REGULAMENTUL DE CONSTITUIRE ȘI UTILIZARE A FONDULUI DE GARANTARE A
FUNCȚIONĂRII PIEȚEI DE CERTIFICATE VERZI

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1. - Prezentul regulament de constituire și utilizare a Fondului de garantare a funcționării Pieței
de Certificate Verzi (denumit în continuare regulament) stabileşte:
a) modul de constituire si utilizare a Fondului de garantare a funcționări Pieței de
Certificate Verzi;
b) părţile implicate şi responsabilităţile acestora în constituirea și utilizarea Fondului de
garantare a funcționări Pieței de Certificate Verzi;
c) modul de calcul a prețului de cumpărare de către Opcom a CV, de la producătorii
care solicită, precum și a numărului de CV cumpărate de la fiecare solicitant.
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniul de aplicare

Art. 2. Prezentul regulament se aplică pentru garantarea achizitiei de certificate verzi de la
producători, nevândute de aceștia datorita neindeplinirii trimestriale a cotei anuale de catre
operatorii economici cu obligatie de achizitie CV, de catre Opcom.
SECŢIUNEA a 3-a
Documente de referinta

Art. 3. Documenele de referinta sunt:
a) Legea 134/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind
modificarea și completarea legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie.
b) Ordinul Presedintelui ANRE, nr. ......din .......pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a
cotelor anuale de achiziţie de certificate verzi.

SECŢIUNEA a 4-a
Definiţii şi abrevieri

Art. 4. - (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în:


Legea energiei electrice nr.123/2012,
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Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
surse regenerabile de energie,



Legea 134/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2011 privind
modificarea și completarea legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie,



Regulamentul de organizare și funcționare a Pieței de Certificate Verzi, aprobat prin Ord.
Președintelui ANRE ....................

(2) În înţelesul prezentului Regulament, următorii termeni se definesc astfel:
a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie definitivă de achiziţie de
certificate verzi, cât şi operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi care nu şiau indeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile pentru aceştia;
b) certificat verde anulat – certificat verde care a fost anulat de Operatorul de Transport și Sistem
/ anulat de ANRE conform unei notificări transmise / certificat verde care și-a încetat
valabilitatea, se găsește în contul operatorului economic cu obligație de achiziție de certificate
verzi și este excedentar cotei acestuia / certificat verde care și-a încetat valabilitatea și se
găsește în contul producătorului / certificat verde cumpărat din Fondul de garantare a
funcționării pieței de certificate verzi, prin Opcom
c) certificat verde blocat – certificat verde care a fost tranzacționat pe piața centralizată de
certificate verzi sau prin contract bilateral de vânzare-cumpărare certificate verzi și nu a fost
transferat încă din contul vânzătorului în contul cumpărătorului.
d) certificat verde consumat – certificat verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale
prognozate de CV în trimestrele anului curent precum și a cotei anuale obligatorii de achizitie
de certificate verzi în anul de analiză, de către un operator economic care are aceasta
obligaţie; în această categorie intră și certificatul verde care și-a încetat valabilitatea, se
găsește în contul unui operator economic cu obligație de achiziție certificate verzi și este utilizat
de acesta pentru îndeplinirea cotei obligatorii pentru anul în care valabilitatea certificatului
verde a expirat.
e) certificat verde expirat – certificat verde a cărui perioadă de valabilitate a încetat și se găsește
în contul unui operator economic cu obligație de achiziție certificate verzi, în perioada de
așteptare a calculării cotei de către ANRE.
f)

