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PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE A EMITERII
GARAN IILOR DE ORIGINE
PENTRU ENERGIA ELECTRIC PRODUS DIN
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
CAPITOLUL I
SCOP
Art.1. - Prezenta procedur stabile te, pentru fiecare etap a procesului de emitere a
garan iilor de origine pentru energia electric produs din surse regenerabile de
energie:
a) activit ile care trebuie întreprinse pentru asigurarea corectitudinii i credibilit ii
garan iilor de origine;
b) p r ile implicate i responsabilit ile acestora în desf urarea fiec rei activit i a
procesului de emitere a garan iilor de origine;
c) opera iunile ce se efectueaz în Registrul unic al garan iilor de origine pentru
urm rirea acestora.

CAPITOLUL II
DOMENIUL DE APLICARE
Art.2. - Supravegherea emiterii GO are în vedere:
a) determinarea corect a ponderii energiei electrice produse din SRE în energia
electric furnizat consumatorilor finali;
b) evitarea posibilelor erori în procesul de emitere a GO.
Art.3. - Prezenta procedur se aplic :
a) participan ilor la tranzac iile cu E-SRE de pe pia a angro de energie electric ;
b) Autorit ii competente în calitate de administrator al Registrului unic al GO.

CAPITOLUL III
DEFINI II I ABREVIERI
Art.4. - Termenii, abrevierile i expresiile de mai jos au, potrivit prezenta procedur ,
urm toarele semnifica ii:
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a) Autoritatea competent - Autoritatea Nationala de Reglementare în domeniul
Energiei - ANRE;
b) Energie electric produs din surse regenerabile de energie - energia electric
produs în centrale care utilizeaz numai surse regenerabile de energie, precum i
cantitatea de energie electric produs din surse regenerabile de energie în
centrale care utilizeaz i surse conven ionale de energie;
c) Garan ie de origine - document care:
-

specific sursa regenerabil de energie din care a fost produs energia
electric , indicând data, locul de produc ie i puterea instalat a capacit ii
de producere;

-

permite produc torilor de energie electric din surse regenerabile de
energie s demonstreze c energia electric pe care o vând este produs
din surse regenerabile de energie;

d) Garan ie de origine retras – garan ie de origine care î i pierde valabililitatea în
urma constat rii:
-

epuiz rii termenului de valabilitate,
ob inerii pe baza unui comportament faudulos al produc torului,
incorectitudinii informa iilor transmise ANRE pentru ob inerea garan iilor
de origine.
e) Registru unic al garan iilor de origine – registru infiin at i inut la zi de
Autoritatea competent în care sunt înregistra i produc torii de energie electric
din surse regenerabile de energie, garan iile de origine emise pentru energia
electric produs de ace ti produc tori i livrat în re ele electrice, precum i alte
informa ii necesare în procesul de emitere a garan iilor de origine;
f) Surse regenerabile de energie - surse de energie nefosile, cum sunt: vântul,
soarele, apele geotermale, valurile, mareele, hidroenergia, biomasa, gazul de
fermentare a de eurilor denumit si gaz de depozit, gazul de fermentare a
n molurilor din instala iile de epurare a apelor uzate i biogazul;
g) SRE - surse regenerabile de energie;
h) E-SRE – energie electric produs din surse regenerabile de energie;
i) GO – garan ie de origine;

CAPITOLUL IV
DOCUMENTE DE REFERIN
Art.5. - Prezenta procedur
referin :

are la baz

prevederile urm toarelor documente de
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a) Legea nr. 318/2003 a energiei electrice;
b) Hot rârea Guvernului nr. 443/2003 privind promovarea produc iei de energie
electric din surse regenerabile de energie;
c) Hot rârea Guvernului nr. 1429/2004 pentru aprobarea Regulamentul de certificare
a originii electrice produse din surse regenerabile de energie;
d) Hot rârea Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea licen elor i autoriza iilor în sectorul energiei electrice;
e) Hot rârea Guvernului nr. 1535/2003 privind aprobarea Strategiei de valorificare a
surselor regenerabile de energie.

