Propunere de modificare a Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
(“Legea”)
Obiectiv

Text Act Normativ

Propunerea de Modificare

Solutie propusa / Motivatie / Observatii

Gestionarea
eficientă a
dezechilibrelor

Art. 2 litera (e) central electrică ansamblul de instalații, construcții și
echipamente necesare pentru
producerea de energie electrică; poate
fi constituită din unul sau mai multe
grupuri electrice;

Art. 2 litera (e) centrală electrică ansamblul de instalaţii, construcţii şi
echipamente necesare pentru
producerea și stocarea de energie
electrică; poate fi constituită din unul sau
mai multe grupuri electrice;

Instalarea în centralele electrice a sistemelor de
stocare în acumulatori electrici va aduce beneficii
nu doar producătorilor de energie electrică ci și
operatorului national de servicii de sistem și
operatorilor de distribuție. Aceste beneficii
constau atât în gestionarea eficientă a
dezechilibrelor cât și în optimizarea servicilor
tehnologice de sistem. Totodată, este necesară și
extinderea aplicabilității Legii 123 și asupra
sistemelor de stocare a energiei electrice, prin
modificarea corespunzătoare a Art. 1 alineatul 2.

……

Predictibilitate
în piața de
certificate verzi

Art. 2 litera m) cota anuala obligatorie Art. 2 litera (m) se abrogă
de energie electrică produsă din surse
regenerabile care beneficiază de Art. 2 litera (y) se abrogă
sistemul de promovare - ponderea
energiei produse din surse regenerabile
în consumul final brut de energie
electrică, pentru care se aplica sistemul
de cote obligatorii, cu excepția energiei
electrice
produse
în
centrale
hidroelectrice cu puteri instalate mai
mari de 10 MW;
y)sistem
de
cote
obligatorii
–
mecanismul de promovare a energiei
electrice produse din surse regenerabile
de energie prin aplicarea cotelor anuale
1

Mecanismul cotelor a fost inițial gândit de legea
220 pentru a controla dezvoltarea capacităților și
impactul la consumator. Având în vedere
modificările intervenite în schemă precum și
faptul că la 31.12.2016 se închide schema de
suport, sunt date suficiente pentru a controla
costul schemei asigurând o remunerație justă
pentru producători
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obligatorii de achiziție de certificate verzi

Certificate verzi
pentru întreaga
producție
de
energie
regenerabilă

Art 3 alin. 6 litera (f) cantitățile de Art. 3, alineatul 6 litera (f) se abrogă.
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 de energie la
operatorul de transport și sistem.

Datorită acestei prevederi legale există tentația
pentru unii producători să prognozeze optimist
producția de energie electrică. Se poate pune
astfel presiune pe piața de echilibrare, alterânduse astfel rezultatele acesteia, atât ca prețuri cât și
ca redistribuiri costuri/venituri suplimentare. De
asemenea apare o presiune suplimentară pe DEN
care în baza unor prognoze optimiste are
dificultăți în a gestiona în mod eficient sistemul
energetic national.
Corelația dintre acordarea subvenției și prognoza
de producție este unica în UE (și probabil în lume)
putând duce, cum am stipulat mai sus, la alterări
ale piețelor adiacente (PZU, PE) cât și a activității
DEN.
Schemele de suport trebuie să fie corelate doar
cu producția fizică realizată, nu cu alte valori care
pot fi subiective.

Art 4 (4) Cotele anuale obligatorii de Art 4 (4) se abrogă
energie electrică produsă din surse
regenerabile
de
energie
care
beneficiază de sistemul de promovare
prin certificate verzi pentru perioada
2010-2013 sunt următoarele: 2010 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 -

