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Impresii la început de an pe teme de SRE
(http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-25841134)
Comisia Europeană a anunțat, miercuri 22 ianuarie, că ținta propusă pentru reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră este de 40% pentru anul 2030 față de nivelul din 1990. Reamintim că ținta pentru
2020 era la jumătate față de această valoare, 20%. Celebrul 20-20-20 ! Din care, pe de altă parte, un 20
reprezintă procentul din energia electrică ce ar trebui produs utilizând surse regenerabile de energie
(SRE) și vizavi de care România a supralicitat până la valoarea 24%. Pentru 2030 Comisia Europeană a
anunțat că SRE trebuie să asigure 27% din energie. De data aceasta ținta este anunțată la nivel
European, fără ținte obligatorii pentru statele membre ! Să vedem cât ne vom propune noi, România !
Nu vor exista ținte obligatorii pentru țările membre dar va exista un sistem de punctaj pentru fiecare
stat membru. Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a afirmat că aceasta reprezintă „o
bună demonstrație pentru rolul pe care trebuie să îl joace UE, să stabilească reguli general valabile
pentru siguranța și sănătatea mediului dar să nu se amestece în mixul energetic, acesta trebuind să fie
ales de către stalele membre”.

Răspuns ARmHE la campania ”WWF – 7 MITURI DESPRE HIDROENERGIE”,
”Adevărul despre impactul hidrocentralelor asupra naturii și comunităţilor locale”
Sub acest titlu, pe site-ul WWF România a fost tradusă, adaptată și publicată o broșură pregătită de
WWF Austria. Este păcat ca din dorința de a apăra o resursă naturală extrem de valoroasă cum este
apa se exagerează și se distorsionează efectul amenajărilor hidrotehnice asupra mediului ! Broșura
este la dispoziția tuturor. Vom face observații punctuale legate de fiecare asa-zis mit despre
hidroenergie pentru ca cineva care dorește cu adevărat să înțeleagă subiectul să fie bine informat.
Atragem atenția asupra unui singur lucru care ar trebui să fie evident pentru orice om de bun simț:
apa dintr-un râu poate fi utilizată fără amenajarea acestuia, care implică și realizarea unui lac de
acumulare, doar în cazul în care este vorba despre câteva familii distribuite în lungul cursului de apă. În
societatea actuală nu se poate imagina aceasta. Dacă dorim să avem continuu disponibil apă la robinet
sau la duș trebuie să realizăm lacuri de acumulare !
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Scrisoare deschisă către WWF ca răspuns la campania
7 MITURI DESPRE HIDROENERGIE;
Adevărul despre impactul hidrocentralelor asupra naturii şi comunităţilor locale
Stimaţi prieteni,
De la bun început dorim să facem precizarea că ne considerăm printre apărătorii mediului,
asociaţia noastră militând pentru amenajarea logică şi durabilă a râurilor cu microhidrocentrale. Nu ”cu
orice preţ !”
În consecinţă apreciem în cea mai mare măsură activităţile dumneavoastră de atenţionare a
opiniei publice cu privire la activităţi care afectează iremediabil mediul !
Cu privire la petiţia lansată de asociaţia WWF Râurile de munte: ultima şansă, suntem
conştienţi de abordarea dumneavoastră ce condamnă chiar ideea de microhidrocentrală pe râurile de
munte. Din dorinţa de sensibiliza opinia publică nu aţi mai delimitat amplasarea în arii protejate de
celelalte situaţii ceea ce nu este corect !
Nu înţelegem şi nu suntem de acord cu condamnarea în bloc a hidrocentralelor !
Ne permitem să facem câteva observaţii punctuale cu privire la campania 7 MITURI DESPRE
HIDROENERGIE lansată de asociaţia WWF din dorinţa ca lucrurile să fie clare pentru persoanele care nu
sunt specialişti în domeniu, dar care vor să se informeze şi să înţeleagă corect.
Pag. 4
Albie minoră: talvegul este definit în mod eronat ca fiind canalul de etiaj
Debit mediu anual: definiţia este dată pentru stocul mediu anual (cantitatea de apă)
Mitul 1
În realitate nu explică nimic. În text se vorbeşte despre tipuri de CHE nu se vorbește absolut nimic
despre calitatea energiei hidro (curată/verde) comparativ cu cea din termo – de exemplu, ci doar
despre afectarea condițiilor naturale ale râurilor.
Mitul 2
Discuția despre cât de dăunătoare sunt MHC-urile față de CHE mari (care ar fi mai justificate !) intră în
contradicție cu tot ce s-a spus la M1 – adică nici o CHE nu este bună !!
Mitul 3
În realitate - De ce nu înlocuiesc CHE termocentralele care poluează ?! Nu sunt suficiente ?!
CHEAP nu preiau energie doar de la termo şi CNE ci și de la eoliene.
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WWF militează măcar pentru amenajări hidroenergetice cu acumulare prin pompare care ar putea să
nu includă (la o adică) niciun curs de apă natural pe care să-l distrugă conform M1 ?!
Mitul 4
Se recunoaște că lacurile mari contribuie la atenuarea viiturilor. Despre celelalte CHE au dreptate.
Ar trebui specificate defrișările.
Mitul 5
Comentariile nu au legătură cu hidrocentralele !
S-a produs mai puțină energie hidro in 2011-2012 din cauza regimului precipitațiilor. Trebuie amintit
despre alimentarea cu apă din lacuri antropice (unele lacuri făcute în acest scop și fără hidrocentrală),
despre apa pentru irigații (în unele țări sunt lacuri neenergetice făcute doar pentru irigații ! – sau
oamenii să mănânce deșert natura ?! Nemodificat antropic ?!), despre amenajările pentru navigație
(sau este mai sustenabil transportul pe autostrăzi și CFR ?)
Multe dintre afirmații nu au suport în realitate. De exemplu: Prin betonarea albiei râului în cazul unei
construcții hidrotehnice, schimbul apei de suprafață cu apa subterană nu mai are loc.
Mitul 6
De acord cu conținutul de principiu. Dar după M1 ar trebui sa nu se mai facă nimic în domeniul
hidroenergetic !
Mitul 7
Condiții de turism, agrement, pescuit etc. asigură și amenajările hidro dacă sunt întreprinzători – prin
urmare locuri de muncă. La măsuri de creșterea eficienței energetice etc. este mai adecvată
robotizarea decât în lucrările din hidro ! Nu suntem de acord !

