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Rezumat. În lucrare se face o analiză a evoluŃiei pieŃei certificatelor verzi în România şi 

a modului în care investiŃiile în surse de energie regenerabile au fost influenŃate de 

sistemul de promovare prin certificate verzi. De asemenea, se prezintă posibilităŃile de 

sprijinire a micilor producători cu referire la producerea energiei din surse regenerabile 

la nivelul clădirilor publice, comerciale sau rezidenŃiale. 
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Abstract. The paper presents an analysis of the green certificates market evolution in 

Romania and the way that investments in renewable energy sources were influenced by 

the promoting system by using green certificates. It also presents the possibilities of 

supporting the small producers referring to producing energy from renewable sources for 

public, commercial or residential buildings. 
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1. Introducere 

InvestiŃiile în surse regenerabile de energie (SRE) sunt mult mai mari decât în 

cazul tehnologiilor utilizând combustibilii fosili. Din acest motiv, unele state membre 

ale Uniunii Europene (UE) au adoptat o serie de măsuri pentru încurajarea investiŃiilor 

în surse regenerabile de energie şi pentru îndeplinirea obiectivului European: 20% din 

energia generată la nivelul anului 2020 în UE să provină din surse regenerabile 

(Directiva 2009/28/CE).  

În prezent, există în UE o serie de scheme de sprijin operaŃionale care s-au axat 

pe energia electrică obŃinută din surse regenerabile (E-SRE) [1], [2], [3]. Scopul 

acestor scheme este să permită, treptat, dezvoltarea de noi tehnologii de producere 

utilizând sursele regenerabile de energie fără ajutor public. Există diverse instrumente 

de piaŃă folosite de guvernele statelor membre ale UE pentru sprijinirea producerii 

energiei electrice din surse regenerabile de energie, unele state au implementat o serie 

de sisteme de sprijin financiar şi pentru încălzire şi răcire. 
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Acestea pot fi împărŃite în sprijin pentru investiŃii (subvenŃii de capital, scutiri 

sau reduceri la achiziŃionarea de bunuri) şi în sprijin pentru operare (subvenŃii de preŃ, 

certificate verzi, scheme de licitaŃie şi scutiri sau reduceri de taxe). 

Sistemul de preŃuri fixe „feed-in tarifes” a fost adoptat de către Germania în 

anul 2000 şi a fost preluat de state precum FranŃa, Danemarca, Spania, Italia, 

Republica Cehă şi Marea Britanie (în Marea Britanie, acest sistem este folosit doar 

pentru energia electrică folosită pentru activităŃi domestice). 

Sistemul constă în achiziŃia, de către producători, furnizori sau consumatori, de 

energie electrică produsă în surse regenerabile la un preŃ fix (feed-in tariff), a cărui 

valoare este stabilită în funcŃie de sursa regenerabilă utilizată şi de cantitatea de 

energie produsă. Scopul preŃului fix este de a se asigura că energiile regenerabile pot 

concura sursele convenŃionale de energie. Totodată, stabileşte un nivel de siguranŃă 

pentru investiŃiile pe termen mediu şi lung în domeniul surselor regenerabile de 

energie, încurajând contractele pe termen lung pe o durată de 10-20 de ani. În cazul 

acestui sistem, nu există limită în ceea ce priveşte cantitate de energie produsă. 

Sistemul de cote obligatorii şi certificate verzi este utilizat în state precum 

Marea Britanie, România, Suedia, Belgia, Italia şi Polonia. 

Sistemul de cote obligatorii reprezintă un mecanism de promovare a producerii 

de energie electrică din surse regenerabile prin achiziŃia de către furnizori a unor cote 

obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse în vederea vânzării către 

consumatori. PreŃul de achiziŃie este stabilit pe baze concurenŃiale. 

Certificatul verde este un document care atestă o cantitate de 1MWh de energie 

electrică produsă din surse regenerabile de energie. Certificatul verde are teoretic 

valabilitate nelimitată şi se poate tranzacŃiona distinct de energia electrica asociată 

acestuia, pe o piaŃă a contractelor bilaterale sau pe piaŃa centralizată de certificate 

verzi. PreŃul certificatelor verzi variază într-un interval [Pmin÷Pmax] stabilit de guvern şi 

acoperă diferenŃa dintre costul producerii de energie regenerabilă şi preŃul de piaŃă. 

PreŃul minim este impus pentru protecŃia producătorilor iar preŃul maxim pentru 

protecŃia consumatorilor. 

Stimulentele fiscale precum scutirile sau reducerile de taxe şi impozite pot fi 

folosite pentru a încuraja investiŃiile în producŃia de energie electrică din surse 

regenerabile de energie. Acest sistem este folosit numai în două Ńări: Finlanda şi Malta. 