Mecanismul cotelor a fost inițial gândit de legea
220 pentru a controla dezvoltare capacităților și
impactul la consumator. Având în vedere
modificările intervenite în schema precum și
faptul că la 31.12.2016 se închide schema de
suport, sunt date suficiente pentru a controla
costul schemei asigurând o remunerație justă
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Predictibilitate 14%
Art. 4(41) se abrogă
în piața de
1
certificate verzi (4 ) Începând cu anul 2014, ANRE
monitorizează anual cotele anuale
realizate de energie electrică produsă
din surse regenerabile de energie care
beneficiază de sistemul de promovare
prin certificate verzi și, în funcție de
gradul de realizare a obiectivului
național și de impactul la consumatorul
final, estimează, publică pe site-ul
propriu și informează Guvernul până la
data de 30 iunie a anului curent asupra
nivelului cotei anuale obligatorii de
energie electrică produsă din surse
regenerabile
de
energie,
care
beneficiază de sistemul de promovare
prin certificate verzi pentru anul
următor.
Art 4 (42) se abrogă

pentru producători
Actualul mecanism de stabilire anuală a cotei de
energie regenerabilă care beneficiază de schemă
de suport depinde de factori discreționari și nu
oferă nici un fel de predictibilitate producătorilor
de energie regenerabilă crescând astfel riscurile și
deci și costurile proiectelor. Cum ne apropiem de
sfârșitul perioadei de acreditare pe actuala
schemă de suport și în condițiile în care
obiectivele de energie regenerabilă au fost atinse
nu se mai justifică implementarea unor noi
scheme de suport și sunt suficiente elemente
pentru a elimina sistemul cotelor de energie
regenerabilă și asigurarea unei remunerații juste
pentru producția existentă.

(42) Pentru perioada 2015-2020, cota
anuală obligatorie de energie electrică
produsă din surse regenerabile de
energie, care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi, se
stabilește anual și se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea
Departamentului pentru Energie, în
termen de 60 de zile de la data
comunicării acesteia de către ANRE.
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Art 4 (5) se abrogă
(5) Cotele anuale obligatorii de energie
electrică produsă din surse regenerabile
de energie care beneficiază de sistemul
de promovare prin certificate verzi
pentru perioada 2020-2030 se stabilesc
de ministerul de resort și se aprobă prin
hotărâre a Guvernului și nu vor fi mai
mici decât cota stabilită pentru anul
2020.
Art 4(8) se abrogă
(8) ANRE elaborează, în termen de 3
luni de la intrarea în vigoare a prezentei
legi*), o metodologie de stabilire a
cotelor anuale de achiziție de certificate
prin
ordin
al
verzi,
aprobată
președintelui ANRE.
(9) ANRE stabilește prin ordin, până la
data de 1 martie a fiecărui an, cota
anuală obligatorie de achiziție de
certificate verzi aferentă anului
precedent, pe baza cantităților realizate
de energie electrică din surse
regenerabile și a consumului final de
energie electrică din anul precedent,
dar fără a depăși nivelul corespunzător
cotelor obligatorii de energie electrică
din surse regenerabile stabilite la alin.
(4).

Art 4 (9) se modifică și va avea
următorul conținut:
Începând cu anul 2017 ANRE stabileşte
prin ordin, până la data de 1 martie a
fiecărui an, cota anuală obligatorie de
achiziţie de certificate verzi aferentă
anului precedent, pe baza numarului de
certificate verzi emise în anul anterior şi a
consumului final de energie electrică din
anul precedent. ( dar fără a depăşi nivelul
corespunzător cotelor obligatorii de
energie electrică din surse regenerabile
stabilite la alin. (4), astfel încât să asigure
4
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vânzarea de către producători a tuturor
certificatelor verzi emise în anul
respectiv, inclusiv cele recuperate în
perioada prevăzută la ART 6 (22) .
Mecanismul cotelor a fost inițial gândit de legea
220 pentru a controla dezvoltarea capacităților și
impactul la consumator. Având în vedere
modificările intervenite în schema precum și
faptul că la 31.12.2016 se închide schema de
suport, sunt date suficiente pentru a controla
costul schemei asigurând o remunerație justă
pentru producători

Predictibilitate (4) Pentru
atingerea
obiectivului Art 5 (4) se abrogă
prevăzut
la
alin.
(1),
politica
energetică
în piața de
a
Romaniei
va
urmări
cel
puțin
certificate verzi
realizarea cotelor anuale obligatorii de
energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie, prevazute la
art. 4.

