Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

ORDIN
Nr...............din...............2012
privind aprobarea procedurii de emitere a Certificatului de origine pentru biomasa
provenită din agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă
pentru producţia de energie electrică

Având în vedere prevederile art. 3 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,
Văzând Referatul de aprobare nr. 66493 din 15.02.2012 al Direcţiei generale politici în sectorul
vegetal,
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul
ORDIN:
Art. 1 Se aprobă procedura de emitere a Certificatului de origine pentru biomasa provenită din
agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de
energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRU
Stelian FUIA

ANEXA
la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……….din…………2012
PROCEDURĂ
de emitere a Certificatului de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile
conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
Art.1 - Prezenta procedură de emitere a Certificatului de origine pentru biomasa provenită din
agricultură şi industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de
energie electrică, denumită în continuare procedură, stabileşte cadrul legal necesar punerii în
aplicare a prevederilor art.3 alin. (9), alin. (10) lit.b) şi 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, denumită în continuare Legea nr.220/2008.
Art. 2 - În sensul prezentei proceduri, prin biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică se înţelege
fracţiunea biodegradabilă obţinută din:
a) culturi de plante agricole și nonagricole energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în
scopul producerii energiei electrice, prevăzute în Anexa nr.1, denumite în continuare culturi
energetice;
b) deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit și de la prepararea și procesarea
alimentelor, prevăzute în Anexa nr.2, denumite în continuare deșeuri.
Art. 3 - Certificatele de origine pentru biomasa provenită din agricultură şi industriile conexe,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, prevăzute la
art. 3 alin. (9) din Legea nr. 220/2008, denumite în continuare certificate de origine, se emit de
către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a
municipiului Bucureşti.
Art.4 - În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) producători de biomasă obținută din culturi energetice, denumiţi în continuare producători de
culturi energetice - persoanele fizice și/sau juridice prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăți directe și plăți naționale
directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, și pentru modificarea
art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 139/2007, care îndeplinesc prevederile art. 7
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125/2006 și care înființează culturile energetice
prevăzute la art.2 lit.a);
b) producători de biomasă obținută din deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură, pescuit și
de la prepararea și procesarea alimentelor, denumiţi în continuare generatori de deșeuri - agenți
economici care generează deşeurile prevăzute la art.2 lit.b), rezultate din activitatea proprie.
Art.5 - (1) Producătorii de culturi energetice prevăzuți la art.4 lit.a) trebuie:
a) să respecte prevederile art.5 alin. (6) lit.b) şi c), alin.(7) lit.a), alin.(9) şi alin.(10) din Hotărârea
Guvernului nr.935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanţilor şi a biolichidelor, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.716 din 11 octombrie 2011;
b) să dețină documente privind originea materialului săditor, eliberate de firme furnizoare
autorizate de inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor sau de
către organisme similare dintr-o țară a Uniunii Europene.
(2) Generatorii de deșeuri prevăzuți la art.4 lit.b) trebuie să respecte prevederile Hotărârii
Guvernului nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.659 din 5 septembrie 2002.

