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ANEXA 1 

 

 

PROCEDURA 

de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi 

municipale, utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie 

electrică 
 

 

Art.1 (1) Prezenta procedură stabileşte condiţiile de solicitare şi emitere a certificatelor de 

origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale, utilizată drept 

combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică şi perioada de valabilitate a 

acestora, în vederea aplicării prevederilor art.3 alin.(9), alin. (10) lit.a) 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. 

(2) Categoriile de deşeuri pentru care se emit certificate de origine pentru biomasa utilizată 

drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, sunt cele prevăzute 

în Anexa nr.1.  

Art.2 (1) În sensul prezentei proceduri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele 

semnificaţii: 

a) producător de biomasă - operator economic sau orice persoană legal constituită care 

produce biomasă din fracţia biodegradabilă a deşeurilor industriale şi municipale;  

b) certificat de origine pentru biomasa provenită din deşeuri - titlu care atestă originea 

biomasei utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică 

şi care nu este transferabil; 

c) referat  tehnic - document emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru 

producătorii de biomasă, care confirmă integrarea aspectelor privind gestionarea deşeurilor 

şi respectarea prevederilor legislaţiei naţionale privind deşeurile, necesar la eliberarea 

certificatului de origine pentru biomasa utilizată drept combustibil sau materie primă pentru 

producţia de energie electrică. 

Art.3 (1) Producătorii de biomasă definiţi la art.2 lit.b) trebuie să respecte prevederile 

legislaţiei naţionale în vigoare privind regimul deşeurilor. 

(2) Generatorii de deşeuri trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr.856/2002 

privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art.4 (1) Certificatele de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale 

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 sau 

se anulează de către Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, denumit în continuare 

autoritate publică centrală pentru protecţia mediului. 

(2) Emiterea certificatelor de origine se face doar în baza referatului tehnic, document emis de 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului definită conform art.2, pct.12 al Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Emiterea certificatelor de origine nu poate face obiectul delegării de competenţă. 

Art.5 Producătorii de biomasă solicită eliberarea certificatului de origine pentru cantitatea 

totală de biomasă comercializată producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de 

energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea nr.220/2008. 

Art.6 (1) Pentru producătorii de biomasă care desfăşoară activităţi pe teritoriul unui judeţ 

referatul tehnic se emite de către agenţia judeţeană pentru protecţia mediului, cu excepţia celor 
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desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, pentru care referatul tehnic se 

emite de către  Administraţia Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”. 

(2) Pentru producătorii de biomasă care desfăşoară activităţi pe teritoriul mai multor judeţe, 

referatul tehnic se emite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului. 

Art.7 (1) Solicitarea şi obţinerea referatului tehnic prevăzut la art.4, alin.(2) este obligatorie 

pentru solicitarea şi obţinerea ulterioară a certificatului de origine. 

(2) Pentru obţinerea referatului tehnic necesar emiterii certificatului de origine, producătorii de 

biomasă depun o cerere la autoritatea competentă pentru protecţia mediului pe a căror rază 

administrativ - teritorială îşi desfăşoară activitatea. 

(3) Cererea prevăzută la alin.(2) se întocmeşte corespunzător modelului prevăzut în Anexa nr.2. 

(4)  Cererea prevăzută la alin. (2) este însoţită de următoarele documente: 

a) declaraţia producătorului de biomasă care se întocmeşte corespunzător modelului prevăzut 

în Anexa nr.3; 

b) act de reglementare emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru 

activitatea declarată, conform cu originalul; 

c) registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor în format electronic, ţinut conform prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea 

listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

d) documente care atestă provenienţa deşeurilor utilizate de producător pentru producerea 

biomasei; 

e) contracte de vanzare-cumparare încheiate cu producătorii de energie electrică din surse 

regenerabile de energie, beneficiari ai sistemului de promovare instituit prin Legea 

nr.220/2008; 

f) alte documente justificative, după caz, solicitate de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului. 

(5) Solicitările care nu conţin documentele prevăzute la alin. (4), lit.a)-e) sunt respinse. 

Art.8  

(1) Autorităţile competente pentru protecţia mediului menţionate la art.6, alin.(1) - (2) 

analizează documentaţia şi emit referatul tehnic, conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, în 

termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării, cu condiţia respectării 

prevederilor prezentei proceduri. 

