GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 220/2008 privind stabilirea
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie privind
realizarea obiectivului naţional aferent energiei din surse regenerabile în cadrul
acordurilor comune ale României cu state membre ale Uniunii Europene şi cu ţări
terţe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1) şi
art. 28 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. (1)Dacă pentru realizarea obiectivului naţional privind energia din surse regenerabile
este luată în considerare energia electrică din resurse regenerabile de energie produsă şi
consumată într-o ţară terţă în cadrul acordurilor comune prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) a
Legii nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de
Afaceri transmite o solicitare pentru primirea acceptului Comisiei Europene.
(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) este transmisă în contextul în care acordurile comune
prevăd construcţia unei interconexiuni cu ţara terţă, cu termen de execuţie îndelungat, dacă
sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a)
b)
c)
d)

construcţia interconexiunii a început anterior datei de 31 decembrie 2016;
interconexiunea nu poate intra în funcţiune până la 31 decembrie 2020;
interconexiunea poate intra în funcţiune până la 31 decembrie 2022.
după intrarea în funcţiune, interconexiunea va fi utilizată pentru exportul energiei
electrice generate din surse regenerabile de energie către Comunitate, în conformitate
cu art. 18 din Legea nr. 220/2008, republicată;
e) solicitarea se referă la un proiect comun care îndeplineşte criteriile de la art. 18 lit. b) şi
c) din Legea nr. 220/2008, republicată şi care va utiliza interconexiunea după ce
aceasta intră în funcţiune, respectiv la o cantitate de energie electrică care nu depăşeşte
cantitatea ce va fi exportată către Comunitate după intrarea în funcţiune a acesteia.

(3) Proporţia sau cantitatea de energie electrică produsă de orice instalaţie pe teritoriul unei
ţări terţe care este luată în considerare în realizarea obiectivului naţional al României în
scopul stabilirii respectării art. 5 alin. (1) din Legea 220/2008, republicată, este notificată
Comisiei Europene de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri.
(4) Această proporţie sau cantitate nu va depăşi proporţia sau cantitatea exportată efectiv
către şi consumată în Comunitate, care corespunde cantităţii prevăzute la art. 18 lit. a) pct. (i)
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şi (ii) din Legea nr. 220/2008, republicată şi care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 18
lit. a) din Legea nr. 220/2008, republicată.
(5) Notificarea menţionată la alin. (3):
a) descrie instalaţia propusă sau identifică instalaţia retehnologizată;
b) specifică proporţia sau cantitatea de energie electrică produsă de instalaţie care este luată
în considerare pentru atingerea obiectivului naţional al României, precum şi măsurile
financiare aferente, cu luarea în considerare a aspectelor confidenţiale;
c) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică este luată în
considerare pentru atingerea obiectivului naţional al României;
d) cuprinde un acord scris pentru aspectele prevăzute la lit. b) şi c) al ţării terţe pe teritoriul
căreia devine operaţională instalaţia şi proporţia sau cantitatea de energie electrică produsă de
instalaţie care va fi utilizată pe plan intern de către respectiva ţară terţă.
(6) Perioada specificată la alin. (5) lit. c) nu se prelungeşte după anul 2020, aspect care nu
afectează durata unui proiect comun în cazul în care acesta se extinde după anul 2020.
(7) Notificarea efectuată conform acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără
acordul comun al României şi al ţării terţe care a aprobat proiectul comun în conformitate cu
alin. (5) lit. d).
Art. 2. În termen de trei luni de la sfârşitul fiecărei perioade prevăzute la art. 1 alin. (5) lit. c),
Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri transmite Comisiei Europene şi
ţării terţe menţionate la art. 1 alin. (5) lit. d) o scrisoare de notificare, care include:
a) cantitatea totală de energie electrică produsă în timpul anului din surse regenerabile de
energie de către instalaţia care a făcut obiectul notificării în temeiul art. 1,
b) cantitatea totală de energie electrică produsă produsă în timpul anului din surse
regenerabile de energie de către instalaţia respectivă şi care este luată în considerare în
realizarea obiectivului naţional în conformitate cu termenii notificării prevăzute la art.
1 şi
c) dovada respectării condiţiilor prevăzute la art. 18 din Legea 220/2008, republicată.
