VEOLIA ENERGIE ROMANIA S.A.
Departament Piete Energie

Bucuresti, 28.02.2019

Stimați clienți,
Ca urmare a Ordinului ANRE nr. 187/07.11.2018, Veolia Energie România a elaborat Procedura de
facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali proprii, atașată la prezenta informare.
Potrivit Ordinului ANRE mai sus menționat, aceasta devine aplicabilă incepând cu 01 martie 2019.
Astfel, in baza prevederilor contractelor de furnizare și a dispozițiilor legale în vigoare, modalitatea de
facturare a Certificatelor Verzi, atât în facturile de consum lunare cât și în ceea ce privește facturile de
regularizare anuală a valorii acestora, se va modifica în consecință începand cu valoarea consumului
înregistrat de la 01.03.2019.

Pentru orice alte informatii va rugam sa nu ezitati sa ne contactati:

Tel: 021.322.86.37
Fax: 021.322.84.95
E-mail: nicoleta.rusen@veolia.com
catalin.petroianu@veolia.com
furnizare.electricitate@veolia.com

Manager Piete Energie
Rodica Rotaru

Veolia Energie România S.A.
Clădirea Ștefan cel Mare
Str. Tunari nr. 60 A, et. 9
CUI RO1595802, J40/20081/1992

