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MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

 

 

 

ORDIN 

nr. ............... din .................... 2020 

 

privind modificarea și completarea 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, 

aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012  

 

 

Având în vedere referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 241.493 din 

24 februarie 2020, 

în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru 

modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a 

Precipitaţiilor, cu modificările și completările ulterioare, 

 

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite următorul ordin: 

 

Art. I. − 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, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2012, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 12 martie 2012, cu modificările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

 

  1. La articolul 4, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„a) producători de biomasă obţinută din culturi energetice, denumiţi în continuare 

producători de culturi energetice – fermieri/fermieri activi care desfăşoară o activitate agricolă în 

calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 

2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
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forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare și care înființează culturile energetice prevăzute la art. 2 lit. 

a);” 

2. La articolul 6, alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„c) adeverinţă de la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură din care să rezulte numărul de înregistrare al producătorului de culturi energetice în 

registrul unic de identificare, suprafaţa ocupată de culturile energetice pentru care a solicitat sprijin 

în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă şi/sau ajutoare naționale tranzitorii (ANT), precum 

și datele de identificare a parcelelor de pe care se recoltează culturile energetice prevăzute la art. 

2 lit. a);” 

 

3. Anexa nr. 5 la 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 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

 

4. Anexa nr. 6 la 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 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

 

Art. II. – Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art. III. − Certificatele de origine pentru biomasa provenită din culturi energetice precum 

și certificatele de origine pentru biomasa provenită din deșeuri, utilizată drept combustibil sau 

materie primă pentru producția de energie electrică, emise până la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin sunt valabile până la expirarea termenului de valabilitate. 

 

Art. IV. − Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU 

Nechita-Adrian OROS 
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ANEXA nr. 1 
(Anexa nr. 5 la 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) 
 
 
MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ) ............................ 
 

CERTIFICAT DE ORIGINE 
pentru biomasa provenită din culturi energetice, utilizată drept combustibil sau materie primă 

pentru producția de energie electrică 
Nr. ..........1)/...................2) 

Se certifică3) prin prezentul că ................................................ (denumire persoană juridică), cu 
sediul social în localitatea .........................., str. ................... nr. ....., jud. ....................., tel. ..............., fax 
..................., e-mail ..........................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. 
................., CUI ................... sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. .............. din data de ................ sau 
cod de identificare fiscală (CIF) ................., reprezentată de dl/dna ................................., în calitate de 
..............................., 

Se certifică 4) prin prezentul că ................................................ (nume şi prenume persoană fizică), 
posesor al BI/CI seria ....... nr. ..............., eliberat/ă de ................................ la data de ......................, CNP 
.........................., cu domiciliul în localitatea ........................., str. ......................... nr. ....., jud. ..................., 
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. 

Categoria de culturi 
energetice, 

conform prevederilor 
art. 2 lit. a) din 

procedură 

Suprafața 
- ha - 

Producție 
medie 
- t/ha - 

Producție 
- t - 

Producători 
de energie 

electrică din 
surse 

regenerabile 
de energie 

Nr./dată 
contract 
vânzare-

cumpărare Totală din care 
comercializată 

0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Ex.: Salcie energetică A B C 
C1 D1 E1 
C2 D2 E2 
C3 D3 E3 

2.        
3.        

Certificatul de origine se eliberează astfel: 
- două 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) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de 
energie (coloana 6), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 7). 

Certificatul/Certificatele de origine, în număr de ........, se predă/predau producătorului de culturi 
energetice ......................................, reprezentat de dl/dna ......................................, care se legitimează cu 
BI/CI seria ....... nr. ................, eliberat/ă de ............................. la data de ....................., tel. ...................., 
fax ................., e-mail ............................. 

 
Director executiv, 

............................... 
(nume, prenume, semnătură şi ştampilă) 

 
1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la DAJ. 
2) Data emiterii certificatului de origine. 
3) Model certificat de origine pentru persoane juridice. 
4) Model certificat de origine pentru persoane fizice. 
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Anexa nr. 2 
(Anexa nr. 6 la 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) 
 
 
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 
Direcţia pentru agricultură judeţeană (DAJ) ................... 
 

CERTIFICAT DE ORIGINE 
pentru biomasa provenită din deşeuri, utilizată drept combustibil sau materie primă 

pentru producţia de energie electrică 
Nr. ..........1)/...................2) 

 
Se certifică3) prin prezentul că ................................................ (denumire persoană juridică), cu 

sediul social în localitatea .........................., str. ......................... nr. ....., jud. ....................., tel. ..............., 
fax ......................, e-mail ............................., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu 
nr. ...................., CUI ...................... sau Hotărârea judecătorească definitivă nr. ..................... din data de 
....................... 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. 

Categoria de deșeuri, 
conform prevederilor 

art. 2 lit. b) din procedură 

Cantitatea de deșeuri 
- t - 

Producători de 
energie electrică din 
surse regenerabile 

de energie 

Nr./dată 
contract 
vânzare-

cumpărare Totală din care 
comercializată 

0 1 2 3 4 5 
1. Ex.: Paie 

A 
A1 B1 C1 
A2 B2 C2 
A3 B3 C3 

2. Ex.: Coarde viță de vie     
   
   

3. Ex.: Dejecții animaliere     
   
   

 
Certificatul de origine se eliberează astfel: 
- două certificate de origine pentru cantitatea totală de deşeuri, din care un exemplar rămâne la 

DAJ, iar cel de al doilea se predă generatorului de deşeuri; 
- ....... certificate de origine, câte un certificat de origine pentru fiecare cantitate de deşeuri 

comercializată (coloana 3) către producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie (coloana 
4), conform contractelor de vânzare-cumpărare (coloana 5). 

Certificatul/Certificatele de origine, în număr de .............., se predă/predau generatorului de deşeuri 
..................................., reprezentat de dl/dna ................................, care se legitimează cu BI/CI seria ....... 
nr. ..............., eliberat/ă de ......................, la data de .................., tel. ..........., fax .........., e-mail ................... 

Prezentul certificat de origine s-a eliberat în ......... exemplare, din care un exemplar rămâne la DAJ 
şi ....... exemplar/exemplare se predă/predau generatorului de deşeuri .................................. 
 

Director executiv, 
............................... 

(nume, prenume, semnătură şi ştampilă) 
 
1) Numărul de ordine din registrul unic al certificatelor de origine, existent la DAJ. 
2) Data emiterii certificatului de origine. 
 


