
 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

1 
 

Stock 

Energy 

Aprobat:  

Director  General, 

NISTOR  CIPRIAN 

 

 

 

 

PROCEDURA  DE  FACTURARE  SI  RAPORTARE  

A  CERTIFICATELOR  VERZI 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: SC STOCK ENERGY SRL 
Departamentul furnizare energie electrica 

 
 

Ianuarie 2019 
 



 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

2 
 

Stock 

Energy 

 

 

LISTA  DE  CONTROL Al ACTUALIZARILOR  

 

 

Nr.crt. Revizia Data Revizia se refera la 

1 1 01.01.2019 Procedura facturare CV  
Aplicarea  Ordinului Anre nr. 187/ 07.11.2018 

2 2 29.09.2020 Actualizarea procedurii conform scrisorii 
ANRE nr. 57140/ 22.07.2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

3 
 

Stock 

Energy 

CUPRINS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt. Capitolul Pag. 

1 Scopul si  domeniul  de aplicare 4 

2 Definitii si abrevieri 4 

3 Responsabilitati 6 

4 Informaţii generale ale facturii de energie electrică 7 

5 Determinarea cantitatilor facturate 9 

6 Determinarea valorii certificatelor verzi facturate 10 

7 Regularizarea certificatelor verzi 16 

8 Raportari 20 

9 Modalitaţi de comunicare si informarea clientilor finali: 20 

10 Masuri tranzitorii 22 

11 Masuri finale 24 

12 Anexe 24 



 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

4 
 

Stock 

Energy 

1. Scopul si  domeniul  de aplicare 

Art. 1.  Procedura de facturare a certificatelor verzi, denumită în continuare Procedură, stabileşte: 

a)  modul de facturare a certificatelor verzi la consumatorii finali; 

b)  modul de regularizare a certificatelor verzi la consumatorii finali; 

c) obligațiile de raportare privind facturarea/regularizarea certificatelor verzi aferente energiei electrice facturate/ 

furnizate consumatorilor finali de către SC  STOCK  ENERGY  SRL. 

Art. 2. (1) SC  STOCK  ENERGY  SRL aplica aceasta procedura in calitate de detinator al licentei pentru  activitatea 

de  furnizare  a energiei electrice nr. 1895/ 30.03.2016. 

(2) In cazurile de suspiciune de sustragere  de energie electrica, prezenta procedura poate fi utilizata la 

stabilirea prejudiciilor aferente certificatelor verzi, exclusiv  ca mod de calcul  in spetele deduse  solutionarii 

instantelor judecatoresti. 

(3) Facturarea certificatelor verzi  in  conformitate cu prevederile procedurii  prevazute la art.1  se 

realizeaza incepand cu data de 1 martie 2019. 

 

2. Definitii  si  abrevieri  

 

Art. 3.  Termenii utilizaţi în prezenta procedură sunt cei definiţi în: 

▪ Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Hotărârea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea 

unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a 

producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014; 

▪ Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice de operatori, alții 

decât operatorii de distribuție concesionari, aprobat prin Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în 

Domeniul Energiei nr. 102/2016; 
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▪ Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul 

Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018. 

     În înţelesul prezentei proceduri, termenul consumator final de energie electrică definit conform prevederilor 

Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 

energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare este sinonim cu termenul client final de energie 

electrică definit conform prevederilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

În înţelesul prezentei proceduri, următorii termeni se definesc astfel: 

a) energie electrică facturată în intervalul de facturare - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise 

consumatorilor finali reprezentând consumul de energie electrică determinat cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile;  

b)  energie electrică furnizată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise pentru anul de analiză t și 

care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de certificate vezi pentru anul anterior, la care se adaugă atât 

cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, nefacturată, estimată și înregistrată în contabilitate, 

cât și cantitatea de energie electrică consumată de furnizorii de energie electrică și/sau producătorii de energie 

electrică pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, în anul de 

analiză t și care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligației de certificate verzi pentru anul anterior; 

c)  perioadă de regularizare anuală a certificatelor verzi – perioada cuprinsă între data de 1 aprilie și data de 1 

septembrie a fiecărui an, în care furnizorul SC  STOCK ENERGY  SRL realizează regularizarea valorii certificatelor 

verzi la toți consumatorii finali din portofoliul acestora, rezultată ca diferență între valoarea certificatelor verzi 

facturate și a celor utilizate pentru anul de analiză anterior; 

d) sistem de promovare prin certificate verzi - sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzacţionarea 

certificatelor verzi, instituit prin Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

e) furnizor de energie electrica - SC  STOCK  ENERGY  SRL 

 

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii: 

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei; 
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b) CV - certificat verde; 

c) Lege - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) OPCV – Operatorul Pieţei de Certificate Verzi, respectiv societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de 

Gaze Naturale OPCOM" - S.A.; 

e) PCSCV – piața centralizată anonimă spot a certificatelor verzi 

f) RCV – Registrul certificatelor verzi. 

 

3. Responsabilitati 

Art.5. Principalele  responsabilitati: 

Directorul general: 

 Dispune actualizarea Procedurii ori de cate ori este necesar. 

 Asigura punerea in aplicare  si respectarea  prezentei Proceduri. 

 Asigura resursele necesare pentru desfasurarea activitatii de facturare a certificatelor verzi in conformitate 

cu prevederile prezentei proceduri. 

 Asigura cadrul organizatoric necesar aplicarii legislatiei si reglementarilor in vigoare in procesul de 

facturare a energiei electrice si a certificatelor verzi. 