tel : (+40) 21 322 86 37
fax : (+40) 21 322 84 95

PROCEDURA de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali proprii
1. Scopul
Art. 1. – Procedura de facturare a certificatelor verzi, denumită în continuare procedură, stabileşte:
a) modul de facturare a certificatelor verzi la clienții finali proprii;
b) modul de regularizare a certificatelor verzi la clienții finali proprii;
c) obligațiile de raportare privind facturarea/regularizarea certificatelor verzi aferente energiei electrice
facturate/furnizate clienților finali proprii.
2. Facturarea certificatelor verzi - Principii de facturare a contravalorii CV
Art. 2. – (1) Contravaloarea CV se facturează consumatorilor finali proprii pentru energia electrică facturată
acestora în intervalul de facturare, evidențiată distinct în cadrul facturii emise pentru energie electrică.
(2) Intervalul de facturare a contravalorii CV este același cu cel de facturare a energiei electrice.
3. Determinarea valorii certificatelor verzi facturate
Art. 3. – În fiecare factură de energie electrică emisă consumatorilor finali proprii se facturează
contravaloarea CV, rezultată ca produs dintre următoarele elemente de calcul:
a) cantitatea de energie electrică facturată în intervalul de facturare;
b) cota anuală obligatorie estimată de achiziție de CV aplicabilă în intervalul de facturare (CV/MWh),
cu numărul de zecimale publicat in ordinul ANRE de aprobare a acesteia si cu adaptarea corespunzătoare a
unităților de măsură folosite;
c) prețul mediu ponderat al CV din luna anterioară lunii în care se emite factura și calculat de OPCV,
cu numărul de zecimale publicat de acesta pe site-ul propriu, ca valoare medie ponderată a prețurilor de
închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă spot de CV. În situația în care în
luna anterioară lunii în care se emite factura nu a avut loc nici o sesiune de tranzacționare pe piața
centralizată anonimă spot de CV, atunci se va utiliza ultimul preț de închidere/preț mediu ponderat al
prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din piața centralizată anonimă spot de CV din ultima
lună disponibilă (lei/CV).
Art. 4. – În cazul modificării cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV în interiorul unui interval de
facturare, valoarea CV de la art. 3 se calculează, după cum urmează:
a) prin aplicarea cotei obligatorii estimate de CV aferentă energiei electrice facturată, în fiecare perioadă din
interiorul intervalului de facturare, caracterizată prin aplicarea aceleiași cote anuale obligatorii estimate de
achiziție de CV, în cazul în care grupurile de măsurare a energiei electrice sunt cu înregistrare orară și
există citire comunicată de către operatorul de distribuție;
b) prin alocarea pro-rata a energiei electrice facturată în intervalul de facturare cu numărul de zile
calendaristice cuprins între data de începere a intervalului de facturare și până cu o zi inainte de data la care
cota estimată de CV se modifică, respectiv de la data la care se modifică cota estimată de CV și până la
data de încheiere a intervalului de facturare, la care se aplică cota estimată de achiziție de CV
corespunzătoare fiecărei perioade din interiorul intervalului de facturare, în cazul în care grupurile de
măsurare a energiei electrice nu permit înregistrare orară.
Art. 5. – (1) Factura de energie electrică emisă consumatorilor finali proprii trebuie să cuprindă distinct
contravaloarea CV aferentă energiei electrice facturate în intervalul de facturare.
(2) Pentru poziția din factura de energie electrică referitoare la contravaloarea CV se precizează
următoarele informații:
a) perioada de facturare a contravalorii CV care coincide cu perioada de facturare a energiei electrice,
defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare prin aplicarea art. 4, dacă este cazul;
b) cantitatea de energie electrică pentru care se facturează CV, rezultată prin diminuarea cantității de
energie electrică facturată cu cantitatea de energie electrică exceptată și/sau defalcată pe perioade
din interiorul intervalului de facturare prin aplicarea art. 4, dacă este cazul;
c) prețul unitar calculat ca produs al elementelor de calcul prevăzute la art. 3 lit. b) și c), în lei/ UM,
unde UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv kWh sau MWh;
d) valoarea CV calculată ca produs dintre valorile de la lit. b) și c), rotunjită la două zecimale, în lei;
e) temeiul legal:
i) ordinul/ordinele ANRE de aprobare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV
aplicabilă în intervalul de facturare, după caz, inclusiv valoarea cotei/cotelor obligatorii estimate
de achiziție CV aplicabile în intervalul de facturare;
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ii) acordul/acordurile de exceptare de la plata unui procent din numărul de certificate verzi aferente
cotei obligatorii de achiziție de CV, dacă este cazul – numărul și data emiterii acordului de
exceptare, procentul de exceptare pe loc de consum;
iii) prețul mediu ponderat /prețurile medii ponderate al/ale tranzacțiilor încheiate pe piața
centralizată anonimă spot de CV din luna anterioară, publicat de OPCV pe site-ul propriu
aplicabil/aplicabile în intervalul de facturare, în lei/CV și utilizat/utilizate în calculul prețului unitar
prevăzut la alin. (2) lit. c).
Art. 6. – (1) În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea energiei electrice facturate
într-un interval de facturare anterior, ca urmare a citirii grupurilor de măsurare a energiei electrice, CV
aferente energiei electrice furnizate se facturează distinct folosind pozitii distincte pentru următoarele
elemente:
a) valoarea CV aferente energiei electrice facturată inițial pentru intervalul de facturare pentru care
se realizează regularizarea energiei electrice, cu semnul minus;
b) valoarea CV aferente energiei electrice furnizate în intervalul de facturare pentru care se
realizează regularizarea energiei electrice, cu semnul plus, stabilită utilizând prețul unitar (lei/MWh)
considerat la stabilirea valorii CV în facturile inițiale de energie electrică,
cu furnizarea informațiilor de la art. 5 urmând ca la momentul deținerii elementelor de calcul necesare
regularizării contravalorii CV pentru anul în care a fost furnizată energia electrică, să se procedeze la
regularizarea acesteia.
(2) În cazul facturilor de regularizare a energiei electrice facturate cu cote obligatorii de achiziție de CV
diferite în interiorul unui interval de facturare, prevederile alin. (1) se aplică cu utilizarea algoritmului descris
la art. 4.
4. Regularizarea certificatelor verzi
Art. 7. – (1) În vederea regularizării anuale a contravalorii CV, în perioada de regularizare, furnizorul de
energie electrică determina prețul mediu ponderat al CV utilizate de acesta pentru îndeplinirea cotei
obligatorii de achiziție de CV pentru anul anterior, ca raport dintre contravaloarea certificatelor verzi efectiv
utilizate pentru cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior și numărul de CV necesar
a fi achiziționate de respectivul furnizor pentru îndeplinirea integrală a cotei obligatorii de achiziție de CV,
calculat cu patru zecimale.
(2) Daca prețul determinat la alin. (1) rezultă mai mare decât prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din
sesiunile de tranzacționare pe piața centralizată anonimă spot de CV din anul anterior, regularizarea anuală
a contravalorii CV se realizează la prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe
piața centralizată anonimă spot de CV din anul anterior.
Art. 8. – (1) Regularizarea anuală a contravalorii CV utilizate pentru cota de CV a anului anterior este
realizată după încheierea procesului de facturare a energiei electrice furnizate consumatorilor finali în anul
anterior, pe baza citirilor înregistrărilor grupurilor de măsurare a energiei electrice.
(2) În facturile de energie electrică emise consumatorilor finali, regularizarea anuală a contravalorii CV
utilizate pentru cota de CV a anului anterior este evidențiată distinct în facturile emise în perioada de
regularizare, până la data de 1 septembrie a anului următor.
(3) În vederea regularizării anuale a contravalorii CV prevăzută la alin. (2), valoarea CV utilizate pentru
îndeplinirea obligației de achiziție de CV pentru anul anterior se stabilește ca produs dintre următoarele
elemente de calcul:
a) cantitatea de energie electrică furnizată în anul anterior (MWh);
b) cota anuală obligatorie de achiziție de CV aplicabilă anului anterior, stabilită pe bază de
realizări prin ordin ANRE până la data de 1 martie a anului următor celui în care a fost furnizată energia
electrică (CV/MWh);
c) prețul mediu ponderat al CV utilizat la regularizare (lei/CV).
Art. 9. – (1) În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea anuală a contravalorii CV,
pe lângă informațiile prevăzute la art.5 alin. (2) pentru facturarea curentă a contravalorii CV, se va include si
informațiile referitoare la regularizarea anuală a contravalorii CV pentru anul anterior, precizând
următoarele:
a) valoarea CV calculată conform prevederilor art. 8 alin. (2), rotunjită la două zecimale, cu semnul
plus, în lei, cu detalierea acesteia după cum urmează:
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perioada pentru care se realizează regularizarea contravalorii CV, cuprinsă între 1 ianuarie31 decembrie ale anului anterior;
ii) cantitatea de energie electrică furnizată în anul anterior (MWh), rezultată prin diminuarea
cantității de energie electrică furnizată cu cantitatea de energie electrică exceptată și/sau
defalcată pe perioade din interiorul intervalului de facturare, dacă este cazul;
iii) prețul unitar în lei/ UM, unde UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice,
respectiv kWh sau MWh;
b) valoarea CV facturate consumatorului final pentru energia electrică facturată acestuia în anul
anterior, pe intervale de facturare, cu semnul minus;
(2) În cazul contractelor de furnizare a energiei electrice a căror perioadă de aplicabilitate este mai mică
decât cea de la alin. (1) lit. a) pct. i), perioada pentru care se realizează regularizarea anuală a contravalorii
CV este egală cu perioada de aplicabilitate a contractelor respective.
(3) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1), temeiul legal aferent facturării curente a
contravalorii CV se completează cu cel aferent regularizării contravalorii CV, precizându-se ordinul ANRE de
aprobare a cotei anuale obligatorii de achiziție de CV aplicabilă în anul pentru care se realizează
regularizarea contravalorii CV, inclusiv valoarea cotei obligatorii de achiziție CV aplicabilă.
(4) Informațiile de la alin. (1) lit. a) vor fi explicitate, pentru fiecare loc de consum în parte sau cu acordul
părților, pentru toate locurile de consum aparținând unui consumator, după cum urmează:
a) cantitatea de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a), pct. ii) pentru care se regularizează
contravaloarea CV se calculează ca diferență între cantitatea totală de energie electrică furnizată în
anul anterior și cantitatea de energie electrică exceptată de la plata unui procent din numărul de
certificate verzi aferente cotei obligatorii de achiziție de CV în baza acordului de exceptare emis
pentru locul de consum respectiv, precizându-se formula/formulele de calcul și calculele numerice
aferente locului de consum;
b) modul de calcul al prețului unitar prevăzut la alin. (1) lit. a), pct. iii), precizându-se formula de calcul
și calculul numeric efectiv, după cum urmează:
p = CCV * pmpCV [lei/U.M],
unde p reprezintă prețul unitar , în lei/UM,
CCV reprezintă cota obligatorie de achiziție CV pentru anul anterior, în CV/UM,
pmpCV reprezintă prețul mediu ponderat al CV utilizate pentru îndeplinirea obligației de achiziție
de CV corespunzătoare CCV, în lei/CV,UM reprezintă unitatea de măsură a energiei electrice,
respectiv kWh sau MWh.
i)