Recuperarea
certificatelor
verzi amânate

Art 6 (21) În perioada 1 iulie 2013-31
martie 2017 se amână temporar
de
tranzacționarea
unui
număr
certificate verzi din cele prevazute la
alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs
și livrat de producătorii de energie
electrică din surse regenerabile,
acreditați de ANRE până la data de 31
decembrie 2013, după cum urmează:
a) un certificat verde pentru centralele
hidroelectrice noi, cu puteri instalate de
cel mult 10 MW;
b) un
certificat
verde
pentru

Art.6 (22) se modifică
următorul continut:

avea Pentru a reduce impactul la consumator și a
eșalona efortul reintroducerii certificatelor în
cota de achiziție a furnizorilor propunem
Recuperarea certificatelor verzi amânate extinderea termenului de recuperare la 6 ani. De
conform prevederilor alin. (21) se va face
asemenea pentru a asigura egalitate între
începând cu 1 aprilie 2017 1 ianuarie
tehnologii și având în considerare că în 2017
2018
pentru centralele prevăzute la alin. (21) energia eoliană beneficiază de 2 certificate verzi
lit. a) şi c), respectiv începând cu data de iar incepând din 2018 1 certificat verde,
1 ianuarie 2018 pentru centralele
recuperarea ar trebui să aibă în același timp
prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat în pentru toate tehnologiile începând cu
cote anuale proporționale cel mult până 01.01.2018.
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centralele electrice eoliene;
c) doua certificate verzi
centralele electrice solare.
Instalarea
sistemelor de
stocare
a
energiei
din
surse
regenerabile în
acumulatori
electrici
în
perimetrul
centralelor care
utilizează surse
regenerabile

pentru

la data de 30 31 decembrie 2020 2023.

32 Beneficiază de sistemul de promovare
reglementat de prezenta lege și energia
electrică produsă din surse regenerabile
stocată în acumulatori electrici și livrată
ulterior în sistemul electroenergetic
național.

Aplicabilitatea Legii 220 ar trebui extinsă și
asupra sistemelor de stocare a energiei electrice,
având în vedere faptul că instalarea în centralele
electrice a acestor acumulatoare electrice va
aduce beneficii nu doar producătorilor de energie
electrică ci și operatorului national de servicii de
sistem și operatorilor de distribuție. Aceste
beneficii constau atât în gestionarea eficientă a
dezechilibrelor cât și în optimizarea servicilor
tehnologice de sistem. Totodată, este necesară și
extinderea aplicabilității Legii 123 și asupra
sistemelor de stocare a energiei electrice, prin
modificarea corespunzatoare a Art. 1 alineatul 2.

Extinderea
valabilității
certificatelor
verzi

Art. 6 alin. 9 se modifică şi va avea
Art 6 (9) Certificatele verzi emise de următorul conţinut:
operatorul de transport și sistem au o „Certificatele verzi emise de operatorul
durată de valabilitate de 12 luni.
de transport şi sistem au o durată de
valabilitate de 10 ani.”

Având în vedere excesul de certificate verzi din
piața, cel puțin 50% din certificatele verzi emise
vor expira înainte de a mai putea fi
comercializate, cu valoarea zero.

Posibilitatea
tranzacționării

Art. 8 (8) Se exceptează de la aplicarea La Articolul 8 se introduce un nou alin.
În perioada 2013 – 2014, prețul certificatelor
prevederilor prezentei legi un procent 8^1 şi va avea următorul conţinut:
din cantitatea de energie electrică
verzi pe piață a fost aproape de nivelul maxim,

La Art. 6 se adauga un nou paragraf 32
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certificatelor
verzi amânate

livrată consumatorilor finali, cu
respectarea reglementărilor europene
incidente. Condițiile de calificare pentru
mecanismul de exceptare, precum și
cantitatea exceptată, condiționată de
aplicarea programelor anuale de
creștere a eficienței energetice, vor fi
aprobate prin hotărâre a Guvernului,
după notificarea acestora la Comisia
Europeană și obținerea unei decizii de
autorizare din partea acesteia.

