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RAPORT COMUN ÎNLOCUITOR
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond, în
procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie, trimis cu adresa nr.PLx.27/2015 din 09 februarie 2015 şi înregistrat la Comisia pentru industrii şi servicii cu
nr.4c-3/30/2015 din 10 februarie 2015, respectiv la Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic cu nr.4c-27/48/2015.
La întocmirea prezentului raport comun înlocuitor, Comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ
nr.1141/08.10.2014, avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (PLx.27/17.02.2015) şi avizul favorabil al
Comisiei pentru afaceri europene (4c-19/64/17.02.2015).
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Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 05 februarie 2015.
Proiectul de lege are ca obiect aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie. Potrivit expunerii de motive, promovarea proiectului de lege este determinată de necesitatea de a asigura
aplicarea în continuare şi fără discriminare a prevederilor Legii nr. 220/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pentru centrale
electrice din surse regenerabile de peste 125 MW şi armonizarea cadrului legislativ naţional cu prevederile cuprinse în Orientările
privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020.
Proiectul de lege a fost înscris pe ordinea de zi a şedinţei Camerei Deputaţilor din 11.03.2015, iar în urma dezbaterilor din cadrul
acesteia s-a decis retrimiterea raportului la comisiile sesizate în fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport.
Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi membrii Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic au examinat proiectul de
lege în mai multe şedinţe, ultima fiind şedinţa comună a celor două comisii din data de 28 aprilie 2015.
La şedinţa comună a celor două comisii sesizate in fond, au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 membri ai Comisiei
pentru industrii şi servicii şi 11 deputaţi, din totalul de 20 membri ai Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic.
La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, în conformitate cu prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, din partea Ministerului Energiei IMM şi a Mediului de Afaceri,
domnul Bogdan Badea – secretar de stat şi doamna Anca Bujor – consilier, iar din partea Autorităţii Naţionale de Regmelentare în
Domeniul Energiei, domnul Niculae Havrileţ – preşedinte şi domnul Emil Calotă – vicepreşedinte.
În urma examinării proiectului de lege, a punctelor de vedere transmise de Consiliul Legislativ şi comisiile avizatoare, membrii
celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi, să propună Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de Lege
pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu amendamente
admise, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.
În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
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Camera Deputaţilor este Camera Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) şi (3) din Constituţia României,
republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
VICEPREŞEDINTE,

PREŞEDINTE

Ninel PEIA

Iulian IANCU

SECRETAR,

SECRETAR,

Vasile Daniel SUCIU

Radu-Bogdan ŢÎMPĂU

Consilier parlamentar,
Andreea Negulescu

Consilier parlamentar,
Viorica Petraşcu
Consilier,
Raluca Roşca
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Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea unor măsuri în domeniul promovării producerii energiei electrice
din surse regenerabile de energie
Nr
crt

Text
Proiect de Lege

Amendamente
admise

Motivaţia

0
1.

1
LEGE

2
LEGE

3

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul
promovării producerii energiei electrice din
surse regenerabile de energie

pentru aprobarea unor măsuri în domeniul
promovării producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie şi privind modificarea şi
completarea unor acte normative
Art. 1 – (1) Producătorii de energie electrică şi,
respectiv, operatorii economici prevăzuţi la art. II
alin. (3) şi, respectiv, alin. (31) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 88/2011 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise
decizii individuale de autorizare din partea
Comisiei Europene în termen de 24 de luni de la
data acreditării, din motive neimputabile lor, pot
solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în
domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE,
o nouă decizie de acreditare temporară pentru a
beneficia de numărul de certificate verzi prevăzut

2.