5. Dispoziţii finale
Art. 10. - (1) În situația identificării înregistrării eronate a grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru
ani de analiză pentru care ANRE a stabilit gradul de realizare a cotei obligatorii de achizitie de CV,
contravaloarea CV aferente energiei electrice efectiv furnizată se facturează distinct, iar furnizorul de
energie electrică stabilește valoarea acestora prin utilizarea cotei obligatorii estimate de achizitie de CV
aplicabilă la data emiterii facturii de regularizare a energiei electrice și a prețului mediu ponderat al CV
stabilit conform prevederilor art. 3 lit. c), astfel încât contravaloarea CV din facturile de regularizare a
energiei electrice să fie egală cu contravaloarea CV aferentă perioadei in care energia electrica a fost efectiv
furnizată.
(2) Contravaloarea CV aferentă perioadei in care energia electrică a fost efectiv furnizată prevăzută la alin.
(1) se calculează ca produs dintre cantitatea de energie electrică furnizată în intervalul de facturare și
considerată la stabilirea gradului de îndeplinire a cotei obligatorii de achiziție CV pentru anul în care aceasta
a fost furnizată, cota obligatorie de achiziție de CV și pretul mediu ponderat al CV stabilit conform
prevederilor art. 7 aferente anului în care energia electrică a fost furnizată.
(3) În situația identificării neînregistrării grupurilor de măsurare a energiei electrice pentru ani de analiză
pentru care ANRE a stabilit gradul de realizare a cotei obligatorii de achizitie de CV, furnizorul de energie
electrică stabilește, conform prevederilor legale în vigoare, cantitatea de energie electrică furnizată în
perioada de neînregistrare a grupurilor de măsurare a energiei electrice și pentru care se realizează
regularizarea, iar contravaloarea CV aferente energiei efectiv furnizată se facturează distinct, prin utilizarea
cotei obligatorii estimate de achizitie de CV aplicabilă la data emiterii facturii de regularizare a energiei
electrice si a pretului mediu ponderat al CV stabilit conform prevederilor art. 3.
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