În considerarea certificatelor verzi
corespunzătoare consumului exceptat al
anumitor consumatori finali, ANRE are
obligaţia să ajusteze cotele obligatorii de
achiziţie de certificate verzi pentru a
asigura vânzarea de către producători
către persoanele care au obligație de
achiziție de certificate verzi conform legii
a tuturor certificatelor verzi emise în anul
respectiv. Prima ajustare cu privire la cota
obligatorie de achiziţie de certificate verzi
va fi făcută în legătură cu cota pentru
anul 2015, prin ordin ANRE, care va fi
emis în termen de [10] zile de la intrarea
în vigoare a prezentei legi.
Articolul 8 se suplimentează cu un nou
alineat 22 care va avea următorul
conținut:
„Suplimentar față de obligația prevăzută
la alin. 21 de mai sus, în perioada 20182023, furnizorii de energie electrică și
producătorii prevăzuți la alin. 1 au
obligația anuală de a achiziționa un
număr de certificate verzi stabilit de
ANRE pentru a asigura vânzarea integrală
a certificatelor verzi aflate în stocul unor
furnizori și producători de energie la 31
decembrie 2016 și a certificatelor verzi
amânate de la tranzacționare și
recuperate conform art. 6 alin. 2. Prețul
7

dar Guvernul a decis amânarea acestora de la
tranzacționare, fără a garanta posibilitatea de
recuperare. Estimăm ca în perioada 2018 – 2020,
aceste certificate verzi vor avea valoarea zero și
nu vor fi achiziționate de nimeni, în lipsa unei
obligații legale.
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de achiziție va fi prețul minim de
tranzacționare a certificatelor verzi în
anul relevant. În termen de 30 de zile de
la intrarea în vigoare a prezentei legi,
ANRE va elabora o metodologie de
distribuire a certificatelor verzi aflate în
stocul unor furnizori și producători de
energie la 31 decembrie 2016 și
certificatelor verzi amânate de la
tranzacționare și recuperate conform art.
6 alin. 22 în mod egal pentru fiecare an
din perioada 2018-2023 și proporțional
cu energia electrică pentru care furnizorii
de energie electrică și producătorii
prevăzuți la alin. 1 au obligația de
achiziție conform alin. 1 (cu excepția
energiei electrice exceptate conform alin.
9).”
Articolul 8 se suplimentează cu un nou
alin. 41 care va avea următorul conținut:
Factura de energie electrică va include
valoarea certificatelor verzi aflate în
stocul unor furnizori și producători de
energie la 31 decembrie 2016 și a
certificatelor verzi amânate de la
tranzacționare și recuperate conform art.
6 alin. 22, achiziționate conform alin. 22
de mai sus.
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Art.11 se modifică și va avea urmatorul
Fixarea prețului Art. 11 (1) Pentru perioada 2008-2025, conținut:
de
valoarea
de
tranzacționare
a
tranzacționare certificatelor
verzi
pe
piețele (1) Pentru perioada 2016 - 2025 valoarea
pentru
menționate la art. 10 alin. (1) se de tranzactionare a certificatelor verzi pe
certificatele
încadrează între:
pietele mentionate la art. 10 alin.(1) este
a) o valoare minimă de tranzacționare
verzi
de 29.3971 euro/certificat;
de 27 euro/certificat; și
b) o valoare maximă de tranzacționare
de 55 euro/certificat.
(2) Valoarea in lei se calculeaza la
(2) În toate cazurile, valoarea în lei se valoarea din echivalent euro, pe baza
calculează la valoarea medie a cursului cursului de schimb stabilit de Banca
de schimb stabilit de Banca Națională a Nationala a Romaniei pentru luna
României pentru luna decembrie a decembrie a anului precedent.
anului precedent.
(3) Începând cu anul 2017, valoarea de
tranzacționare prevăzută la alin. (1) se
indexează anual de ANRE conform
indicelui mediu anual de inflație pentru
anul precedent, calculat la nivelul zonei
euro din Uniunea Europeană (UE),
comunicat oficial de către EUROSTAT.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de
tranzactionare prevazute la alin. (1) se
indexează anual de ANRE conform
indicelui mediu anual de inflație pentru
anul precedent, calculat la nivelul zonei (la data 19-oct-2011 Art. 11, alin. (3) din
euro din Uniunea Europeană (UE), capitolul III modificat de Art. I, punctul 13.
comunicat oficial de către EUROSTAT.
din Ordonanța urgență 88/2011 )
(4) In termen de 15 zile de la publicarea
oficiala a indicelui mediu anual de
inflatie de catre EUROSTAT, ANRE
aproba prin ordin valorile minime si
maxime
determinate
potrivit
prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile

