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1. SCOP
Prezenta procedura operaţională, numita in continuare „Procedura”, are drept scop modul de
constituire, actualizare şi executare a garanţiilor financiare de catre plătitorii de contribuţie şi
producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin.
Procedura stabileste si defineste cadrul necesar pentru asigurarea lichidităţii financiare pentru
implementarea şi derularea schemei de sprijin de promovare a cogenerării de înaltă eficienţă pe
baza cererii de energie termică utilă.
2. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile prezentei proceduri se aplica de catre Autoritatea Naţională de Reglementare în
domeniul Energiei si C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. platitorilor de contribuţie şi producătorilor de
energie electrică şi termică în cogenerare care beneficiază de schema de sprijin.
3. PRINCIPII DE BAZĂ
Garanţia Financiară este documentul sub formă de Scrisoare de Garanţie Bancară de plată prin
care o Bancă garantă se angajează în mod irevocabil şi necondiţionat să plătească la
solicitarea scrisă a TEL orice sumă până la concurenţa cu cea maximă garantată şi trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să fie irevocabilă şi imediată;
b) să menţioneze în mod expres că este emisă în favoarea TEL;
c) să fie cu durata de valabilitate de 12 luni pentru plătitorii de contribuţie si pentru
producătorii beneficiari ai schemei de sprijin;
d) să fie exprimată în formǎ monetarǎ, respectiv lei, la valoarea stabilită de TEL în baza
prezentei proceduri.
4.
4.1

DEFINITII SI ACRONIME
Definitii :
Procedura - Procedura operaţională „Constituirea, actualizarea şi executarea garanţiilor
financiare pentru plătitorii de contribuţie şi producătorii de energie electrică şi termică în
cogenerare care beneficiază de schema de sprijin”;
Administrator al schemei de sprijin – Compania Nationala de Transport al Energiei
Electrice Transelectrica S.A./Societatea Comerciala OPCOM S.A.;
Platitori de contributie – consumatorii de energie electrica prin furnizorii acestora,
furnizorii pentru energia electrica consumata la locurile de consum proprii pentru care fac
autofurnizare si producatorii de energie electrica – atat pentru energia electrica
consumata la locurile de consum proprii cat si pentru energia electrica furnizata
consumatorilor racordati direct la barele centralelor si pentru care au incheiate contracte
de distributie/transport al energiei electrice;
Producator ce beneficiaza de schema de sprijin – producator de energie electrica in
centrale de cogenerare, care este inclus in Lista capacitatilor cu acreditare finala conform
Procedurii de avizare, a carui productie de energie electrica este calificata de ANRE ca
fiind in cogenerare de inalta eficienta, conform Regulamentului de calificare si care
livreaza energie electrica in retelele electrice ale Sistemului electroenergetic national
(SEN);
Contractul cu platitorul de contributiei – Contractul intre Administratorul schemei de
sprijin şi plătitorul de contribuție, pentru colectarea contribuţiei pentru cogenerare de înaltă
eficienţă;
Contractul cu producatorul beneficiar al schemei de sprijin – Contractul intre
producătorul de energie electrică si termica în cogenerare de înaltă eficienţă şi
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administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului
de regularizare a ante-supracompensarii şi restituirea bonusului necuvenit/
supracompensării;
Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul
energiei electrice aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 12/2015.
4.2

Acronime:
– Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei
– C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.
– Garanţie Financiară
– Contribuţia pentru cogenerare de inaltă eficienţă stabilită de ANRE prin
Ordin, exprimată în lei/kWh
CTEEf
– Cantitatea Totală lunară de energie electrică facturată de plătitorul de
contribuţie, exprimată în kWh
VMCTEEf – Valoarea medie a cantităţilor totale lunare de energie electrică facturate de
plătitorul de contribuţie pe ultimele 12 luni, pentru care există date, exprimată
în kWh
VMBL
– Valoarea medie a bonusurilor lunare primite de producătorul beneficiar al
schemei de sprijin pe ultimele 12 luni, pentru care există date, exprimată în lei
VMLBN
-Valoarea medie lunara a bonusului necuvenit primit de producătorul beneficiar
al schemei de sprijin pentru anul anterior
VMLS
- Valoarea medie lunara a supracompensarii stabilita de ANRE pentru anul
anterior
ANRE
TEL
GF
CCIE

