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Microhidrocentrale în România - un viitor cu investi ii
de peste 130 milioane de euro

Hidroenergia are o tradi ie lung în România i acoper o mare parte din
necesarul de energie. Compania de stat Hidroelectrica i-a propus pentru
urm torii ani s investeasc peste 130 milioane de euro în construc ia de
microhidrocentrale. Scopul acestor investi ii este de a beneficia de schema
de sprijin prin certificate verzi acordat produc torilor de energie din surse
regenerabile, de c tre stat. Pentru a sprijini atingerea acestui scop REECO
revine cu cea de-a V-a edi ie a ENREG ENERGIA REGENERABILA®, cel mai
mare târg pe energie regenerabil
i eficien energetic din triunghiul de
frontier România-Ungaria-Serbia, între 6-8 martie 2013, la Expo Arad
Interna ional.
Sistemul de certificate verzi este forma de ajutor acordat de c tre stat companiilor
care investesc în energie regenerabil . Pentru a primi certificate verzi
hidrocentralele trebuie s aib o putere instalat mai mic de 10 MW. Pân în 2016
Hidroelectrica va finaliza mai multe unit i în jude ul Hunedoara, iar Societatea
Electroprecizia va investi peste 3 milioane de Euro pentru realizarea unei
microhidrocentrale alimentate din acumularea Târlung-S cele. Aceasta face parte
dintr-un proiect de dezvoltare durabil a zonei i va avea efecte pe mai multe
planuri: crearea de noi locuri de munc , protec ia mediului, asigurarea cre terii
securit ii aliment rii cu ap potabil . Toate acestea vor conduce în final la
ob inerea de energie electric nepoluant , din surse regenerabile.
Informarea investitorilor despre statutul actual, reglement rile i posibilit ile de
finan are pentru microhidrocentralele din regiunea de sud-est a Europei a devenit o
necesitate. Prin urmare, A V-a conferin interna ional : Microhidrocentrale prezent i viitor în România p streaz tradi ia din ultimii ani i va aduce sub
acela i acoperi exper i i persoane din domeniul microhidroenergiei din România
i Europa. În cadrul conferin ei se vor dezbate tematici de interes pentru investitorii
în acest domeniu, printre care: minimizarea impactului microhidrocentralelor asupra
mediului, baz de date cu companii din domeniul microhidrocentralelor, legisla ia
din
domeniul
microhidrocentralelor,
managementul
proiectelor
de
microhidrocentrale; experien e ale investitorilor, dezvoltatorilor, constructorilor i
furnizorilor de echipamente pentru microhidrocentrale i pia a proiectelor de
microhidrocentrale.
În paralel, târgul va g zdui peste 100 expozan i din 12 ri de pe 3 continente,
care î i vor prezenta produsele i serviciile pe o suprafa de 2500 m² i se bucur
de sus inerea unor parteneri ca Asocia ia Român pentru Microhidroenergie ARmHE. Tematicile prezente la târg sunt: energie solar , biomas , hidroenergie,
pompe de c ldur , energie geotermal
i eficien energetic în construc ii i
renov ri i multe altele.
Pân în prezent evenimentul este sponsorizat de 7 companii importante din
sectorul energiei solare: ET Solar, Hategan Low Office, IDEEMASUN, Meca
Solar împreun cu Proinso, Produc ie Energie Verde, Rödl & Partner i
Solanna Investment.
Pentru mai multe informa ii despre ENREG ENERGIA REGENERABILA®, pute i
vizita website-ul târgului www.enreg-expo.com sau www.asociatiamhc.ro
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Despre Grupul REECO: Organizatorul, REECO RO Expozi ii, face parte din
Grupul REECO cu firma mam în Germania i filiale în Salzburg, Austria, Var ovia,
Polonia, Budapesta, Ungaria i Arad, România. Din 1997, aproximativ 50.000 de
exper i din 70 ri particip la târgurile i conferin ele organizate de REECO. G si i
mai multe detalii pe www.energy-server.com.