certificat verde rezervat – certificat verde transferat de S.C. Opcom S.A. din contul de
producător al unui operator economic, în contul de furnizor al aceluiași operator economic care
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este înregistrat la piata de certificate verzi și în calitate de producător și în calitate de furnizor,
pentru îndeplinirea cotei obligatorii a acestuia.
g) certificat verde valabil – certificat verde care este în perioada de valabilitate de 16 luni
începând cu luna în care a fost emis de către Operatorul de Transport și de Sistem și care nu
este anulat, consumat, blocat, expirat sau rezervat astfel încât poate fi comercializat. În funcție
de perioada de valabilitate rămasă, acesta poate fi utilizat și pentru îndeplinirea cotei
anului/anilor următori.
h) certificate verzi disponibile pe piaţa de certificate verzi – certificatele verzi aflate în conturile
participantilor la piaţa de certificate verzi şi care sunt în perioada de valabilitate.
i)

cod de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi - codul alfanumeric alocat de
către operatorul pieţei de certificate verzi unui operator economic la inregistrarea acestuia ca
participant la piata de certificate verzi.

j)

convenţie de participare la piaţa de certificate verzi – convenţie standardizată elaborata de
operatorul pieţei de certificate verzi si avizata de ANRE, care prevede drepturile şi obligaţiile
reciproce dintre operatorul pieţei de certificate verzi şi fiecare participant la piaţa de certificate
verzi.

k) cotă anuală obligatorie de achiziție certificate verzi - cota de achiziție de certificate verzi
impusă anual furnizorilor de energie electrică, sub sancțiunea aplicării de penalități.
l)

durata de valabilitate a certificatului verde – perioada de 16 luni începând cu luna în care a fost
emis de către operatorul de transport și de sistem.

m) fond de garantare a funcționării pieței de certificate verzi – fond constituit și administrat de
operatorul pieței de energie electrică – S.C. Opcom S.A:
̶

în care se colectează sumele corespunzătoare certificatelor verzi neachiziționate de
operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi, pentru indeplinirea
trimestriala a cotei anuale prognozate de certificate verzi;
̶

destinat cumpărării de la producătorii care solicită, a certificatelor verzi ofertate pe
PCCV dar in trimestrul de analiza, la un preț cel puțin egal cu prețul minim legal al
certificatelor verzi.

n) furnizor de energie electrică – persoană fizică şi/sau juridică ce desfăşoară activitatea de
furnizare de energie.
o) întreprindere individuală - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de
un întreprinzător persoană fizică, așa cum este definită în Ordonanța de urgență nr. 44 din 16
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aprilie 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
p) întreprindere familială - întreprinderea economică, fără personalitate juridică, organizată de un
întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, așa cum este definită în Ordonanța de
urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
q) operator economic cu obligație de achiziție certificate verzi –
̶

furnizorul de energie electrică ce achiziționează energia electrică pentru vânzarea
acesteia către consumatorii finali sau pentru acoperirea locurilor de consum proprii;

̶

producătorul de energie electrică ce utilizează energia electrică livrată pentru
alimentarea unui/unor consumatori racordați prin linii directe de centrala electrică;
̶

producătorul care utilizează energia electrică livrată și pentru locurile de consum
propriu, altul decât consumul propriu tehnologic.

Toti acesti operatori economici sunt asimilati categoriei de furnizori de energie electrica.
r) operator piaţă de certificate verzi – persoană juridică ce asigură organizarea şi funcţionarea
pieţei centralizate de certificate verzi, îndeplinind funcţiile prevăzute de prezentul regulament,
precum şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi prin intermediul
Registrului de certificate verzi; operatorul pieţei de certificate verzi este Societatea Comercială
„Operatorul Pieţei de Energie Electrică – Opcomˮ S.A.
s) participant la piaţa de certificate verzi – orice operator economic care a fost înregistrat de
operatorul pietei de certificate verzi să participe la piaţa de certificate verzi.
t)

persoană fizică autorizată – persoana fizică autorizată să desfășoare orice formă de activitate
economică permisă de lege, folosind în principal forța sa de muncă, așa cum este definită în
Ordonanța de urgență nr. 44 din 16 aprilie 2008, privind desfăşurarea activităţilor economice
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