 

Departamentul furnizare energie electrica 

 Deruleaza activitatile specifice furnizarii de energie electrica la consumatorii finali. 

 Asigura evidenta cantitatilor lunare de energie electrica consumate de catre clientii  din portofoliul 

propriu. 

 Asigura intocmirea notelor de calcul lunare, referitoare la numarul de CV si valoarea acestora, care stau la 

baza facturilor  afarente  fiecarui client din  portofoliul  propriu. 

 Asigura intocmirea notelor  de calcul lunare de regularizare anuala a numarului de CV  si valorii acestora. 

 Asigura buna functionare a relatiilor cu clientii contractuali, respectiv clientii casnici si noncasnici.  

 Asigura achizitia energiei electrice si a certificatelor verzi. 

 Asigura efectuarea raportarilor catre ANRE.  

 Asigura functionarea sistemului de colectare a reclamatiilor clientilor. 
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 Informeaza clientii asupra modificarilor de acte normative in domeniu. 

 Asigura gestionarea corespondentei primite de la partenerii contractuali si de la autoritatile competente, 

operatorii de piata in legatura cu derularea contractelor/ tranzactiilor/ furnizarii  energiei  electrice. 

 

Departamentul economic 

 Asigura responsabilitatile generale care cuprind organizarea si conducerea activitatii economice a societatii 

cu respectarea legislatiei in vigoare. 

 Organizeaza si conduce activitatea financiar-contabila a societatii si a gestionarii patrimoniului, asigurand 

un management eficient al resurselor financiare, cu respectarea disciplinei financiar-contabile. 

 Asigura interfeta cu autoritatile statului in domeniul economic. 

 In baza notelor de calcul lunare/ anuale de regularizare, asigura facturarea si urmarirea incasarea facturilor 

clientilor din portofoliul propriu. 

 Inregistreaza si arhiveaza facturile rezultate in urma aplicarii  prezentei proceduri. 

 

4. Informaţii în factura de energie electrică 
 
Art. 6  Detaliile privind  factura de energie electrica sunt urmatoarele: 

- consumul de energie electrica activa, 

- tarifele reglementate de distributie a energiei electrice, 

- tarifele regmentate de transport al energiei electrice, 

- tariful de sistem, 

- accize consum necomercial, 

- contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență,  

- valoarea certificatelor verzi,  

- consum de energie electrica reactiva la tarif reglementat (în cazul consumului de energie electrica al 

clienţilor casnici cu putere aprobata mai mare de 30 kW), 

-  penalitati, dacă este cazul, 

- TVA. 
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Art.7. Elemente generale de facturare 

FACTURA FISCALA, Seria (serie fiscală factura) nr. (numar fiscal factura);Data emiterii: <zz.ll.aaaa> este data 

alocării de număr fiscal facturii curente. 

Informaţii despre furnizor:>> Logo-ul societații de furnizare a energiei electrice, denumirea societații, adresa 

poștală, Codul de Înregistrare Fiscala, numarul de ordine la Registrul Comerțului, numărul din Registrul de 

Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal, Denumirea paginii de internet a furnizorului și adresa de 

e-mail; nr de contact, respectiv telefon/ fax. 

Informaţii despre client şi locul de consum: Numele și prenumele clientului, adresa poștala, adresa locului de 

consum, cod client și cod loc de consum , cod punct de măsurare, numărul contractului și data contractului 

încheiat la locul de consum, serie contor, nivel de tensiune și tip de tarif . 

Produse facturate: conţine denumirea conceptelor (mărimilor) facturate perioada de facturare: 

perioade/subperioade de facturare pentru care sunt determinate cantitatea și valoarea conceptelor facturate. 

Modalitate de facturare: citire, dacă facturarea se bazează pe citirea reală a indexului contorului (efectuată de 

un delegat al furnizorului), estimare, dacă facturarea se bazează pe estimarea consumului sau autocitire dacă 

facturarea se bazează pe citirea indexului contorului efectuată de client; 

Index vechi: indexul care corespunde datei de început a perioadei de facturare; 

Index nou: indexul care corespunde datei de sfârșit a perioadei de facturare; 

Energia reactiva: o formă de energie suplimentară care serveşte pentru producerea şi întreţinerea câmpurilor 

magnetice şi care este consumată, pe lângă energia electrică activă, de receptoarele electrice prevăzute cu 

bobinaje; 

Contribuția pentru cogenerarea de inalta eficienta reprezinta o suma datorata lunar de fiecare consumator 

de energie electrica, pentru promovarea si dezvoltarea producerii de energie in sistem de cogenerare de inalta 

efecienta; 

Valoarea contributiei se determina de catre ANRE, baza Metodologiei de determinare si monitorizare a 

contributiei pentru cogenerarea de inalta eficienta aprobate prin ordin ANRE. 

Certificate verzi: Certificatul verde este un titlu care atesta producerea de energie electrica din surse 

regenerabile de energie. 

Valoarea certificatelor verzi (Valoare CV) evidentiata pe factura se va calcula, conform legii, dupa urmatoarea 

formula: Valoare CV = Cantitatea de energie facturata (MWh) x Pret unitar CV (lei/ MWh). 
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Valoarea certificatelor verzi va fi regularizata in anul urmator, in functie de cota anuala realizata si pretul la 

care au fost tranzactionate efectiv certificatele verzi, in concordanta cu prevederile art. 1 alin. 6) din Legea 

nr.134/2012, conform caruia „pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizorii de energie 

electrica si producatorii vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior, respectiv cota 

anuala stabilita de catre ANRE, energia electrica facturata si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi 

utilizate de catre furnizor pentru anul anterior". 

