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REFERAT DE APROBARE 

 
Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea Procedurii 
de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile 

industriale și municipale, utilizată în producerea de energie electrică din 
surse regenerabile de energie  

 
 

Utilizarea energiei electrice din surse regenerabile împreună cu creșterea eficienței 

energetice și controlul consumului de energie constituie principalele componente ale 

pachetului de măsuri pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru 

respectarea Protocolului de la Kyoto la Convenția- cadru a Organizației Națiunilor Unite 

privind schimbările climatice și a altor angajamente.  

Propunerile din cadrul pachetului de reformă a Comisiei Europene  „Energie curată 

pentru toți europenii”- noiembrie 2016, sunt menite să arate că tranziția către o 

energie curată este sectorul de creștere al viitorului. UE are avantajul de a putea utiliza 

politicile de cercetare, dezvoltare și inovare pentru a transforma această tranziție într-

o oportunitate industrială concretă. Mobilizând anual importante investiții publice și 

private, acest pachet poate genera o creștere de până la 1 % a PIB-ului de-a lungul 

următorului deceniu și poate crea 900 000 de noi locuri de muncă. 

Aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

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

ulterioare contribuie la atingerea ponderii de 24% a energiei din surse regenerabile din 

cantitatea de energie pe care o va consuma România în anul 2020, prevedere stipulată 

în ANEXA I din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 

aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, cu 

modificările ulterioare. 

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiază de 

sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege numai dacă dețin certificate de 

origine pentru biomasa utilizată în producerea de energie electrică. Certificatele de 

origine pentru biomasa provenită din deșeurile industriale și municipale se emit de 

către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului prin agențiile județene 

pentru protecția mediului, respectiv prin Administrația Rezervației Biosferei “Delta 

Dunării”. 
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Procedura de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile 

industriale și municipale utilizată în producerea de energie electrică din surse 

regenerabile de energie este elaborată pentru aplicarea prevederilor Art. 3 alin. (9), 

alin. (10) lit. a) și alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

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

modificările şi completările ulterioare. 

Procedura respectă cerințele legislației naționale care au transpus prevederile 

Directivelor Uniunii Europene privind promovarea utilizării energiei din surse 

regenerabile 

Prezentul referat de aprobare a fost elaborat luând în considerare: 

 Solicitarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, 

înregistrată la Direcția Gestiunea Deșeurilor și Substanțelor Periculoase cu nr. 

104761/27.09.2019 

 Art. 3 alin. (9), alin. (10) lit. a) și alin. (11) din Legea nr. 220/2008 pentru 

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile 

de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Față de cele prezentate, vă înaintăm spre aprobare proiectul de Ordin: „Procedura de 

emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deșeurile industriale si 

municipale, utilizată în producerea de energie electrică din surse regenerabile de 

energie” 

 

Cosmin Dorin TEODORU 
Director  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit:   Anda Oprea, consilier superior, Direcția Gestionarea Deșeurilor 
 


