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Cuvântul ARmHE
România este printre foarte puţinele țări membre ale UE care plătește apa utilizată în hidrocentrale
şi singura în care care apa se plăteşte în funcţie de volumul de apă, indiferent de cădere !
Dintre aceste foarte puţine țări:
România are de departe cea mai împovărătoare şi ilogică taxă pe apa turbinată !

Scară de pești ‐ MHC Baumgartenmühle, Austria

MHC Baumgartenmühle, Austria
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Acţiuni ARmHE: Participare la lucrările unui grup de lucru în cadrul Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie, Direcţia Generală Energie şi mediu
Din viaţa ARmHE: stagiu Eliza Tică, Master Facultatea de Energetică, UPB şi secretară
ARmHE, în Austria, în cadrul companiei Global Hydro Energy (membră ARmHE)
Masă rotundă: MICROHIDROENERGIA ÎN 2014, PROBLEME ȘI SOLUȚII
Conferinţă internaţională: HIDROENERGIA 2014, 21‐23 mai 2014
Conferinţe naţionale:
ISTORIA ENERGETICII ROMÂNEŞTI
A VIII‐A CONFERINȚĂ A HIDROENERGETICIENILOR DIN ROMÂNIA (DORIN PAVEL)
De la membrii noştri: ISPH lansează o nouă identitate: ISPH Project Development
(www.isph.ro)
ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie
Diverse
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Acţiuni ARmHE:
Participare la lucrările unui grup de lucru în cadrul Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie, Direcţia Generală Energie şi mediu
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie se numără printre participanții la un grup de lucru
constituit în cadrul Ministerului Economiei, Departamentul pentru Energie, Direcţia Generală Energie şi
mediu, pentru a formula propuneri de măsuri pentru reforma sectorului de producere energie
electrică din surse regenerabile de energie. Pe lângă ARmHE au mai participat și: Romanian
Photovoltaic Industry Association, Asociaţia Marilor Consumatori Industriali de Energie, Asociaţia
Furnizorilor de Energie Electrică în România, Asociaţia Română Biomasă şi Biogaz, Nuclearelectrica S.A,
GDF Suez, Energy România, CEZ România, Enel Green Power România, EDP Renewables, GDP
Renewables Romania, Verbund România, Inveravante, Gamesa Comercial Sales, VESTAS România,
Solprim, Smart Energy Group, EYE MAL, RWEA.
A doua întâlnire a avut loc în data de 20.05.2014, ora 12:00, iar ca rezultat principal semnalăm
elaborarea unui tabel cu propuneri de acţiuni legate de sectorul energiilor regenerabile, tabel în care
entităţile participante să completeze observaţii legate de acestea.
Cu privire la propunerile formulate de grupul de lucru pentru reforma sectorului de producere energie
electrică din surse regenerabile de energie (etapă intermediară), se prezintă mai jos observaţiile
formulate de comitetul operativ al ARmHE.
Entitatea participantă la grupul de lucru
ArmHE – Asociaţia Română pentru Microhidroenergie
Nr. Propunerea formulată
DA NU
crt.
1.
Revizuirea preţului perceput de AN
DA
Apele Romane pentru utilizarea
resurselor de apă

2.

Amânarea impozitului pe construcţii
speciale pană la definirea unei
metodologii corecte de aplicare şi
stabilirea unui nivel suportabil
Activarea la tranzacţionare a
certificatelor verzi amânate în
perioada iulie 2013 ‐ martie 2014,
pentru producătorii de energie
electrică din surse regenerabile care
au beneficiat anterior de ajutor
investiţional.

3.