u) piaţă centralizată de certificate verzi – cadrul

organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu

certificate verzi între participanţii la piaţă, administrat de Societatea Comercială „Operatorul
Pieţei de Energie Electrică – Opcomˮ S.A., pe baza unor reguli specifice aprobate de către
ANRE.
v) piaţă a contractelor bilaterale de certificate verzi – totalitatea contractelor bilaterale negociate
între participanţii la piaţa de certificate verzi, pentru vânzarea-cumpărarea de certificate verzi.
w) piaţă de certificate verzi – piaţă formată din piaţa centralizată de certificate verzi şi piaţa
contractelor bilaterale de certificate verzi.
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x) producător de E-SRE - orice operator economic, persoană fizică autorizată, întreprindere
individuală, întreprindere familială, autorizate în condițiile OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008
privind

desfăşurarea

activităţilor

economice

de

către

persoanele

fizice

autorizate,

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, sau persoană juridică, ce deţine
centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi este acreditat prin
decizie de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi.
y) Registrul participantilor la piața de certificate verzi – registru in format electronic intocmit de
operatorul pietei de certificate verzi in care se inregistreaza operatorii economici care au
dreptul să deruleze tranzacţii cu certificate verzi.
z) Registrul certificatelor verzi - registru în format electronic întocmit de operatorul pieței de
cerificate verzi în care se înregistrează toate certificatele verzi emise de operatorul de transport
şi de sistem, precum şi toate tranzacțiile de certificate verzi efectuate între participanții la piața
de certificate verzi.
aa) scală de preţ – intervalul în care trebuie să se situeze preţul de vânzare/cumpărare a
certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
bb) Trimestru de analiza –trimestru din anul de analiză pentru care ANRE verifică indeplinirea cotei
anuale estimate de achiziţie de certificate verzi aferentă trimestrului respectiv, pentru fiecare
furnizor de energie electrică, respectiv producător menţionat la art. 8 alin. (1) din Legea nr.
220/2008, republicată cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV
şi, stabileşte operatorii economici care nu şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi,
inclusiv numărul de CV neachiziţionate de aceştia în acest interval;
cc) zi lucrătoare – zi calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile declarate
sărbătoare legală în România.

Art. 5. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului Regulament au următoarea semnificaţie:
a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
b) CV – Certificat verde
c) E-SRE – Energie electrică din Surse Regenerabile de Energie
d) FG – Fondul de garantare a funcționării pieței de certificate verzi
e) Lege – Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
88/2011 privind modificarea și completarea legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
f) OP – Ordin de plata
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g) Opcom – Operatorul Pieţei de Certificate Verzi – S.C. Operatorul Pieței de energie
electrica – Opcom S.A.
h) PCCV– Piaţa centralizată de certificate verzi
i)

RCV- Registrul Certificatelor verzi
CAPITOLUL II
Constituirea și utilizarea FG
SECŢIUNEA 1
Constituirea FG