CAPITOLUL V
PREVEDERI GENERALE
Art.6. -

Procesul de emitere a garan iile de origine cuprinde urm toarele etape:

a) analiza documenta iei întocmite de produc tori în conformitate cu Regulamentul
de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile de
energie;
b) emiterea propriu-zis a garan iilor de origine i înregistrarea acestora în Registrul
unic al garan iilor de origine;
c) urm rirea garan iilor de origine de la emiterea pân la retragerea acestora.
Art.7. - Un sistem de emitere a garan iilor de origine este considerat fiabil dac :
a) informa iile con inute în GO sunt corecte;
b) nu este posibil dubla emitere de GO;
c) nu este posibil dubla vânzarea a energie electrice produse din surse regenerabile
de energie;
d) nu este posibil dubla înregistrare a GO.
Art.8. - Informa iile furnizate ANRE de c tre un produc tor de E-SRE în vederea
ob inerii garan iilor de origine sunt:
a) informa ii referitoare la capacit ile de producere ale produc torului;
b) informa ii referitoare la energia electric produs pentru care se solicit GO.
CAPITOLUL VI
VERIFICAREA INFORMA ILOR PRIVIND CAPACIT ILE DE
PRODUCERE ALE PRODUC TORILOR DE E-SRE
Art.9. (1) Pentru înregistrarea în Registrul unic al GO un produc tor de E-SRE
trebuie s furnizeze ANRE informa iile prezentate în anexa 1.

4
PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE A EMITERII GARAN IILOR DE ORIGINE PENTRU ENERGIA
ELECTRIC PRODUS DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