Art.1.- (1) Producătorii de energie electrică
şi respectiv operatorii economici prevăzuţi la
art.I1 alin.(3) si respectiv alin.(31) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.88/2011 privind
modificarea şi completarea Legii nr.220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de
energie, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr.134/2012, pentru care nu au fost
emise decizii individuale de autorizare din partea
Comisiei Europene în termenul de 24 de luni de
la data acreditării, din motive neimputabile lor,
pot solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare
în Domeniul Energiei, denumită în continuare
ANRE, o nouă decizie de acreditare temporară
pentru a beneficia de numărul de certificate verzi
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la art. 6 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, de la data emiterii noii decizii de
acreditare temporară, până la data emiterii deciziei
de autorizare din partea Comisiei Europene.
(2) În cazul producătorilor de energie electrică Nemodificat
şi respectiv al operatorilor economici
prevăzuţi la art.II alin.(3) şi respectiv alin.(3 1 )
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.88/2011, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.134/2012, eventualele
diferenţe negative între numărul de certificate verzi
primite şi numărul de certificate verzi cuvenite
conform deciziei individuale a Comisiei Europene
se vor regulariza în baza unei decizii emise de
ANRE, prin emiterea pentru tranzacţionare a unor
certificate verzi suplimentare în favoarea acestora, în
maximum 24 de luni de la data emiterii deciziei
Comisiei Europene.
(1) Se elimină
Art.2.- (1) Începând cu data intrării în vigoare a
prezentei legi, un operator economic care
dezvoltă instalaţii de producere a energiei
electrice din surse regenerabile în situri, în care
puterea rezultată pentru fiecare sit depăşeşte 250MW,
întocmeşte şi transmite documentaţia necesară
notificării individuale a măsurii de sprijin către
Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile
pct.(20) lit.(b) din Comunicarea Comisiei Orientări privind ajutoarele de stat pentru
protecţia mediului şi energie pentru perioada
prevăzut la art.6 alin.(2) din Legea nr.220/2008,
republicată, cu modificările si completările
ulterioare, de la data emiterii noii decizii de
acreditare temporară, până la data emiterii deciziei
de autorizare din partea Comisiei Europene.

3.

4.
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5.

2014-2020 (2014/C 200/01), publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene nr.C200 din 28
iunie 2014. În înţelesul prezentei legi, prin sit
se înţelege instalaţia de producere a energiei
electrice din surse regenerabile de energie ce
cuprinde una sau mai multe centrale electrice,
realizată în cadrul unui proiect unic de investiţie.
Prin proiect unic de investiţie se înţelege orice
investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar
de ajutor, la nivel de grup, într-un interval de 3
ani de la data iniţierii lucrărilor la o altă investiţie
care beneficiază de ajutor in aceeaşi regiune
NUTS3.
(2) Operatorul economic care deţine
capacităţi instalate între 125MW şi 250MW şi
nu se încadrează în prevederile art.II alin.(3)
şi (31) ale Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.88/2011,
aprobată
cu
modificări
şi
completări
prin
Legea
nr.134/2012, care nu a beneficiat de sistemul de
promovare prin certificate verzi, va fi acreditat
de către ANRE fără necesitatea obţinerii deciziei
individuale de autorizare din partea Comisiei
Europene.

───────

Art.2. - (1) Operatorul economic care deţine
capacităţi instalate între 125 MW şi 250 MW şi
care nu a beneficiat de sistemul de promovare prin
certificate verzi, va fi acreditat de către ANRE
fără necesitatea obţinerii deciziei individuale de
autorizare din partea Comisiei Europene.

În prezent, Legea nr. 220/2008 nu
prevede acreditarea producătorilor ESRE cu centrale electrice a căror
putere este cuprinsă intre 125 MW şi
250 MW, chiar dacă noile Orientări
prevăd noul prag pentru notificare
individuală de 250 MW, existând
astfel producători care exploatează
astfel de centrale fără a putea beneficia
de sistemul de promovare prin CV. În
conformitate cu pct. 250 din Orientări
România este obligată să adapteze
schema de sprijin prin CV în vederea
obţinerii deciziei de autorizare a
modificărilor notificate în martie
2014. Avem în vedere conformarea cu
prevederile pct. 20 b). care statuează
obligaţia de notificare individuală a
măsurilor de sprijin operaţional numai
(2) Operatorul economic care deţine capacităţi pentru capacităţi care depăşesc 250
instalate între 125 MW şi 250 MW şi care se MW putere instalată per sit şi
încadrează în prevederile art. II alin. (31) ale conformarea cu prevederile de la pct.
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6.

