Informații pentru prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin unităţi de producere a energiei
electrice cu o putere electrică de cel mult 400 kW pe loc de consum
Stimați clienți,
Vă informăm că în data de 04.03.2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul președintelui ANRE nr. 15/2022 prin
care a fost aprobată Metodologia de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produsă în centrale
electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparținând
prosumatorilor ( în continuare ”Metodologia”), aplicabil începând cu data de 01.05.2022, dată la care se va abroga
Ordinul președintelui ANRE nr. 50/2021.
Prosumatorii persoane fizice și juridice care dețin unităţi de producere a energiei electrice cu o putere instalată de
cel mult 200 kW pe loc de consum care au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, pot beneficia de
mecanismul de compensare cantitativă prevăzut la art. 73^1 alin. (3) din Legea nr. 123/2012, conform Metodologiei,
având posibilitatea de a utiliza cantitatea de energie electrică reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la
data facturării astfel:
- în cazul în care cantitatea de energie electrică consumată este mai mare decât cea produsă, furnizorul de energie
electrică va factura doar diferenţa dintre cantitatea de energie consumată şi cantitatea de energie produsă şi livrată în
reţea;
- în cazul în care cantitatea de energie produsă şi livrată în reţea este mai mare decât cantitatea de energie
consumată, diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată se va reporta, prosumatorii putând utiliza cantitatea
de energie reportată pe o perioadă de pe o perioadă de maximum 24 de luni din ultima zi a lunii în care cantitatea
respectivă de energie electrică a fost livrată în rețeaua electrică.
Mecanismul de compensare cantitativă, pentru prosumatorii existenți, persoane fizice și juridice care dețin unităţi de
producere a energiei electrice cu o putere instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum se face în baza unei cereri
adresate furnizorului de energie electrică.
Prosumatorii persoane fizice și juridice care produc energie electrică în unităţi de producere a energiei cu o putere
instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum, care au încheiate contracte de furnizare a
energiei electrice, conform Anexei nr. 1 la Metodologie, vor beneficia de regularizarea financiară prevăzută la art.
73^1 alin. (4) din Legea nr. 123/2012, vor putea vinde energia electrică produsă şi livrată în rețea la un preţ egal cu
preţul mediu ponderat înregistrat în piaţa pentru ziua următoare aferent lunii în care a fost produsă și livrată energia
respectivă. Furnizorii de energie electrică, în baza contractelor de furnizare încheiate, vor realiza în factura
prosumatorilor regularizarea financiară între energia electrică livrată și energia electrică consumată în rețea, conform
reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:
- factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţelele electrice,
conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice prevăzut la art. 9 alin. (1)
încheiat între prosumator şi furnizor și
- factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de
prosumator în calitate de consumator.
În situaţia în care prosumatorul renunţă la dreptul de compensare financiară anterior menționat, stingerea obligaţiilor
dintre prosumator şi furnizorul de energie electrică se realizează prin plăţi directe.
Totodată, vă reamintim că durata de valabilitate a contractului de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în
centralele electrice din surse regenerabile de energie nu o poate depăși pe cea a contractului de furnizare a energiei
electrice încheiat pentru același loc de consum iar la solicitarea de încheiere a acestora trebuie atașat certificatul de
racordare emis de către operatorul de distribuție.

