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Cuvântul ARmHE
Un investitor serios şi care dispune de resurse financiare trebuie să nu rateze sub nici o
formă licitaţia organizată de HIDROELECTRICA în zilele 14-16 mai 2014 !

Subiecte
o

Masă rotundă, la Hidroelectrica, despre prețul apei

o

Întâlnire la Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie

o

Licitație organizată de Hidroelectrica pentru vânzare de microhidrocentrale

o

HIDROENERGIA 2014 – stadiu pregătiri

o

ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie
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Masă rotundă, la Hidroelectrica, despre preţul apei
În ziua de 27 martie SC Hidroelectrica SA a organizat o masă rotundă având ca subiect „preţul apei”. Au
fost invitate persoane din toate domeniile implicate, de o parte sau de cealaltă a baricadei.
Au participat: un reprezentant a Camerei Deputaţilor, reprezentanţi de la Ministerul Economiei Departamentul pentru Energie, Nuclearelectrica, Consiliul Concurenţei, ARmHE, investitori în
microhidrocentrale. Nimeni de la ANAR sau Ministerul Mediului !
Problemele societăţii Hidroelectrica afectează atât siguranța și stabilitatea operațională a Sistemului
Energetic Național (SEN) cât și creșterea prețurilor pentru sistemul reglementat. Pe lângă aşa-zisele
contracte păguboase cu „băieții deștepți”, Hidroelectrica a suferit pierderi masive generate de
vânzarea de energie la un preț mai mic decât costurile aferente producției de energie electrică. Un
factor determinant îl constituie prețul apei, 1,1 lei/1000 mc, mult prea mare, iar din această cauză
amenajările de joasă cădere preferă uneori să deverseze decât să se producă energie electrică. Acest
uneori este dat de momentele în care preţul de vânzare al energiei electrice nu acoperă nici măcar apa
turbinată utilizată pentru producerea acesteia. Creșterea în 2010, de 4 ori, a „prețului apei brute” a
atras după sine scumpiri ale facturilor de energie electrică, neținându-se cont de realitatea pieței de
energie sau de particularitățile centralelor hidroelectrice. Cine va suporta problemele de la
Hidroelectrica ? Populația.
Atragem atenţia asupra faptului că nu numai Hidroelectrica este afectata de preţul apei, ci şi toţi
utilizatorii de apă în cantităţi semnificative, cum ar fi: Nuclearelectrica, CE Oltenia.

Întâlnire la Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie
În ziua de 3 aprilie, Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie a organizat o şedinţă de lucru
având ca subiect constituirea unui grup de lucru pentru evaluarea impactului recentelor măsuri de
revizuire a schemei de sprijin prin certificate verzi. Din nou au fost invitate persoane din toate
domeniile implicate, de o parte sau de cealaltă a baricadei. Tot din nou, au participat: nimeni de la
ANAR sau Ministerul Mediului !
Spicuim mai jos informaţii din Minuta elaborată de Departamentul pentru Energie.
Fiind o primă întâlnire a grupului, discuțiile au fost deseori tensionate. Pe de-o parte, consumatorii
industriali și producătorii de energie clasică au invocat impactul dezvoltării accelerate a surselor de
energie regenerabilă asupra funcționării pieței de electricitate și competitivității surselor clasice de
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producere a energiei, care nu beneficiază de scheme de sprijin dar care sunt necesare sistemului
electroenergetic național.
Pe de altă parte, producătorii de regenerabile au atras atenția asupra impactului cumulativ pe care-l au
măsurile luate de Guvern și care conduc la falimentul societăților producătoare.
Propuneri din partea participanților:
Pe aspecte organizatorice, au fost făcute propuneri cu privire la completarea spectrului de reprezentare
al grupului de lucru şi asupra necesităţii de cunoaştere integrală a materialelor puse în circulaţie în
cadrul grupului, de către toţi membrii grupului, înaintea elaborării propunerilor de sinteză de către
secretariat.
Pe aspecte generale asupra situaţiei energiei regenerabile în România, au fost făcute sugestii privind
viitoarele teme de consultare.
Participanţii la întâlnire au promis transmiterea către Departamentul pentru Energie a unor propuneri
privind temele de consultare însoţite de materiale de fundamentare în susţinerea lor, până pe 11 aprilie
a.c.
Principalele aspecte semnalate: o trecere în revistă a problematicii specifice pe care o ridică
dezvoltarea acestui sector în România:
- nesustenabilitatea financiară a schemei de promovare de către consumatori, în special de către
consumatorii industriali energointensivi;
- scăderea veniturilor producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de o manieră care
implică dificultăţi majore în rambursarea creditelor bancare;
- decuplarea capacităţilor instalate de la traiectoria prevăzută în PNAER;
- dificultăţile de adaptare a capacităţilor termoenergetice pe cărbune şi hidroenergetice la noile
cerinţele de echilibrare a SEN;
- necesitatea protejării investiţiilor atrase de legislaţia naţională în producerea de energie electrică din
surse regenerabile dar şi a investiţiilor în sectorul industrial, impactul tehnologiilor fotovoltaice;
- mecanismele de achiziţionare şi facturare a certificatelor verzi către consumatori, procedurile de
racordare la SEN;
- variante alternative pentru scheme de susţinere neutre la tehnologiile nepoluante;
- posibilităţi de creştere a consumului de energie electrică, mecanisme de export, aspecte privind căile
de atingere a obiectivelor naţionale asumate privind ponderea energiei regenerabile etc.
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S-a insistat pe necesitatea identificării cauzelor distorsiunilor produse de creşterea accelerată a
ponderii sectorului de energie regenerabilă în mixul energetic şi prioritizarea măsurilor necesare pentru
reformarea producţiei şi a pieţei de energie.

