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PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND FACTURAREA ȘI REGULARIZAREA 
ANUALĂ A CERTIFICATELOR VERZI (CV)  

 
 
I. Reglementări relevante:  
a) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
b) Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările 
ulterioare;  
c) Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind 
exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea 
sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și 
completările ulterioare;  
d) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul 
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu 
modificările ulterioare;  
e) Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de 
operatori, alții decât operatorii de distribuție concesionari, aprobat prin Ordinul președintelui 
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 102/2016;  
f) Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată 
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
157/2018 
 
II. Temei juridic:  
Ordinul președintelui ANRE nr. 187/2018 pentru aprobarea Procedurii de facturare a 
certificatelor verzi (denumită în continuare „Procedura”) 
 
III. Responsabil: Departament Facturare, cu suportul tehnic al Departamentului Furnizare 
 
IV. Procedura operațională privind facturarea certificatelor verzi  
1. Contravaloarea CV se facturează consumatorilor finali de către furnizorul de energie electrică 

pentru energia electrică facturată acestora în intervalul de facturare, evidențiată distinct în 
cadrul facturii emise pentru energie electrică.  

2. Determinarea valorii certificatelor verzi facturate se face în fiecare factură de energie electrică 
emisă consumatorilor finali și reprezintă produsul dintre:  
a. cantitatea de energie electrică facturată în intervalul de facturare;  
b. cota anuală obligatorie estimată de achiziție de CV aplicabilă în intervalul de facturare 

(CV/MWh), cu numărul de zecimale publicat în ordinul președintelui ANRE de aprobare 
a acesteia și cu adaptarea corespunzătoare a unităților de măsură folosite; 
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c. prețul mediu ponderat al CV din luna anterioară lunii în care se emite factura și 
calculat de OPCV, cu numărul de zecimale publicat de acesta pe site-ul propriu, ca valoare 
medie ponderată a prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din piața 
centralizata anonimă spot de CV. În situația în care în luna anterioară lunii în care se emite 
factura nu a avut loc nicio sesiune de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de 
CV, atunci se va utiliza ultimul preț de închidere/preț mediu ponderat al prețurilor de 
închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă spot de CV din 
ultima lună disponibilă (lei/CV). 
 

3. În cazul modificării cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV în interiorul unui 
interval de facturare, valoarea CV facturată se determină conform prevederilor art. 7 din 
Procedură.  

4. În cazul consumatorilor industriali electrointensivi beneficiari ai acordurilor pentru exceptare 
prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2014, contravaloarea CV facturate 
se raportează la cantitatea de energie electrică rezultată prin diminuarea cantității de energie 
electrică facturate cu cantitatea de energie electrică exceptată în intervalul de facturare 
respectiv. În cazul în care consumatorul respectiv deține acord de exceptare pentru unul sau 
mai multe locuri de consum, iar pentru altele nu deține, atunci principiul de mai sus se aplică 
exclusiv pentru locurile de consum care beneficiază de acord de exceptare, în măsura în care 
acordul de exceptare indică locul de consum căruia i se aplică.  

5. În situația în care, pentru consumatorii industriali electrointensivi acordul de exceptare 
intră în vigoare/își încetează aplicabilitatea sau se modifică procentul de exceptare în 
interiorul intervalului de facturare, furnizorul de energie electrică facturează acestora 
contravaloarea CV prin aplicarea prevederilor art. 7 din Procedură.  

6. Factura de energie electrică emisă consumatorilor finali de către furnizor trebuie va menționa 
distinct contravaloarea CV aferentă energiei electrice facturate în intervalul de facturare.  

