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Valoarea certificatelor verzi 
 
Prin OUG nr. 24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului 

de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi privind modificarea unor acte 

normative, furnizorii de energie electrică sunt obligaţi: 
 
 - să factureze şi evidenţieze separat valoarea certificatelor verzi în factura de energie electrică a 

consumatorilor finali, conform prevederilor art. 8:  
 
(4) În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se 
facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal. Această 

valoare reprezintă produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate (CV/MWh) 
estimate de către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi, 

calculat ca preţ mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată anonimă spot a certificatelor verzi în 

luna anterioară lunii de facturare sau ultima medie ponderata lunară disponibilă. 
 
 - să regularizeze valoarea certificatelor verzi facturate, conform prevederilor art. 8: 
 
 (6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii 

prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, în 

funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrică 

furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru îndeplinirea cotei 

obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior, care nu poate fi mai mare decât prețul 

mediu ponderat al tranzacțiilor din piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi din anul anterior. 
 
Componente preţ unitar Certificate verzi  
 
Cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată începând cu 1.02.2018: 0,346 CV/MWh 
(conform Ordinului ANRE 27/2017 privind stabilirea cotei obligatorii estimate de achiziţie de certificate 

verzi).  
 
Preţul mediu ponderat al certificatelor verzi calculate, valabil începând cu 01.02.2018 este 134,3021 

lei/CV. 
  
Valoarea unitară calculată pentru Certificate Verzi, care se va aplica pentru cantitatea de energie 

electrică consumată începând cu 01.02.2018 este de 0,0457 lei/kWh. 

 