COD ANRE 023.3.207.0.01.30.09.04

(2) Informa iile prezentate în anexa 1 sunt incluse printre informa iile solicitate de c tre
ANRE unui agent economic pentru ob inerea licen ei de produc tor de E-SRE i vor fi
preluate pentru a fi înregistrate în Registrul unic al GO, produc torul având obliga ia
asigur rii corectitudinii acestora.
(3) Corectitudinea informa iilor poate fi verificat de c tre ANRE, produc torul de
E-SRE fiind obligat s asigure condi iile de verificare a informa iilor furnizate.
Art.10. - (1) Corectitudinea informa iilor privind capacit ile de producere ale
produc torilor de E-SRE se verific de regul la înregistrarea produc torului în Registrul
unic al GO i atunci când intervin modific ri ulterioare;
(2) Produc torul este obligat s notifice în scris c tre ANRE orice modific ri intervenite
ulterior, care fac ca informa iile furnizate conform anexei 1 s nu mai fie valabile.
Art.11. - Persoana autorizat din cadrul ANRE, care face verificarea, stabile te de
comun acord cu persoana de contact desemnat de produc tor, data la care va efectua
vizita la instala iile produc torului pentru verificarea informa iilor furnizate.
Art.12. - (1) În urma ac iunii de verificare persoana autorizat din ANRE va întocmi o
not de constatare. Dac se constat c informa iile furnizate de produc tor sunt
incorecte, produc torul nu va fi înregistrat în Registrul unic al garan iilor de origine drept
produc tor de E-SRE; decizia ANRE se comunic produc torului la data emiterii
acesteia;
(2) Produc torul care nu a fost înregistrat drept produc tor de energie electric din surse
regenerabile de energie, în condi iile specificate la alin (1), va furniza informa iile
corecte, în termen de cel mult o lun de la data comunic rii deciziei ANRE.
(3) Dac se constat c informa iile furnizate sunt corecte, produc torul de E-SRE este
înregistrat în aceast calitate în Registrul unic al garan iilor de origine.
(4) Produc torului de E-SRE i se deschide un cont, în Registrul unic al garan iilor de
origine care se comunic produc torului.
Art.13. - Activit ile aferente procesului de înregistrare a produc torilor de E-SRE,
precum i responsabilit ile pentru fiecare dintre aceste activit i sunt prezentate în anexa
2.
CAPITOLUL VII
VERIFICAREA CORECTITUDINII INFORMA ILOR CON INUTE ÎN
GARAN IILE DE ORIGINE
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Art.14. - (1) Autoritatea competent stabile te, în baza unui algoritm aleatoriu,
produc torul de energie electric din surse regenerabile ale c rui informa ii transmise
pentru emiterea garan iilor de origine urmeaz s fie verificate dac sunt corecte.
(2) Verificarea informa iilor men ionate la alin. 1) se face de c tre persoane autorizate din
cadrul ANRE, produc torul fiind obligat s asigure condi iile de verificare a informa iilor
furnizate.
Art.15. - (1) În urma ac iunii de verificare persoanele autorizate din ANRE întocmesc o
not de constatare.
(2) În cazul în care se constat c informa iile furnizate de produc tor sunt incorecte,
ANRE emite decizie de retragere a GO în cauz .
Art.16. - Autoritatea competent :
a) efectueaz modific rile necesare în Registrul unic al garan iilor de origine prin
retragerea GO pentru care s-a constatat c informa iile furnizate de produc tor nu
sunt corecte i pentru care s-a emis decizia de retragere;
b) comunic produc torului decizia de retragere a garan iilor de origine;
c) decide dac energia electric produs din surse regenerabile de energie pentru
care garan iile de origine au fost retrase beneficiaz de mecanismele legale de
promovare în vigoare i transmite decizia factorilor implicati.
Art.17. - Activit ile aferente procesului de verificare a informa iilor furnizate de
produc torii de energie electric din surse regenerabile de energie, în vederea emiterii
garan iilor de origine, precum i responsabilit ile pentru fiecare dintre aceste activit i
sunt prezentate în anexa 3.
CAPITOLUL VIII
SUPRAVEGHEREA ÎNREGISTR RII GARAN IILOR DE ORIGINE
Art.18. - (1) Produc torii de energie electric produs din surse regenerabile de energie
solicit
Autorit ii competente pentru energia electric livrat în re ele emiterea
garan iilor de origine.
(2) Solicitarea se face prin completarea cererii tip i furnizarea informa iilor stabilite în
Regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile
de energie.
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Art.19. - Autoritatea competent verific conformitatea cu criteriile stabilite în
Regulamentul de certificare a originii energiei electrice produse din surse regenerabile,
de energie i emite garan iile de origine solicitate prin:
a) înregistrarea în contul produc torului a GO emise;
b) comunicarea produc torului a GO emise i înregistrate în contul s u, în
conformitate cu formularul tip prezentat în anexa 4.
Art.20. - Activit ile aferente procesului de emitere a garan iilor de origine
produc torilor de energie electric din surse regenerabile de energie, precum i
responsabilit ile pentru fiecare dintre aceste activit i sunt prezentate în anexa 5.