De exemplu, Finlanda a folosit combinaŃia dintre subvenŃiile pentru investiŃii şi 

reducerea de taxe şi impozite pentru producŃia de energie din biomasă. Deoarece nu 

poate fi aplicată şi în cazul energiei eoliene, această Ńară doreşte introducerea 

sistemului feed-in tariffs pentru energia eoliană şi pentru biogaz. 

Sistemele de licitaŃie sunt instrumente prin care guvernele emit cerere de oferte 

pentru companiile interesate în furnizarea de energie electrică din surse regenerabile 

de energie la un preŃ fix. Oferta cea mai competitivă primeşte contractul. Costurile 

suplimentare ale producŃiei de energie electrică sunt plătite de către consumatori. 

Acest sistem a fost folosit doar de două state membre, FranŃa şi Irlanda, care au trecut 

între timp la sistemul feed-in tariffs, combinat uneori cu sistemul de licitaŃie. 

Danemarca a folosit acest sistem doar pentru dezvoltarea proiectelor de energie 

eoliană din zona Ńărmurilor. 
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Mai multe Ńări au pus în aplicare sisteme similare celor pentru E-SRE pentru 

încurajarea utilizării surse regenerabile de energie pentru încălzire şi răcire. Cele mai 

multe dintre ele sunt scheme de stimulare financiară care includ: subvenŃii pentru 

instalaŃii de încălzire din surse regenerabile, credite privilegiate pentru a reduce 

costurile investiŃiilor, stimulente fiscale. 

2. Promovarea surselor regenerabile de energie în România pentru producerea 

energiei electrice 

Ca membru al UE, România şi-a asumat prin tratatul de aderare o serie de 

obiective privind ponderea pe care energia verde o va avea în consumul de electricitate 

la finalul anului 2020.  

Pentru încurajarea şi susŃinerea producŃiei de energie electrică din surse 

regenerabile a fost conceput un ansamblu de reguli care se bazează pe existenŃa 

certificatelor verzi şi pe un sistem de cote obligatorii, sistem prin care furnizorii de 

energie electrică sunt obligaŃi să cumpere, într-o anumită cantitate, energie electrică 

produsă din aceste surse în vederea vânzării către consumatori [4], [5]. 

În cazul acestei combinaŃii, cantitatea de energie electrică este stabilită de 

guvern iar preŃul certificatelor verzi de către piaŃă. Pentru fiecare unitate de energie 

electrică produsă din surse regenerabile (1 MWh) livrată în reŃea, producătorii primesc 

un număr de certificate verzi în funcŃie de tehnologia utilizată, care pot fi vândute, 

separat de energia electrică produsă, pe piaŃa certificatelor verzi (tabelul 1). 

Tabelul 1 

Sistemul de promovare a E-SRE în România 

Tip SRE Tip grup/centrală 

electrică 

Număr de CV/MWh Durata [ani] 

noi (puse în funcŃiune 
după 1 ian. 2004) 

3 CV 15 

retehnologizate 2 CV 10 

1.Energie hidraulică – 
utilizată în centrale electrice 

cu Pi ≤  10 MW 

puse în funcŃiune 

până la 1 ian. 2004 şi 
neretehnologizate 

0,5 CV 3 

noi 2 CV până în 2017 15 2.Energie eoliană 

 1 CV din 2018  

noi 3 CV 15 3.Biomasă, biogaz, biolichide, 
energie geotermală, gaz din 

procesarea deşeurilor, gaz de 

fermentare a nămolurilor din 
instalaŃiile de epurare a apelor 

uzate 

cogenerare de înaltă 

eficienŃă (suplimentar 

peste 3 CV) 

1 CV 15 

4.Energie solară noi 6 CV 15 

 

La rândul lor, furnizorii de energie electrică sunt obligaŃi să achiziŃioneze anual 

un număr de certificate verzi, proporŃional cu cantitatea de energie electrică vândută 

consumatorilor deserviŃi, egal cu cota de energie electrică din surse regenerabile de 

energie impusă pentru anul în curs (tabelul 2). 
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Dovada îndeplinirii acestei cote obligatorii este chiar numărul de certificate 

verzi achiziŃionate. PreŃul certificatului verde variază între 27 şi 55 de euro. PreŃul 

minim este impus pentru protecŃia producătorilor iar preŃul maxim pentru protecŃia 

consumatorilor.  