Concluzie
Poate că ar putea fi imaginată o lume idilică, fără lacuri de acumulare ! Cu oameni ici şi colo !
În societatea modernă acest lucru nu este posibil !
De ce ?
1.

Resursa de apă nu este uniform distribuită în spaţiu şi timp !

Singura modalitate prin care se poate rezolva această problemă astfel încât apa să fie disponibilă acolo
unde este nevoie şi la momentu la care este nevoie, adică în permanenţă, este să se realizeze lacuri de
acumulare !
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2.

În strânsă legătură cu punctul 1. Simplificat, sistemul energetic naţional reprezintă totalitatea

producătorilor şi consumatorilor de energie electrică interconectaţi. Producţia trebuie să urmărească şi
să acopere consumul. Sunt mai multe categorii de producători de energie electrică: unii care
funcţionează continuu, oprirea şi respectiv pornirea fiind de lungă durată şi foarte costisitoare, unii
care funcţionează intermitent, în strânsă legătură cu condiţii de mediu, respectiv vânt şi soare, şi
centralele hidroelectrice cu acumulări importante care funcţionează când este nevoie, pornirea şi
oprirea având loc în câteva minute. În plus, sunt singurele care pot asigura şi servicii privind siguranţa
în funcţionare a sistemului energetic şi calitatea energiei electrice furnizate.
Pe scurt, lacurile de acumulare mari sunt indispensabile alimentării cu apă a populaţiei şi a
industriei, pe de o parte, şi funcţionării Sistemului Energetic Naţional, pe de altă parte !

