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- A 6-a Conferinta națională: Microhidrocentralele: prezent si viitor în România, Expo Arad International, Arad, 8 martie.
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HIDROENERGIA 2014 – 21-23 mai

- SHP dinner event in the European Parliament, Bruxelles, 26 martie. ESHA launch its SHP campaign with an informative 
dinner on the topic ‘Getting to know small hydropower’, hosted by MEP Graham Watson in the European Parliament. 

- Lucrările Comisiei de Dialog Social (COMISIA TEHNICA), sediul Ministerului Economiei din Calea Victoriei nr. 152, sala 
112, 30 aprilie. Pe ordinea de zi a fost și: ORDONANŢA DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 
220/2008 t t bili i t l i d d ii i i di bil d i220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu 
modificările şi completările ulterioare.

- RoEnergySouth-East Europe, Targ International de Energii Regenerabile si Eficienta Energetica in Constructii  
(ROENERGY), Masa Rotundă “Microhidroenergia în România, ediția a-III-a” , ROMAERO Bucuresti, 6 iunie.

- SEE HYDROPOWER, targeted to improve water resources management for growing renewable energy production, South 
East Europe, Transnational Cooperation Program, European Territorial Co-operation 2007-2013, SEE EoI/A/524/2.4/X, 
Conferință București, www.seehydropower.eu, 19 iunie.

- Masă rotundă organizată de IRE şi Hidroelectrica: PROGRAME ȘI TEHNOLOGII NOI ÎN SECTORUL g ş Ș
MICROHIDROENERGIEI ÎN ROMÂNIA, 19 septembrie.

- RESTOR Hydro - Renewable Energy Sources Transforming Our Regions - Hydro, Intelligent Energy – Europe (IEE), 
Contract N°: IEE/11/957/SI2.616381, Coordonator ESHA, www.restor-hydro.eu, 26 septembrie.

Targul international de energie regenerabila energie conventionala echipamente si tehnologii pentru industria de- „Targul international de energie regenerabila, energie conventionala, echipamente si tehnologii pentru industria de 
petrol si gaze”, Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA: probleme ale dezvoltatorilor, investitorilor, proiectanţilor, 
furnizorilor de echipamente”, Complexul Expozitional ROMEXPO, 18 octombrie.

- Conferință Internațională: Echipamente hidraulice – Echipamente electrice – Alte aspecte legate de 
hid i Thi k H d R iț 13 14 i b ihidroenergie. Think-Hydro, Reșița, 13-14 noiembrie.
- A 6-a Conferință internațională: Small Hydropower in Romania, REECO, Sala Palatului, Bucureşti, 22 noiembrie.

- ESHA Governing Board and General Assembly meeting, Brussels, 12 decembrie.



MicrohidroenergieMicrohidroenergie
 2012: 427 MW 2012: 427 MW în în 314 314 centralecentrale
 2013: 481 MW 2013: 481 MW în 321 centrale, augîn 321 centrale, aug
 2013: 2013: 503503 MW MW în 336 centrale, novîn 336 centrale, nov
Vâ tVâ tVântVânt
 2012: 2012: 1822 MW 1822 MW în în 70 70 centralecentrale
 2013: 22052013: 2205 MW MW în 86în 86 centrale, augcentrale, aug
 2013:2013: 25092509 MW MW în 91 centrale  novîn 91 centrale  nov 2013:2013: 25092509 MW MW în 91 centrale, novîn 91 centrale, nov
FFotovoltaicotovoltaic
 2012: 2012: 49 MW 49 MW în în 37 37 centralecentrale
 2013: 4642013: 464 MW MW în 195 centrale, augîn 195 centrale, aug
 2013:2013: 629 629 MW MW în 243 centrale, novîn 243 centrale, nov
CogeneraCogenerarere
 2012: 2012: 42 MW 42 MW în în 14 14 centralecentrale

2013  532013  53 MW MW î  21î  21 t l  t l   2013: 532013: 53 MW MW în 21în 21 centrale, augcentrale, aug
 2013: 2013: 5533 MW MW în 21 centrale, novîn 21 centrale, nov

Total Total SRESRE
 2012: 2012: 2340 MW 2340 MW în în 435 435 centralecentrale 2012: 2012: 2340 MW 2340 MW în în 435 435 centralecentrale
 2013: 32032013: 3203 MW MW în 623în 623 centrale, augcentrale, aug
 2013: 2013: 3693 3693 MW MW în 691 centrale, novîn 691 centrale, nov
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Plata apei turbinatePlata apei turbinate ??

Chiria pentru suprafaChiria pentru suprafațța ocupată în albia minorăa ocupată în albia minoră ??

Cadru legislativ neclar, volatil ?Cadru legislativ neclar, volatil ?gg



Pi 340 kWPi 340 kW
H 4 m
Q 5,6 mc/s

iul 2013 aug 2013 oct 2013
Eprodusa MWh 77,785 66,297 53,085p
Evanduta MWh 62,415 58,8 55,865
pE lei/MWh 190 190 190
PE lei 11858,85 11172 10614,35
pCV lei/CV 181 181 188,5
PCV lei 28055 23892 19981
PE + PCV lei 39913,85 35064 30595,35
Capa lei 7439,26 6333,53 5067,53
Cchirie lei 5412,42 5412,42 5412,42
C ANAR (> PE !!!) lei 12851,68 11745,95 10479,95
P - C lei 27062,17 23318,05 20115,4
C ANAR / P % 32 33 34
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Observații

Se observa ca aceste costuri impuse de Apele Romane sunt intotdeauna egale sauSe observa ca aceste costuri impuse de Apele Romane sunt intotdeauna egale sau
superioarevalorii EE vandute, iar in 2014 pretul de vanzare al EE va fi inferior celui din 
2013 (a se vedea piata OPCOM). Costurile raman constante. 