Tabelul 2 

Cotele anuale obligatorii de E-SRE pentru perioada 2010-2020 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Cota [%] 8,3 10 12 14 15 16 17 18 19 19,5 20 

 

Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească 

contravaloarea certificatelor verzi neachiziŃionate la valoarea de 110 euro pentru 

fiecare certificat neachiziŃionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb 

stabilit de BNR pentru luna decembrie a anului precedent. 

Suma astfel rezultată este colectată în Fondul pentru Mediu în vederea finanŃării 

producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în 

capacităŃi energetice cu putere instalată de până la 100 kW. 

AutorizaŃia de înfiinŃare este independentă de autorizaŃia de construire şi este 

necesară pentru capacităŃi energetice cu o capacitate instalată de peste 1 MW. 

Etapele realizării şi punerii în funcŃiune a unei capacităŃi de producere a 

energiei electrice se prezintă în figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.1. Etapele realizării şi punerii în funcŃiune a unei capacităŃi de producere a energiei electrice din 

SRE [6]. 
 

Dacă puterea electrică instalată a capacităŃii energetice este între 500 kW 

inclusiv şi 1 MW inclusiv, nu este necesară obŃinerea unei autorizaŃii de înfiinŃare, dar 

este obligatorie notificarea AutorităŃii NaŃionale de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE) privind proiectul investiŃional şi raportarea periodică a stadiului 

realizării acestuia.  

AutorităŃi Publice 
Locale 

Operatori de reŃea AutorităŃi de 

protecŃie a mediului 
ANRE 

1.Certificat Urbanism 2.1.Aviz 

Amplasament 

2.2.Studiu de soluŃie 

2.3.Aviz tehnic de 

racordare 

5.1. Încheiere 

contract racordare 

5.2.Punere sub 

tensiune capacităŃi 

3.Acord Mediu 4.AutorizaŃie de 

înfiinŃare 

5.AutorizaŃie de 

construcŃie 

7.AutorizaŃie de 

mediu 
8.LicenŃă producere 
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Dacă puterea electrică instalată este mai mică de 500 kW, aceste obligaŃii de 

notificare şi raportare revin operatorilor de distribuŃie a energiei electrice. 

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pot vinde 

energia electrică produsă pe piaŃa de energie electrică astfel: 

1. prin contracte bilaterale încheiate cu consumatori eligibili, la preŃuri negociate; 

2. prin contracte bilaterale încheiate cu furnizorii impliciŃi din zona în care este 

amplasată centrala de producere a E-SRE, la cererea producătorilor care deŃin 

centrale ≤  1MW, la preŃuri reglementate; 

3. pe piaŃa pentru ziua următoare (PZU), la preŃul de închidere al pieŃei. 

Energia electrică vândută la preŃ reglementat nu mai beneficiază de certificate verzi. 

Persoanele fizice şi juridice care deŃin unităŃi de producere a energiei electrice 

din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum şi 

autorităŃile publice care deŃin capacităŃi de producere a energiei electrice din surse 

regenerabile realizate, parŃial sau total, din fonduri structurale beneficiază din partea 

furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul 

de regularizare, financiară şi/sau cantitativă, între energia livrată şi energia consumată 

din reŃea, conform unei metodologii aprobate de ANRE. 

3. EvoluŃia pieŃei certificatelor verzi şi a investiŃiilor în surse de energie 

regenerabile 

Capacitatea totală instalată la sfârşitul anului 2012 în unităŃi de producŃie a 

energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) este de 2336,82 MW.  

Structura puterii instalate (centrale eoliene, centrale fotovoltaice, centrale 

hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW, centrale pe biomasă,) se prezintă 

în figura 2. 

77,97%

2,11%

18,21%

1,70%

Eoliana

Fotovoltaica

Hidro (P<10MW)

Biomasa

 
Fig. 2. Structura puterii instalate în E-SRE în anul 2012 

(prelucrare date preluate website: http://www.transelectrica.ro) 

 

EvoluŃia puterii instalate în E-SRE şi implicit a investiŃiilor în surse de energie 

regenerabile începând cu anul 2007 se prezintă în figura 3. 
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Se observă o creştere a investiŃiilor în capacităŃi de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE), în special sursa eoliană, ca urmare 

a implementării schemei de sprijin prin certificate verzi şi cote anuale obligatorii. 

