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În acest număr:
Noutăți Legislative
Noi reguli privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
prin CV:
În vederea aprobării modificărilor aduse în anul 2013 Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, în data de 14 martie 2014 a fost
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 184 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr/ 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
Noua lege aprobă prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 , însă odată cu
aprobarea, sunt aduse modificări importante cu privire la: (i) domeniul de aplicare al sistemului de
promovare prin certificate verzi; (ii) cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare; (iii) acordarea suplimentară
certificatelor verzi; (iv) înlăturarea limitei de acreditare instituită prin OUG nr. 57/2013, precum și alte
modificări ce pot fi de interes – pagina 2.
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Noi reguli privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de
energie prin CV
În vederea aprobării amendamentelor aduse în anul 2013 Legii nr.
220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie („Legea 220”), în data
de 14 martie 2014 a fost publicată în Monitorul Oficial al României
nr. 184 Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr/ 57/2013 („OUG 57”) privind modificarea și
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
(în continuare „Legea 23”).

4.

Legea nr. 23 abrogă dispozițiile OUG nr. 57 ce prevedeau că
acreditarea de către Autoritatea Națională de Reglementare în
Domeniul Energiei („ANRE”) se realizează până la nivelul
valorilor anuale totale ale capacităților instalate în centrale
electrice de producere a energiei din surse regenerabile
stabilite în fiecare an calendaristic prin hotărâre a Guvernului.

Principalele modificări privind sistemul de promovare prin certificate
verzi („CV”) vizează:
1.

Astfel, acreditarea centralelor electrice ce beneficiază de
sistemul de promovare prin certificate verzi nu va mai fi limitată
la valorile anuale reactualizate stabilite în Planul național de
acțiune în domeniul energiei regenerabile.

Domeniul de aplicare al sistemului de promovare
Domeniul de aplicare a prevederilor Legii 220 se extinde prin
includerea în noțiunea de centrală hidroelectrică
retehnologizată a grupului hidroelectric nou instalat într-o
centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare
hidrotehnică utilizată anterior în scop energetic.

Cu toate acestea, dispozițiile referitoare la cotele anuale
obligatorii de energie electrică ce beneficiază de CV sunt
modificate, cotele anuale pentru anii 2014 – 2020 fiind
abrogate, urmând ca pentru acești ani cotele să fie stabilite
conform unui nou mecanism.

De asemenea, restricția referitoare la centralele electrice
fotovoltaice situate pe terenuri aflate în circuitul agricol va fi
aplicabilă doar centralelor fotovoltaice situate pe astfel de
terenuri de la data de 31 decembrie 2013, spre deosebire de
data reglementată anterior și anume data intrării în vigoare a
OUG nr. 57 (i.e. 1 iulie 2013).

Astfel, noile prevederi dispun că pentru perioada 2015-2020,
cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi, se stabileşte anual şi se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea
Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la
data comunicării acesteia de către ANRE.

De menționat că Legea 23 prevede expres că energia electrică
produsă în centralele electrice amplasate pe vehicule de orice
fel nu fac obiectul Legii 220.
2.

În schimb, pentru anul 2014, ANRE a calculat și a publicat
cota de energie electrică produsă din surse regenerabile care
beneficiază de CV, aceasta fiind de 11,1% (spre deosebire de
reglementarea anterioară din Legea 220 care menționa 15%).

Reducerea numărului de CV pentru centralele electrice pe
bază de biomasă
Conform dispozițiilor Legii 23, energia electrică produsă în
centralele electrice ce utilizează biomasă ce provine din
deșeuri forestiere nu va mai beneficia de un CV adițional,
astfel că numărul de CV de care beneficiază aceste centralele
electrice se reduce de la 3 CV la 2 CV pentru fiecare MW/h
produs și livrat în sistemul electroenergetic național.

5.

Amânarea de la tranzacționare a CV
Spre deosebire de prevederile OUG nr. 57, Legea 23 dispune
că amânarea CV se referă la tranzacționarea acestora, iar nu
la emiterea lor de către Operatorul de Transport și Sistem
(„OTS”). Prin urmare, CV amânate vor fi emise de OTS
producătorilor, în numărul prevăzut de Legea 220, însă
acestea nu vor putea fi tranzacționate. Cu toate acestea,
există o neconcordanță între articole, întrucât prevederile
alineatului următor fac în continuare referire la „recuperarea
certificatelor verzi amânate”.
De asemenea, foarte important de menționat că amânarea CV
va fi aplicabilă doar producătorilor acreditați de ANRE până la
data de 31 decembrie 2013.

Durata de valabilitate a CV
Durata de valabilitate a certificatelor verzi se modifică de la 16
luni la 12 luni de la data emiterii lor de către Operatorul de
Transport și Sistem.

6.
3.

Abrogarea limitei instituită de OUG nr. 57 asupra
acreditării și modificarea cotelor anuale obligatorii a
energiei din surse regenerabile care beneficiază de CV

Obligația de raportare și obligația de achiziție CV
Obligația de raportare și obligația de achiziție de CV a
furnizorilor de energie electrică, precum și a producătorilor
pentru consumul final, altul decât consumul propriu tehnologic,
și pentru energia utilizată pentru alimentarea consumatorilor
racordați prin linii directe de centrala electrică, va fi o obligație
anuală, în loc de una trimestrială, cum prevedeau dispozițiile
Legii 220anterior acestei modificări.
Întrucât obligația de raportare a cantităților de energie
necesară pentru stabilirea cotelor obligatorii de achiziție a
certificatelor verzi este una anuală, ANRE va verifica tot anual
îndeplinirea obligației de achiziție de certificate verzi.
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7.

Fondul de Garantare
Prevederile Legii 220 făceau referire la Fondul de Garantare
ca fiind modalitatea de îndeplinire a statului a obligației sale de
a achiziționa CV nevândute de la producători la cererea
acestora, acționând ca un cumpărător de ultimă opțiune.
Achiziționarea CV urma sa fie efectuată de Fondul de
Garantare, prin operatorul comercial al pieței de energie
electrică, fond care însă nu a fost constituit.
Prin intrarea în vigoare a Legii 23, toate mențiunile și referirile
la Fondul de Garantare sunt înlăturate. Pe cale de consecință,
sunt abrogate și prevederile referitoare la achiziționarea CV
nevândute la cererea producătorilor.

8.

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne
contactati:
Alexandru Reff
Avocat
+40 21 207 52 48
Georgiana Singurel
Avocat
+40 21 207 52 86
Silvia Axinescu
Avocat
+40 21 207 54 28

Aplicabilitatea măsurilor de reducere a numărului de CV
acordate
Măsurile de reducere a CV vor fi aplicabile centralelor electrice
acreditate după data intrării în vigoare a hotărârii de Guvern ce
aprobă măsurile de reducere CV, însă acestea vor fi aplicabile
începând cu 1 ianuarie a anului următor intrării în vigoare a
hotărârii.
Se observă faptul că măsura amânării CV și măsura reducerii
numărului de CV nu vor putea fi aplicabile în nici un caz
aceleiași centrale electrice acreditate, întrucât domeniul de
aplicare al acestor măsuri este diferit.
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Pentru mai multe informatii va rugam sa ne contactati la
Romania@deloittece.com sau vizitati pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts
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