5.
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
Legea nr. 222/2004 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele
contracte de garanţie financiară, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 219/2007 privind Promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică
utilă, cu modificările şi completările ulterioare.
HG nr. 1215/2009 privind Stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării
schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de
energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, cu
modificările şi completările ulterioare.
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 116/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind plata
bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi modul de
colectare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările şi
completările ulterioare.
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 117/2013 privind aprobarea Metodologiei de determinare
şi monitorizare a contribuţiei pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, cu modificările și
completările ulterioare.
Ordinul preşedintelui ANRE nr.119/2013 privind aprobarea contribuţiei pentru
cogenerarea de înaltă eficienţă şi a unor prevederi privind modul de facturare a acesteia,
cu modificările și completările ulterioare.
Ordinele preşedintelui ANRE privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru
energia electrică şi a preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă şi livrată din
centrale de cogenerare de înaltă eficienţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Ordinul preşedintelui ANRE nr. 28/2014 privind aprobarea Contractului-cadru dintre
Administratorul schemei de sprijin şi plătitorul de contribuție, pentru colectarea contribuţiei
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pentru cogenerare de înaltă eficienţă şi a Contractului-cadru dintre producătorul de
energie electrică si termica în cogenerare de înaltă eficienţă şi administratorul schemei
de sprijin pentru plata bonusului/bonusului neacordat/cuantumului de regularizare a antesupracompensarii şi restituirea bonusului necuvenit/ supracompensării, cu modificările și
completările ulterioare.
5.10 Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice
aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 12/2015 emis in conformitate cu dispozitiile
art.9 alin.(4) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012.
5.11 Legea nr.20/2015 pentru aprobarea OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in
domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei
nr. 21/1996,aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.20/2015.
6.
6.1

6.2

CONSTITUIREA GARANŢIEI FINANCIARE DE CĂTRE PLĂTITORUL DE
CONTRIBUŢIE
În cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată prevăzute în contractul cu plătitorul de
contribuţie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la termenul scadent de plată, TEL
solicită aprobarea de către ANRE, prin decizie a preşedintelui, de constituire a GF si a
valorii acesteia de catre plătitorii de contribuţie.
Solicitarea către ANRE este transmisă de TEL, spre ştiinţă și plătitorului de contribuţie.
ANRE va emite si va transmite decizia presedintelui ANRE, privind aprobarea constituirii
GF si a valorii acesteia de catre plătitorii de contribuţie care nu au respectat termenul
scadent de plata, indiferent daca acestia in intervalul de la solicitarea TEL conform
punctului 6.1 si aprobarea ANRE, isi achita datoriile restante.
Valoarea GF este egală cu dublul valorii rezultate ca produs între contribuţia pentru
cogenerare de inaltă eficienţă stabilită de ANRE prin Ordin, în vigoare la data termenului
scadent la care obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite de plătitorul de contribuţie,
exprimată în lei/kWh și valoarea medie a cantităţilor totale lunare de energie electrică
facturate pe ultimele 12 luni, pentru care există date, exprimată în kWh.

GF  2  CCIEac VMCTEEf



[lei]

unde:
CCIEac – Contribuţia pentru Cogenerare de Înaltă Eficienţă, în vigoare la data
termenului scadent la care obligaţiile de plată nu au fost îndeplinite de plătitorul
de contribuţie, stabilită de ANRE prin Ordin, exprimată în lei/kWh
12

VMCTEEf 

 CTEEf
i 1

n

i

[kWh]

în care:
CTEEfi - Cantitate Totală lunară de Energie Electrică Facturată, aferentă
lunii „i” exprimată în KWh,
n - numărul de luni din ultimele 12 pentru care există date.
6.3