Protocol MMSC – WWF,
(http://ape-paduri.ro/protocol-dapp-wwf-microhidrocentrale)
Ministrul delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultura a semnat un protocol cu WWF (World Wide Fund
for Nature) România, prin care s-a angajat să suspende de la 31 ianuarie autorizarea
microhidrocentralelor în ariile protejate și să fie elaborată o lege pentru desemnarea zonelor unde
aceste investiții nu pot fi realizate.
“Părțile semnatare convin să colaboreze în vederea întreprinderii tuturor măsurilor necesare pentru
definirea, identificarea, cartarea și protecția zonelor de excludere, precum și a zonelor nefavorabile și
mai puțin favorabile pentru amplasarea de amenajări hidroenergetice, în conformitate cu legislația
națională și angajamentele internaționale ale României”.
Totodată, este prevăzută suspendarea procesului de avizare/autorizare de amenajări hidroenergetice
în ariile protejate până la îndeplinirea obiectivelor protocolului și să desemneze printr-un ordin de
ministru zonele de excludere (corpuri de apă situate în arii naturale protejate și corpuri de apă având
stare ecologică bună și foarte bună). Suspendarea autorizării va fi dispusă până la 31 ianuarie 2014.
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Memoriu înaintat de ARmHE către: Primul Ministru, Ministerul Mediului,
Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, ANRE
La inițiativa unui membru colectiv al ARmHE, ROMENERGO HIDRO, în prima parte a lunii februarie la
instituțiile menționate a fost depus un memoriu care subliniază dificultățile pe care le întâmpină
investitorii în microhidrocentrale. Redăm în continuare textul acestuia.

MEMORIU
Dificultăți în exploatarea microhidrocentralelor
Stimați Domni,
Prin cele ce urmează dorim să atragem atenția asupra modului în care statul român a
lovit investitorii în microhidrocentralele din România în mod constant, începând cu anul 2010,
schimbând complet și nejustificat premisele care asigurau recuperarea investiției, creând o
instabilitate legislativă inadmisibilă pentru un stat de drept, instabilitate ce pune în pericol
chiar investiția în sine. În acest moment, planul de afaceri și studiul de fezabilitate ale unei
investiții realizate “ieri” nu mai sunt decât niște documente fără niciun temei, fără niciun
suport real în realitatea de “astăzi”.
Prin prezenta nu încercăm să cuprindem toate neajunsurile legislative sau abuzurile
statului român, aceasta fiind o temă mult prea cuprinzătoare; vom încerca să expunem
principalele probleme legate de: costul apei brute, închirierea albiei minore, impozitul pe
construcţii speciale, reînnoirea autorizației de gospodărire a apei din 3 în 3 ani.

COSTUL APEI BRUTE
În conformitate cu HG 1202/02.12.2010 costul apei s-a majorat de 4,28 ori față de
valoarea sa inițială, respectiv de la 0,26 lei la 1,1 lei pe 1.000 metri cubi.
Stabilirea prețului apei brute nu a avut la bază niciun studiu de impact asupra
producerii de energie electrică în hidrocentrale din România și a fost introdus fără a se face
nicio diferență de cădere, putere sau producţie de energie, fără a se lua în calcul nimic din ceea
ce ar fi trebuit sa fie luat în calcul, inclusiv capacitatea reală a oricărei societăți comerciale de a
susține un astfel de preț. Astfel, acest cost este EXTREM DE ÎMPOVĂRĂTOR (în mod special
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pentru capacitățile cu debit mare și cădere mică), ajungând să pună în dificultate atât
microhidrocentralele şi centralele hidroelectrice mari, cât și termocentralele și centrala
nucleară de la Cernavodă, toate acestea din urmă având și ele nevoie de apă pentru răcire.
Acest nou cost al apei este complet nejustificat în primul rând pentru că, în cazul
microhidrocentralelor, nu se consumă apă, cantitatea care intră în turbine fiind egală cu cea
care iese din turbine ! Singurul efect asupra apei turbinate fiind creșterea calității sale prin
oxigenare. De asemenea, este vorba despre apa brută, care nu este prelucrată în niciun fel, este
o resursă naturală 100%, care nu presupune niciun cost pentru realizare, întreținere etc. Are
același statut ca și oxigenul pe care îl respirăm. Diferența față de acesta din urmă este ca prin
folosirea lui, acesta se consumă.
În al doilea rând, producția de energie electrică este de cele mai multe ori grav afectată
de poluarea apei cu deșeuri menajere, care blochează grătarele, astfel încât nu se justifică
creșterea prețului unui produs căruia lipsa de îngrijire a celui care îl gestionează – Apele
Române – îi scade valoarea, ducând astfel și la o scădere a productivității.
În sensul afirmaţiilor de mai sus, această majorare reprezintă o vădită descurajare a
exploatării energiei cursurilor de apă, într-un moment în care se impune încurajarea sa.
Dintr-o analiză succintă privind plata apei brute în ţările membre ale Uniunii Europene
rezultă foarte clar că țările care privesc către dezvoltarea economică nu percep taxe pentru apa
turbinată. În cazul celor care au taxe, acestea nu ajung la valorile la care sunt percepute la noi;
în Franța, de exemplu, unde apa este plătită, valoarea este de 305 ori mai mică. Alte ţări au o
schemă gândită în funcție de parametri precum cădere și debit sau putere.