CAPITOLUL IX
SUPRAVEGHEREA GARAN IILOR DE ORIGINE ÎN CAZUL
IMPORTULUI/EXPORTULUI DE E-SRE
Art.21. - Un exportator/importator de E-SRE poate transmite GO aferente energiei
electrice exportate/importate numai dac exist conven ii/acorduri între statul
exportatorului i cel al importatorului prin care se specific expres i transmiterea GO
pentru E-SRE tranzac ionat .
Art.22. - Exportatorul/importatorul de E-SRE din România în condi iile existen ei
prevederilor legale specificate la art. 21 va notifica ANRE exportul/importul de E-SRE
înso it de GO printr-o cerere completat conform cererii tip prev zut în anexa 6, care
este transmis Autorit ii competente în format electronic sau prin fax.
Art.23. - Autoritatea competent ia în considerare cererea de notificare a unui
export/import de E-SRE înso it de GO, efectuînd modific rile necesare în Registrul
unic al garan iilor de origine prin:
a) marcarea în contul exportatorului, ca fiind transmise, a GO aferente E-SRE
exportate specificate în cerere;
b) înregistrarea în contul importatorului, a GO aferente E-SRE importate
specificate specificate în cerere.
Art.24. - Importatorul de E-SRE înso it de GO va prezenta Autorit ii competente
documentele care s probeze acest fapt.
Art.25. - Procesul de transfer a GO în cazul unui export/import a E-SRE se încheie prin
comunicarea de c tre Autoritatea competent , exportatorului/importatorului în cauz , a
opera iunilor efectuate în Registrul unic al garan iilor de origine, în conformitate cu
formularul tip prezentat în anexa 7.
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Art.26. - La evaluarea gradului de îndeplinire a intei privind ponderea E-SRE în
consumul na ional brut de energie electric , E-SRE importat /exportat va fi luat în
considerare astfel:
a) E-SRE exportat înso it de GO nu se ia în calcul;
b) E-SRE importat înso it de GO se ia în calcul;
CAPITOLUL X
DISPOZI II FINALE
Art.27. - Autoritatea competent întocme te o informare privind supavegherea emiterii
de garan ii de origine care va face obiectul unui capitol separat al raportului anual
întocmit de Autoritate privind procesul de emitere a garan iilor de origine pentru energia
electric produs din surse regenerabile de energie.
Art.28. - La sfâr itul fiec rui an, produc ia de E-SRE care contribuie la atingerea intei
na ionale privind E-SRE este egal cu cantitatea de energie electric pentru care s-au
emis GO la care se adaug energia electric din import care a fost înso it de GO i din
care se scad: energia electric pentru care GO au fost retrase i energia electric care s-a
exportat înso it de GO.
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INFORMA II
pentru inscrierea unui produc tor de E-SRE în Registrul unic al GO

ANEXA 1

PRODUC TOR SAU REPREZENTANT PRODUC TOR
Produc tor
Nume:
Strada:
Jude ul:
e-mail:

Reprezentant produc tor

Persoan de contact:
Nr.
Localitatea:
Codul po tal:
Telefon:

Sectorul:
Fax:

Numar cont*
CAPACITATEA DE PRODUCERE
Strada:
Jude ul:

Nr.
Localitatea:
Codul po tal:

Sectorul:

Identificator grup m surare:
Racordare direct la re ea:
Dac produc torul nu este racordat direct la re ea va specifica modul de racordare, grupurile de m surare existente
cu specificarea identificatorului:
Capacitatea instalat (MW):
Data punerii în func iune:
SURSA DE ENERGIE
Vânt offshore
Vânt onshore

Soare
Hidro

Biomas
− De euri forestiere / agricole
− Culturi energetice
− Gaz de deposit
− Gaz de fermenta ie a n molurilor
− Biogaz, alcool carburant
− De euri menajere solide
− De euri industriale
Combustibil fosil
Pondere SRE în total combustibil utilizat (%)

Geotermal
putere calorifica (GJ/tona)

* Se completeaz numai la modificare
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ANEXA 2
Procesul de înregistrare
a produc torului de E-SRE în Registrul unic al GO
Activitate
1. Furnizare informa ii
pentru licen a de
produc tor de E-SRE

Autoritatea de
emitere a GO ANRE

Produc torul de ESRE

Observatii
Formulare electronic
sau în format
standard

2. Verificare informa ii

3.Sunt informa iile
corecte ?