Art. 6 – Opcom deschide un cont bancar la o banca comerciala, destinat:
a) colectării sumelor rezultate din plata CV neachizitionate de catre operatorii economici cu
obligatie de achizitie CV pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de CV in trimestriul
analizat;
b) colectării sumelor rezultate din plata CV care trebuie achizitionate suplimentar fata de cota
anului de analiza de furnizorii care nu au transmis/corectat datele solicitate de ANRE
pentru anul de analiza incheiat in vederea calcularii de catre ANRE a cotei anuale
obligatorii de achizitie de CV, la termenele specificate in Metodologia de stabilire a cotelor
finale de CV aprobata prin Ord. Presedintelui ANRE nr...... din.....
c) efectuarii platilor catre producatorii care au solicitat cumpararea de catre Opcom a CV
ofertate pe PCCV in trimestrele de analiza si nevandute de acestia.
Art. 7. – Opcom primeste de la ANRE, pana in ultima zi calendaristica a lunii urmatoare trimestrului
de analiza, lista furnizorilor de energie electrică care nu au îndeplinit cota anuală estimată de CV
aferentă trimestrului de analiză şi numărul de CV neachiziţionate de aceştia.
Art. 8. – În termen de 5 zile lucratoare de la primirea listei conform Art. 7 din prezentul
Regulament, Opcom emite facturile pentru plata sumelor corespunzătoare numarului de CV
neachizitionate, calculate cu prețul maxim al CV stabilit de ANRE pentru anul în curs, și le
transmite operatorilor economici mentionati in lista, scanate, prin fax si email si in original prin
posta. În factură se va menționa codul IBAN al contului dedicat FG, si data scadentei, cu incadrare
in 45 de zile calendaristice de la ultima zi a trimestrului de analiză.
Art. 9. – (1) Operatorii economici cărora Opcom le-a transmis facturile, plătesc sumele respective
în contul bancar dedicat FG deschis de Opcom, până la data scadentă menționată în factură.
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(2) În cazul în care participanții la PCV menționați la alin. (1) de mai sus, nu plătesc sumele
menționate în facturi până la încheierea termenului mentionat in facturi, Opcom înștiințează ANRE
în termen de 5 de zile lucrătoare de la data incheierii trimestrului de analiza, privind neplata
facturilor.
Art. 10. – Numarul de CV pentru care operatorul economic a plătit contravaloarea în contul bancar
dedicat FG, se iau în considerare în cota anuală a acestuia, și se înregistrează intr-un cont special
în RCV.
Art. 11. – Anual, pana cel mai tarziu la 1 martie ANRE transmite la Opcom, o lista care contine
furnizorii care nu au transmis/corectat datele necesare ANRE pentru calcului cotei finale de CV la
termenele mentionate in Metodologia de calcul a cotei anuale de CV, precum si numarul de CV pe
care acestia trebuie sa le achizitioneze suplimentar.
Art. 12. – In termen de 5 zile lucratoare de la primirea listei conform Art. 11., Opcom factureaza
furnizorilor din lista, sumele corespunzatoare si transmite facturile prin fax si email, scanate si
originalele prin posta.
Art. 13. In cazul in care furnizorii nu platesc sumele datorate la pana la data scadenta mentionata
in facturi, Opcom instiinteaza ANRE.
Art. 14. – Sumele colectate in contul dedicat FG conform prevederilor Art. 8 și Art. 12. sunt utilizate
conform prevederilor din SECTIUNEA a 2-A a prezentului Regulament.
SECŢIUNEA A 2-A
Utilizarea FG