Prin cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi se intelege cota de achizitie de certificate verzi 

impusa anual furnizorilor de energie electrica, in conformitate cu prevederile Legii nr.134/2012 care 

modifica si completeaza Legea nr. 220/2008. Cota estimativa de certificate verzi este stabilita trimestrial de 

catre ANRE. 

Achitarea contravalorii sumelor facturate pentru certificate verzi trebuie efectuata in aceleasi termene si in 

aceleasi conditii cu cele prevazute pentru plata energiei electrice in contractele de furnizare a energiei 

electrice incheiate intre parti, contracte care isi mentin valabilitatea conform reglementarilor ANRE. 

Acciza este taxă specială aplicată consumului de energie electrică, destinată bugetului de stat, prevăzută de 

Codul fiscal aprobat cu Legea 571/2003, cu modificãrile și actualizările ulterioare, la Titlul VII “Accize șialte 

taxe speciale”. În cazul energiei electrice, plata taxei de către consumatorii a acestui produs se face prin 

factura de energie electrică, odată cu plata contravalorii energiei electrice consumate, iar virarea accizelor 

la bugetul de stat se face de către furnizorul de energie electrică. 

 

5. Determinarea cantitatilor facturate 

Art.8. Cantitatile de energie electrica 

Cantitatea de energie electrica activa  se determina ca diferenţa între indexul nou si indexul vechi, citite de 

către distribuitor, sau transmise de client, iar în lipsa acestora, pe baza unui consum estimat conform istoricului 

de consum.  

In cazul în care au fost emise anterior facturi de estimat, la citirea contorului de catre client sau distribuitor, 

energia estimata anterior se scade din factura de regularizare. 

In cazul grupurilor de masurare conectate în montaj semidirect/indirect, cantitatea de energie se determina 

prin diferenţa de indexuri înmulţită cu constanta grupului de măsurare (calculate în functie de raportul de 

transformare al transformatoarelor de curent, al transformatoarelor de tensiune). 
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În cazul în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare patrimoniala a instalaţiilor electrice, 

consumul corespunzător indexurilor citite se majorează sau se diminuează, după caz, cu cantitatea de energie 

electrică activa şi reactiva corespunzatoare pierderilor de energie electrica din elementele de reţea cuprinse 

între cele doua puncte. 

În cazul în care se constată că grupul de măsurare a fost defect sau cu eroare de înregistrare în afara limitelor 

prevăzute în reglementări, precum şi în alte cazuri de neînregistrări/înregistrări eronate ale consumului, energia 

electrică facturată se recalculează în conformitate cu prevederile legale in vigoare.  

 

6. Determinarea valorii certificatelor verzi facturate 

Art.9. Facturarea certificatelor verzi: 

a) În conformitate cu Legea nr. 122/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 387/03.06.2015, s-a modificat 

modul de facturare al certificatelor verzi, astfel: „valoarea certificatelor verzi, facturată separat faţă de 

tarifele/ preţurile pentru energia electrică, precizându-se temeiul legal, prezintă produsul dintre valoarea 

cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de către ANRE, cantitatea de 

energie electrică facturată (MWh) şi preţul certificatelor verzi (RON/CV), calculat ca preţ mediu ponderat al 

tranzacţiilor din Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi în luna anterioară lunii de facturare sau ultima 

medie ponderată lunară disponibilă.”.  

b) Regularizarea anuală a certificatelor verzi se va realiza până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui 

an pentru cantităţile de energie consumate în anul anterior, în conformitate cu cota anuală finală publicată 

de către ANRE pe site-ul propriu şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi pentru anul precedent. În 

cazul în care din regularizarea Certificatelor Verzi rezultă o valoare pozitiva, aceasta va fi platită de către 

Consumator Furnizorului. În cazul în care din regularizarea Certificatelor Verzi rezultă o valoare negativă, 

aceasta va fi platită de către Furnizor Consumatorului. 

- factura de energie electrica va contine ca pozitie separata si valoarea certificatelor verzi. Aceasta 

valoare se determina ca produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi 

(CV/Mwh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (Mwh) si pretul mediu 

ponderat al certificatelor verzi stabilit conform legislatiei in vigoare. 
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- factura de regularizare a costurilor cu certificatele verzi. Factura se emite dupa  stabilirea de catre 

ANRE a cotei anuale finale obligatorii de achizitie de certifcate verzi, de regula pana la 1septembrie  al 

fiecarui an, pentru consumul inregistrat in anul anterior. Mecanismul de regularizare este urmatorul: 

 in baza cotei finale obligatorii stabilita de ANRE pentru anul precedent, furnizorul determina valoarea 

costurilor reale inregistrate de furnizor cu achizitia certificatelor verzi pentru energia electrica furnizata in 

anul anterior consumatorului. Numarul de certificate verzi pe care furnizorul este obligat sa le achizitioneze 

in fiecare an este egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii, stabilita de ANRE conform 

reglementarilor in vigoare si cantitatea de energie electrica furnizata in acel an consumatorului, exprimata 

in MWh; 

 in baza facturilor emise catre consumator, furnizorul determina  valoarea  costurilor cu certificatele verzi  

care a fost recuperata de la consumator pe parcursul anului anterior in baza legislatiei in vigoare; 

▪valoarea facturii de regularizare a costurilor cu certificatele verzi  se determina ca  diferenta dintre  

valoarea costurilor reale inregistrate de furnizor cu achizitia certificatelor verzi pentru energia electrica 

furnizata in anul anterior si valoarea  costurilor cu certificatele verzi  recuperata de la consumator pe 

parcursul anului anterior. 