7. Referitor la poziția din factura de energie electrică referitoare la contravaloarea CV se vor 
menționa următoarele date:  
a. perioada de facturare a contravalorii CV care coincide cu perioada de facturare a 

energiei electrice, defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare prin 
aplicarea art. 7 din Procedură, dacă este cazul;  

b. cantitatea de energie electrică pentru care se facturează CV, rezultată prin diminuarea 
cantității de energie electrică facturate cu cantitatea de energie electrică exceptată 
și/sau defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare prin aplicarea art. 7 
din Procedură, dacă este cazul;  

c. prețul unitar calculat ca produs al cotei obligatorii estimate de achiziție și prețului 
mediu ponderat, astfel cum sunt acestea definite la pct. 2 lit. b) și c), în lei/UM, unde 
UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv kWh sau MWh, 
rotunjit la șapte zecimale;  

d. valoarea CV calculată ca produs între valorile de la pct. 7 lit. b) și c), rotunjită la 
două zecimale, în lei. În calculul valorii CV, prețul unitar de la lit. c) nu se 
rotunjește;  
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e. temeiul legal:  
(i) ordinul/ordinele președintelui ANRE de aprobare a cotei anuale obligatorii estimate de 
achiziție de CV aplicabile în intervalul de facturare, după caz, inclusiv valoarea 
cotei/cotelor obligatorii estimate de achiziție de CV aplicabile în intervalul de facturare;   

 
(ii) acordul/acordurile de exceptare de la plata unui procent din numărul de certificate verzi 
aferente cotei obligatorii de achiziție de CV, dacă este cazul - numărul și data emiterii 
acordului de exceptare, procentul de exceptare pe loc de consum; 
 

 
(iii) prețul mediu ponderat/prețurile medii ponderate al/ale tranzacțiilor încheiate pe piața 
centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară, publicat/publicate de OPCV pe site-
ul propriu, aplicabil/aplicabile în intervalul de facturare, în lei/CV și utilizat/utilizate în 
calculul prețului unitar prevăzut la lit. c); prețul mediu ponderat al tranzacțiilor încheiate 
pe piața centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară poate fi consultat la adresa: 
https://www.opcom.ro/tranzactii_rezultate/tranzactii_rez.php?lang=ro&id=269  

8. Dacă pentru intervalul de facturare există mai multe prețuri medii ponderate ale 
tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară sau mai 
multe cote obligatorii estimate de achiziție de CV, se procedează conform art. 9 alin. (3) 
din Procedură, iar facturarea se va realiza pe intervale în care se aplică aceeași cotă 
obligatorie estimată de achiziție de CV și același preț mediu ponderat al tranzacțiilor 
încheiate pe piața centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară.  

9. Informații menționate la pct. 7 lit. a)-d) și lit. e) pct. (ii) vor fi detaliate într-o anexă la 
factură, pentru fiecare loc de consum în parte sau, cu acordul părților, pentru toate locurile 
de consum aparținând unui consumator, după cum urmează:  

a. cantitatea de energie electrică prevăzută la pct. 7 lit. b) pentru care se facturează CV se 
calculează ca diferență între cantitatea totală de energie electrică facturată în intervalul de 
facturare a energiei electrice și cantitatea de energie electrică exceptată de la plata unui 
procent din numărul de certificate verzi aferente cotei obligatorii de achiziție de CV în baza 
acordului de exceptare emis pentru locul de consum respectiv, dacă este cazul, precizându-
se formula/formulele de calcul și calculele numerice aferente locului de consum;  

b. prețul unitar se calculează potrivit prevederilor pct. 7 lit. c), precizându-se formula de 
calcul și calculul numeric efectiv, după cum urmează:  

p = C_CV * p_mpPCSCV 
[lei/UM], unde:  
p reprezintă prețul unitar, în lei/UM; 
C_CV reprezintă cota obligatorie estimată de achiziție de CV, în CV/UM;  
p_mpPCSCV reprezintă prețul mediu ponderat al tranzacțiilor încheiate pe piața 
centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară, publicat de OPCV pe site-ul 
propriu, aplicabil în intervalul de facturare, în lei/CV;  
UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv MWh.  
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10. Informațiile prevăzute la pct. 9 aferente fiecărui interval de facturare dintr-un an 
calendaristic vor fi puse la dispoziția consumatorului final, în format electronic sau pe 
suport hârtie pentru situația în care nu există mijloace electronice în activitatea de 
informare a consumatorilor, odată cu detalierea informațiilor aferente regularizării 
contravalorii CV pentru anul calendaristic respectiv.  
În situația în care consumatorul final solicită detalierea informațiilor prevăzute la pct. 9 
aferente facturării CV pentru un anumit interval anterior de facturare, furnizorul este 
obligat să pună la dispoziția acestuia informațiile respective conform solicitării, în format 
electronic sau pe suport hârtie pentru situația în care nu există mijloace electronice în 
activitatea de informare a consumatorilor, în termen de 15 zile calendaristice de la data 
înregistrării solicitării.  