(4) În termen de 15 zile de la publicarea
oficială a indicelui mediu anual de inflație
de către EUROSTAT, ANRE aprobă prin
ordin valoarea de tranzactionare potrivit
prevederilor alin. (1) si (3), aplicabile
pentru anul în curs.
9

Avand in vedere eliminarea mecanismului de cota
pentru controlarea impactului la consumator se
propune fixarea pretului de tranzactionare la
valoarea minima legala, valoarea la care se
tranzactioneaza certificatele oricum in ultimii 2
ani ca urmare a cotelor calculate de ANRE.
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pentru anul în curs.

Articolul 12 se suplimentează cu un nou
alineat 12 care va avea următorul
conținut:
(1)2 Până la data de 15 aprilie a fiecărui
an, ANRE stabileşte pentru fiecare
furnizor şi pentru fiecare din producătorii
care au obligaţia de a achiziţiona
certificate verzi gradul de îndeplinire
individuală a obligației de achiziție de
certificate aflate în stocul unor furnizori și
producători de energie la 31 decembrie
2016 și a certificatelor verzi amânate de
la tranzacționare și recuperate, conform
art. 8 alin. 22 de mai sus.
Art. 27. - În cazul în care în termen de 2 Art 27 se abrogă
ani consecutivi nu se atinge nivelul
cotelor anuale obligatorii de energie
electrică produsă din surse regenerabile
care beneficiază de sistemul de
promovare, Guvernul va lua măsuri de
stimulare a investițiilor, în vederea
respectării dispozițiilor prezentei legi.
Articolul 30 alin. 1 se suplimentează cu
un nou punct g care va avea următorul
10
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conținut:
(g) nerespectarea obligației de achiziție
de certificate aflate în stocul unor
furnizori și producători de energie la 31
decembrie 2016 și a certificatelor verzi
amânate de la tranzacționare și
recuperate, conform art. 8 alin. 22 de mai
sus.
Articolul 30 se suplimentează cu un nou
alin. 22 care va avea următorul conținut:
Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. g se
sancționează cu amendă reprezentând
contravaloarea
certificatelor
verzi
neachiziționate, majorată cu 200%.
Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea
unor măsuri în domeniul promovării
producerii energiei electrice din surse
regenerabile de energie şi privind
modificarea şi completarea unor acte
normative
Art. 1. (1) Producătorii de energie
electrică și, respectiv, operatorii
economici prevazuți la art. II alin. (3) și,
respectiv, alin. (31) din Ordonanța de
urgentă a Guvernului nr. 88/2011
privind modificarea și completarea Legii
nr.
220/2008
pentru
stabilirea
sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de
energie, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 134/2012,

Articolul 1 din Legea nr. 122/2015 se
completează cu un nou alin. 3, care va
avea următorul conținut:
În termen de 30 de zile de la data emiterii
deciziei ANRE cu privire la recuperarea
eventualelor diferențe dintre numărul
certificatelor verzi primite și numărul
certificatelor verzi cuvenite conform
deciziei individuale a Comisiei Europene,
ANRE va revizui cota anuală obligatorie
de achiziție de certificate verzi, astfel
încât să asigure vânzarea integrală a
certificatelor
verzi
corespunzătoare
acestor diferențe. Pretul acestora va fi cel
puțin egal cu prețul minim de
tranzacționare a certificatelor verzi în
anul relevant. Factura de energie
11

În cazul operatorilor de până la 250 MW care nu
au obținut certificate verzi pe perioada dintre
expirarea acreditărilor temporare și intrarea în
vigoare a legii 122, ANRE consideră neclare
prevederile alineatului 2 din articol 2 al legii
122/2015. Modificarea este necesară pentru a
asigura implementarea integrală a legii conform
intenției legiuitorului.
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pentru care nu au fost emise decizii electrică va include și valoarea acestor
individuale de autorizare din partea certificate verzi.”
Comisiei Europene in termen de 24 de
luni de la data acreditarii, din motive
neimputabile lor, pot solicita Autoritatii
Nationale de Reglementare in Domeniul
Energiei, denumita in continuare ANRE,
o noua decizie de acreditare temporara
pentru a beneficia de numarul de
certificate verzi prevazut la art. 6 alin.
(2) din Legea nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a
producerii
energiei
din
surse
regenerabile de energie, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare,
de la data emiterii noii decizii de
acreditare temporara pana la data
emiterii deciziei de autorizare din
partea Comisiei Europene.