DA

DA

Observaţii
1. Preţul exagerat al apei
2. Plata apei la centralele în cascadă pe fiecare
obiectiv în parte (apa este captată pentru prima
centrală, către centralele următoare ale cascadei
aceeaşi cantitate de apă este transportată prin
conductă)
3.a. Eliminarea chiriei pentru suprafaţa ocupată în
albia minoră, întrucât este ilegală.
3.b. Organizarea licitaţiei publice pentru blocarea
amplasamentului doar în cazul în care sunt mai
mulţi investitori pentru acelaşi amplasament
4. Respectarea termenului legal de analiză a
documentaţiei depuse
Eliminarea impozitului pe construcţii speciale

De acord cu: Activarea la tranzacţionare a
certificatelor verzi amânate în perioada iulie 2013 ‐
martie 2014, pentru producătorii de energie
electrică din surse regenerabile.
Ultimul enunţ: „care au beneficiat anterior de
ajutor investiţional” nu are sens în context.
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4.

Revenirea la durata de valabilitate de
16 luni pentru tranzacţionarea
certificatelor verzi
Revizuirea PNAER şi limitarea
acreditărilor la datele din PNAER
revizuite
Revizuirea cotei de energie electrică
din surse regenerabile susţinută prin
sistemul de promovare, stabilită
pentru anul 2014
Proceduri clare şi transparente cu
privire la stabilirea cotei de energie
electrică din surse regenerabile
susţinută prin sistemul de promovare,
pentru 2015 ‐ 2020
Procedură clară de recuperare a
certificatelor amanate, garantarea
achiziţiei certificatelor amânate şi a
valorii de tranzacţionare a acestora
Diligenţe pentru obţinerea deciziei CE
referitoare la modificarea schemei de
sprijin
Analize cu privire la gradul şi
perspectivele îndeplinirii ţintei
asumate de România pentru anul
2020, stabilirea necesităţilor de
promovare a energiei regenerabile în
continuare
Suspendarea actualei scheme de
susţinere prin certificate verzi, în
sensul art.3 alin.3 din Legea
nr.220/2008, cu mecanisme tranzitorii
pentru investiţiile începute
Proiectarea unei noi scheme de
susţinere pe baza necesarului
prestabilit, în conformitate cu noile
reglementări comunitare privind
ajutorul de stat energie – mediu în
perioada 2014 – 2020, cu posibilitatea
de opţiune pentru investiţiile
existente
Alte propuneri: ARmHE
Taxa de racordare

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

DA

În condiţiile în care în prezent tranzacţionarea
certificatelor verzi se face cu dificultate.

DA

DA

DA

Implicarea totală a ANRE în stabilirea cotei de
energie electrică din surse regenerabile susţinută
prin sistemul de promovare, fiind şi cei care
centralizează toate datele primite din teren.

DA

Cu caracter de lege.

DA

DA

‐

DA

‐

Sunt deja în dezbatere ghidurile de finanţare din
fonduri europene pentru perioada 2014‐2020

Abordarea şi modificarea taxei de racordare,
inclusiv în sensul executării acestei taxe de către
operatorul de distribuţie, în condiţiile în care se
impune investitorului realizarea de lucrări de
întărire a reţelei.

Crearea unui mecanism de
valorificare a energiei electrice pe
pieţele externe, în condiţiile în care
România este membră UCTE
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Din viaţa ARmHE:
stagiu Eliza Tică, Master Facultatea de Energetică, UPB şi secretară ARmHE,
în Austria, în cadrul companiei Global Hydro Energy (membră ARmHE)
În perioada 14 aprilie – 9 mai 2014, Eliza Tică a desfășurat un stagiu în cadrul companiei Global Hydro
Energy, membră ARmHE (www.hydro‐energy.com). Secretara noastră, studentă în ultimul an la Master
de Hidraulică şi Hidroenergetică, Facultatea de Energetică, UPB, a avut astfel posibilitatea îmbunătăţirii
experienței profesionale prin desfășurarea unor activități de cercetare și dezvoltare precum:
o Alocarea optimă a debitului disponibil la turbine prin:
o Dezvoltarea unor metode de calcul și aplicarea acestora într‐un program în Excel
o Utilizarea limbajului de programare Visual Basic
o Realizarea unei scheme de calcul ce poate fi aplicată altor proiecte
o Cursuri despre:
o Tipuri și domenii de aplicare a turbinelor hidraulice (Francis, Kaplan și Pelton)
o Noțiuni generale despre programul ANSYS CFX
o Simularea funcționării sistemului SCADA – HEROS
În ultima parte a stagiului a vizitat unele microhidrocentrale din Austria și Germania, ce valorifică
potențialul hidroenergetic al râurilor prin intermediul turbinelor hidraulice proiectate și fabricate de
Global Hydro Energy.
O zi a fost dedicată unei vizite la Universitatea Tehnică din Graz – Institut für Wasserbau und
Wasserwirtschaft, unde a fost găzduită de colectivul condus de domnul profesor Gerald Zenz.