 

Art.10  Determinarea pretului certificatelor verzi 

La emiterea facturilor de certificate verzi, se vor respecta prevederile actelor normative in vigoare, astfel încât: 

- sa nu se efectueze rotunjiri ale prețului unitar al certificatului verde sau al prețului mediu ponderat stabilit de 

OPCOM; 

- sa nu se utilizeze prețul de achiziție al certificatului verde. 

 

Art.11 Stabilirea energiei electrice cand au loc modificari a cotei obligatorii, a  termenilor acordului de 

exceptare sau al pretului certificatelor verzi verzi 

In situația modificării pe parcursul anului calendaristic a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi, a 

acordurilor de exceptare sau a prețului certificatelor verzi, se va utiliza pentru determinarea cantităților de 

energie electrica necesare stabilirii obligațiilor de plata doar cantitățile rezultate din citirea indexelor 

contoarelor de decontare. In fiecare din aceste situații nu se va utiliza energia electrica estimata. 
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Art. 12  Stabilirea modului de calcul a contravalorii certificatelor verzi in cazul unei suspiciuni de sustragere 

de energie electrica  

Deoarece sustragerea de energie electrica este infracțiune, iar stabilirea cantității de energie electrica se 

stabilește de instanta judecătorească, pentru determinarea prejudiciului aferent certificatelor verzi, cantitatea 

de energie electrica ce sta la baza facturării este cea corespunzătoare dispozițiilor cuprinse in hotărârea 

judecătorească definitiva si in condițiile stabilite de aceasta hotărârea judecatoreasca definitiva si irevocabila. 

 

Art. 13. Contravaloarea CV se facturează consumatorilor finali, de către SC  STOCK ENERGY SRL pentru energia 

electrică furnizata si facturată acestora în intervalul de facturare. Contravaloarea  CV  fiind evidentiata  distinct 

pentru fiecare consumator, în cadrul facturii emise pentru energie electrică.  

▪ Intervalul de facturare a contravalorii CV este același cu cel de facturare a energiei electrice. 

 În fiecare factură de energie electrică emisă consumatorilor finali, SC STOCK ENERGY SRL electrică 

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 nicio 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. 14. – În cazul modificării cotei anuale obligatorii estimate de achiziție de CV în interiorul unui interval de 

facturare, valoarea CV 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 
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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 energiei electrice facturate în intervalul de facturare  proportional cu numărul de zile 

calendaristice cuprins între data de începere a intervalului de facturare și ziua anterioara datei la care cota 

estimată de CV se modifică, respectiv intre data la care se modifică cota estimată de CV și 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. 15. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 13 lit. a), în cazul consumatorilor industriali electro-intensivi 

beneficiari ai acordurilor pentru exceptare de la plata unui procent din numărul de CV aferent cotei obligatorii 

estimate de achiziție de CV emise în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de 

ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru 

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

completările ulterioare, SC STOCK  ENERGY SRL facturează acestora contravaloarea CV pentru cantitatea de 

energie electrică rezultată prin diminuarea cantității de energie electrică facturată cu cantitatea de energie 

electrică exceptată în intervalul de facturare respectiv, cu aplicarea prevederilor art. 14, dacă este cazul. 

(2)  Prevederile alin. (1) se aplică pentru locurile de consum pentru care consumatorul industrial electro-intensiv 

deține acordul de exceptare de la plata unui procent din numărul de CV aferent cotei obligatorii estimate de 

achiziție de CV.   

(3) În situația în care, pentru consumatorii industriali electro-intensivi prevăzuți la alin. (1),  în interiorul intervalului 

de facturare: 

a) acordul de exceptare intră în vigoare, sau 

b) acordul de exceptare își încetează aplicabilitatea, sau 

c) se modifică procentul de exceptare, 

SC  STOCK ENERGY SRL facturează acestora contravaloarea CV prin aplicarea prevederilor art. 14 pentru cantitatea 

de energie electrică rezultată prin diminuarea cantității de energia electrică facturată cu cantitatea de energie 

electrică exceptată pentru fiecare perioadă din interiorul intervalului de facturare.  
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Art. 16. – (1) Factura de energie electrică emisă consumatorilor finali de către SC  STOCK  ENERGY SRL  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. 14, 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. 14, dacă este cazul; 

c) prețul unitar calculat ca produs al elementelor de calcul prevăzute la art. 13 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;  

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/publicate de OPCV pe site-ul propriu 

aplicabil/aplicabile în intervalul de facturare, în lei/CV și utilizat/utilizate în calculul prețului unitar 

prevăzut la  lit. c). 

 

(3)    Daca in intervalul de  facturare a contravalorii CV, sunt utilizate fie preturi medii ponderate  ale tranzactiilor 

incheiate pe piata centralizata anonima spot  de  CV  din luna anterioara diferite, fie cote ocbligatorii estimate 

de achizitie de CV diferite, atunci facturarea contravalorii CV se realizeaza distinct, pe intervale in care  se aplica 

aceeasi cota obligatorie estimata  de achizitie de  CV  si acelasi pret mediu  ponderat al tranzactiilor incheiate pe 

piata  centralizata anonima spot de CV din luna anterioara. 
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(4)  Informațiile prevazute la alin. (2) lit a) - d) și lit. e) pct. ii) vor detaliate intr-o anexa la factura, 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 (2), lit. b), pentru care se facturează CV se calculează ca 

diferență între cantitatea totală de energie electrică facturată  în intervalul de facturare a energiei electrice 

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,daca este cazul, precizându-se formula/formulele de calcul și calculele numerice aferente locului 

de consum;  

b)  prețul  unitar prevăzut la alin. (2), lit. c), precizându-se formula de calcul și calculul numeric efectiv, 

după cum urmează: 

p = CCV * pmpPCSCV [lei/U.M], 

unde: 

 

 p     = prețul unitar, în lei/UM, 

CCV   = cota obligatorie estimată de achiziție CV, în CV/UM, 

pmpPCSCV  = reprezintă prețul mediu ponderat al tranzacțiilor încheiate pe piața centralizată anonimă 

spot de CV din luna anterioară, publicat de OPCV pe site-ul propriu aplicabil în intervalul de facturare, 

în lei/CV, 

UM  = unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv kWh sau MWh. 