6.4

In cel mult 2 (doua) zile lucrătoare de la data primirii deciziei emisa de ANRE, TEL
notifică plătitorului de contribuție obligatia de a constitui si a transmite GF în termen de
maxim 7 (sapte) zile lucrătoare de la data primirii notificării (data transmiterii notificarii prin
fax).
Dacă plătitorul de contribuţie nu constituie GF la termenul si in cuantumul stabilit la
punctele 6.2 si 6.3 si nu isi achita datoriile restante, TEL:

PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ

Constituirea, actualizarea şi executarea garanţiilor
financiare pentru plătitorii de contribuţie şi producătorii de
energie electrică şi termică în cogenerare care
beneficiază de schema de sprijin

Cod:
Pag. 7/9
Rev. 1

- notifică ANRE cu privire la neconstituirea GF de către plătitorul de contribuție în
vederea sancţionării contravenţionale inclusiv a analizării condiţiilor prevăzute in
Regulament;
- acţionează în instanţă plătitorul de contribuţie pentru recuperarea obligaţiilor de plată
neachitate.
7.
7.1

7.2
7.3

7.4

EXECUTAREA ŞI ACTUALIZAREA VALOARII GARANŢIEI FINANCIARE A
PLĂTITORULUI DE CONTRIBUŢIE
Pe perioada de valabilitate a GF, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată prevăzute în
contractul cu plătitorul de contribuție, în termen de 2 (doua) zile lucrătoare de la termenul
scadent de plată, TEL:
- transmite la banca emitentă a GF cererea de executare a GF în limita obligaţiilor de
plată neachitate;
- in cazul executarii garantiei financiare, notifică plătitorul de contribuţie pentru a reface
valoarea GF pana la recuperarea sumelor neachitate, inclusiv a penalitatilor .
Plătitorul de contribuţie transmite GF reconstituita/actualizata valabilă pentru 12 luni, în
original, la TEL în termen de 7 (sapte) zile lucrătoare de la notificarea TEL.
Dacă valoarea GF este mai mică decât obligațiile de plată neachitate, TEL:
-notifica plătitorul de contribuţie pentru a reface valoarea GF pana la recuperarea
sumelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente.
Dacă plătitorul de contribuţie nu reconstituie/actualizează GF la termenul si in cuantumul
stabilit la punctele 6.2 si 7.2 TEL:
- notifică ANRE cu privire la neconstituirea/neactualizarea GF de către plătitorul de
contribuţie în vederea sancţionării contravenţionale inclusiv a analizării condiţiilor
prevăzute în Regulament;
- acţionează în instanţă plătitorul de contribuţie pentru recuperarea obligaţiilor de plată
neachitate.

CONSTITUIREA GARANŢIEI FINANCIARE DE CĂTRE PRODUCĂTORUL BENEFICIAR
AL SCHEMEI DE SPRIJIN
8.1 În cazul in care producatorul inregistreaza obligatii de plata restante fata de TEL pentru
care nu are incheiata o conventie de esalonare la plata a datoriei sau nu are o solicitare
de compensare a datoriilor/creantelor reciproce, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la
termenul scadent, TEL solicită aprobarea de către ANRE, prin decizie a preşedintelui, de
constituire a GF si a valorii acesteia de catre producatorii beneficiari ai schemei de sprijin.
Solicitarea către ANRE este transmisă de TEL, spre ştiinţă și producatorului beneficiar al
schemei de sprijin.
8.2 Valoarea GF este egală cu suma valorilor medii lunare ale:
- bonusului acordat in anul anterior (bonusul acordat = bonusul lunar + bonusul
neacordat);
- bonusului necuvenit pentru anul anterior (va intra in formula in cazul in care este
neplatit);
- supracompensarii stabilita de ANRE pentru anul anterior, exprimată în lei(va intra in
formula in cazul in care este neplatita).
8.