_________

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 134/2012, pentru care nu au fost emise decizii
individuale de autorizare din partea Comisiei
Europene, va fi acreditat de către ANRE fără
necesitatea obţinerii deciziei individuale de
autorizare din partea Comisiei Europene.
Eventualele diferenţe între numărul de certificate
verzi primite şi numărul de certificate verzi
cuvenite conform prevederilor legale, se vor
regulariza în maximum 24 de luni de la data
emiterii acreditării.
Art. 3. – (1) Ministerul de resort în colaborare
cu ANRE elaborează mecanismul de
deschidere a schemei de promovare prin
certificate verzi a producerii energiei electrice
din surse regenerabile, către producătorii din
alte state membre ale Uniunii Europene.
(2) Mecanismul de deschidere a schemei de
promovare prin certificate verzi prevăzut la
alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(3) În termen de 120 de zile de la data intrării
în vigoare a hotărârii de Guvern privind
aprobarea mecanismului de deschidere a
schemei de promovare prin certificate verzi
prevăzut la alin. (1), ANRE va adapta cadrul
de reglementare în vigoare pentru a putea pune
în aplicare acest mecanism, pe baza
acordurilor de reciprocitate încheiate în
prealabil cu fiecare stat membru al Uniunii
Europene.
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249 privind continuitatea de tratament
a ajutoarelor individuale neautorizate
încă de CE.

Solicitare imperativa a CE.
Conform Memorandumului cu tema
Deschiderea schemei naţionale de
promovare prin CV a producerii
energiei electrice din RES către
producătorii din alte SM, aprobat în
şedinţa de Guvern din data de
14.01.2015,
la
solicitarea
CE,
producătorii de energie electrice din
RES din alte SM, la cerere vor avea
dreptul de a fi acreditaţi de către
ANRE, în calitate de beneficiari ai
schemei de sprijin instituităa prin
Legea 220/2008, în aceleaşi condiţii ca
şi producătorii autohtoni, în baza unor
acorduri de reciprocitate încheiate în
prealabil cu SM respective.
La stabilirea nivelului de sprijin în
procedura de acreditare se va ţine
seama de regulile privind cumulul de
ajutoare
pentru
evitarea
supracompensării. Producătorii din
alte SM vor prezenta informaţii in
acest sens.
Producătorii din alte SM acreditaţi

7.

___________

8.

____________

Art. 4. – (1) Sistemul de promovare a
producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie stabilit prin Legea nr.
220/2008, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se aplică pentru
energia produsă din surse regenerabile de
energie şi vândută la preţuri negative.
(2) În termen de 90 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei legi, ANRE va modifica
reglementările în vigoare pentru a putea pune
în aplicare prevederile alin. (1).
Art. 5. – (1) Ministerul de resort împreună cu
ANRE elaborează şi supune spre aprobare
Guvernului schema de ajutor de stat pentru
sprijinirea producerii energiei din surse
regenerabile de energie în centrale electrice cu
puteri instalate sub 500 kW pe centrală, prin
preţuri reglementate definite pe fiecare
tehnologie, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei
8

pentru a beneficia de sistemul de
sprijin din România vor primi CV
emise de Transelectrica pentru energie
electrică produsă din RES, exportată şi
consumată în România in baza
dovezilor care atestă originea acesteia.
Ei vor avea dreptul de a tranzacţiona
aceste CV pe pieţele centralizat din
România conform legislaţiei naţionale
în vigoare.
Sistemul de promovare prin CV se
aplică pentru o cantitate anuală de
energie electrică din surse regenerabile
importată,
stabilită
la
nivelul
volumului importului total de energie
electrică a României in anul 2013.
Solicitare imperativă a CE care
prevede ca energia electrică vândută la
preţuri sub 0 (zero) lei/MWh nu
primeşte sprijin prin certificate verzi.

9.