(2) În situaţia în care din verificarea documentelor prevăzute la art.7 alin.(2) - (4) rezultă că 

sunt necesare informaţii suplimentare, autorităţile competente pentru protecţia mediului 

menţionate la art.6, alin.(1) - (2) transmit producătorilor de biomasă, după caz, îndrumarul de 

solicitare a informaţiilor suplimentare, care va fi comunicat solicitantului în termen de 5 zile 

lucrătoare de la data înregistrării cererii.  

(3) Termenul de completare a documentaţiei este de 5 zile lucrătoare de la data primirii 

îndrumarului menţionat la alin.(2). 

(4) Până la completarea documentaţiei, conform prevederilor alin.(2), procedura de emitere a 

referatului tehnic se suspendă. 

(5) Autorităţile competente pentru protecţia mediului reanalizează documentele solicitate la 

alin.(2) şi emit referatul tehnic în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării ultimelor 

informaţii suplimentare. 

(6) În cazul în care după înregistrarea informaţiilor suplimentare solicitate se constată că nu 

sunt îndeplinite toate condiţiile, autorităţile competente pentru protecţia mediului comunică în 

scris producătorilor de biomasă, după caz, decizia de respingere motivată a cererii pentru 

emitere referat tehnic. 
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(7) Decizia de respingere se aduce la cunoştinţă publicului atât prin afişare la sediul autorităţii 

competente pentru protecţia mediului, cât şi pe pagina proprie de internet şi se transmite spre 

ştiinţă autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

(8) Decizia prevăzută la alin.(6) poate fi contestată în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

aducerii la cunoştinţă. 

(9) Valabilitatea referatului tehnic este de 12 luni, în condiţiile în care nu intervin modificări 

ale datelor care au stat la baza emiterii lui. 

(10) Referatul tehnic se eliberează în două exemplare din care: un exemplar rămâne la 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului iar cel de al doilea la producătorul de 

biomasă. 

Art.9 (1) Revizuirea actelor de reglementare emise de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului pentru producătorii de biomasă provenită din deşeuri industriale şi municipale 

utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică, atrage după 

sine revizuirea referatului tehnic.  

(2) Titularul activităţii informează în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului  

despre schimbarea de fond a datelor care au stat la baza emiterii referatului tehnic iar 

autoritatea competentă pentru protecţia mediului emite un referat tehnic revizuit, incluzând 

datele care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unui nou referat tehnic. 

(3) Emiterea unui nou referat tehnic sau a unui referat tehnic revizuit se face în baza  

documentelor prevăzute la art.7 alin.(2)-(4), cu  respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute 

la art.8. alin (1)-(5). 

(4) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unui nou referat tehnic care  

păstrează numărul şi data referatului tehnic supus revizuirii, specificându-se “revizuit la data 

de……”. 

(5) Referatul tehnic revizuit este valabil până la expirarea perioadei de valabilitatea a  

referatului tehnic iniţial, supus revizuirii. 

(6) Decizia de revizuire sau de emitere a unui nou referat tehnic se aduce la cunoştinţă  

publicului atât prin afişare la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului cât şi pe 

pagina proprie de internet şi se transmite spre ştiinţă autorităţii publice centrale pentru protecţia 

mediului. 

(7) În situaţia revizuirii sau emiterii unui nou referat tehnic autoritatea publică centrală pentru  

protecţia mediului anulează certificatul de origine. 

(8) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului aduce la cunoştinţa publicului, prin  

afişare pe pagina proprie de internet, decizia de anulare a certificatului de origine prevăzută la 

alin.(7), întocmită conform modelului prevăzut în Anexa nr.8, şi o comunică Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 5 zile lucrătoare de la emitere. 

Art.10 Autorităţile competente pentru protecţia mediului ţin evidenţa referatelor tehnice emise 

şi realizează baza de date pe care o publică prin afişare la sediul propriu şi pe pagina proprie de 

internet. 

Art.11 (1) Producătorii de biomasă depun la autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului cererea de emitere a certificatului de origine. 

(2) Cererea prevăzută la alin.(1) se întocmeşte corespunzător modelului prevăzut în Anexa nr.5 

şi este însoţită de referatul tehnic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului şi 

de actele prevăzute la art.7 alin (4) lit.a) - e). 

(3) Certificatele de origine se emit în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii,  

conform modelului prevăzut în Anexa nr.6. 

(4) Pe verso-ul certificatului de origine autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va   

menţiona numărul şi data referatului tehnic emis de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului. 

(5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului ţine evidenţa certificatelor de origine  
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într-un Registru unic de evidenţă, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.7, pe care îl publică 

pe pagina proprie de internet. 