Art. 15. – (1) În termen de maxim 30 de zile calendaristice de la ultima zi a trimestrului de analiza,
producătorii de E-SRE care au ofertat CV pe PCCV în trimestrul respectiv dar nu le-au
tranzactionat, pot solicita cumpărarea de către Opcom a CV nevândute în trimestrul respectiv. În
solicitarea transmisă prin fax si e-mail, producatorii de E-SRE vor specifica numărul de CV și
codurile acestora.
(2) După primirea fiecărei solicitări, Opcom verifică ofertele de vanzare CV pe PCCV, din trimestrul
de analiza, ale producătorului care a solicitat cumpărarea, acceptă cumpărarea doar a CV care au
fost ofertate si netranzactionate și transmite acestuia, o notificare prin care i se comunică
acceptarea, totala sau partiala, respectiv neacceptarea solicitării, în funcție de rezultatul verificării.
(3) In termen de 3 zile lucratoare de la data notificarii rezultatelor validarii, producătorii pot corecta
numarul/codurile CV pentru care solicita cumpararea de către FG..
Art. 16. – În termen de 5 zile lucrătoare de la prin poștăîncheierea termenului de 45 de zile
calendaristice de la data ultima zi a trimestrului de analiza, Opcom, în limita sumei colectate în
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contul bancar dedicat FG până la acel moment, determină numărul de CV de cumpărat de la
fiecare solicitant și prețul de cumpărare, care va fi cel puțin egal cu prețul minim legal al CV
calculat de ANRE pentru anul respectiv. Algoritmul determinării prețului de cumpărare și a
numărului de CV cumpărate de la fiecare solicitant, este prezentat în Anexa 1.
Art. 17. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la termenul mentionat la Art. 16., Opcom elaboreaza
Notele de decontare privind numarul de CV ce vor fi vandute, pretul de vanzare si valoarea de
incasat, pentru fiecare producator solicitant. Notele de decontare sunt transmise prin fax, email si
prin posta producatorilor solicitanti care au vandut CV in conditiile prezentului Regulament.
(2) În termen de 5 zile lucrătoare, de la primirea Notelor de decontare prin email, producatorii
solicitanti emit facturile, pe baza informatiilor continute in Notele de decontare si le transmit la
OPCOM, prin email, fax si prin posta (facturile in original). Termenul scadent din facturi nu poate fi
mai mare de 5 zile de la data transmiterii facturilor la Opcom, prin email.
(3) Dupa primirea facturilor prin poștă, Opcom verifica facturile primite, emite si transmite Ordinele
de plată către banca unde este deschis contul bancar dedicat FG pentru efectuarea platilor în
conturile bancare ale producătorilor respectivi.
(4) In cazul in care Opcom constata, in urma verificarii, ca datele din factura nu sunt corecte,
informeaza imediat producatorul respectiv. Producatorul corecteaza factura, in cel mai scurt timp
posibil si o transmite la Opcom prin canalele de transmitere a facturilor mentionate la alin.(2), dupa
care se aplica prevederile alin.(3).
(5) CV cumpărate de Opcom conform prevederilor Art. 17., vor fi transferate intr-un cont special din
RCV si anulate.
Art. 18. – (1) În cazul în care nu există solicitări de la producători pentru cumpărarea CV
nevândute în trimestrul anterior, sumele colectate în contul bancar dedicat FG vor fi reportate
pentru trimestrul următor.
(2) În cazul în care nu există furnizori cu obligatie de plata in contul bancar dedicat FG, dar există
sume reportate în acest contul bancar, Opcom cumpără CV din solicitarile producatorilor, în limita
sumei existenta in contul bancar dedicat FG.
(3) În cazul în care nu există furnizori cu obligatie de plata in contul bancar dedicat FG și nu există
sume reportate în acest cont bancar, Opcom afișează aceaste informații pe pagina web proprie, nu
acceptă nici o solicitare de cumpărare CV si notifica producatorii solicitanti privind neacceptarea
solicitarilor si motivul neacceptarii.
(2) În cazul în care niciun furnizor din lista transmisă de ANRE către Opcom, nu plătește
contravaloarea CV neachiziționate pentru cota trimestrului respectiv/numarului de CV necesar a fi
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achizitionate suplimentar fata de cel calculat de ANRE pentru indeplinirea cotei obligatorii pentru
anul de analiza in cazul netransmiterii la timp a datelor solicitate de ANRE, Opcom îndeplinește
următoarele acțiuni:
a) înștiințează ANRE privind situația apărută;
b) in cazul in care în contul bancar dedicat FG există o suma reportata, va cumpăra CV de la
producătorii solicitanți in limita sumei existente acest cont;
c) in cazul in care in contul bancar dedicat FG exista o suma reportata si nu exista nicio
solicitare de cumparare CV de la producatori, suma existenta va fi reportata pentru
trimestrul urmator.
c) in cazul in care in contul bancar dedicat FG soldul este zero, anunță pe site-ul propriu
situația apărută,nu cumpără CV de la producătorii solicitanți si transmite acestora o
notificare privind neacceptarea cumpararii CV si motivul.
d) in cazul in care soldul contului bancar dedicat FG este zero si nu exista nici producatori
care solicita cumpararea CV de catre Opcom pentru trimestrul analizat, Opcom publica
aceste informatii pe pegina web.
SECŢIUNEA A 3-A
Competente si atributii in constituirea si utilizarea FG