Art. 6 - (1) Producătorii de culturi energetice prevăzuți la art.4 lit.a) depun cerere pentru emiterea
certificatelor de origine la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a
căror rază administrativ teritorială își desfășoară activitatea.
(2) Cererea prevăzută la alin.(1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în Anexa nr.3.
(3) Cererea prevăzută la alin.(1) este însoţită, după caz, de următoarele documente:
a) copie BI/CI sau Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului (CUI) sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire
și a statutului propriu (în cazul societăților agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);
b) copii după documente privind originea materialului săditor;
c) adeverință de la Centrul județean/local al Agenției de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în
Registrul unic de identificare, suprafața ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat
sprijin în cadrul schemei de plată unică pe suprafață (SAPS) și/sau plăți naționale directe
complementare (PNDC) și datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile
energetice prevăzute la art.2 lit.a);
d) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică
din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr.
220/2008.
Art. 7 - (1) Generatorii de deșeuri prevăzuți la art.4 lit.b) depun cerere pentru emiterea
certificatelor de origine la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe a
căror rază administrativ teritorială își desfășoară activitatea.
(2) Cererea prevăzută la alin.(1) se întocmeşte conform modelului prevăzut în Anexa nr.4.
(3) Cererea prevăzută la alin.(1) este însoţită, după caz, de următoarele documente:
a) copie a Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului
(CUI) sau Hotărâre judecătorească definitivă pronunțată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu (în cazul societăților agricole) sau cod de identificare fiscală (CIF);
b) adeverință de la primăria localității, pe a cărei rază administrativ teritorială își desfășoară
activitatea generatorii de deșeuri din care să rezulte, după caz, datele din Registrul agricol privind
suprafețele cultivate cu plante agricole, livezi și vii și/sau efectivele de animale generatoare de
deșeuri;
c) extrase din evidențele contabile ale agenților economici din domeniul preparării și
procesării alimentelor privind cantitatea de deșeuri rezultată din procesele de producție și copii
din registrul de evidență a gestiunii deșeurilor;
d) declarații pe propria răspundere din care să rezulte, după caz, cantitatea de deşeuri pe care
o dețin, provenită din agricultură, horticultură, acvacultură și pescuit, inclusiv dejecțiile
animaliere sau cantitatea de deșeuri rezultată din procesele de preparare și procesare a alimentelor
(ex.deșeuri de la prepararea și procesarea cărnii, fructelor, cerealelor, uleiurilor comestibile etc.);
e) copii ale contractelor de vânzare-cumpărare încheiate cu producătorii de energie electrică
din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr.
220/2008.
Art.8 - Producătorii de culturi energetice și generatorii de deșeuri prevăzuți la art.4 lit.a) și b)
solicită, prin cerere, câte un certificat de origine pentru cantitatea totală de biomasă, și câte un
certificat de origine pentru fiecare cantitate de biomasă comercializată producătorilor de energie
electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin
Legea nr. 220/2008, conform contractelor de vânzare-cumpărare.
Art.9 - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează
documentaţia depusă de producătorii de culturi energetice prevăzuți la art.4 lit.a) prin verificarea
documentelor prevăzute la art.6 alin.(3) anexate la cerere, respectarea condițiilor prevăzute la art.5
alin. (1) şi emit certificate de origine, conform modelului prevăzut în Anexa nr.5, în termen de 10
zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, dacă documentaţia respectă prevederile prezentei
proceduri.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează documentaţia
depusă de generatorii de deșeuri prevăzuți la art.4 lit.b) prin verificarea documentelor prevăzute la
art.7 alin.(3) anexate la cerere, respectarea condițiilor prevăzute la art.5 alin. (2) şi emit certificate
de origine, conform modelului prevăzut în Anexa nr.6, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii, dacă documentaţia respectă prevederile prezentei proceduri.
(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit producătorilor de
culturi energetice sau generatorilor de deșeuri, după caz, scrisori de solicitare a informaţiilor
suplimentare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 7, în cazul în care din verificările
prevăzute la alin. (1) și (2) rezultă că sunt necesare informaţii suplimentare în vederea emiterii
certificatelor de origine.
(4) Până la completarea cererii, conform prevederilor alin.(3), procedura de emitere a certificatelor
de origine se sistează.
(5) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti reanalizează documentele
solicitate conform alin. (3) şi emit certificate de origine, în termen de 5 zile lucrătoare, de la data
primirii informaţiilor suplimentare.
(6) În cazul în care, după primirea informaţiilor solicitate, direcţiile pentru agricultură judeţene şi
a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile de emitere a certificatelor de
origine, comunică producătorilor de culturi energetice sau generatorilor de deșeuri, după caz,
decizia de respingere a cererii, conform modelului prevăzut în Anexa nr.8, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data primirii informaţiilor suplimentare.
Art.10 - (1) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti ţin evidenţa
certificatelor de origine într-un registru unic de evidenţă a certificatelor de origine emise, conform
modelului prevăzut în Anexa nr.9.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit, în prima decadă a
fiecărei luni, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, situaţia certificatelor de origine
emise în luna precedentă, conform modelului prevăzut în Anexa nr.10.
Art.11 - Pe baza situaţiilor transmise de direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului
Bucureşti, prevăzute la art.10 alin (2), Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale întocmeşte
Raportul de evidenţă la nivel naţional a certificatelor de origine emise, conform modelului
prevăzut în Anexa nr.11.
Art. 12 - În situaţiile în care, ulterior emiterii certificatelor de origine, se constată inadvertenţe sau
elemente certe de neconformitate cu realitatea privind producțiile de culturi energetice sau
cantitățile de deșeuri, direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti emitente
anulează certificatele de origine şi întocmesc decizii de anulare a certificatelor de origine emise,
conform modelului prevăzut în Anexa nr.12.
Art.13 - (1) În cazul situațiilor prevăzute la art.12, producătorii de culturi energetice sau
generatorii de deșeuri nu vor mai beneficia de certificate de origine pentru o perioadă de 3 ani de
la data emiterii deciziilor de anulare.
(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti transmit Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE) copii ale deciziilor de anulare prevăzute la art.12, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
emiterii acestora.
Art.14 - Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezenta procedură.