 

5.SC STOCK   ENERGY SRL pune la dispozitia consumatorului final informațiile prevăzute la alin. (4) aferente 

fiecarui interval de facturare dintr-un an calendaristic, în format electronic  sau pe suport hârtie, pentru situația 

în care nu există mijloace electronice în activitatea de informare a consumatorilor, odata cu detalierea  

informatiilor aferente  regularizarii contravalorii CV pentru anul calendaristic respectiv. 

6) În situația în care consumatorul final solicita detalierea inforrmatiilor prevazute la alin. (4), aferente 

facturarii CV  pentru un anumit interval anterior de facturare, SC STOCK  ENERGY SRL, pune la dispozitia acestuia 

informatiile respective conform solicitarii, in format electronic sau pe suport  hartie pentru situatia in care nu 



 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

16 
 

Stock 

Energy 

exista mijloace electronice in activitatea de informare a consumatorilor, in termen de 15 zile calendaristice de la 

data inregistrarii solicitarii. 

7) În situația în care un operator de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar,  revinde 

energia electrice achiziționata de la un furnizor de energie electrică către consumatori finali de energie electrică 

racordați la rețeaua sa de distribuție a energiei electrice, acesta facturează consumatorilor finali de energie 

electrică contravaloarea certificatelor verzi ca poziție distinctă în factura de energie electrică emisă, prin aplicarea 

pretului unitar al CV  prevazut la  alin. (2),  lit (c), utilizat de furnizorul de energie electrică în factura emisă 

operatorului de distribuție în intervalul de facturare respective, precizand informatiile prevazute la alin (2), 

impreuna cu explicatiile prevazute la alin (4).  

 

Art. 17. – (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, iar SC STOCK ENERGY SRL  introduce poziții distincte pentru 

următoarele elemente: 

a) valoarea CV aferente energiei electrice facturate 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), luat in 

considerare la determinarea valorii CV în facturile inițiale de energie electrică. 

2) In facturile de energie electrica prevazute la alin. (1), SC STOCK  ENERGY  SRL precizeaza informatiile mentionate 

la Art.16, urmand ca, la momentul detinerii elementelor de calcul necesare regularizarii  contravalorii CV  pentru 

anul in care a fost furnizata energia electrica, SC STOCK  ENERGY SRL sa procedeze la regularizarea  acesteia 

conform prevederilor Art. 19 

3)In cazul facturilor de  regularizare a energiei electrice facturate cu cote obligatorii de achizitie de CV diferite in 

interiorul unui  interval de facturare , prevederile alin.(1), se aplica cu utilizarea algoritmului descris la Art.14. 

7. Regularizarea certificatelor verzi 

Art. 18. – (1) În vederea regularizării anuale a contravalorii CV, în perioada de regularizare,  SC STOCK  ENERGY  SRL  

are  urmatoarele obligatii: 
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 a) notifica OPCV asupra codurilor numerice ale CV pe care dorește să le utilizeze pentru îndeplinirea cotei 

obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior; 

 b) determina prețul mediu ponderat al CV utilizate de acesta pentru îndeplinirea cotei obligatorii de 

achiziție de CV pentru anul anterior, în baza situației codurilor CV notificate către OPCV, 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) În situația în care furnizorul de energie electrică nu notifică OPCV codurile numerice ale CV pe care dorește să le 

utilizeze pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul anterior, furnizorul 

determină prețul prevazut  la alin. (1) lit. b) după data de 1 aprilie a anului în care se realizează regularizarea, 

având în vedere CV cu starea “CV consumate” din contul propriu din RCV pentru anul anterior. 

(3) În toate cazurile în care prețul determinat la alin. (1) lit. b) sau la alin. (2) rezultă ca este 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. 19. – (1) Regularizarea anuală a contravalorii CV utilizate pentru cota de CV a anului anterior este realizată de 

către SC STOCK  ENERGY SRL după încheierea procesului de facturare a energiei electrice furnizate consumatorilor 

finali în anul anterior. 

(2) În facturile de energie electrică emise consumatorilor finali de către SC  STOCK   ENERGY SRL, regularizarea 

anuală a contravalorii CV utilizate pentru cota de CV a anului anterior este evidențiată distinct si se realizeaza in 

perioada de regularizare anuala a CV. 