Masă rotundă:
MICROHIDROENERGIA ÎN 2014, PROBLEME ŞI SOLUŢII (www.asociatiamhc.ro)
În data de 12 iunie 2014 va avea loc la ROMAERO, Conference Room, B‐dul Ficusului, 44, Bucureşti în
cadrul Târgului Internațional București ‐ RoENERGY, Masa rotundă „Microhidroenergia în România, ed.
a‐IV‐a: Microhidrocentralele în 2014 – probleme și soluții”, organizată de ARmHE/ROSHA și RES Group.
Din program spicuim:
1. Schema suport versus taxe şi probleme pentru microhidrocentrale
2. Activităţi de lobby ale ARmHE la nivel naţional şi European
3. Alte activităţi ARmHE
4. Atragere de noi membri în asociaţie
5. Discuţii libere pe temele anterioare + propuneri de dezvoltare a ARmHE
6. Prezentări ale companiilor din domeniu ‐ pentru susţinerea asociaţiei prin sponsorizări
ARmHE pune accent pe promovarea energiilor regenerabile în special produsă în microhidrocentrale și
de a reprezenta interesele companiilor din domeniul microhidroenergiei, vis a vis de: Guvern, de
fiecare dată când acesta intenţionează să modifice cadrul legislativ – prin intâlniri şi sesiuni cu factorii
de decizie şi ca membru al comisiilor responsabile cu întocmirea proiectelor legislative; Autorităţi
centrale şi locale, în procesul de autorizare şi operaţionalizare a unităţilor hidroenergetice.
Scopul declarat al acestei mese rotunde îl constituie informarea membrilor noştri în legătură cu
activităţile asociaţiei şi, pe de altă parte, atragerea de noi membri.
Cu fiecare nou membru, vocea asociaţiei devine mai puternică.
Redăm invitația la evenimentul organizat de ARmHE și R.E.S. Group în fiecare an la București.
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Asociaţia Română pentru Microhidroenergie (ARmHE) şi
R.E.S. Group - Târg Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă Energetică în Construcţii
(RoEnergy),
au plăcerea să vă invite la a treia ediţie a evenimentelor în parteneriat:
Masa Rotundă
„MICROHIDROENERGIA ÎN 2014, PROBLEME ŞI SOLUŢII”
care va avea loc joi, 12 iunie 2014, sala conferinţe H 106, ROMAERO, Bdul Ficusului, 44, sector 1,
Băneasa, Bucureşti, între orele 14.00-17.00.
ARmHE este singura asociaţie juridică română non-profit afiliată la Asociaţia Europeană pentru
Microhidroenergie – ESHA, care promovează energiile regenerabile, cu accent pe microhidroenergie –
energia produsă în microhidrocentrale. Misiunea noastra este de a reprezenta interesele companiilor
din domeniul microhidroenergiei, vis a vis de:
- Guvern, de fiecare dată când acesta intenţionează să modifice cadrul legislativ – o facem atât
din exterior, prin intâlniri şi sesiuni cu factorii de decizie, cât şi din interior, ca membru al comisiilor
responsabile cu întocmirea proiectelor legislative.
- Autorităţi centrale şi locale, în procesul de autorizare şi operaţionalizare a unităţilor
hidroenergetice.
Forţa noastra de negociere şi persuasiune depinde într-o măsură importantă şi de implicarea membrilor
noştri. De aceea va invităm sa ne fiţi alături în demersul nostru de a schimba peisajul leglativ
şi perceptia autorităţilor relativ la microhidroenergie.
Un pas spre îndeplinirea acestui obiectiv este prezenţa dumneavoastră la această masă rotundă –
participarea este gratuită, însă contribuţia pe care o puteţi aduce, foarte importantă în promovarea
intereselor sectorului microhidroenergiei.
RoEnergy South-East Europe este un Târg Internaţional de Energii Regenerabile şi Eficienţă
