
GUVERNUL   ROMANIEI 
 

 

                                            HOTĂRARE 

 

pentru aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la 

art.6 alin.(2) lit.a), c) şi f) din Legea nr.220 / 2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată. 

 

În temeiul art.108 din Constituţia Romaniei, republicata, 

 

Având in vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr.220 / 2008 privind stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

 

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1. Se aproba măsurile de reducere a numărului de certificate verzi, în cazurile 

prevăzute la art. 6 alin.(2) lit.a), c) şi f) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea 

sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare pentru centralele/grupurile 

electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 

energie, acreditate de către ANRE, pentru aplicarea sistemului de promovare prin 

certificate verzi, dupa data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, astfel: 

- 0,7 certificate verzi  pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele 

hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW; 

- 0,5 certificate verzi, până în anul 2017 şi 0,25 certificate verzi începând cu 

anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie 

electrică din energie eoliană; 

- 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de 

energie electrică din energie solară. 

 

Art. 2.  Urmare aplicarii masurilor de reducere, producatorii de energie electrica 

mentionati la art. 1, vor beneficia de un numar de certificate verzi dupa cum 

urmeaza: 

  



    a) 2,3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele 

hidroelectrice sunt noi cu puteri instalate de cel mult 10 MW sau 2 certificate verzi 

pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt 

retehnologizate, pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate 

de cel mult 10 MW;                                                 

    c) 1,5 certificate verzi, până în anul 2017 şi 0,75 certificate verzi începând cu anul 

2018, pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din 

energie eoliană. 

    f) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie 

electrică din energie solară. 
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