Anexa nr. 1
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./..........2012
Lista
culturilor energetice destinate producţiei de biomasă, utilizată în scopul producerii energiei
electrice
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Denumire populară

Denumire științifică

Rapiță
Porumb
Sorg zaharat
Sorg x Sudan
Salcie energetică
Iarba elefantului
Anghinare
Plop
Mei
Stuf gigant
Nap porcesc (topinambur)

Brassica carinata
Zea mays
Sorghum saccharatum
Sorghum sudanense
Salix
Miscanthus spp.
Cynara cardunculus
Populus spp.
Panicum virgatum
Arundo donax
Helianthus tuberosum

12
13
14

Arborele Prinţesei
Arbust de petrol
Laptele câinelui

15

Iarba energetică

Paulownia tomenthosa
Jatropha
Euphorbia lathyris
Euphorbia tiriculli
Eliytrigia elongana

Producția estimată
- t substanță uscată /ha 12 - 14
22 - 30
22 - 35
25 - 30
15 - 18
12 - 18
12 - 18
10 - 15
12 - 14
15 - 18
17 – 25 (biomasă)
4,4 – 9,4 (tuberculi)
12 - 18
5 - 14
10 - 15
10 - 12

Anexa nr. 2
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.........2012
Lista deşeurilor1)
Cod
subcapitol
02 012)
02 02
02 03
02 04
02 05
02 06
02 07
1)

Denumirea subcapitolului
în care se încadreaza deșeul
Deşeuri din agricultură, horticultură, acvacultură și pescuit
Deşeuri de la prepararea şi procesarea cărnii, peștelui și altor alimente de origine
animală
Deșeuri de la prepararea și procesarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor
comestibile, pulberei de cacao, cafelei, ceaiului și tutunului; producerea
conservelor; prepararea și fermentarea drojdiei și extractului de drojdie și melasei
Deşeuri de la procesarea zahărului
Deșeuri din industria produselor lactate
Deșeuri din industria produselor de panificație și cofetărie
Deşeuri de la producerea băuturilor alcoolice şi nealcoolice (exceptând cafeaua,
ceaiul și cacaua)

Extras din Capitolul 02 al Anexei nr. 2 la HG 856 din 16 august 2002 privind evidența gestiunii
deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările
şi completările ulterioare.
2)
Cu excepția codului 02 01 08 - deșeuri agrochimice cu conținut de substanțe periculoase.

Anexa nr. 3
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.........2012
[Antetul solicitantului certificatului de origine a biomasei]

Nr............../data.................
CERERE
pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenită din culturi energetice,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
Domnule Director Executiv,
Subsemnatul1) ........................................., în calitate de .................................................................................
(nume şi prenume)

(director general/administrator unic/împuternicit)

al .............................................., cu sediul social în localitatea ............................, str......................
(denumire persoană juridică)

nr..........jud..............................tel....................fax....................e-mail.........................., înregistrată la
Oficiul Național al Registrului Comerţului cu nr....................CUI.....................…sau Hotărâre
judecătorească definitivă nr…….…..din data……….….sau cod de identificare fiscală
(CIF)..................................................................................................................................,
Subsemnatul2) ........................................., posesor al BI//CI seria ....... nr. ...................., eliberat/ă de
........................la data de ....................., cu domiciliul în localitatea .................................,
str.................., nr......, judeţul .............................................................................................................,
solicit emiterea Certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice, care va fi
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică de către
producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de
promovare instituit prin Legea nr.220/2008, conform datelor din tabelul următor:
Nr./dată
Suprafața Producție
Producție
Producători
Nr.
Categorie
*)
medie
contract
cultivată
-tde energie
crt.
culturi
vânzare- ha electrică din
energetice,
- t/ha Totală
d.c.
cumpărare
surse
conform
(2x3) comercializată regenerabile
prevederilor
de energie
art.2 lit.a)
0
1
2
3
4
5
6
7
C1
D1
E1
Ex.: salcie
B
A
C
1
C2
D2
E2
energetică
C3
D3
E3
2
3
)
* Producția medie nu depășește producțiile estimate pentru culturile energetice prevăzute în
Anexa nr.1 la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr……./........2012.