10.

din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor
categorii de ajutoare compatibile cu piaţa
internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din
tratat .
(2) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin.
(1) se elaborează de ministerul de resort
împreună cu ANRE, în termen de 90 de zile de
la data intrării în vigoare a prezentei legi, şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen
de 30 de zile de la data comunicării acesteia de
către ministerul de resort.
Art. 6 - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei
din surse regenerabile de energie, republicată
în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.
577 din 13 august 2010, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 3 alineatul (6), litera a) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) energia electrică produsă din deşeuri
industriale şi/sau municipale achiziţionate din
import, indiferent de puterea instalată a
centralei electrice;”
2. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(7) În luna decembrie, ANRE stabileşte prin
ordin cota anuală obligatorie de achiziţie de
certificate verzi estimată pentru anul următor,
numărul de certificate verzi estimate a fi emise
pe baza informaţiilor privind energia electrică
estimată a se produce din surse regenerabile de
energie pentru anul următor şi consumul final
de energie electrică estimat pentru anul
următor.”
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11.

12.

13.

3. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„a) energia electrică achiziţionată şi utilizată
de furnizorii de energie electrică, pentru
consumului final al acestora, cât şi cea
facturată către consumatorii finali;”
4. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:
„(21) În cadrul obligaţiei anuale de achiziţie de
certificate verzi conform alin. (2), furnizorii de
energie electrică şi producătorii prevăzuţi la
alin. (1) sunt obligaţi să achiziţioneze
trimestrial un număr de certificate verzi egal
cu produsul dintre valoarea cotei anuale
obligatorii de achiziţie de certificate verzi
stabilite pentru anul respectiv, în condiţiile art.
4 alin. (7), şi cantitatea de energie electrică
prevăzută la alin. (1), exprimată în MWh,
facturată
sau
autofurnizată
trimestrial
consumatorilor finali.”
5. La articolul 8, alineatele (3) şi (4) se modifică
şi vor avea următorul cuprins:
„(3) Furnizorii de energie electrică şi
producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi
să transmită trimestrial şi anual la ANRE, în
formatul şi la termenele precizate de aceasta,
cantităţile de energie electrică pentru care au
obligaţia achiziţiei de certificate verzi.
(4) În factura de energie electrică transmisă
consumatorilor finali, valoarea certificatelor
verzi se facturează separat faţă de
tarifele/preţurile pentru energia electrică,
precizându-se temeiul legal. Această valoare
reprezintă produsul dintre valoarea cotei
anuale obligatorii de achiziţie de certificate
verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE,
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14.

15.

cantitatea de energie electrică facturată (MWh)
şi preţul certificatelor verzi, calculat ca pret
mediu ponderat al tranzacţiilor din piata
centralizata a certificatelor verzi în luna
anterioară lunii de facturare sau ultima medie
ponderată lunară disponibilă.”
6. La articolul 12, după alineatul (1) se
introduce un nou alineat, alineatul (11), cu
următorul cuprins:
„(11) ANRE stabileşte în termen de 45 de zile
de la încheierea fiecărui trimestru, pentru
trimestrul precedent şi pentru fiecare operator
economic
care are obligaţia achiziţiei de
certificate verzi, pe baza numărului de
certificate verzi achiziţionate şi a energiei
electrice facturate clienţilor finali sau
autofurnizată, gradul de îndeplinire a cotei
anuale obligatorii de achiziţie de certificate
verzi pentru trimestrul precedent.”
7. La articolul 12, după alineatul (22) se
introduc doua noi alineate, alineatele (23) şi
(24), cu următorul cuprins:
„(23) Furnizorii de energie electrică şi
producătorii care au obligaţia de achiziţie de
certificate verzi şi care realizează cota
obligatorie anuală de achiziţie de certificate
verzi pentru trimestrul precedent într-o
proporţie mai mică de 90% faţă de cota anuală
obligatorie, se sancţionează cu amenda egală cu
produsul între valoarea maximă a certificatelor
verzi stabilită anual de ANRE conform
prevederilor legale şi numărul de certificate
verzi neachizitionate corespunzător diferenţei
între 90% din cota anuală obligatorie şi cota
realizată la nivelul fiecărui trimestru
rămânând obligativitatea îndeplinirii cotei
anuale obligatorii, caz în care cuantumul
11