(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 al Presedintelui 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, stabilit conform prevederilor art. 18  (lei/CV). 
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Art. 20. –   (1) În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea anuală a contravalorii CV, pe lângă 

informațiile prevăzute la Art. 16 alin. (2)  pentru facturarea curentă a contravalorii CV, furnizorii de energie 

electrică includ informațiile referitoare la regularizarea anuală a contravalorii CV pentru anul anterior, precizând 

următoarele:  

a) valoarea CV calculată conform prevederilor Art. 19 alin. (3), cu respectarea regulii de calcul prevazut la Art 

16. alin (2), lit (d), rotunjită la două zecimale, cu semnul plus, în lei, cu detalierea acesteia după cum 

urmează: 

i) perioada pentru care se realizează regularizarea contravalorii CV, cuprinsă între 1 ianuarie-31 

decembrie ale anului anterior; 

ii) cantitatea de energie electrică furnizată în anul anterior (KWh sau 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 prin aplicarea Art. 14, dacă este cazul; 

iii) prețul unitar calculat ca produs al elementelor de calcul prevăzute la Art. 19 alin. (3) lit. b) și c), 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 prezentarea elementelor de la Art. 16 alin. (2) lit. a)-d), 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 aplicabile. 

(4) Informațiile de la alin. (1) lit. a) vor fi explicitate, intr-o anexa la factura ,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 
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cotei obligatorii de achiziție de CV în baza acordului de exceptare emis pentru locul de consum 

respectiv,daca este cazul, 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], 

 

p     = prețul unitar, în lei/UM, 

CCV   = cota obligatorie de achiziție CV pentru anul anterior , în CV/UM, 

pmpCV  = prețul mediu ponderat al CV utilizate pentru indeplinirea obligatiei de CV 

corespunzatoare CCV,  in lei/CV, 

UM  = unitatea de măsură a energiei electrice, respectiv kWh sau MWh. 

 

(5) Informațiile prevăzute la alin. (4) vor fi puse la dispoziția consumatorului final, în format electronic, sau pe 

suport hârtie , pentru situația în care nu există mijloace electronice în activitatea de informare a consumatorilor, o 

data pe an. 

(6) În facturile de energie electrică în care se realizează regularizarea contravalorii CV de către  operatorul de 

distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, la consumatorii finali de energie electrică racordați la 

rețeaua sa de distribuție a energiei electrice în cadrul procesului de revânzare a energiei electrice achiziționate de 

la mai mulți furnizori de energie electrică, prețul unitar de la alin. (1) lit. a), pct. iii) se calculează ca produs dintre 

cota anuală obligatorie de achiziție de CV aplicabilă anului anterior și prețul mediu ponderat al CV utilizat la 

regularizare calculat ca medie ponderată a prețurilor medii ponderate utilizate de furnizorii de energie electrică 

respectivi în facturile de regularizare a contravalorii CV emise operatorului de distribuție cu cantitățile de energie 

electrică furnizate acestuia în intervalul de facturare  respectiv. 

(7) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (6), operatorul de distribuție, altul decât operatorul de 

distribuție concesionar precizează atât informațiile prevazute la alin. (1), cât și explicațiile de la alin. (4) care trebuie 

să cuprindă și modul de calcul al prețului mediu ponderat al CV utilizat la regularizare, cu informarea 
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consumatorilor asupra cantităților de energie electrică și prețurilor medii ponderate ale CV utilizate în facturile în 

care se realizează regularizarea contravalorii CV de către furnizorii de energie electrică.     

 

Art. 21. -  Penalitățile/amenzile aplicate societatii SC STOCK  ENERGY SRL pentru neîndeplinirea obligației legale de 

achiziție de CV la nivel de trimestru/an de analiză, precum și cele care decurg din încălcarea prevederilor legislației 

primare și a reglementărilor aferente pieței de CV nu se facturează consumatorilor finali, acestea fiind suportate 

integral de catre SC  STOCK   ENERGY  SRL. 

 

8. Raportări 

Art. 22. – SC   STOCK  ENERGY   SRL,   transmite la  ANRE  următoarele informații: 

a) până la data de 31 martie a fiecărui an, date privind facturarea lunară a contravalorii CV pentru anul anterior 

aferente energiei electrice facturate, prin completarea machetei prevăzute în Anexa nr. 1, in format pdf si 

excel.   În situația în care pentru un interval de facturare sunt emise facturi de regularizare a energiei electrice 

facturate inițial, la completarea machetei prevăzută în Anexa 1, se utilizează datele din facturile de regularizare 

a energiei electrice; 

b) până la data de 30 septembrie a fiecărui an, date privind regularizarea anuală a contravalorii CV aferente 

anului anterior, prin completarea machetei prevăzută în Anexa nr. 3, în format pdf și excel. 

 

9. Modalitaţi de comunicare si informarea clientilor finali: 

 
Phone: +40 31.436.25.09 
Fax: +40 31.436.25.09 
E-mail: contact@stockenergy.ro 

Adresă de corespondență: Bd. Natiunile Unite nr.1, bl.108A, et.5, B5, sector 5, Bucuresti, codul postal 050121 

 

Informarea clienţilor finali 

Punctul de informare: 

Furnizorul  are obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali care au dreptul de a beneficia/beneficiază de 

furnizarea de energie electrică de un punct  de contact pentru informarea cu privire la contractele de furnizare a 
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energiei electrice , la drepturile pe care le au, unei pagini de internet proprii, a unei adrese de e-mail, a  unui 

număr de fax, destinate relaţiei cu clienţii finali; 

a) condiţiile generale privind contractarea, inclusiv durata contractului, condiţiile de reînnoire şi renunţare la 

serviciul de furnizare a energiei electrice,  

b) o informare privind dreptul de a alege furnizorul; 

c) o informare privind procesul de schimbare a furnizorului 

d) contractele-cadru de furnizare a energiei electrice  

e) ofertele-tip; 

f) formularele de cerere, documentele şi etapele necesare pentru încheierea contractului de furnizare; 

g) măsurile de protecţie oferite pentru clienţii vulnerabili; 