Art. 2. (1) Operatorul economic care
deține capacități instalate între 125 MW
și 250 MW și care nu a beneficiat de
sistemul de promovare prin certificate
verzi va fi acreditat de către ANRE fără
necesitatea obținerii deciziei individuale
de autorizare din partea Comisiei
Europene.
(2) Operatorul economic care deține
capacități instalate între 125 MW și 250
MW și care se încadrează în prevederile

Articolul 2, alineatul (2) se modifică și va
avea urmatorul conținut:
Art 2 (2) Operatorul economic care
deţine capacităţi instalate între 125 MW
şi 250 MW şi care se încadrează în
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art. II alin. (31) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 88/2011,
aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 134/2012, pentru care nu
au fost emise decizii individuale de
autorizare
din
partea
Comisiei
Europene, va fi acreditat de către ANRE
fără necesitatea obținerii deciziei
individuale de autorizare din partea
Comisiei
Europene.
Eventualele
diferențe dintre numărul de certificate
verzi primite și numărul de certificate
verzi cuvenite conform prevederilor
legale se vor regulariza în maximum 24
de luni de la data emiterii acreditării.

prevederile art. II alin. (31) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 88/2011,
aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 134/2012, pentru care nu au
fost emise decizii individuale de
autorizare din partea Comisiei Europene,
va fi acreditat de către ANRE fără
necesitatea obţinerii deciziei individuale
de autorizare din partea Comisiei
Europene. Eventualele diferenţe dintre
numărul de certificate verzi efectiv
primite şi numărul de certificate verzi
neacordate de la data expirarii acreditarii
temporare pana la data acreditarii finale,
din motive neimputabile operatorului
economic, se vor regulariza în maximum
24 de luni de la data emiterii acreditării
finale.

Articolul 2 completează cu un nou alin. 3,
care va avea următorul conținut:
(3) În termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, ANRE
va revizui cota anuală obligatorie de
achiziție de certificate verzi, astfel încât
să asigure vânzarea integrală a
certificatelor verzi..”
Art. 5 se va completa cu doua noi alineate
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– 3 și 4, care vor avea următorul conţinut:

Art. 5 (1) Ministerul de resort, împreună
cu ANRE, elaborează și supune spre
aprobare Guvernului schema de ajutor
de stat pentru sprijinirea producerii
energiei din surse regenerabile de
energie în centrale electrice cu puteri
instalate sub 500 kW pe centrala, prin
prețuri reglementate definite pe fiecare
tehnologie,
în
conformitate
cu
prevederile Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014
de declarare a anumitor categorii de
ajutoare compatibile cu piața internă în
aplicarea articolelor 107 și 108 din
tratat.
(2) Schema de ajutor de stat prevazută
la alin. (1) se elaborează de ministerul
de resort, împreună cu ANRE, în termen
de 90 de zile de la data intrării în
vigoare a prezentei legi, și se aprobă
prin hotarâre a Guvernului în termen de
30 de zile de la data comunicării
acesteia de către ministerul de resort.

(3) De la intrarea în vigoare a schemei de
ajutor de stat prevăzută la alin. 1 de mai
sus, producătorii de electricitate în
centrale electrice cu o putere instalată
mai mică de 500kW pe centrală pot opta
fie pentru sistemul de promovare prin
certificate verzi, fie pentru schema de
ajutor de stat aprobată conform alin. 1 de
mai sus.
(4) Certificatele virtuale aferente schemei
de ajutor de stat pentru acesti
producatori nu sunt luate în considerare
la stabilirea îndeplinirii cotei obligatorii
de achiziție de certificate verzi. ”
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