16.

amenzii va fi cel prevăzut la alin.(2).
(24) Până la 31 decembrie 2015, pentru
furnizorii consumatorilor industriali care au
depus
documentaţia
pentru
obţinerea
acordului de exceptare în conformitate cu
prevederile 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 şi
completările ulterioare, conform art. 8 alin (8),
pentru cantitatea contractată cu aceştia sau
autofurnizată acestora, obligaţia de achiziţie a
certificatelor verzi este considerată a fi numai
anuală, până la soluţionarea cererilor şi
emiterea acordului de exceptare sau
respingerea cererii de emiterere a acordului de
exceptare solicitat de fiecare dintre respectivii
consumatori industriali.”
8. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 26. - (1) Un operator economic care
dezvoltă instalaţii de producere a energiei
electrice din surse regenerabile cu putere
instalată mai mare de 250 MW şi care
îndeplineşte condiţiile pentru aplicarea
sistemului de promovare stabilit prin prezenta
lege întocmeşte şi transmite documentaţia
necesară notificării individuale a măsurii de
sprijin
către
Comisia
Europeană,
în
conformitate cu prevederile pct. (20) lit. (b) din
Comunicarea Comisiei – Orientări privind
ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi
12

energie pentru perioada 2014-2020 (2014/C
200/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. C 200 din 28 iunie 2014.
(2)Operatorii economici solicitanţi beneficiază
de sistemul de promovare prevăzut de prezenta
lege numai după autorizarea acestuia de către
Comisia Europeană şi numai pentru
tehnologiile de producere a energiei electrice
din surse regenerabile menţionate în decizia de
autorizare, respectiv după obţinerea deciziei de
autorizare a ajutorului individual din partea
Comisiei Europene, în cazul operatorului
economic prevăzut la alin. (1)”

17.

18.

Autor : Comisia pentru mediu şi echilibru
ecologic
9. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c),
d), e) şi f) se sancţionează cu amendă de la
1.000 lei la 10.000 lei, în cazul persoanelor
fizice, şi cu amendă de la 10.000 lei la 100.000
lei, în cazul persoanelor juridice.”
10. La articolul 30, după alineatul (2) se
introduce un nou alineat, alineatul (21), cu
următorul cuprins:
„(21) Contravenţia prevăzută la alin. (1) litera
a) se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la
100.000 lei şi cu până la 5% din cifra de afaceri
pentru nerespectarea repetată, de cel puţin
două ori într-un an calendaristic.”
13

19.

Art. 7. - Articolul II din Legea nr. 23/2014
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi
completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie,
publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, se
modifică după cum urmează:
„Art. II. - (1) Producătorii de energie electrică
din surse regenerabile de energie care deţin
centrale electrice care beneficiază de sistemul
de promovare, cu puteri instalate de cel mult 1
MW pe producător şi cel mult 2 MW pe
producător pentru cogenerare de înaltă
eficienţă pe bază de biomasă, pot încheia
contracte bilaterale de vânzare/cumpărare a
energiei electrice şi a certificatelor verzi
negociate
direct
numai
cu
furnizorii
consumatorilor finali, prin derogare de la art.
23 din Legea energiei electrice şi a gazelor
naturale nr. 123/2012, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Producătorii de energie electrică din surse
regenerabile
de
energie
care
deţin
centrale electrice cu putere instalată cuprinsă
de la 1 MW la 3 MW pe producător, respectiv
de la 2 MW la 3 MW pe producător pentru
cogenerare de înaltă eficienţă pe bază de
biomasă care beneficiază de sistemul de
promovare şi care se încadrează în categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii, conform
prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea
înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
14

