AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

NOTĂ
privind proiectul de ordin pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat
prin Ordinul ANRE nr. 4/2015

În conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea 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,
în termen de 90 de zile de la data intrării acesteia în vigoare, ANRE are obligația să actualizeze cadrul de
reglementare, ca urmare a modificărilor și completărilor aduse Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, respectiv OUG nr. 24/2017, prin Legea nr. 184/2018.
Principalele modificări aduse Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin
Legea nr. 184/2018 care conduc la necesitatea modificării Regulamentului de emitere a certificatelor verzi,
aprobat prin Ordinul ANRE nr. 4/2015, se referă la:
1) emiterea de certificate verzi și pentru cantitățile de energie electrică livrate suplimentar de
unitățile dispecerizabile față de cantitățile de energie electrică din notificările fizice orare
transmise de producătorii de energie electrică din surse regenerabile la operatorul de transport
și de sistem;
2) modificarea datei până la care se realizează amânarea de la tranzacționare a 2 CV/MWh în
cazul producătorilor care dețin centrale electrice fotovoltaice acreditate înainte de 31 decembrie
2013, de la 31 decembrie 2024 la 31 decembrie 2020, respectiv a datei de la care se realizează
recuperarea acestor CV, de la 1 ianuarie 2025 la 1 ianuarie 2021.
Astfel, în vederea evitării prejudicierii nejustificate a producătorilor de energie electrică cu unități
dispecerizabile prin neaplicarea modificării legislative prezentate la pct. 1), proiectul de ordin pentru modificarea
Regulamentului de emitere a certificatelor verzi este publicat ca document de discuție pe site-ul ANRE, pentru
consultare publică, pentru o perioadă de 10 zile.
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