Concluzii
Discuţiile au pus în evidenţă o largă paletă de poziţii şi interese divergente, ceea ce face şi mai necesară
intervenţia autorităţilor publice competente, în deplină informare şi cu metodologii viabile de analiză şi
fundamentare, pentru armonizarea acestor poziţii pe platforma unor politici şi strategii energetice
viitoare.

Licitația organizată de Hidroelectrica pentru vânzare de microhidrocentrale
(http://www.bursa.ro/_documente/fisiere_articole/232485.pdf)
SC Hidroelectrica SA scoate la vânzare un număr de active prin Licitație deschisă cu strigare în perioada
14 – 16.05.2014.
1) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:
CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2
Preț de pornire: 4.538.900 lei;
2) Activ - microhidrocentrală din bazinul pârâului Valea cu Pești, râul Neagra Șarului, jud. Suceava:
CHEMP Lucaciu,
Preț de pornire: 1.023.500 lei;
3) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:
CHEMP Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1,
CHEMP Șaru Dornei 2
Preț de pornire: 16.399.400 lei;
4) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Călimănel, jud. Suceava
CHEMP Panaci,
Preț de pornire: 1.258.100 lei;
5) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:
CHEMP Plai Monah,
Preț de pornire: 1.752.300 lei;
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6) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău:
CHEMP Caralița,
Preț de pornire: 3.702.766 lei;
7) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Neagra, jud. Neamț:
CHEMP Neagra,
Preț de pornire: 994.800 lei;
8) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Bolovăniș, jud. Neamț:
CHEMP Bolovăniș,
Preț de pornire: 1.855.200 lei;
9) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Cracău, jud. Neamț:
CHEMP Cracău 1,
Preț de pornire: 2.332.173 lei;
10) Activ - microhidrocentrală din jud. Suceava:
CHEMP Fălticeni,
Preț de pornire: 156.602 lei;
11) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureș:
CHEMP Chiuzbaia,
Preț de pornire: 1.842.200 lei;
12) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Prahova, jud. Prahova:
CHEMP Nedelea 1, CHEMP Nedelea 2,
Preț de pornire: 8.618.157 lei;
13) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Argeș, jud. Giurgiu:
CHEMP Ogrezeni,
Preț de pornire: 299.708 lei;
14) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud. Hunedoara:
CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3,
CHEMP Zeicani
Preț de pornire: 9.076.100 lei;
Este menţionat faptul că preţurile de pornire ale celor 14 pachete de CHEMP-uri propuse spre vânzare
nu includ TVA pentru că sunt îndeplinite prevederile art. 128, alin. 7 din Codul Fiscal privind încadrarea
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acestei vânzări ca transfer de active la care nu se aplică TVA. La procesul de licitaţie deschisă cu strigare
pot participa numai ofertanţii care îndeplinesc cumulativ criteriile de precalificare.

HIDROENERGIA 2014 – stadiu pregătiri
Pe site-ul dedicat evenimentului, 2014.hidroenergia.eu, a fost publicat programul conferinţei.
Acesta este deosebit de generos, împărţit pe secţiuni de prezentări, postere şi mese rotunde pe
subiecte determinate, cu prezentatori de talie internaţională din aproape toate ţările pentru care
hidroenergia înseamnă ceva ! Subiectele dezbătute la mesele rotunde au fost stabilite prin vot de către
participanţii la conferinţă, prin vot, dintr-un mare de propuneri !
Amintim: membrii ARmHE au statut de membrii ESHA din punct de vedere al participării la conferinţă
deci taxe reduse !

ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie
Modificările aduse prin O.U.G 57/04.06.2013 sistemului de promovare a producerii energei din surse
regenerabile stabilit prin Legea 220/2008, privind amânarea acordării unui CV, au avut și unele
neclarități. Astfel, Legea 23/2014 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.184 din 14.03.2014 vine cu
clarificări, inclusiv în ceea ce privește proiectele de energie regenerabilă aprobate după 31.12.2013.
Prezentăm în continuare câteva dintre modificările și completările din legea de aplicare a OUG 57.

Legea nr. 23/14.03.2014
„- La articolul 2, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
f) centrală hidroelectrică retehnologizată - centrala hidroelectrică cu o putere instalată de cel mult
10 MW, care îndeplineşte următoarele condiţii:
- are o durată de funcţionare de cel puţin 15 ani de la data punerii în funcţiune;
- a fost supusă unui ansamblu de operaţiuni de înlocuire a unor tehnologii existente, uzate moral şi/sau
fizic, cu tehnologii moderne, în scopul creşterii eficienţei activităţii de producere, sau grup hidroelectric
nou instalat într-o centrală hidroelectrică preexistentă ori într-o amenajare hidrotehnică utilizată
anterior în scop energetic;
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(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care
beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2013 sunt
următoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%.»
13. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul
cuprins:
(41) Începând cu anul 2014, ANRE monitorizează anual cotele anuale realizate de energie electrică
produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate
verzi şi, în funcţie de gradul de realizare a obiectivului naţional şi de impactul la consumatorul final,
estimează, publică pe site-ul propriu şi informează Guvernul până la data de 30 iunie a anului curent
asupra nivelului cotei anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie,
care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul următor.
(42) Pentru perioada 2015-2020, cota anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse
regenerabile de energie, care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi, se stabileşte
anual şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în
termen de 60 de zile de la data comunicării acesteia de către ANRE.
(21) În perioada 1 iulie 2013-31 martie 2017 se amână temporar tranzacţionarea 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, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013,
(22) Recuperarea certificatelor verzi amânate conform prevederilor alin. (21) se va face începând cu 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 data de 30 decembrie
2020
31. La articolul 6, după alineatul (22) se introduc două noi alineate, alineatele (23) şi (24), cu următorul
cuprins:
«(23) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, după aplicarea prevederilor art. 6
alin. (7) lit. b), dispoziţiile alin. (21) se aplică astfel încât numărul de certificate verzi rezultat să nu fie
subunitar.
(24) În cazul centralelor electrice realizate cu ajutor investiţional, dacă numărul de certificate verzi
calculat de ANRE prin aplicarea prevederilor art. 6 alin. (7) lit. b) este subunitar, nu se aplică prevederile
alin. (21).
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b) un număr de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numărului de certificate verzi prevăzut
la alin. (2), (4) sau (5), după caz, diminuând valoarea de referinţă a investiţiei per MW cu valoarea
ajutorului primit per MW şi păstrând valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate în calculele
furnizate Comisiei Europene în cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, dacă
centralele electrice beneficiază suplimentar de ajutor de stat. Reducerea numărului de certificate verzi
prevăzută se aplică până la concurenţa valorii ajutorului investiţional primit de producătorul de energie
electrică, utilizându-se în calcul valoarea medie a unui certificat verde, calculată ca medie aritmetică a
valorii maxime şi valorii minime de tranzacţionare a certificatelor verzi."
(6) Până cel târziu la data de 1 septembrie a fiecărui an, furnizorii de energie electrică şi producătorii
prevăzuţi la alin. (1) vor regulariza, în tranşe egale, valoarea certificatelor verzi aferente anului
anterior, în funcţie de cota anuală stabilită de către ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia
electrică furnizată şi preţul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de către furnizor pentru anul
anterior
61. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Furnizorii de energie electrică şi producătorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să transmită anual la
ANRE, în formatul şi la termenele precizate de aceasta, cantităţile de energie electrică pentru care au
obligaţia achiziţiei de certificate verzi, conform prezentei legi.
(3) Măsurile de reducere a numărului de certificate verzi prevăzut la art. 6 alin. (2) se aprobă prin
hotărâre a Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Energie, în termen de 60 de zile de la
data comunicării acestora de către ANRE potrivit prevederilor alin. (2), şi se aplică
centralelor/grupurilor electrice deţinute de producătorii de energie electrică din surse regenerabile de
energie, acreditate de către ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, după
data intrării în vigoare a acestei hotărâri a Guvernului, începând cu 1 ianuarie a anului următor.”

Guvernul României adoptă H.G nr.224/2014 aflată în vigoare de la 28.03.2014, pentru aprobarea
cotei de energie electrică produsă din surse regenaribile de energie care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi pentru anul 2014, astfel:
„Pentru anul 2014 cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază
de sistemul de promovare prin certificate verzi este de 11,1% din consumul final brut de energie
electrică.”
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