(6) În situaţiile în care ulterior emiterii certificatului de origine autoritatea competentă pentru  

protecţia mediului constată neconformitatea cu prevederile legale în vigoare privind 

provenienţa biomasei sau a cantităţilor declarate, autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului anulează certificatul de origine şi comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în 

Domeniul Energiei decizia întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.8, în termen de 5 

zile lucrătoare de la emitere.        

(7) Decizia de anulare a certificatului de origine prevăzută la alin.(6), atrage după sine anularea  

referatului tehnic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. 

(8) Decizia de anulare se aduce la cunoştinţă publicului prin afişare pe pagina de internet a  

autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

(9) Certificatul de origine se eliberează în două exemplare din care: un exemplar rămâne la  

autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului iar cel de al doilea la producătorul de 

biomasă. 

(10) Valabilitatea certificatului de origine este de 12 luni, în condiţiile în care nu intervin  

modificări ale datelor care au stat la baza emiterii lui. 

Art.12 (1) Cu minim 30 de zile inaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de 

origine producătorii de biomasă depun la autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului  

cererea de prelungire a valabilităţii acestuia, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.9. 

(2) Cererea prevăzută la alin.(1) este însoţită de referatul tehnic emis de autoritatea competentă 

pentru protecţia mediului şi de actul de reglementare prevăzut la art.7 alin. (4) lit.b. 

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va menţiona pe versoul certificatului  

de origine “prelungit la date de…………………………., pentru o periodă de 12 luni”. 

(3) Perioada de prelungire a certificatului de origine este de 12 luni, în condiţiile în care nu 

intervin modificări ale datelor care au stat la baza emiterii lui. 

Art.13 Anexele nr.1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.   
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ANEXA nr.1 

la Procedură 

 

 

 

 

CATEGORII DE DEŞEURI
*
 PENTRU CARE SE EMIT CERTIFICATE DE ORIGINE 

PENTRU BIOMASA PROVENITĂ DIN DEŞEURI INDUSTRIALE ŞI MUNICIPALE, 

UTILIZATĂ DREPT COMBUSTIBIL SAU MATERIE PRIMĂ PENTRU PRODUCŢIA DE 

ENERGIE ELECTRICĂ 

 

 

 

Categorii de deşeuri 

03. Deşeuri de la 

prelucrarea lemnului şi 

producerea plăcilor şi 

mobilei, pastei de hârtie, 

hârtiei şi cartonului 

03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută 

03 01 05 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir, 

altele decât cele specificate la 03 01 04 

03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă 

03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate 

reciclării 

17. Deşeuri din construcţii 

şi demolări (inclusiv 

pământ excavat din 

amplasamente 

contaminate) 

 

 

17 02 01 lemn 

20. Deşeuri municipale şi 

asimilabile din comerţ, 

industrie, instituţii, 

inclusiv fracţiuni colectate 

separat 

20 01 01 hârtie şi carton 

20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine 

20 01 38 lemn, altul decât cel specificat la 20 01 37 

20 02 01 deşeuri biodegradabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*
codificate conform Anexei nr.2 la Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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ANEXA nr.2 

la Procedură 

 

 

 

MODEL DE CERERE PENTRU EMITEREA REFERATULUI TEHNIC  

 

SC…………………………………………………………………………………….. 

Nr. înregistrare: ……………………………………………………………………….. 

Domnului Director Executiv al autorităţii competente pentru protecţia 

mediului……………………. 

 

CERERE 

 

Subsemnatul(a)……………………………………………………………………, domiciliat în 

……………………………………………………………………………………, în calitate de 

administrator al SC…………………………………………… cu sediul 

în…………………………………………………………………………………………………., 

tel…………………………………………..,fax…………………………………………………, 

email……………………………………,web…………………………………………… solicit 

eliberarea Referatului tehnic necesar obţinerii Certificatului de origine pentru biomasa 

provenită din următoarele categorii de deşeuri: 

 

 cod 03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută  

        

 cod 030105 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir 

(altele decât cele specificate la 03 01 04) 

 

 cod 03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă  

 

 cod 03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării  

 

 

 cod 17 02 01 lemn  

 

 

 cod 20 01 01 hârtie şi carton  

 

 cod 20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine  

 

 

 cod 20 01 38 lemn 

(altul decât cel specificat la 20 01 37 ) 

 

 cod 20 02 01 deşeuri biodegradabile  
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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. 