h) preţurile/tarifele reglementate pentru energia electrică 

i) preţurile/tarifele aplicate pentru alte servicii asigurate, asociate alimentării cu energie  

j) cea mai recentă etichetă a energiei electrice furnizate; 

k) modalităţile de acordare a despăgubirilor pentru daunele provocate clientului final din culpa furnizorului 

sau a OR; 

l) modalităţile de soluţionare a neînţelegerilor precontractuale şi a celor apărute pe parcursul derulării 

contractului 

m) răspunsurile la întrebările adresate cel mai frecvent; 

n) recomandările referitoare la utilizarea eficientă a energiei electrice:  

o) informaţii privind datele de contact ale organizaţiilor clienţilor finali şi ale companiilor de servicii 

energetice, inclusiv adresele paginilor de internet unde se pot obţine recomandări privind măsurile de 

îmbunătăţire a eficienţei energetice, 

p)  specificaţii tehnice obiective privind echipamentele energetice etc.; 

q) condiţiile generale de acces la serviciile de energie electrică şi de utilizare a acestora; 

r) legătura cu pagina de internet a ANRE dedicată clienţilor finali de energie electrică; 

s) legăturile cu paginile de internet ale OR unde sunt publicate informaţiile de interes pentru clienţii finali, 

respectivindicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie, întreruperile programate. 
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10.Masuri tranzitorii  

Art. 23 –  (1) Regularizarea contravalorii certificatelor verzi la consumatorii finali de energie electrică pentru anul 

de analiză 2018 se realizează de către SC  STOCK  ENERGY SRL in facturile de energie electrica, în perioada cuprinsă 

între 1 aprilie și 1 septembrie 2019 exclusiv. 

(2) În vederea regularizării contravalorii certificatelor verzi prevăzute la alin. (1), SC STOCK   ENERGY SRL are 

urmatoarele obligatii: 

 a) stabileste numărul certificatelor verzi utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de 

certificate verzi pentru anul 2018, aferente perioadelor 1 ianuarie – 31 iulie 2018 (t1), respectiv 1 august – 31 

decembrie 2018 (t2), după cum urmează: 

i)  pentru situația în care SC STOCK  ENERGY SRL a achiziționat numărul de certificate verzi necesare 

pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi pentru anul 2018, ca produs intre 

cantitatea de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate verzi, exprimată in MWh, raportată 

conform Anexei nr. 3 la Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate 

verzi, aprobată prin Ordinul ANRE  nr. 157/2018, aferentă fiecărei perioade din anul 2018, t1 și respectiv 

t2 și cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2018 stabilită prin ordin ANRE, 

corespunzătoare fiecăreia dintre perioadele t1, respectiv t2,  

ii) pentru situația în care SC STOCK ENERGY SRL  nu a achiziționat numărul de certificate verzi necesare 

pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi pentru anul 2018, prin înmulțirea 

numărului de certificate verzi achiziționate cu raportul dintre numărul de certificate verzi necesar a fi 

achiziționate de respectivul furnizor de energie electrică pentru fiecare perioadă t1, respectiv t2 a anului 

2018 și numărul total de certificate verzi necesar a fi achiziționate pentru anul 2018;  

b) stabileste codurile numerice ale certificatelor verzi prevăzute la lit. a), în funcție de certificatele verzi cu 

starea “CV consumate” pentru anul 2018 din contul propriu din Registrul Certificatelor Verzi, pe perioadele t1, 

respectiv t2; 

c) determina  prețurile medii ponderate ale certificatelor verzi utilizate conform lit. b) pentru îndeplinirea 

cotei obligatorii de achiziție de certificatelor verzi pentru anul 2018, aferente perioadelor t1, respectiv t2, calculate 

cu patru zecimale, ca raport dintre: 

 i) contravaloarea certificatelor verzi efectiv utilizate pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de 

certificate verzi pentru anul 2018 aferentă fiecăreia dintre cele două perioade t1 și t2  și  
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ii) numărul de certificate verzi necesar a fi achiziționate de catre SC  STOCK  ENERGY SRL pentru 

îndeplinirea integrală a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2018, aferentă 

fiecăreia dintre cele două perioade t1 și t2.  

(3) Numărul de certificate verzi necesar a fi achiziționate de catre SC  STOCK ENERGY SRL pentru îndeplinirea 

integrală a cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2018 se determină, după cum urmează: 

a) pentru perioada t1, ca produs între cantitatea de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate 

verzi raportată conform Anexei nr. 3 la Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate 

verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018 și cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2018 

stabilită prin ordin ANRE, pentru perioada t1; 

b) pentru perioada t2, ca produs între cantitatea de energie electrică cu obligație de achiziție de certificate 

verzi raportată conform Anexei nr. 3 la Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate 

verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 157/2018 și cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2018 

stabilită prin ordin ANRE, pentru perioada t2. 

c) numărul de certificate verzi prevăzut la lit. b) este rotunjit astfel încât, din însumarea acestuia cu cel 

prevăzut la lit. a) să rezulte numărul total de certificate verzi necesar a fi achiziționate pentru anul 2018 publicat de 

ANRE. 

 

Art. 24 - Prețul mediu ponderat al tranzacțiilor din sesiunile de tranzacționare pe piața centralizată de certificate 

verzi din perioada 1 ianuarie – 31 iulie 2018, respectiv din perioada  1 august – 31 decembrie 2018 este calculat de 

OPCV, cu patru zecimale, ca valoare medie ponderată a prețurilor de închidere din sesiunile de tranzacționare din 

piața centralizată anonimă spot de CV pentru fiecare perioadă, și publicat de acesta pe site-ul propriu până la data 

de 31 ianuarie 2019. 