 

 
Fig. 3. EvoluŃia puterii instalate în E-SRE 

(prelucrare date preluate website: http://www.transelectrica.ro) 

 

Pentru anul 2012, cota de certificate verzi stabilită de ANRE este egală cu 0,116 

CV/MWh. EvoluŃia a cotelor de certificate verzi legal stabilite şi cotele realizate de 

achiziŃie de certificate verz de către furnizori, în perioada 2005-2012, se prezintă în 

figura 4. 
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Cote anuale de CV realizate 0,019% 0,053% 0,098% 0,316% 0,589% 1,566% 3,746% 11,60%
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Fig. 4. Cotele anuale obligatorii de achiziŃie de CV şi cele realizate pentru perioada 2005-2012 

(prelucrare date preluate website: http://www.transelectrica.ro şi http://www.anre.ro) 
 

 Cota anuală de E-SRE estimată pentru anul 2012 este mai mică însă foarte 

apropiată de cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile 

în comparaŃie cu anii anteriori.  
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Energia electrică realizată în anul 2012 în unităŃile de producere E-SRE a fost 

de 34,360 TWh, ceea ce a condus la realizarea unei ponderi de E-SRE în totalul 

consumului brut de energie electrică al Romaniei de 11,60%. 

Emisia de CO2 evitată aferentă producŃiei de energie electrică din surse 

regenerabile de energie care a beneficiat de sistemul de promovare prin certificate 

verzi în perioada 2005-2012 se prezintă în figura 5. Considerând o valoare medie a 

emisiei specifice de CO2 (fără energie hidro şi nucleară) de 901,7 gCO2/kWh în 

România, valoare medie realizată în perioada 2007- 2009, rezultă că emisiile de CO2 

evitate, ca urmare a producerii de E-SRE susŃinută în anul 2012, a fost de cca. 

3.436.056 tone CO2. 
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Fig. 5. EvoluŃia emisiei de CO2 evitată aferentă productiei de E-SRE care a beneficiat de sistemul de 

promovare prin CV în perioada 2005-2012. 

(prelucrare date preluate website: http://www.transelectrica.ro şi http://www.anre.ro) 

 

Numărul producătorilor de E-SRE titulari de licenŃă in anul 2012 a fost de 144 

de producători (dintre care 54 utilizează energie eoliană, 46 utilizează energie hidro, 

10 utilizează biomasa şi 34 utilizează energie fotovoltaică), în continuă creştere faŃă de 

anii anteriori [8]. 

PiaŃa de certificate verzi este o piaŃă distinctă de piaŃa de energie electrică care 

funcŃionează pe bază de mecanisme concurenŃiale, respectiv pe ofertă şi cerere de 

certificate verzi. TranzacŃionarea certificatelor verzi se face, în sistem concurenŃial, pe 

piaŃa contractelor bilaterale şi/sau pe piaŃa centralizată de certificate verzi (lunar), între 

producătorii de E-SRE şi furnizorii consumatorilor finali de energie electrică şi nu este 

condiŃionată de tranzacŃionarea energiei electrice aferente. Numărul de certificatelor 

verzi necesar unui furnizor pentru a îndeplini cota obligatorie de achiziŃie de certificate 

verzi într-un anumit an trebuie să fie egal cu produsul dintre valoarea cotei anuale 

obligatorii şi cantitatea de energie electrică furnizată consumatorilor deserviŃi. 

Sistemul de promovare a E-SRE influenŃează preŃul energiei electrice la 

consumatorul final. Creşterea de preŃ estimată la consumatorul final va fi între: 2,5 – 

33 Euro/MWh (maxim de 33 Euro/MWh în 2017). 
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În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea 

certificatelor verzi se facturează separat faŃă de tarifele/preŃurile pentru energia 

electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul dintre 

valoarea cotei anuale obligatorii de achiziŃie de certificate (CV/MWh) estimate de 

către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preŃul mediu ponderat 

al certificatelor verzi în cele mai recente 3 luni de tranzacŃionare încheiate. 

4. Concluzii 

Promovarea E-SER pe piaŃa românească a necesitat nu numai sprijin legislativ 

ci şi sprijin financiar. După analizarea diferitelor opŃiuni de promovare a energiei 

electrice produse din surse regenerabile de energie, decizia a fost luată pentru sistemul 

de certificate verzi şi cote obligatorii, combinat cu un sistem de piaŃă pentru utilizarea 

lor (cumpărare şi vânzare de certificate verzi). 

Sistemul de cote obligatorii combinat cu comercializarea certificatelor verzi 

este un sistem compatibil cu principiile concurenŃiale de piaŃă şi promovează utilizarea 

surselor regenerabile de energie. 

Ca urmare a implementării schemei de sprijin prin certificate verzi şi cote 

anuale obligatorii, în anii 2011 şi 2012,  a avut loc o creştere semnificativă a 

investiŃiilor în capacităŃi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 

energie (E-SER), în special sursa eoliană. 

Este de aşteptat ca în acest an şi în anii următori să crească şi investiŃiile în 

capacităŃi de producere a energiei electrice utilizând tehnologia fotovoltaică. 
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