12. În cazul în care se emit facturi de regularizare a energiei electrice facturate într-un interval 
anterior, ca urmare a citirii grupurilor de măsurare a energiei electrice la intervale mai mari 
decât intervalul de facturare, se procedează după cum urmează:  

a. valoarea CV aferente energiei electrice facturate inițial pentru intervalul de 
facturare pentru care se realizează regularizarea energiei electrice, cu semnul 
minus;  

b. valoarea CV aferente energiei electrice furnizate în intervalul de facturare pentru 
care se realizează regularizarea energiei electrice, cu semnul plus, stabilită utilizând 
prețul unitar (lei/MWh) luat în considerare la determinarea valorii CV în facturile 
inițiale de energie electrică.  

13. În facturile de energie electrică prevăzute la pct. 12 se precizează informațiile menționate 
la pct. 7 – 11 de mai sus, urmând ca, la momentul deținerii elementelor de calcul necesare 
regularizării contravalorii CV pentru anul în care a fost furnizată energia electrică, să se 
procedeze la regularizarea acesteia conform prevederilor cap. V.  

14. În cazul facturilor de regularizare a energiei electrice facturate cu cote obligatorii de 
achiziție de CV diferite în interiorul unui interval de facturare, prevederile pct. 10 se aplică 
cu utilizarea algoritmului descris la art. 7 din Procedură. 

 
 

V. Procedura operațională privind regularizarea certificatelor verzi  
1. Perioada de emitere a facturilor de regularizare este cuprinsă între 1 aprilie și 31 august 

inclusiv.  
2. În vederea regularizării anuale a contravalorii CV, în perioada de regularizare, furnizorul 

de energie electrică are următoarele obligații:  
a) notifică OPCV asupra codurilor numerice ale CV pe care dorește să le utilizeze 

pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 
anterior;  

b) determină prețul mediu ponderat al CV utilizate de acesta pentru îndeplinirea 
cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul anterior, în baza situației codurilor 
CV notificate către OPCV, ca raport între contravaloarea certificatelor verzi efectiv 
utilizate pentru cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior și 
numărul de CV necesar a fi achiziționate de respectivul furnizor pentru îndeplinirea 
integrală a cotei obligatorii de achiziție de CV, calculat cu patru zecimale. 
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3. În toate cazurile în care prețul determinat conform pct. 2 lit. b) rezultă că este mai mare 

decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe piața 
centralizată anonimă spot de CV din anul anterior, regularizarea anuală a contravalorii CV 
se realizează la prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe 
piața centralizată anonimă spot de CV din anul anterior.  

4. În facturile de energie electrică emise consumatorilor finali de către furnizor, regularizarea 
anuală a contravalorii CV utilizate pentru cota de CV a anului anterior este evidențiată 
distinct și se realizează în perioada de regularizare anuală a CV. 