NU
DA

4. Înregistrare
produc tor în Registrul
unic
4. Deschidere cont
produc torului pentru
GO
Formulare electronic
sau în format
standard

5. Comunicare
produc tor a contului
atribuit
6. Terminare proces
Decizie

Activitate

Document

Terminare
proces

*Regulamentul de Certificare a Originii Energiei electrice produse din Surse Regenerabile de Energie

10
PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE A EMITERII GARAN IILOR DE ORIGINE PENTRU ENERGIA
ELECTRIC PRODUS DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE

COD ANRE 023.3.207.0.01.30.09.04

ANEXA 3

Procesul de verificare
a informa iilor transmise de produc torul de E-SRE
Activitate
1. Stabilire aleatorie a
produc torului i
capacit ii energetice
de verificat
2. Verificare
corectitudine informa ii
transmise de
produc tor
3.Sunt informa iile
transmise corecte?
4. Retragere GO emise
care con in informa ii
false sau incorecte

Autoritatea de
emitere a GO ANRE

Produc torul de
E-SRE

DA

NU

5. Comunicare
produc tor i decizia
ANRE
6. Terminare proces

Decizie

Observatii

Formulare electronic
sau în format
standard

Activitate

Document

Terminare
proces
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ANEXA 4

Formular tip
pentru confirmarea emiterii de
Garan ii de origine
Nr. înregistrare
SOLICITANT :
Nume:
Strada:
Jude ul:
e-mail:

Persoan de contact:
Nr.
Localitatea:
Codul po tal:
Telefon:

Sectorul:
Fax:

/

Num r cont
EMITERE GARAN II ORIGINE
Urmare a cererii nr.

din data s-a efectuat emiterea Garan iilor de origine

În contul
Garan iile de origine de la num rul
la num rul
SEMNATUR
Autoritatea Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei
Data
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ANEXA 5
Procesul de emitere
a garan iilor de origine

Activitate
1. Cerere produc tor
de E-SRE de emitere
a GO

Autoritatea de
emitere a GO ANRE

Produc torul de
E-SRE

Observa ii
Formulare
electronic sau în
format standard

2. Emitere GO

3. Inregistrare GO
emise în contul
produc torului
4. Comunicare
produc tor a emiterii
i înregistr rii GO

Formulare
electronic sau în
format standard

5. Terminare proces
de emitere i
înregistrare

Activitate

Document

Terminare
proces
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ANEXA 6

Cerere tip
pentru efectuare opera iuni cu
Garan ii de origine in cazul importului/exportului
de E-SRE
Nr. înregistrare

EXPORTATOR / IMPORTATOR E-SRE
Nume:
Strada:
Jude ul:
e-mail:

Persoan de contact:
Nr.
Localitatea:
Codul po tal:
Telefon:

Sectorul:
Fax:

Cont
OPERATIUNI CU GARAN II ORIGINE
Export E-SRE

Import E-SRE

Din contul*
Garan iile de origine de la num rul
la num rul
Nr. GO pentru E-SRE importat / exportat

În contul**

SEMNATUR
Exportator / Importator E-SRE
Data
* se completeaz pentru E-SRE exportat
** se completeaz pentru E-SRE importat
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ANEXA 7

Formular tip
pentru confirmarea opera iunilor cu
Garan ii de origine
Nr. înregistrare

SOLICITANT

EXPORTATOR DE E-SRE

Nume:
Strada:
Jude ul:
e-mail:

IMPORTATOR DE E-SRE

Persoan de contact:
Nr.
Localitatea:
Codul po tal:
Telefon:

Sectorul:
Fax:

Num r cont
OPERA IUNI CU GARAN II ORIGINE
din data
Urmare a cererii nr.
Marcarea GO aferente exportului de E-SRE
Inregistrarea GO aferente importului de E-SRE

s-a efectuat:

Export E-SRE
Din contul exportatorului
Garan iile de origine de la num rul
la num rul
Cantitatea de E-SRE exportat înso it de GO (MWh)
Import E-SRE
În contul importatorului
Num rul de GO aferente importului de E-SRE
Cantitatea de E-SRE importat înso it de GO (MWh)

Valoarea unei GO

SEMNATUR
Autoritatea Na ional de Reglementare în Domeniul Energiei
Data
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