ÎNCHIRIEREA ALBIEI MINORE
Prin Ordinul 980/07.03.2011 al Ministrului Mediului și Pădurilor se impune, pentru
microhidrocentrale, obligativitatea închirierii domeniului public al statului administrat de
Administrația Națională Apele Romane – ANAR.
Obligativitatea închirierii albiei minore ridică 2 probleme majore:
1. Contravine Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale
Newsletter - martie 2014

7

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

2. Contravine Legii 50/1991 pentru autorizarea executării de lucrări de construcţii
1. Potrivit Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale se dispune, în
cuprinsul art. 12:
Alin. (2) a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării, relocării,
retehnologizării sau desfiinţării capacităţii energetice, obiect al autorizaţiei;
...
Alin. (4): “Exercitarea drepturilor de uz şi servitute asupra proprietăţilor statului şi ale
unităţilor administrativ-teritoriale afectate de capacităţile energetice se realizează cu titlu gratuit, pe
toată durata existenţei acestora.”
Conform Ordinului 980/07.03.2011 al Ministrului Mediului și Pădurilor chiria se
percepe atât pentru suprafața pe care captarea o ocupă în albia minoră, cât și pentru orice fel
de lucrări care se efectuează în albia minoră. Articolul 12 indică fără echivoc că aceste lucrări
se fac cu titlu gratuit, indiferent de proprietarul terenului, statul sau un privat. De exemplu, în
cayul în care conducta de aducțiune se îngroapă în condițiile indicate mai sus sau dacă
subtraversează râul, se percepe chirie pe suprafața țevii şi a betonului în care este încastrată,
dacă este cazul. Chiria se percepe, în toate situațiile, în baza unui contract încheiat pe un
termen de 10 ani.
Această chirie s-a aplicat inclusiv microhidrocentralelor care se aflau deja în funcțiune
la data intrării în vigoare a Ordinului 980/2011 iar cuantumul chiriei a fost practic impus
proprietarilor acestora.
2. Potrivit Legii 50/1991 în baza unui contract de închiriere nu se poate emite autorizație
de construire pentru construcții definitive, iar o MHC este o construcție definitivă. De
asemenea, ce se întâmplă după împlinirea termenului contractual de 10 ani dacă ANAR refuză
prelungirea contractului sau impune pentru aceasta un preț și mai mare ? Practic, este lăsată
deschisă o nouă portiță pentru interpretări care pot fi în defavoarea investitorului.
Pe lângă cele două probleme dorim să mai atragem atenţia asupra prețului minim
impus de ANAR. Valoarea chiriei se stabilește prin licitație publică sau negociere directă cu
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reprezentanții ANAR, pornește de la o valoare minimă de 21 lei/mp şi lună (echivalentul a
4,7 Euro) pentru captare și 10 lei/mp şi lună (echivalentul a 2,25 Euro/mp) pentru lucrări1.
Legat de cuantumul acestei chirii subliniem faptul că ne aflăm cu siguranță în fața unui ABUZ
având în vedere faptul că prețul ar fi trebuit stabilit în baza unui calcul fundamentat pe
recuperarea costurilor (a se vedea nota de subsol). Această valoare, 5 Euro/mp, reprezintă PREȚUL
DE CUMPĂRARE al unui teren extravilan, unele dintre ele chiar cu valoare economică
(livadă, pădure); terenurile agricole fertile se vând cu prețuri situate între 2000-4500 Euro/ha
(0,2-0,45 Euro/mp). Ce costuri justifică ANAR încât percepe în fiecare lună prețul de
cumpărare al unui teren asemănător sau de câteva ori mai mare decât al unui teren agricol ?
Nici pentru stabilirea acestui preț nu s-au întocmit studii de piață, nu s-a realizat nici
acel calcul fundamentat pe recuperarea costurilor (pur și simplu pentru că nici nu există astfel
de costuri. Apele Române au stabilit un preț de lux pentru un produs pentru care nu există
costuri de producție, nu există obligativitatea îngrijirii lui - aceasta revine tot plătitorului, nu
există costuri de intabulare - și acestea revin tot plătitorului taxei. Este pur și simplu o
îmbogățire FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ și nici studiu de impact asupra societăților comerciale care
trebuie să achite acest preț. Pentru o microhidrocentrală cu debit mare (deci captare mai
generoasă) prețul închirierii ajunge și la valoarea de 1200 Euro/lună fără TVA. Cu acest preț se
pot cumpăra 3000-6000 mp de teren agricol sau închiria apartamente de lux complet mobilate
în nordul Bucureștiului.

