
AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL 

ENERGIEI 

 

ORDIN 

privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă 

anului 2021 

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi ale art. 8 alin. (8) din Legea nr. 

220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 

regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 

ale art. 5 şi 8 din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de 

certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite 

următorul ordin: 

Art. 1. - Cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii 

economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi pentru anul 2021 se stabileşte la 

valoarea de 0,4505 certificate verzi/MWh, conform anexei care face parte integrantă din 

prezentul ordin. 

 

Art. 2. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale - ,,OPCOM" 

- S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici 

prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

Art. 3. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 

 

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în 

vigoare la data de 1 ianuarie 2021. 

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 

Energiei, 

 

Dumitru Chiriţă 

Bucureşti, 16 decembrie 2020. 

Nr. 237 

 



ANEXĂ 

 

Nr. crt. Indicatori U.M.         Mod de stabilire       Valoare 

     1. 

Impact mediu estimat al certificatelor 

verzi în anul 2021 Euro/MWh 

Conform art. 4 alin. (7) din Legea 

nr. 220/2008, republicată cu 

modificările și completările 

ulterioare 13,00 

     2. 

Curs mediu al Băncii Naționale a 

României - 11 luni 2020 Lei/Euro 

Conform art. 4 alin. (7) din Legea 

nr. 220/2008, republicată cu 

modificările și completările 

ulterioare 4,8341 

     3. 

Consum final estimat de energie 

electrică pentru anul 2021     MWh Conform art. 5 din Metodologie*) 51 979 445,888 

     4. 

Consum final de energie electrică 

estimat a fi exceptat in anul 2021     MWh Conform art. 7 din Metodologie*) 

 

8 014 200,830 

     5. 

Prețul mediu ponderat al certificatelor 

verzi tranzacționate pe piața 

centralizată anonimă spot de certificate 

verzi – 11 luni 2020     Lei/CV 

Conform art. 6 alin. (1) din 

Metodologie*) 139,5089 

     6. 

Cota obligatorie de certificate verzi 

estimată pentru anul 2021 CV/MWh 

Rând 6 = (Rând1*Rând 2)/ 

                 Rând 5 0,4505 

 

*) Prin Metodologie se înţelege Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatoriide achiziţie de certificate 

verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

157/2018, cu modificările şi completărileulterioare 

 