Nr./dată înregistrare DAJ3)............../.................
Domnului Director Executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană.....................................
Pag.1 din 2
1)

Se va completa de către persoane juridice;
Se va completa de către persoane fizice;
3)
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.
2)

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
- ..............................................
- ..............................................
- .............................................
- .............................................
- .............................................
Solicit eliberarea unui număr de ..........certificate de origine, astfel: 1 certificat de origine pentru
cantitatea totală de culturi energetice (coloana 4), și câte un certificat de origine pentru fiecare
cantitate de culturi energetice comercializată (coloana 5) producătorilor de energie electrică din
surse regenerabile de energie (coloana 6), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana
7).
Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt
conforme cu originalul.
Persoana de contact care asigură relaţia cu direcţia pentru agricultură judeţeană.............................
este dl/dna............................................,BI/CI, seria......nr......................eliberat/ă de ...........................
la data de ........................, tel.......................fax...........................e-mail..............................................

Persoană juridică
Director General/administrator unic/împuternicit
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

Persoană fizică
..................................................................
(nume, prenume, semnătură)
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Anexa nr. 4
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.......2012
[Antetul solicitantului certificatului de origine a biomasei]

Nr............../data.................

CERERE
pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenită din deşeuri,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
Domnule Director Executiv,
Subsemnatul ........................................., în calitate de .................................................................................
(nume şi prenume)

(director general/administrator unic/împuternicit)

al .............................................., cu sediul social în localitatea ............................, str......................
(denumire persoană juridică)

nr..........jud..................................tel....................fax....................e-mail.........................., înregistrată
la Oficiul Național al Registrului Comerţului cu nr......................CUI.....................…sau Hotărâre
judecătorească definitivă nr……..din data……..….sau cod de identificare fiscală
(CIF)..................................................................................................................................,
solicit emiterea Certificatului de origine pentru biomasa provenită din deşeuri, care va fi utilizată
drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, de către producătorii de
energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit
prin Legea nr.220/2008, conform datelor din tabelul următor:
Nr.
crt.

Categorie deşeuri,
conform prevederilor
art.2 lit.b)

0

1

1

Ex. Paie

2

Ex. Coarde viţă de vie

3

Ex. Dejecții animaliere

Cantitatea de deșeuri
-tTotală

d.c
comercializată

2

3
A1
A2
A3

A

Producători
de energie
electrică din
surse
regenerabile
de energie
4
B1
B2
B3

Nr./dată
contract
vânzarecumpărare
5
C1
C2
C3

Nr./dată înregistrare DAJ............../.................
Domnului Director Executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană...................................
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Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
- ..............................................
- ..............................................
- .............................................
- .............................................
- .............................................
Solicit eliberarea unui număr de ..........certificate de origine, astfel: 1 certificat de origine pentru
cantitatea totală de deșeuri (coloana 2), și câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de
deșeuri comercializată (coloana 3) producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de
energie (coloana 4), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 5).
Declar pe propria răspundere, potrivit legii penale, că documentele prezentate în copie sunt
conforme cu originalul.
Persoana de contact care asigură relaţia cu direcţia pentru agricultură judeţeană.............................
este dl/dna............................................,BI/CI, seria......nr......................eliberat/ă de ...........................
la data de ........................, tel.......................fax...........................e-mail..............................................

Persoană juridică
Director General/administrator unic/împuternicit
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)
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Anexa nr. 5
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.....2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..