Art. 18. - Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica - Opcom" - S.A. – are
urmatoarele atributii si competente:
a) Deschide contul bancar destinat colectarii sumelor precizate la articolul 6 si efectuarii
platilor catre producatorii de E-SRE si comunica tuturor participantilor la PCV codul IBAN
aferent contului;
b) Primeste de la ANRE lista furnizorilor care nu au indeplinit cota anuala de CV in trimestrul
de analiza;
c) Emite facturi furnizorilor din lista primita de la ANRE, pentru plata in FG a contravalorii
numarului de CV din lista, calculata cu pretul maxim stabilit de ANRE pentru anul de
analiza;
d) Incaseaza in contul bancar dedicat FG sumele mentionate in facturile transmise furnizorilor;
e) Primeste solicitari de la producatorii de E-SRE care au ofertat spre vanzare pe PCCV in
trimestrul de analiza dar nu au stabilit tranzactii;
f)

Valideaza CV din solicitarile producatorilor de E-SRE de vanzare CV catre Opcom si
notifica producatorii respectivi privind acceptarea/neacceptarea solicitarii si motivele
neacceptarii;

g) Primeste solicitari de vanzare CV catre Opcom, corectate, de la producatorii de E-SRE
care

au

primit

notificari

de

neacceptare,

le

valideaza

si

notifica

acestora

acceptarea/neacceptarea solicitarilor si motivele neacceptarii;
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h) Calculeaza numarul de CV ce urmeaza a di cumparate de la producatorii de E-SRE care
au solicitat vanzarea catre Opcom si pretul de cumparare;
i)

Elaboreaza si transmite producatorilor solicitanti Note de decontare pentru CV ce vor fi
vandute de acestia catre Opcom;

j)

Primeste facturi de la producatorii de E-SRE pentru plata CV conform Notelor de
decontare;

k) Emite OP catre banca pentru plata facturilor;
l)

Transmite la ANRE situatia platilor in contul bancar dedicat FG a CV neachizitionate de
catre furnizori in trimestrul de analiza/CV necesar a fi achizitionate suplimentar datorita
netransmiterii/netransmiterii la termen a datelor solicitate de ANRE pentru calculul cotei
anuale obligatorii de achizitie CV pentru anul de analiza;

m) Afiseaza pe pagina web proprie informatii privind sumele existente in contul bancar dedicat
FG disponibile pentru trimestrul de analiza.
n) Anual, primeste de la ANRE lista cu informatii privind numarul de CV necesar a fi
achizitionate suplimentar de furnizori datorita netransmiterii/netransmiterii la termen a
datelor solicitate de ANRE pentru calculul cotei anului de analiza, in vederea facturării
acestor CV de către Opcom, valoarea acestora făcându-se venit in FG.
o) Emite facturi furnizorilor din lista primita de la ANRE conform lit.n)
p) Incaseaza facturile de la furnizorii din lista primita de la ANRE conform lit.n)
SECŢIUNEA A 4-A
Drepturi si obligatii