5. În vederea regularizării anuale a contravalorii CV prevăzute la alin. (2), valoarea CV 
utilizate pentru îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior se stabilește 
ca produs între următoarele elemente de calcul:  

 cantitatea de energie electrică furnizată în anul anterior (MWh);  
 cota anuală obligatorie de achiziție de CV aplicabilă anului anterior, stabilită pe bază de 

realizări prin ordin al președintelui ANRE până la data de 1 martie a anului următor celui 
în care a fost furnizată energia electrică (CV/MWh);  

 prețul mediu ponderat al CV utilizat la regularizare, stabilit conform prevederilor art. 
11 (lei/CV)  

6. În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea anuală a contravalorii 
CV, pe lângă informațiile prevăzute la cap. IV pct. 7 pentru facturarea curentă a 
contravalorii CV, se vor include informațiile referitoare la regularizarea anuală a 
contravalorii CV pentru anul anterior, precizând următoarele:  

a) valoarea CV calculată conform prevederilor pct. 5 cu respectarea regulii de calcul 
prevăzute la cap. IV pct. 7 lit. d), rotunjită la două zecimale, cu semnul plus, în lei, cu 
detalierea acesteia după cum urmează:  

(i) perioada pentru care se realizează regularizarea contravalorii CV, cuprinsă între 1 ianuarie 
și 31 decembrie din anul anterior; în cazul contractelor care au fost în vigoare pentru o perioadă 
mai scurtă decât cea menționată, regularizarea va viza numai perioada respectivă.  
(ii) cantitatea de energie electrică furnizate în anul anterior (kWh sau MWh), rezultată prin 
diminuarea cantității de energie electrică furnizate cu cantitatea de energie electrică 
exceptată și/sau defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare;  
(iii) prețul unitar calculat ca produs al elementelor de calcul prevăzute pct. 5 lit. b) și c), în 
lei/UM, unde UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice, MWh, rotunjit la șapte 
zecimale.  

b) valoarea CV facturate consumatorului final pentru energia electrică facturată acestuia în 
anul anterior, pe intervale de facturare, cu prezentarea elementelor prevăzute la cap. IV 
pct. 7 lit. a)-d), cu semnul minus.  

7. În facturile de energie electrică prevăzute la pct. 6 temeiul legal aferent facturării curente 
a contravalorii CV se completează cu cel aferent regularizării contravalorii CV, 
precizându-se ordinul președintelui ANRE de aprobare a cotei anuale obligatorii de 
achiziție de CV aplicabil în anul pentru care se realizează regularizarea contravalorii CV, 
inclusiv valoarea cotei obligatorii de achiziție CV aplicabile.  

8. Informațiile prevăzute la pct. 6 lit. a) vor fi explicitate, într-o anexă la factură, pentru fiecare 
loc de consum în parte sau, cu acordul părților, pentru toate locurile de consum aparținând 
unui consumator, după cum urmează: 
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cantitatea de energie electrică prevăzută la pct. 6 lit. a) pct. (ii) pentru care se regularizează 
contravaloarea CV se calculează ca diferență între cantitatea totală de energie electrică furnizată în 
anul anterior și cantitatea de energie electrică exceptată de la plata unui procent din numărul de 
certificate verzi aferente cotei obligatorii de achiziție de CV în baza acordului de exceptare emis pentru 
locul de consum respectiv, dacă este cazul, precizându-se formula/formulele de calcul și calculele 
numerice aferente locului de consum; 

  
modul de calcul al prețului unitar prevăzut la pct. 6 pct. (iii), precizându-se formula de calcul și calculul 
numeric efectiv, după cum urmează: 

  
 p = C_CV * p_mpCV [lei/UM], unde: 
  
 p reprezintă prețul unitar, în lei/UM; 
 C_CV reprezintă cota obligatorie de achiziție CV pentru anul anterior, în CV/UM; 
  
 p_mpCV reprezintă prețul mediu ponderat al CV utilizate pentru îndeplinirea obligației de 

achiziție de CV corespunzătoare C_CV, în lei/CV; 
  
 UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv MWh. 
  

Informațiile prevăzute la pct. 8 vor fi puse la dispoziția consumatorului final, în format electronic sau 
pe suport hârtie pentru situația în care nu există mijloace electronice în activitatea de informare a 
consumatorilor, o dată pe an. 

  
Regularizarea contravalorii certificatelor verzi aferente anului 2020 se realizează în perioada 1 aprilie 
– 1 septembrie 2021 exclusiv, cu respectarea prevederilor art. 16 – 18 din Procedură. 