Energetică - specializat pe promovarea tehnologiilor şi conferinţelor din domeniul energiei regenerabile
şi al eficienţei energetice în două locaţii din România: Bucureşti şi Timişoara şi a ajuns la ediţia a IV-a
în Bucureşti şi ediţia a VI-a în România.
Masa Rotundă este organizată în cadrul târgului internaţional „RoEnergy South-East Europe
Bucureşti 2014” care se desfăşoară la ROMAERO între 11 şi 13 iunie 2014.
Program
1. Schema suport versus taxe şi probleme pentru microhidrocentrale
2. Activităţi de lobby ale ARmHE la nivel naţional şi European
3. Alte activităţi ARmHE
4. Atragere de noi membri în asociaţie
5. Discuţii libere pe temele anterioare + propuneri de dezvoltare a ARmHE
6. Prezentări ale companiilor din domeniu - pentru susţinerea asociaţiei prin sponsorizări
Persoanele care doresc să prezinte lucrări legat de temele propuse, sunt rugate să trimită textul prezentării prin
e-mail la bogdan.popa@rosha.ro, până la 10 iunie 2014.
Sponsorii care doresc să susţină asociaţia şi să contribuie la buna realizare şi desfăşurare a Mesei Rotunde, vor
beneficia de publicitate, prin materiale de prezentare atât în timpul Mesei Rotunde cât şi la standul ARmHE din
cadrul târgului, prin bannere pe website-ul ARmHE şi prin postere amplasate în sala evenimentului. De
asemenea, pot avea scurte prezentări ale companiei sau produselor în timpul derulării Mesei Rotunde.
VĂ AŞTEPTĂM !
Pentru detalii luaţi legătura cu Cristina Voicu, 0723202310, voicu@confima.ro.
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Conferinţţă internaţională::
HIDROEN
NERGIA 2014, 21‐2
23 mai 20
014 (2014
4.hidroenergia.eu))
Organizată anul acestaa la Istanbu
ul Congress Centre, Co
onferința Intternaționalăă Hidroenerrgia 2014
organizată de
d ESHA, s‐aa bucurat dee un real in
nteres din paartea participanților. Peeste 400 de delegați,
investitori și dezvotattori de pro
oiect din în
ntreaga lum
me s‐au allăturat acto
orilor din domeniul
d
m Global Hyydro Energgy, Andritz sau General Electric. Punând acccent pe
hidroenergeetic precum
dezvoltarea interacțiunii dintre parrticipanții la prezentări, la Mesele rotunde și la discuțiile deschise,
conferința a fost struccturată pe mai
m multe secțiuni, un
nde s‐au ab
bordat subieecte ca: opo
ortunități
economice și provocărri, modele și intrumen
nte de finan
nțare, evolu
uția politică în Turcia, Uniunea
Europeană, tendințe în inginerie – incluzând bioingineria,
b
dezvoltareaa tehnologiccă (inclusiv conducte
f
forțate),
tu
urbine hidraaulice și ecchipamente medicale auxiliare, microhidroce
m
entralele și mediul,
centralele hidroelectrice
h
e cu acumulare prin pompare și centralele hidroelectrice cu
c folosinţă multiplă,
resursele hiidroenergetice și moto
odologiile dee evaluare, studii de caz (proiectu
ul european
n RESTOR
Hydro coord
donat de ESH
HA).
ÎÎn cadrul conferinței Ro
omânia a fosst reprezentată cu 3 lucrrări:
Policy And Legal Deveelopment Concerning
C
S
Small
Hydropowerr In Romania
a, Otilia Marrin, Bogdan Popa
P
prrezentată dee dl. Bogdan Popa
S
Small
Hydro
opower As Gravitation
nal Development
S
Scheme
Or As
A Pumped Storage,
S
Florrica Popa, Mircea
M
S
Stancu,
Gheeorghe Pâţu
preezentată de dna.
d
Florica Popa
Innovative Technologies
T
s At Recent SHP Projectts On
S
Sebeş
River – Romania, Vergilă Dad
du, Daniel Frunză,
Gheorghe Catarig, Nicollae Dedulea,, Bogdan Popa
prrezentată dee dl. Vergilă Dadu