IMPOZITUL PE CONSTRUCTII SPECIALE
Ca și cum cele arătate mai sus nu ar fi fost suficiente, Guvernul dorește ca începând cu
ianuarie 2014 să impună și impozit pe construcții speciale, o nouă taxă impusă fără a se face
niciun calcul prealabil, fără un studiu de impact asupra mediului de afaceri, asupra societăților

1“

Stabilirea cuantumului chiriei minime, de la care va fi pornită licitaţia, privind gradul de folosinţă a bunului imobil se realizează în
baza unui calcul fundamentat pe recuperarea costurilor, întocmit de către direcţia de ape şi aprobat ulterior de conducerea Administraţiei
Naţionale "Apele Române"- art.4 alin (2) din ORDINUL Nr. 1222 din 8 octombrie 2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a
statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în
proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române", precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile
propuse spre închiriere şi durata închirierii.
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comerciale dar și asupra populației, un impozit stabilit din nou la o valoare colosală care va
face pur și simplu să explodeze prețul energiei, al transportului, al gazelor, etc.
Din punctul nostru de vedere acest impozit poate să blocheze complet economia
națională. Guvernul, prin introducerea unei astfel de taxe dublată de cuantumul ei atât de
mare, imposibil de susținut pentru cele mai multe societăți comerciale, dar și de către
populație prin impact colateral, s-ar putea face responsabil de colapsul economiei naționale.
Acest impozit, cel puțin în energie, va conduce la creșterea prețului energiei din multiple surse
concomitent: producător, transportator, furnizor, distribuitor.
Asociația pentru Energie Eoliană a realizat o simulare a impozitul pe fiecare unitate în
parte iar suma rezultată este un cuantum de aproximativ 40.000 Euro. La cât să ajungă acest
impozit pentru capacitățile energetice care au construcții speciale în proporție de 60% din
totalul investiției ?
Până acum, aceste construcții speciale nu au fost impozitate tocmai pentru a menține la
un nivel rezonabil prețul energiei, pentru a nu afecta întreaga economie. Acum, Guvernul nu
numai că a decis impozitarea, dar o face și la niște valori imposibil de suportat.