  
  

VI. Procedura operațională privind facturarea certificatelor verzi în cazul corectării consumului 
de energie electrică înregistrat eronat în anul/anii anterior și în cazul în care citirile grupurilor 
de măsurare a energiei electrice pentru anul de analiză se realizează după stabilirea către ANRE 
a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV, precum și în cazul în care există o 
suspiciune privind sustragerea de energie electrică 

  
 În situația corectării consumului de energie electrică înregistrat eronat de către grupurile 
de măsurare a energiei electrice pentru anul anterior în conformitate cu reglementările în vigoare și 
pentru care ANRE a stabilit gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV, contravaloarea 
CV aferente energiei electrice efectiv furnizate se facturează distinct, iar furnizorul de energie electrică 
stabilește valoarea acestora prin utilizarea cotei anuale obligatorii de achiziție de CV aplicabilă anului 
anterior, stabilită pe bază de realizări prin ordin al președintelui ANRE până la data de 1 martie a anului 
următor celui în care a fost furnizată energia electrică și a prețului mediu ponderat al CV utilizat pentru 
îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de CV pentru anul anterior, aplicabile la data la care energia 
electrică a fost efectiv furnizată. 
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Modul de calcul al contravalorii CV prevăzut la pct. 1 se aplică și pentru situația în care citirile 
grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru anul de analiză se realizează după stabilirea de 
către ANRE a gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV. 
  

În situația identificării unor cazuri de neînregistrare a grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru 
ani de analiză pentru care ANRE a stabilit gradul de realizare a cotei obligatorii de achiziție de CV, 
furnizorul de energie electrică stabilește, conform prevederilor legale în vigoare, cantitatea de energie 
electrică furnizată în perioada de neînregistrare a grupurilor de măsurare a energiei electrice și pentru 
care se realizează regularizarea, iar contravaloarea CV aferente energiei efectiv furnizate se 
facturează distinct, prin utilizarea cotei obligatorii și a prețului mediu ponderat prevăzute la pct. 
1.  

4. Pentru situațiile prevăzute la pct. 1-3, furnizorul de energie electrică raportează la ANRE, 
până la data de 31 ianuarie a fiecărui an t, corecțiile la energiile electrice furnizate în anul 
t-2 și luate în considerare la stabilirea gradului de realizare a cotei obligatorii de achiziție 
de CV pentru anul t-2.  

5. În cazurile de suspiciune de sustragere de energie electrică, prezenta procedură poate fi 
utilizată la stabilirea prejudiciilor aferente certificatelor verzi, exclusiv ca mod de calcul în 
spețele deduse soluționării instanțelor judecătorești.  

6. În cazul unei suspiciuni de sustragere de energie electrică, modul de calcul al contravalorii CV 
prevăzut la pct. 1 de mai sus se aplică și pentru determinarea prejudiciilor aferente CV, iar 
decontarea acestora se realizează odată cu cele aferente energiei electrice, conform dispozițiilor 
cuprinse în hotărârea judecătorească definitivă și în condițiile stabilite de aceasta. 

 
VII. RAPORTĂRI CĂTRE A.N.R.E. 

1. Furnizorul transmite la ANRE: 
a) până la data de 31 martie a fiecărui an, date privind facturarea lunară a contravalorii  

CV pentru anul anterior aferente energiei electrice facturate, prin completarea 
machetei prevăzute în anexa nr. 1 la Procedura de facturare a certificatelor verzi 
aprobată prin Ordinul ANRE nr. 187/2018, în format pdf și excel. În situația în care 
pentru un interval de facturare sunt emise facturi de regularizare a energiei electrice 
facturate inițial, la completarea machetei prevăzute în anexa nr. 1, după caz, se 
utilizează datele din facturile de regularizare a energiei electrice;  

b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, date privind regularizarea anuală a 
contravalorii CV aferente anului anterior, prin completarea machetei prevăzute în 
anexa nr. 3 la Procedura de facturare a certificatelor verzi aprobată prin Ordinul 
ANRE nr. 187/2018, în format pdf și excel. 
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