 

Anexez alăturat documentaţia necesară pentru susţinerea solicitării, respectiv următoarele 

documente: 

 act de reglementare, în copie conformă cu originalul,............................................... 

...................nr...........................................din data de ................................, emis 

de...........................................  ; 

 registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor în format electronic, ţinut conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.856/2002; 

 documente care atestă provenienţa deşeurilor utilizate de producător pentru producerea 

biomasei;  

 contracte 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; 

 ............................................ 

Persoana de contact care asigură legătura cu autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

……………………………………………………………………………………………………, 

este dl/dna..................................care se legitimează cu BI/CI 

seria....................................nr.........................eliberat/ă de…………………………….la data 

de……………………………….., 

tel……………………………fax……………………………..email………………………….. 

 

 

 

 

            Director General/Administrator/Împuternicit, 

 

    ......................................................................... 

 

                      (semnătură şi ştampilă) 
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ANEXA nr.3 

la Procedură 

 

 

 

DECLARAŢIA PRODUCĂTORULUI DE BIOMASĂ   

 

 

 

 

 

Subsemnatul(a)…………………………………………………………………, domiciliat în 

……………………………………………………………………………………., în calitate de 

administrator al SC…………………………………………………………. cu sediul 

în………………………………………………………,tel……………………,fax……………..

.…………………………………, e-mail……………………………,web………care desfăşor 

activitatea de………………………………………………………(denumirea activităţii, cod 

CAEN)………………………………în localitatea………………………………………, declar 

pe proprie răspundere următoarele: 

- potrivit legii penale, documentele anexate cererii, prezentate în copie, sunt conforme cu 

originalul; 

- Cantitatea de biomasă produsă(t/an): 

*totală......................... 

*din care comercializată...................................  

din următoarele categorii de deşeuri (t/an):……………………… 

cu puterea calorifică de ……………………………….. 

- Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai 

sistemului de promovare instituit prin Legea nr.220/2008, 

sunt………………………………………………………………………………………., 

conform contractelor de vânzare-cumpărare încheiate.  
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ANEXA nr.4 

la Procedură 

 

 

CONŢINUTUL CADRU AL REFERATULUI TEHNIC EMIS DE AUTORITATEA 

COMPETENTĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI 

 

 

Antetul emitentului 

 

REFERAT 

 

Nr………………….din…………………. 

 

 

Ca urmare a cererii adresate de ………………………………………..cu sediul în 

judeţul…………, municipiul, oraşul, comuna, satul…………………, sectorul………….., 

str………………..,nr………etc……………., înregistrată la numărul ....................din 

.........................., în urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, în baza 

Hotărârii de Guvern nr.544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi 

Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite următorul: 

 

 

REFERAT TEHNIC 

 

 

pentru…………………………………………………………………………………………...cu 

sediul în …………………………………………………………….. care prevede desfăşurarea 

activităţii (denumirea activităţii, cod CAEN)………………………………………în localitatea  

…………………………………………… pentru care autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului ……………………………………………………………………………………a 

emis actul de reglementare…………………………..nr……………………...din data de……… 

Documentaţia care a stat la baza emiterii prezentului referat tehnic conţine: 

 cerere  pentru eliberarea referatului tehnic; 

 declaraţia producătorului de biomasă; 

 act de reglementare, în copie conformă cu originalul,............................................... 

...................nr...........................................din data de ................................., emis 

de........................................; 

 contracte de vanzare-cumparare încheiate cu 

.................................................................................................................................., 

producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, beneficiari ai 

sistemului de promovare instituit prin Legea nr.220/2008. 

 

Şi următoarele acte emise de alte autorităţi:……………………… 

 

Prezentul referat tehnic serveşte la eliberarea Certificatului de origine pentru biomasa provenită 

din deşeuri industriale şi municipale utilizată drept combustibil sau materie primă pentru 

producţia de energie electrică, cu respectarea condiţiilor impuse 
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în............................................................................................................(se va menţiona actul de 

reglementare), emis de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului............................................................................................................ 

 

La emiterea acestui referat  s-au luat în considerare: 

a) îndeplinirea prevederilor Strategiei Naţionale de Gestionare a Deşeurilor prevăzută în 

Hotărârea Guvernului nr.1470/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare 

a deşeurilor şi a Planului naţional privind gestionarea deşeurilor şi a altor planuri şi 

programe speciale care vizează gestionarea deşeurilor; 

b) încadrarea în Planul Judeţean de gestionare a deşeurilor din 

Judeţul.............................................................; 

c) beneficiile asociate activităţii de producere a biomasei; 

d) respectarea cerinţelor impuse în actul de reglementare. 