GF = VMBL +VMLBN+VMLS

[lei]

12

VMBL 

VBL

i

i 1

n

, unde VBLi reprezintă valoarea bonusului aferent lunii i, exprimată
în lei
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n = numărul de luni din ultimele 12 în care producătorul a beneficiat de bonus

VMLBN 

VBN
, unde VBN reprezinta valoarea bonusului necuvenit pentru anul
n

anterior, exprimata in lei
n = numărul de luni din ultimele 12 în care producătorul a beneficiat de bonus

VMLS 

VS
, unde VS reprezinta valoarea supracompensarii stabilita de ANRE pentru
n

anul anterior si comunicata prin decizie, exprimata in lei
n = numărul de luni din ultimele 12 în care producătorul a beneficiat de bonus
8.3 In cel mult 2 (doua) zile lucrătoare următoare primirii aprobării de la ANRE, TEL notifică
producătorii beneficiari ai schemei de sprijin să constituie si sa transmita GF in termen de
maxim 7 (sapte) zile lucrătoare de la data primirii notificarii (data transmiterii notificarii prin
fax).
8.4 Dacă producătorul beneficiar al schemei de sprijin nu constituie GF la termenul si in
cuantumul stabilit la punctele 8.2 si 8.3 si nu isi achita datoriile restante, TEL:
- notifică ANRE cu privire la neconstituirea GF de către producătorul beneficiar al schemei
de sprijin în vederea sancţionării contravenţionale inclusiv a analizării condiţiilor prevăzute
în Regulament;
- actioneaza in instanta producătorul beneficiar al schemei de sprijin pentru recuperarea
obligatiilor de plata neachitate.
9. EXECUTAREA SI ACTUALIZAREA GARANŢIEI FINANCIARE A PRODUCĂTORULUI
BENEFICIAR AL SCHEMEI DE SPRIJIN
9.1 Pe perioada de valabilitate a GF, în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată prevăzute în
contractul cu producătorul beneficiar al schemei de sprijin, în termen de 2 (doua) zile
lucrătoare de la termenul scadent de plată a bonusului necuvenit și/sau supracompensării
stabilite de ANRE pentru anul anterior, TEL:
- transmite la banca emitentă a GF cererea de executare a GF în limita obligaţiilor de
plată neachitate;
- in cazul executarii garantiei financiare, notifică producătorul beneficiar al schemei de
sprijin pentru a reface valoarea GF pana la recuperarea sumelor neachitate, inclusiv a
penalitatilor .
9.2 Producătorul beneficiar al schemei de sprijin transmite GF valabilă pentru 12 luni, în original,
la TEL în termen de 7 (sapte) zile lucrătoare de la notificarea TEL.
9.3 Dacă valoarea GF este mai mică decât obligațiile de plată neachitate, TEL:
-notifica producătorul beneficiar al schemei de sprijin pentru a reface valoarea GF
pana la recuperarea sumelor neachitate, inclusiv a penalitatilor aferente.
9.4 Dacă producătorul beneficiar al schemei de sprijin nu reconstituie/actualizează GF la
termenul si in cuantumul stabilt la punctele 8.2 si 9.2, TEL:
- notifică ANRE cu privire la neconstituirea/neactualizarea GF de către producătorul
beneficiar al schemei de sprijin în vederea sancţionării contravenţionale, inclusiv a
analizării condiţiilor prevăzute în Regulament;
- acţionează în instanţă producătorul beneficiar al schemei de sprijin pentru
recuperarea obligaţiilor de plată neachitate.
10. INREGISTRARI
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10.1 Facturi emise catre platitorii de contributie/producatorii beneficiari ai schemei de sprijin;
10.2 Notificarea TEL a platitorilor de contributie/producatorilor beneficiari ai schemei de sprijin
ca urmare a neachitarii facturilor primite de la administratorul schemei de sprijin;
10.3 Solicitarea TEL către ANRE de aprobare, prin decizie a preşedintelui, de constituire a GF
si a valorii acesteia de catre plătitorii de contribuţie /producatorii beneficiari ai schemei ;
10.4 Notificarea TEL catre ANRE cu platitorii de contributie/ producatorii beneficiari ai schemei
de sprijin care nu au constituit/actualizat GF la termenele scadente.