REÎNNOIREA AUTORIZAȚIEI DE GOSPODĂRIRE A APEI DIN 3 ÎN 3 ANI
Autorizația de gospodărire a apei are o valabilitate de doar trei ani, fiind necesară
reînnoirea acesteia la fiecare trei ani, urmând aproximativ aceeași procedură de fiecare dată ca
la momentul eliberării inițiale (cu excepția licitației pentru închiriere albie minoră), respectiv
depunere cerere, depunere documentație tehnică (!), achitare taxă (!) pentru eliberarea avizului
de gospodărire a apelor, soluționare în 30 de zile. Toate acestea în condițiile în care Licența de
funcționare este eliberată pentru un termen de 25 de ani, avizul de mediu pentru 20 de ani, iar
reprezentanții Apelor Române vin în inspecție periodic pentru a verifica conformitatea
situației din teren față de cea din autorizație.
Este evident că această procedură nu are decât un singur scop: asigurarea unui alt venit
constant pentru Apele Romane.
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În concluzie, toate cele indicate mai sus, în plus față de faptul că ne pun în situația în
care dacă am fi știut aceste lucruri de la momentul realizării studiului de fezabilitate nu am
mai fi pornit investiția, ne pun și în fața unei situații de vădită concurență neloială față de alte
forme de producere a energiei regenerabile. Aceasta deoarece microhidrocentralele nu pot
vinde energia mai scump justificând costuri foarte mari pentru dreptul de a utiliza apa în stare
naturală !
Din fericire pentru alţii, nu există încă autorități naționale pentru vânt sau soare cum
există pentru apă !

Apreciem că se impune de urgență corectarea tuturor aspectelor sus menționate.

Astfel, solicităm susținerea în:
-

Anularea art. 2 din Ordinul 980/07.03.2011 al Ministrului Mediului și Pădurilor prin
care se impune obligativitatea închirierii albiei minore.

-

Crearea unei egalități de tratament și de șanse în folosirea resurselor naturale între
industriile energiei regenerabile, respectiv: eoliană, fotovoltaică și hidro.

-

Realizarea unui audit financiar și de management asupra A.N. Apele Române pentru a
se evidenția ce s-a realizat cu toate aceste sume fabuloase percepute abuziv.

-

Renunțarea la impozitul pe construcții speciale sau cel puțin revizuirea fundamentală a
cuantumului acestuia.

-

Determinarea A.N. Apele Române să elibereze aviz de gospodărire a apelor cu termene
mai lungi, întocmai cum procedează toate celelalte instituții ale statului. O microhidrocentrală nu este din niciun punct de vedere o construcție temporară.
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Menționăm că intenţionăm să transmitem acest memoriu Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie, Ministerului Mediului, Primului Ministru, Autorității Naționale
pentru Reglementare în Domeniul Energiei.
De asemenea, dacă în țară nu vor exista reacţii pentru corectarea situaţiei prezentate,
vom prezenta aceste probleme Comisiei Europene.

ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie
Redăm două pasaje din OUG și HG care dau dureri de cap investitorilor în microhidro !
Fiecare în parte ! Cu atât mai mult suprapunerea efectelor lor: având în vedere că nu se specifică
faptul că amânarea acordării câte unui CV se aplică doar MHC puse în funcțiune până la 31.12.2013,
începând de la 1.01.2014 orice MHC nou pusă în funcțiune ar primi 1,3 CV/MWh ! Legea de aplicare a
OUG 57 corectează această anomalie ! Deocamdată însă este folosită drept minge de ping-pong la
nivel înalt !

OUG no. 57/04.06.2013
„În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar acordarea unui număr de certificate verzi
din cele prevăzute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică
din surse regenerabile. Un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel
mult 10 MW;(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate potrivit prevederilor alin. (21) se va face
începând cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. a) şi c), respectiv
începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevăzute la alin. (21) lit. b), eşalonat cel mult
până la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare eşalonată a numărului de certificate verzi
amânate potrivit prevederilor alin. (21) se stabileşte de ANRE şi se aprobă prin ordin al preşedintelui
instituţiei."
HG no. 994/11.12.2013
„Reducerea numărului de certificate verzi în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi f) din
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie: 0,7 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat, dacă centralele
hidroelectrice sunt noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW.”
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ENREG ENERGIA REGENERABILĂ, 09 – 11.04.2014 Expo Arad Internațional, România
A VI-a Conferință internațională: Microhidrocentrale – prezent și viitor în România, 10.04.2014
Redăm invitația la evenimentul tradițional organizat de ARmHE și REECO în fiecare primăvară la Arad și
toamnă la București.