 

 

 

 

Director executiv, 

.......................................... 

 

 

 

 

Întocmit, 

.................................... 

 

 

 

 

MENŢIUNI 

Pe versoul formularului de Referat tehnic se pot prezenta articole extrase din legislaţia în 

vigoare privind deşeurile (cu precizarea actelor normative) sau menţiuni legate de obligaţiile 

posesorului şi consecinţele nerespectării acesteia ori ambele. 

 

 

Valabilitatea referatului tehnic este de 12 luni, în condiţiile în care nu intervin modificări ale 

datelor care au stat la baza emiterii lui. 
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ANEXA nr.5 

la Procedură 

 

 

MODEL DE CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE ORIGINE  

 

SC………………………………………………………………………………………………… 

Nr. înregistrare: …………………………………………………………………………………. 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice……………………………………………….. 

 

CERERE 

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………., domiciliat 

în…………………………………………………………, în calitate de administrator al 

SC………………………………………………………………………………………cu sediul 

în…………………………………………………………………………………………………., 

tel…………………………………………..,fax…………………………………………………, 

email……………………………………,web…………………………………………… solicit 

eliberarea Certificatului de origine pentru biomasa provenită din următoarele categorii de 

deşeuri: 

 

 cod 03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută  

        

 cod 030105 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir 

(altele decât cele specificate la 03 01 04) 

 

 cod 03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă  

 

 cod 03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării  

 

 

 cod 17 02 01 lemn  

 

 

 cod 20 01 01 hârtie şi carton  

 

 cod 20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine  

 

 

 cod 20 01 38 lemn 

(altul decât cel specificat la 20 01 37 ) 

 

 cod 20 02 01 deşeuri biodegradabile  
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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.  

 

Anexez alăturat documentaţia necesară pentru susţinerea solicitării, respectiv următoarele 

documente: 

 referat tehnic emis de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului……………………. nr……………din data de……………; 

 act de reglementare, în copie conformă cu originalul,............................................... 

...................nr...........................................din data de ..................................., emis 

de........................................  ; 

 registrul de evidenţă a gestiunii deşeurilor în format electronic, ţinut conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.856/2002; 

 documente care atestă provenienţa deşeurilor utilizate de producător pentru producerea 

biomasei;  

 contracte 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; 

 ............................................ 

Persoana de contact care asigură legătura cu autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului este dl/dna..................................care se legitimează cu BI/CI 

seria....................................nr.........................eliberat/ă de…………………………….la data 

de……………………………….., 

tel……………………………fax……………………………..email………………………….. 

 

 

 

 

            Director General/Administrator/Împuternicit, 

 

    ......................................................................... 

 

                      (semnătură şi ştampilă) 
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ANEXA nr.6 

la Procedură 
 

Antetul emitentului 

 

 

CERTIFICAT DE ORIGINE 

pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale utilizată drept combustibil sau 

materie primă pentru producţia de energie electrică 

 

Nr....................din............................ 

 

 

Se certifică prin prezentul că SC..........................................................................cu sediul în 

localitatea..............................................................str............................nr..........................judeţul/

sectorul........................tel............................fax........................email..............................................

reprezentată de dl./dna………………………………………………………………., în calitate 

de.............................................................................................................................., titular al 

activităţii.............................................................................................................desfăşurate în 

localitatea………………………………..., str………………………………………………….., 

nr………..judeţul/sectorul………………………………………… este producător de biomasă 

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 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi 

completările ulterioare.  

Biomasa provine din următoarele categorii de deşeuri.........................: 

 

Nr. 

Crt. 

Categorii de deşeuri 

(conform Hotărârii de 

Guvern nr.856/2002 privind 

evidenţa gestiunii 

deşeurilor şi pentru 

aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile 

periculoase, cu modificările 

și completările ulterioare) 

Producţie 

biomasă (t/an) 

Denumirea 

producătorului de 

energie electrică din 

surse regenerabile de 

energie
1
 

  Totală 
Din care 

comercializată 
 

     

 

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, 

 

.......................................... 

 

Valabilitatea certificatului de origine este de 12 luni, în condiţiile în care nu intervin 

modificări ale datelor care au stat la baza emiterii lui. 

                                                 
1
 Se menţionează şi CUI-ul producătorului de energie electrică 
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          ANEXA nr.7 

          la Procedură 

 

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

Direcţia................................................................................ 