Acum se aplica sistemul taxarii inverse: EE si certificatele verzi se factureaza fara TVA inAcum se aplica sistemul taxarii inverse: EE si certificatele verzi se factureaza fara TVA, in 
timp ce apa bruta si chiria se platesc cu TVA, deci trebuie sa existe permanent lichiditati
pentru sustinerea TVA-ului aferent acestor facturi. Statul restituie TVA-ul datorat uneori si 
in termen de un an de la data depunerii cererii de rambursare. 

Ce se intampla cu MHC-urile, cu cadere mica si debit mare, care sunt in derulare 
(implementarea unui astfel de proiect poate dura si peste 2 ani, tinanad cont de faptul ca
numai obtinereaavizului de gospodarire al apelor poatedura 1 an) si aicaror investitori au g p p p )
avut in vedere cele 3 CV/MWh prevazute in Legea 220/2008 atunci cand au pornit
investitia. Potrivit OUG 57/2013 nicio capacitate nu va fi acreditata decat daca Planul
National de Actiune in Domeniul Energiilor Regenerabila o va permite, deci vor supravietui
doar din vanzarea de EE Or aceasta nu acopera nici macar costurile impuse de Apeledoar din vanzarea de EE. Or, aceasta nu acopera nici macar costurile impuse de Apele
Romane, mai ales in conditiile taxarii inverse (pc 2 de mai sus) si scaderii pretului EE.
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Proiecte Europene

HYDROPOWER SUSTAINABILITY ASSESSMENT 
PROTOCOL www hydrosustainability orgPROTOCOL, www.hydrosustainability.org

SEE HYDROPOWER, www.seehydropower.eu, y p

SHPSTREAMMAP, www.streammap.esha.be

RESTOR Hydro

RESTOR Hydro in Romania
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Aspecte mai importante privind ARmHEAspecte mai importante privind ARmHE

t b ă E S ll H d- suntem membră a European Small Hydropower 
Association – ESHA (www.esha.be)

- nu concurăm cu asociații cu profil similar, vrem doar 
să colaborăm pe domeniul nostru de interes: 
microhidroenergia, 
pentru o promovare logică a acestuia
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Legătura dintre membrii asociației se poateLegătura dintre membrii asociației se poate 
concretiza prin colaborarea la realizarea de 

Contracte / Proiecte

pe programe naționale sau internaționale 
lă i d i li i i i i b i lalături de specialiști europeni reuniți sub sigla
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Inițiativă ARmHE

Realizarea unei baze de date cu companii în domeniul MHC

Cod DomeniiCod Domenii
01 Producerea energiei electrice în MHC 
02 Consultanță 
03 Proiectare 
04 Studii topografice04 Studii topografice 
05 Studii geotehnice 
06 Furnizori echipamente 
06.01 turbine 
06 02 generatoare06.02 generatoare 
06.03 vane 
06.04 curățătoare gratare 
06.05 macarale 
06 06 automatizare grupuri06.06 automatizare grupuri 
06.07 transformatoare 
07 Construcții 
08 Avize, autorizații 
09 Exploatare și mentenanță09 Exploatare și mentenanță 
10 Alte domenii (vă rugăm precizați)

Baza de date este publicată pe www.asociatiamhc.ro
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AR HE tARmHE este

deschisă la discuții cu ministerele și ONG-urile, pe de-o parte și
cu toate companiile și persoanele interesate din domeniul microhidroenergiei,cu toate companiile și persoanele interesate din domeniul microhidroenergiei, 
pe de altă parte

ARmHE poateARmHE poate

să își asume rolul de avocat al microhidroenergiei dacă și numai dacă are 
suportul DV. iar intenția investitorilor este să dezvolte proiecte în concordanță p ț p ț
cu toate reglementările în vigoare și cu mediul, de la început și până la sfârșit !

ARmHE militeazăARmHE militează

pentru implementarea proiectelor de MHC în perfectă conformitate cu 
documentația pregătită în vederea obținerii autorizațiilor chiar dacă utilizarea 

ătehnologiilor prietenoase cu mediul mărește foarte mult valoarea proiectului; 
acesta fiind unul dintre motivele pentru care există scheme suport
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Mesajul ARmHE

DA – amenajării sectoarelor dintre microhidrocentrale existente

DA – retehnologizării / modernizării în vederea creșterii siguranței în 
exploatare și a producției de energie în amplasamentele existente

DA – amenajării alimentărilor cu apă ale orașelor, 
amenajării barajelor existente, 
amenajării canalelor existente, 
amenajării diferențelor de nivel realizate într-un scop oarecare,
utilizării turbinelor cinetice.

NU – realizării de microhidrocentrale cu orice preț !NU realizării de microhidrocentrale cu orice preț !



Multumim ! t

Multumim sponsorilor  sustinătorilor Multumim sponsorilor, sustinătorilor ,
co-organizatorilor si Dumneavoastră !

Ati facut posibilăf p
realizarea acestei conferinte !

www asociatiamhc rowww.asociatiamhc.ro



MHC MHC PelePeleșș (1880)(1880)
Foto: Bogdan PopaFoto: Bogdan Popa

Putem realiza microhidrocentrale frumoase, Putem realiza microhidrocentrale frumoase, 
bine integrate în mediubine integrate în mediu ! ! 

Mul tumesc   !Mul tumesc   ! MHC MHC BistricaBistrica, Slovenia, Slovenia
Foto: Bogdan PopaFoto: Bogdan Popa