Introdus ca urmare a dificultăţilor pe
care le întâmpină micii producători de
de energie electrică din surse
regenerabile
de
energie
la
comercializarea pe pieţele centralizate
a cantităţilor mici de energie electrică
şi certificate verzi.
Din informaţiile primite de la ANRE,
pentru fiecare din palierele de puteri
instalate de cel mult 1 MW, 2 MW,
3 MW, 4 MW şi respectiv 5 MW pe
producător, numărul producătorilor de
energie electrică din surse regenerabile
de energie deţinători de centrale
electrice este de 300, 353, 439, 462 şi
respectiv 507. Aferent acestor
producători de energie electrică din
surse regenerabile de energie puterea
instalată acreditată este de cca.
165 MW,
250 MW,
470 MW,
560 MW şi respectiv 760 MW. Anual
acesti producători de de energie
electrică din surse regenerabile de
energie produc cca. 0.28 TWh,
0.42 TWh, 0.77 TWh, 0.90 TWh şi
respectiv 1.23 TWh E-SRE.
La nivelul anului 2014 aceşti
producători au cantităţi încheiate pe
PCCB între 0.5 TWh (banda minima)
si 11 TWh (banda maxima). Având in
vedere gradul de variabilitate si preţul
de închidere înregistrat rezultă ca la
valoarea minima a benzii preţul este
de 106 lei/MWh iar la valoarea
maxima a benzii din contracte preţul
este de 157 lei/MWh.
Se poate aprecia ca preţul mediu din

contracte la cantităţi medii de
tranzacţionare efectiva este de cca.
135÷140 lei/MWh, mai mic decât
pretul mediu pe PZU in anul 2014.
Deci suficiente motive pt. a susţine ca
ofertele pe PCCB ale acestor
producători distorsionează preţul pe
piata engros (ignorând variabilitatea
din contracte)
De asemenea, se poate constata ca
ponderea de energie electrică din surse
regenerabile de energie produsa pentru
capacitati de pana la 2 MW este redusă
şi nu conduce la distorsiuni in piata de
energie electrică.
Tranzactionarea pe piata intrazilnică
(3) Producătorii de energie electrică din surse de energie electrică este posibila
regenerabile de energie menţionaţi la alin. (1) şi numai daca exista cerere în acest sens.
(2) au obligaţia de a transmite la Autoritatea
Naţională de Reglementare în Domeniul
Energiei preţul şi cantitatea de energie electrică
din surse regenerabile de energie vândută în
baza
contractelor
bilaterale
de
vânzare/cumpărare
a
energiei
electrice
negociate direct în termen de 3 zile de la
finalizarea tranzacţiei, precum şi datele şi
informaţiile în formatul şi la termenele
prevăzute în reglementările emise de autoritate
menţionată.
mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, pot încheia contracte bilaterale de
vânzare/cumpărare
a
energiei
electrice
negociate direct, prin derogare de la art.23 din
Legea 123/2012, cu modificările şi completările
ulterioare.

(4) Constituie contravenţie neprezentarea de
către producătorii prevăzuţi la alin. (3), la
termenele stabilite, a datelor/informaţiilor
solicitate de Autoritatea Naţională de
Reglementare în Domeniul Energiei în baza
prezentei legi sau furnizarea incorectă ori
incompletă de astfel de date/informaţii.
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(5) Contravenţia prevăzută la alin. (4) se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la
10.000 lei, în cazul persoanelor fizice, şi cu
amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul
persoanelor juridice. În cazul producătorilor
cu puteri instalate de peste 100 kW, aplicarea
amenzii prevăzute este însoţită şi de
suspendarea licenţei de producător pe o
perioadă de 3 luni.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea
sancţiunilor se fac de către reprezentanţii
împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei.
(7) Prin derogare de la art. 8 alin. (3) din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea 180/2002,
cu modificările şi completările ulterioare,
sumele provenite din aplicarea sancţiunilor
prevăzute la alin. (4) vor fi utilizate pentru
susţinerea unor măsuri de politică de eficienţă
energetică. Sumele menţionate se vor vira în
contul fondului specializat pentru investiţii în
eficienţă energetică, începând cu data
constituirii acestuia.
(8) Contravenţiilor prevăzute la alin. (4) le sunt
aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări
prin
Legea
180/2002,
cu
modificările şi completările ulterioare.”
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