Art. 19. – Operatorii economici cu obligatie de achizitie CV au urmatoarele drepturi:
a) Sa primeasca facturi de la Opcom pentru plata contravalorii CV neachizitionate pentru
indeplinirea cotei anuale prognozate in trimestrul de analiza/CV necesar a fi achizitionate
suplimentar datorita netransmiterii/netransmiterii la termen a datelor solicitate de ANRE
pentru calculul cotei anuale obligatorii de CV pentru anul de analiza.
b) Sa realizeze cota anuala luandu-se in calcul si CV neachizitionate trimestrial pentru
indeplinirea cotei, pentru care au platit in contul bancar dedicat FG.
Art. 20 - Operatorii economici cu obligatie de achizitie CV au obligatia sa plateasca facturile primite
de la Opcom, la termenele scadente prevazute in facturi;
Art. 21. – Producatorii de E-SRE, participanti la PCCV, au urmatoarele drepturi:
a) Sa solicite vanzarea catre Opcom a CV care au fost ofertate pentru vanzare pe PCCV in
trimestrul analizat si nu au fost vandute;
b) Sa primeasca de la Opcom notificari privind acceptarea/neacceptarea solicitarilor si
motivele neacceptarii acestora;
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c) Sa transmita solicitari corectate si sa primeasca de la Opcom notificari privind
acceptarea/neacceptarea acestora si motivele neacceptarii;
d) Sa primeasca de la Opcom Note de decontare pentru CV care vor fi vandute catre Opcom
in urma aplicarii algoritmului de calcul din Anexa 1;
e) Sa emita facturi pentru incasarea contravalorii CV care vor fi vandute, in conformitate cu
Notele de decontare primite;
f)

Sa incaseze la termenele scadente, sumele mentionate in facturi;

g) Sa fie informati privind sumele existente in contul dedicat FG.
Art. 22. – Producatorii de E-SRE, participanti la PCCV, au urmatoarele obligatii:
a) Sa solicite vanzarea catre Opcom numai a CV care au fost ofertate pe PCCV in trimestrul
de analiza si nu au fost tranzactionate;
b) Sa emita facturile catre Opcom la termenele prevazute in prezentul regulament.

11

ANEXA nr. 1.
Algoritmul de calcul a prețului de cumpărare de către Opcom a CV, de la producătorii care
solicită, precum și a numărului de CV cumpărate de la fiecare solicitant
SFG – suma colectată în FG, din care vor fi cumpărate CV,;
– suma utilizată pentru calculul Prețului de cumpărare CV;
– numărul de CV pentru care producătorul Pi a solicitat cumpărarea de către Opcom;

,

– prețul minim legal al CV aprobat și publicat de ANRE pentru anul de analiza;

∑

– numărul total de CV pentru care producătorii P1,...,n au solicitat cumpărarea de către

Opcom;
– prețul de cumpărare al CV de către Opcom;
– suma de plătit producătorului Pi, inclusiv contravaloarea TVA;
,

– numărul de CV cumpărate de Opcom de la Producătorul Pi
– numarul total de CV cumparate din FG

,

E-SREPi – Cantitatea de energie electrica realizata de producatorul i in trimestrul de analiza;

1. Dacă

∑

, atunci Pc=Pmin iar suma plătită fiecărui producător solicitant este:

,

,

2. Dacă

∑

∗

0,24 ∗

, atunci

,

∑

,

,

∗

,

iar ∑

;

∑

,

,

suma plătită de Opcom vanzatoruluiPi va fi:

3. daca

∑

∑

iar

,

si

,

∑

atunci:

,

suma platita fiecarui producator solicitant este:
iar diferenta:

,

∑

4. Dacă

∑

va fi reportata pentru trimestrul urmator.

, atunci CV vor fi cumpărate pro-rata, în raport cu producția de energie

,

electrică, astfel:

,
;

,
,

,

iar

,

∑

;

∑
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Pentru evitarea cazului in care aplicarea pro-rata in functie de energia produsa poate conduce la
situatii de disfunctionalitate (vanzarea unui numar de CV mai mare decat cel solicitat), este
necesara introducerea unei pro-rata speciale, calculata pentru aceasta situatie de exceptie prin
raportare la numarul de CV solicitate de producatorii de E-SRE.
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Prezentul Regulament de constituire si utilizare fondului de garantare a funcționării pieței de
certificate verzi este elaborat de S.C. opcom S.A. în conformitate cu prevederile Art. 12 alin.(21) si
(22) si Art. II (2) din Legea 134/2012.
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