INVITAŢIE
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie (ARmHE) şi
Renewable Energy Exhibition and Conference Organiser (REECO),
au plăcerea să vă invite la lucrările celei de-a VI-a Conferinţe Naţionale:
„Microhidrocentralele în România - Prezent și viitor”,
care va avea loc joi, 10 aprilie 2014, la Expo Arad Internațional, Calea Aurel Vlaicu nr. 300, Arad.
Conferinţa este organizată în cadrul târgului ENREG Energia Regenerabilă care se desfășoară în
perioada 9 - 11 aprilie 2014.
ARmHE este o asociaţie juridică română, non-profit care promovează energiile regenerabile, cu accent
pe microhidroenergie – energia produsă în microhidrocentrale.
REECO, încă din 1998 a evoluat într-una dintre cele mai mari companii de târguri şi conferinţe de
specializate în domeniul energiei regenerabile şi eficienţă energetică. Este una dintre cele mai
importante agenţii de service business-to-business în domeniul precizat.

Taxa de participare este:
300 RON Reprezentanţii companiilor publice sau private locale
260 RON Membrii ARmHE
260 RON Autorităţi locale, reprezentanţi guvernamentali şi administraţie publică
130 RON Studenţi sau cadre de învăţământ
175 Euro Participanţi străini
Taxa acoperă:
- participarea la conferinţă;
- acces la prezentările susţinute în cadrul Conferinţei;
- gustări, cafea;
- mapa cu: ecuson cu numele şi organizaţia participantului, geanta cu sigla asociaţiei, pix, materiale
promoţionale ale sponsorilor.
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Nu se asigură cazarea sau transportul invitaţilor sau ale prezentatorilor.
Taxa de participare la conferinţă se va plăti în contul Asociaţiei Române pentru Microhidroenergie, prin
depunere directă, prin Internet Banking, ordin de plată sau prin mandat poştal, cu specificaţia „Taxă
Conferinţă Microhidro“.

Beneficiar:

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie

Banca:

BCR, Agenţia POLITEHNICA, Bucureşti

Cont IBAN:

RO11RNCB0723103248060001 /RON
RO54RNCB0723103248060003 /EUR, Swift: RNCBROBU

Dupa achitarea taxei de participare, vă rugăm să trimiteţi o copie scanată la adresa de mail:
office@rosha.ro, pentru a vi se trimite factura prin E-mail sau poştă. In ziua conferintei nu se elibereaza
facturi, se trimit ulterior prin posta.

Contact:
Prin e-mail: office@rosha.ro
Telefonic: 0720 528267 (dna. Tamina Manea)

Teme propuse pentru ediţia a VI-a a conferinţei naţionale:
„Microhidrocentralele în România - Prezent și viitor”, 10.04.2014
- Minimizarea impactului microhidrocentralelor asupra mediului
- Companii din domeniul microhidrocentralelor
- Legislația din domeniul microhidrocentralelor
- Managementul proiectelor de microhidrocentrale
- Experiențe ale investitorilor, dezvoltatorilor, constructorilor și furnizorilor de echipamente
pentru microhidrocentrale
- Piața proiectelor de microhidrocentrale
- Orice alt subiect legat de microhidrocentrale
Pentru înscriere cu o prezentare, vă rugăm să vă adresați domnului Bogdan Popa,
prin mail la adresa: bogdan.popa@rosha.ro
sau la telefon: 0720528266.
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HIDROENERGIA 2014
ARmHE dorește să vă reamintească data Conferinței Internaționale Hidroenergia 2014, 21 – 23 mai
2014, Istanbul, organizată de Asociația Europeană pentru Microhidroenergie - ESHA.
Membrii ARmHE care doresc să participe la conferință sau expozanți sunt rugați să contacteze
asociația. În calitate de membri ARmHE beneficiază de reducerile rezervate membrilor ESHA, ARmHE
fiind membră ESHA.

HIDROENERGIA 2016
În vederea organizării manifestației tradiționale Hidroenergia pentru anul 2016 și-au depus
candidatura asociații naționale din trei țărI: Italia , România si Suedia. Hotărârea definitivă se va lua în
cadrul consiliului ESHA la Istanbul în perioada desfășurării conferinței. Cel mai bine situată pare a fi
Italia care propune desfășurarea conferinței Hidroenergia 2014 la Milano.
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