
ORDIN nr. 17 din 20 aprilie 2016 privind modificarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de 
certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2015 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi 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, 
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei 
emite următorul ordin: 
Art. I 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, 
aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 60/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 
28 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 
1.La articolul 3 alineatul (2), literele b) şi o) vor avea următorul cuprins: 

"b) certificat verde anulat - certificatul verde care a fost anulat de către operatorul 
de transport şi sistem sau a cărui valabilitate a expirat la data de 31 decembrie a 
anului de analiză, se găseşte în contul operatorului economic cu obligaţie de achiziţie 
de certificate verzi şi este excedentar cotei acestuia pentru anul de analiză sau 
certificatul verde care a fost emis de operatorul de transport şi sistem unui producător 
de energie electrică din surse regenerabile de energie, nu a fost tranzacţionat de 
acesta pe piaţa de certificate verzi şi şi-a încetat durata de valabilitate; 
.................................................. 
o) durata de valabilitate a certificatului verde - perioada de 12 luni de la data emiterii 
certificatului verde pentru tranzacţionare de către operatorul de transport şi sistem;" 
2.La articolul 34 alineatul (1), litera e) va avea următorul cuprins: 

"e) să utilizeze într-un an CV cumpărate suplimentar faţă de cota obligatorie a anului 
de analiză pentru îndeplinirea obligaţiei aferente anului următor celui de analiză, dacă 
acestea îşi păstrează valabilitatea la data stabilirii gradului de îndeplinire a cotei 
obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză sau dacă expiră după data de 31 
decembrie a anului de analiză;" 
3.La articolul 46 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins: 

"c) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar faţă de cota obligatorie a anului 
de analiză pentru îndeplinirea obligaţiei aferente anului următor celui de analiză, dacă 
acestea îşi păstrează valabilitatea la data stabilirii gradului de îndeplinire a cotei 
obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză sau dacă expiră după data de 31 
decembrie a anului de analiză;" 
4.La articolul 52 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins: 

"d) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar faţă de cota obligatorie a anului 
de analiză pentru îndeplinirea obligaţiei aferente anului următor celui de analiză, dacă 
acestea îşi păstrează valabilitatea la data stabilirii gradului de îndeplinire a cotei 



obligatorii de achiziţie de CV pentru anul de analiză sau dacă expiră după data de 31 
decembrie a anului de analiză;" 
Art. II 

Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. 
actualizează Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate 
a certificatelor verzi şi consemnarea în registrul certificatelor verzi a stării 
certificatelor verzi în concordanţă cu prevederile Regulamentului prevăzut la art. I, 
aşa cum este modificat prin prezentul ordin, şi o supune spre avizare Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la 
intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
Art. III 

Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea "Operatorul Pieţei de 
Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la îndeplinire prevederile 
prezentului ordin. 
Art. IV 

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul 
Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. 
Art. V 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, 
Niculae Havrileţ 
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