 

 

 

 

REGISTRUL 

Certificatelor de origine pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale utilizată 

drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Localitate 

Titular 

Certificat  

Număr de 

înregistrare şi data 

emiterii 

Certificatului de 

origine 

Provenienţa 

biomasei
2
 

Cantităţi de biomasă conform 

Certificatului de origine  

(t/an) 

Denumirea 

producătorului de 

energie electrică 

din surse 

regenerabile de 

energie
 3

 

     Total 
Din care 

comercializată 
 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Se menţionează categoriile de deşeuri din care s-a obţinut biomasa 

3
 Se menţionează şi CUI-ul producătorului de energie electrică 
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ANEXA nr.8 

 la Procedură 

 

Antetul emitentului 

 

DECIZIE DE ANULARE  

a Certificatului de origine emis pentru biomasa provenită din deşeuri industriale şi municipale 

utilizată drept combustibil sau materie primă pentru producţia de energie electrică  

 

Nr.............................din........................... 

 

Către SC.................................................................................................................cu sediul în 

localitatea..............................................................str...........................nr...........................judeţul/

sectorul........................tel............................fax........................email...........................reprezentată 

de dl./dna……………………., în calitate de ..............................................................................., 

titular al activităţii...........................................................................................desfăşurate în 

localitatea……………………………., str………………………………………………………, 

nr………..judeţul/sectorul………  

 

Vă comunicăm anularea Certificatului de origine nr...................................din data 

de.............................. ca urmare a: 

 

a) noului Referat tehnic nr………….din data de………. emis de autoritatea competentă  

pentru protecţia mediului ……………………….. 

Prezenta decizie atrage după sine anularea Referatul tehnic nr……………….din data 

de……….…………………………….emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

……………………….…………………………………….. 

b) Revizuirii la data de………………..a Referatului tehnic nr…………………………din data  

de……………………………………..emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

……………………………………………………………………………………………………. 

Prezenta decizie atrage după sine anularea Referatul tehnic nr……………….din data 

de……….…………………………….emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului 

……………………….…………………………………….. 

c) constatării următoarelor neconformităţi: 

- …………………………………………. 

 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice, 

 

.......................................... 
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ANEXA nr.9 

la Procedură 

 

 

MODEL DE CERERE PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII  

CERTIFICATULUI DE ORIGINE  

 

SC………………………………………………………………………………………. 

Nr. înregistrare: ………………………………………………………………………. 

Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice……………………………………… 

 

CERERE 

 

Subsemnatul(a)………………………………………………………………………., domiciliat 

în…………………………………………………………, în calitate de administrator al 

SC……………………………………………………………………………………….cu sediul 

în…………………………………………………………………………………………………., 

tel…………………………………………..,fax…………………………………………………, 

email……………………………………,web…………………………………………… solicit 

prelungirea valabilităţii Certificatului de origine pentru biomasa provenită din următoarele 

categorii de deşeuri: 

 

 cod 03 01 01 deşeuri de scoarţă şi de plută  

        

 cod 030105 rumeguş, talaş, aşchii, resturi de scândură şi furnir 

(altele decât cele specificate la 03 01 04) 

 

 cod 03 03 01 deşeuri de lemn şi de scoarţă  

 

 cod 03 03 08 deşeuri de la sortarea hârtiei şi cartonului destinate reciclării  

 

 

 cod 17 02 01 lemn  

 

 

 cod 20 01 01 hârtie şi carton  

 

 cod 20 01 08 deşeuri biodegradabile de la bucătării şi cantine  

 

 

 cod 20 01 38 lemn 

(altul decât cel specificat la 20 01 37 ) 

 

 cod 20 02 01 deşeuri biodegradabile  
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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.  

 

Anexez alăturat documentaţia necesară pentru susţinerea solicitării, respectiv următoarele 

documente: 

 referat tehnic emis de autoritatea competentă pentru protecţia 

mediului……………………. nr……………din data de……………; 

 act de reglementare, în copie conformă cu originalul,............................................... 

...................nr...........................................din data de ..................................., emis 

de........................................   

Persoana de contact care asigură legătura cu autoritatea publică centrală pentru protecţia 

mediului este dl/dna..................................care se legitimează cu BI/CI 

seria....................................nr.........................eliberat/ă de…………………………….la data 

de………………………………..,tel……………………………,fax…………………………..,

email………………………….. 

 

 

 

 

            Director General/Administrator/Împuternicit, 

 

    ......................................................................... 

 

                      (semnătură şi ştampilă) 

 

 