Art. 25. - În cazul în care oricare dintre prețurile determinate potrivit art. 23 alin. (2) lit. c) de către SC  STOCK  

ENERGY SRL  pentru fiecare perioada  t1, respectiv t2 a anului 2018, rezultă ca este mai mare decât prețul mediu 

ponderat al tranzacțiilor cu certificate verzi prevăzut la Art. 24 pentru perioada respectivă, regularizarea 

contravalorii certificatelor verzi pentru fiecare dintre perioadele  t1, respectiv t2, în care se înregistrează această 

situație se realizează la prețul mediu ponderat prevăzut la Art. 24  pentru perioada respectivă. 

 

 



 

 
SC  STOCK  ENERGY  SRL 
Procedura de  facturare  si raportare  a  certificatelor verzi 

 
 

Editia: 29.09.2020 

 

24 
 

Stock 

Energy 

11.Masuri finale 

Art. 26. - (1) În situația corectarii  consumului de energie electrica inregistrat eronat de catre grupurile de 

masurare a energiei electrice pentru anul anterior, in conformitate cu reglementarile in vigoare si pentru care 

ANRE a stabilit gradul de realizare a cotei obligatorii de achizitie de CV, contravaloarea CV aferente energiei 

electrice efectiv furnizate se facturează distinct, iar  SC  STOCK  ENERGY SRL  stabilește valoarea acestora  prin 

utilizarea cotei obligatorii de achizitie de CV  prevazute la Art .19 alin.(3), lit (b) si a pretului mediu ponderat al CV 

stabilit conform prevederilor Art.18 , aplicabile la data  la care energia electrica a fost efectiv  furnizata. 

(2) Modul de calcul al contravalorii CV  prevazut la  alin. (1), se aplica si pentru situatia  in care citirile grupurilor de 

masurare a energiei electrice  pentru anul de analiza se realizeaza dupa stabilirea de catre ANRE a gradului de  

realizare  a cotei obligatorii de achizitie de CV. 

(3) În situația identificării unor cazuri de neînregistrare 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,  SC STOCK  ENERGY SRL  

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 furnizate  se facturează distinct, prin utilizarea cotei obligatorii  de 

achizitie de CV prevazute la Art. 19, alin(3),lit (b), si a pretului mediu ponderat al CV stabilit conform prevederilor 

Art.  18, aplicabile la data  la care energia electrica a fost efectiv furnizata. 

(4).Pentru situatiile prevazute la alin .(1)÷(3), SC  STOCK  ENERGY  SRL  raporteaza la ANRE, pana la data de 31 

ianuarie a fiecarui an t, corectiile la energiile electrice furnizate in anul t-2 si luate in  considerare  la  stabilirea 

gradului  de  realizare  a cotei obligatorii  de  achizitie  de CV pentru anul t-2. 

(5). In cazul unei  suspiciuni de  sustragere de energie electrica, modul de calcul al contravalorii CV prevazut la 

alin.(1), se aplica si pentru determinarea prejudiciilor aferente CV, iar decontarea acestora,  se realizeaza odata cu 

cu cele aferente energiei electrice, conform dispozitiilor cuprinse in hotararea  judecatoreasca definitiva  si in 

conditiile stabilite de aceasta. 

12.ANEXE 

Anexele nr. 1 si 3, fac parte integrantă din prezenta procedură 
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Anexa nr. 1 la procedură 
   
   

 Furnizorul de energie electrica: SC STOCK  ENERGY SRL  
  

Anul de raportare:  

       

 
 

Facturarea contravalorii certificatelor verzi la consumatorii finali  

       

Lună 
calendaristi

că 
din anul 
anterior  

 
Energie electrică 

neexceptată 
facturată/regulariz

ată pentru anul 
anterior  

 
[MWh] 

Energie electrică 
exceptată 

facturată/regulari
zată pentru anul 

anterior 

Elemente de calcul pentru 
facturare certificate verzi 

Contravaloare certificate 
verzi facturate  

Cota estimată 
certificate 

verzi  pentru 
anul anterior 

Preţ mediu 
certificate 

verzi utilizat in 
facturi 

 [MWh] [CV/MWh]  [lei/CV]  [lei] 

0 1 2 3 4 5=1*3*4 

Luna 1           

Luna 2           

Luna 3           

Luna 4           

Luna 5           

Luna 6           

Luna 7           

Luna 8           

Luna 9           

Luna 10           

Luna 11           

Luna 12           

TOTAL          
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Anexa nr. 3 la procedură 

 
 

Regularizarea anuală a contravalorii certificatelor verzi la consumatorii finali  
 

  
Furnizorul de energie electrica:  SC STOCK  ENERGY  SRL  
 
Anul de raportare:   

Energie 
electrică 

neexceptat
ă 

furnizată în 
anul 

anterior la 
consumator

i finali 
[MWh] 

Perioada 
emiterii 

facturilor de 
regularizare CV  

Elemente de calcul pentru regularizarea 
certificatelor verzi pentru anul anterior Contravaloarea  

certificatelor verzi 
utilizate pentru anul 

anterior 

Cota obligatorie de  
certificate verzi pentru 

anul anterior 

Preţ mediu 
certificate verzi 

utilizat de furnizor 
pentru anul anterior 

 [CV/MWh]  [lei/CV]  [lei] 

1 

 
 

2 3 4 5=1*3*4 

 
 

 
   

 
 

 
   


