situaţiile prevăzute la
art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, pe tip de tehnologie, şi cu aplicarea
prevederilor Legii nr. 23 din 14.03.2014 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 referitoare la neamânarea
unui număr de CV pentru producătorii acreditaţi incepând cu 01 ianuarie 2014,
d) consumul final de energie electrică pentru anul 2015 a fost estimat, in conformitate cu prevederile
art. 9 din Metodologie, la valoarea de 43880 GWh,
e) cantitatea de E-SRE estimată a fi produsă in centralele electrice de producere a E-SRE acreditate
până la 31.12.2015 depăşeşte cantitatea de E-SRE maxim susţinută având in vedere prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 1110/2014, corespunzătoare cotei anuale obligatorii de E-SRE, respectiv
de 11,9% din consumul final brut de energie electrică. În aceste condiţii a fost necesară
recalcularea cotei obligatorii estimate de achiziţie de CV prin aplicarea prevederilor art. 12 alin. (3) din
Metodologie.

Având in vedere ipotezele de calcul mai sus prezentate, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV de către
operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul 2015 este de 0,274 CV/MWh după cum se
prezintă in tabelul de mai jos:
Indicatori

Nr. crt.
1.

Consum final de energie electrică 2015

2.

Total CV emise pentru tranzacţionare in anul 2015

3.
4.
5.

Cota de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV in
anul 2015
Total CV necesare pentru incadrarea in cota E-SRE maxim susţinută
in anul 2015 conform legii
Cota obligatorie estimată de achiziţie CV pentru anul 2015

U.M.

Valoare

GWh

43 880

CV

18 147 720

%

11,9

CV

12 003 178

CV/MWh

0,274