CERTIFICAT DE ORIGINE
pentru biomasa provenită din culturi energetice,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
Nr..…………1)/ .……………….2)
Se certifică3) prin prezentul că................................................... cu sediul social în localitatea
(denumire persoană juridică)

................................str.......................nr..........jud..............................tel....................fax....................
e-mail.............................................., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerţului cu
nr......................CUI.......................…sau Hotărâre judecătorească definitivă nr……..…..din
data……..….sau cod de identificare fiscală (CIF)..........................., reprezentată de
dl./dna..............................................,în calitate de....................................................................
Se certifică4) prin prezentul că ................................................posesor al BI/CI seria ... nr..................,
.. (nume şi prenume persoană fizică)

eliberat/ă de ............................la data de ................, CNP .........................., cu domiciliul în
localitatea .........................., str.............................................., nr......, judeţul ....................,
este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din culturi energetice, utilizată
drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile
de energie:
Nr.
crt.

0
1

Categorie
culturi
energetice,
conform
prevederilor
art.2 lit.a)

Suprafața
- ha -

1

2
A

Ex.: salcie
energetică

Producție
-t-

Producția
medie
- t/ha totală

d.c.
comercializată

3

4

B

C

5
C1
C2
C3

Producători
de
energie
electrică din
surse
regenerabile
de energie
6
D1
D2
D3

Nr./dată
contract
vânzarecumpărare

7
E1
E2
E3

2
3
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1)

Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la Direcţia pentru agricultură judeţeană;
Data emiterii certificatului de origine;
3)
Model certificat de origine pentru persoane juridice;
4)
Model certificat de origine pentru persoane fizice.
2)

Certificatul de origine se eliberează astfel:
‐ 2 certificate de origine pentru cantitatea totală de culturi energetice, din care un exemplar
rămâne la DAJ iar cel de al doilea se predă producătorului de culturi energetice;
‐ ................certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de culturi
energetice comercializată (coloana 5) producătorilor de energie electrică din surse
regenerabile de energie (coloana 6), conform contractelor de vânzare - cumpărare (coloana 7).
Valabilitatea certificatelor de origine este de 12 luni, de la data emiterii.
Certificatul/certificatele de origine, în număr de ........ se predă/predau producătorului de culturi
energetice..................................................,reprezentat
de
dl/dna...............................................,
BI/CI,
seria........nr....................eliberat/ă
de...........................la
data
de........................,
tel.........................fax............................e-mail....................................................................

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)
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Anexa nr. 6
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..
CERTIFICAT DE ORIGINE
pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru
producţia de energie electrică
Nr..…………1)/ .……………….2)
Se certifică prin prezentul că................................................... cu sediul social în localitatea
(denumire persoană juridică)

................................str.......................nr..........jud..............................tel....................fax....................
e-mail..............................................., înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerţului cu
nr......................CUI.....................…sau Hotărâre judecătorească definitivă nr……...din
data.……..……...sau cod de identificare fiscală (CIF)...........................,reprezentată de
dl./dna.............................................., în calitate de..............................................................................
este producătorul următoarelor cantităţi de biomasă, provenită din deşeuri, utilizată drept
combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică din surse regenerabile de
energie:
Nr.
crt.

Categorie deşeuri,
conform prevederilor
art.2 lit.b)

Cantitatea de deșeuri
-tTotală

0

1

1

Ex. Paie

2

Ex. Coarde viţă de vie

3

Ex. Dejecții animaliere

2
A

d.c
comercializată
3
A1
A2
A3

Producători
de energie
electrică din
surse
regenerabile
de energie
4
B1
B2
B3

Nr./dată
contract
vânzarecumpărare
5
C1
C2
C3
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1)
2)

Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la Direcţia pentru agricultură judeţeană;
Data emiterii certificatului de origine.

Certificatul de origine se eliberează astfel:
‐ 2 certificate de origine pentru cantitatea totală de deșeuri, din care un exemplar rămâne la
DAJ iar cel de al doilea se predă generatorului de deșeuri;
‐ ................certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de deșeuri
comercializată (coloana 3) producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de
energie (coloana 4), conform contractelor de vânzare - cumpărare (coloana 5).
Valabilitatea certificatelor de origine este de 12 luni, de la data emiterii.
Certificatul/certificatele de origine, în număr de ........ se predă/predau generatorului de
deșeuri..................................................,reprezentat de dl/dna..............................................., BI/CI,
seria........nr....................eliberat/ă
de...........................la
data
de........................,
tel.........................fax............................e-mail....................................................................
Certificatul de origine este valabil 12 luni, de la data emiterii.
Prezentul certificat de origine s-a eliberat în .............exemplare, din care un exemplar rămâne la
DAJ și ...............exemplar/exemplare se predau generatorului de deșeuri.............................