Art. 3. În scopul evaluării îndeplinirii obiectivului naţional privind ponderea energiei produse
din surse regenerabile de energie, cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de
energie notificată conform art. 2 lit. b) este adăugată la cantitatea de energie din surse
regenerabile de energie care este luată în considerare de Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri în cadrul respectivului proces de evaluare.
Art. 4. (1) În cazul în care, pentru îndeplinirea obiectivului naţional privind producţia
energiei produse din surse regenerabile de energie, este necesară punerea în aplicare a
prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), pct. ii) din Legea nr. 220/2008, republicată, cantitatea de
energie din surse regenerabile de energie produsă pe teritoriul României sau unuia din statele
membre participante la acord este luată în considerare la realizarea obiectivului naţional al
României sau al statului membru participant la acord, numai dacă statele partenere la acord:
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a) efectuează un transfer statistic al cantităţilor specificate de energie din surse
regenerabile de energie sau
b) convin o regulă de distribuţie prin care se alocă între ele cantitatea de energie din surse
regenerabile de energie.
(2) Prevederile lit. a) de la alin. (1) se aplică cu respectarea următoarelor condiţii:
(i) cantitatea transferată este scăzută din cantitatea de energie produsă din surse regenerabile
de energie care este luată în considerare pentru evaluarea îndeplinirii obiectivului naţional de
către statul membru care efectuează transferul şi este adăugată la cantitatea de energie
produsă din surse regenerabile de energie care este luată în considerare pentru evaluarea
îndeplinirii obiectivului naţional de către statul membru care acceptă transferul;
(ii) transferul statistic nu afectează îndeplinirea obiectivului naţional al statului membru care
efectuează transferul;
(iii) transferurile statistice intră în vigoare numai după ce ministerul de resort şi statul
membru implicat în transfer au notificat Comisiei respectivele transferuri.
(3) În vederea preluării certificatelor verzi în exces şi includerii acestora în transferurile
statistice se instituie următorul mecanism:
a) Operatorul pieţei de energie electrică din România, SC Opcom SA, identifică
surplusul de certificate verzi din piaţă aferente unui an calendaristic, corespondenţa
acestora în energie şi preţul mediu la care au fost vândute certificate pe piaţa naţională
centralizată în anul respectiv şi transmite aceste informaţii Ministerului Economiei,
Comerţului şi Mediului de Afaceri până la data de 30 aprilie a anului următor;
b) Surplusul de certificate verzi din piaţă aferente unui an calendaristic şi corespondenţa
acestora în energie prevăzute la lit. a) se stabileşte de către SC Opcom SA pe baza
notificărilor primite în acest scop de la producătorii de energie din surse regenerabile;
c) Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri identifică un alt stat
membru dispus să preia cantitatea suplimentară de energie din surse regenerabile la
preţul comunicat conform lit.a), la care se adaugă eventual costurile administrative şi
negociază şi semnează un acord în acest sens, conform art.15 alin.(1) lit.a (i) din Legea
nr. 220/2008 privind stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată;
d) Prin acordul prevăzut la lit. c) se stabileşte modul în care se realizează transferul
statistic şi modul în care certificatele în exces din piaţă sunt achiziţionate de la
producători la preţul mediu de tranzacţionare din piaţa naţională centralizată de
certificate verzi în anul în care s-a înregistrat surplusul;
e) Dacă nu se identifică un transfer statisitic conform lit. c), producătorii ce certificate
verzi în exces le vor reporta pentru anul următor când procedura se va relua.
(4) Prevederile lit. b) de la alin. (1) se aplică cu respectarea următoarelor cerinţe:
(i) Regula se notifică Comisiei cel mai târziu în termen de 3 luni de la sfârşitul primului an în
care aceasta a intrat în vigoare, de România prin Ministerul Economiei, Comerţului şi
Mediului de Afaceri sau de statul membru partener;
(ii) în termen de 3 luni de la sfârşitul fiecărui an, statul membru care a notificat transmite
Comisiei o scrisoare de notificare în care precizează cantitatea totală de energie electrică sau
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de încălzire sau răcire din surse regenerabile de energie produsă în timpul anului care
urmează să fie supusă regulii de distribuţie;
(iii) cantitatea de energie electrică notificată conform pct. (ii) este realocată între statele
membre partenere la acord conform regulii de distribuţie notificate conform pct. (i).
Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională prevederile art. 6 alin. (1) şi alin. (3), art. 9 alin. (3)-(7)
art. 10 şi ale art. 11 ale Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie
2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 5 iunie
2009.
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