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)
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Anexa nr. 7
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..
Nr.............../data...........

Scrisoare de solicitare a informaţiilor suplimentare

Către:............................................................................................................................
(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deșeuri)

În urma verificării documentaţiei, înregistrată cu nr...............din data....................., pentru
emiterea certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată
drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, vă informăm că au fost
identificate neconcordanţe sau lipsa unor documente, după cum urmează:
‐ .......................................
‐ .......................................
‐ .......................................
În consecinţă, vă rugăm să faceți precizări asupra neconcordanţelor semnalate şi să prezentaţi
următoarele documente:
‐ .......................................
‐ .......................................
‐ .......................................
Până la completarea cererii, conform celor de mai sus, procedura de emitere a certificatului de
origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri se sistează.

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

Anexa nr. 8
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./.......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..
Nr............/data................

DECIZIE DE RESPINGERE
a cererii pentru emiterea certificatului de origine a biomasei provenită din culturi
energetice/deșeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de
energie electrică
Către:...........................................................................................................................
(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deșeuri)

În urma verificării documentaţiei, înregistrată cu nr...........din data.................. pentru emiterea
certificatului de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept
combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, şi a informaţiilor
suplimentare primite prin adresa dumneavoastră nr...................., vă informăm că au rezultat
următoarele elemente de neconformitate:
‐ .......................................
‐ .......................................
‐ .......................................
Ca urmare, vă comunicăm decizia de respingere a cererii pentru emiterea certificatului de origine
a biomasei provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă
pentru producţia de energie electrică.

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

Anexa nr. 9
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..

REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ
a certificatelor de origine emise pentru biomasa
provenită din culturi energetice/deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică

Nr
crt.

1
2

Solicitant

Data
depunerii
cererii de
Data
solicitare a
emiterii
emiterii
Certificatului
Certificatului
de origine
de origine

Cantităţi
Producători
conform
de energie
Categorie de
Certificatului de origine electrică din
biomasă,
-tsurse
defalcată conform
regenerabile
prevederilor art.2
d.c
de energie
Total comercializată

Persoana care a ridicat
Certificatul de origine
Nume
și
prenume

Data
primirii

Număr
Semnătura
certificate
de
de origine
primire
primite

Anexa nr. 10
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..

SITUAŢIA
certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
An…..../luna…......

Nr
crt.

Număr
înregistrare
şi
Titular
data emiterii
Certificat
Certificatului
de origine
de origine

Categorie
de biomasă,
defalcată
conform
prevederilor
art.2

Număr
Producători de
Cantitatea
energie electrică certificate
conform
de origine
din surse
Certificatului de origine
regenerabile de
-tenergie
d.c
Total comercializată

1.
2.

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

Anexa nr. 11
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

RAPORT DE EVIDENŢĂ
a certificatelor de origine emise pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
An……./luna......……

Nr
crt.

1.
2.

Judeţ

Titular
Certificat
de origine

Număr
înregistrare
şi
data emiterii
Certificatului
de origine

Categorie de
biomasă,
defalcată
conform
prevederilor
art.2

Cantităţi
conform
Certificatului de origine
-tTotal

d.c
comercializată

Producători
de energie
electrică
din surse
regenerabile
de energie

Anexa nr.12
la Procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr……./......2012
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană.……………………………………………..

DECIZIE DE ANULARE
a certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din culturi energetice/deşeuri,
utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică
Nr............../data..............

Către,
(nume şi prenume, adresă, date contact producător de culturi energetice/generator de deșeuri)

Vă comunicăm anularea Certificatului de origine nr................din data........................., ca urmare
a constatării următoarelor inadvertenţe şi/sau elemente certe de neconformitate cu realitatea în
ceea ce priveşte producția de culturi energetice/deșeuri:
-

De asemenea, vă precizăm că nu veți mai beneficia de certificate de origine pentru culturi
energetice/deșeuri pentru o perioadă de 3 ani de la data emiterii prezentei decizii de anulare.

Director Executiv,
..................................................................
(nume, prenume, semnătură, ştampilă)