Conferinţţe naţion
nale:
I
ISTORIA
E
ENERGET
TICII ROM
MÂNEŞTI, 17 mai 2014
2
(tineeret.sier.rro/istorie))
Conferința „Istoria
„
energeticii Rom
mânești”, orgganizată în data de 17 mai 2014 de
d SIER – Societatea
Inginerilor Energeticien
E
i din Român
nia, Filiala SIER Bucureșști Tineret îm
mpreună cu partenerii – Muzeul
național Tehnic „Prof. ing. Dimitriie Leonida”,, VLER CNR
R‐CME, IRE Secția
S
Tinerret, este descrisă de
motto‐ul: „Tinerii enerrgeticieni treebuie să cu
unoască treccutul pentru
u a putea înțelege
î
preezentul și
construi viito
orul energetticii româneșști”. Evenimentul a fost adresat în special
s
tinerrilor și studenților din
domeniul en
nergetic cu scopul
s
de a descrie evo
oluția sistemului energettic românesc. Invitații de
d seamă,
cu o vastă experiență recunoscutăă în domen
niile lor de activitate, personalităţi
p
i ce au con
ntribuit la
dezvoltarea sistemului energetic,
e
au
u susținut prrezentări pee tema naşteerii, evoluţiei şi a situațieei actuale
a acestuia.
Cuvântul dee bun venit a fost adreesat de dl. ing. Mirceaa Biţoiu, preeşedintele filialei SIER București
T
Tineret,
caree a dat cuvâântul domnu
ului Ministru
u delegat pentru Energiee Răzvan‐Euggen Nicolesccu. Dintre
cele mai sem
mnificative mesaje
m
ale domniei
d
sale spicuim: neecesitatea reealizării unuii mix de eneergie logic
din punct dee vedere al Sistemului
S
E
Energetic
Naţional, apel la toţi actorrii din domeniul energettic pentru
a contribui la elaborareaa unei strateegii energetiice coerentee. Se doreştee ca până la începutul
î
to
oamnei să
existe un draft avansat pentru
p
aceasta.
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În cadrul dezbaterii, s‐a discutat despre sectorul producerii energiei electrice în termocentrale,
hidrocentrale, dar şi din surse regenerabile, precum şi despre transportul, distribuţia şi furnizarea
electricităţii.
Prima prezentare a avut ca autor pe domnul prof. dr. ing. Victor Vaida, președinte SIER, care face o
prezentare aproape exhaustivă a realizării de centrale electrice din surse convenţionale de energie în
România. Accentul este pus pe energia produsă în termocentrale şi sunt prezentaţi ani de "naştere",
valori de puteri instalate şi producţii de energie, evoluţia sistemului energetic naţional. În final, domnia
sa prezintă o serie de concluzii cu privire la prezentul şi calea pe care ar trebui să o abordeze
energetica românească.
Conform domnului Octavian Lohan, membru al Directoratului Transelectrica, cel mai mare consum s‐a
înregistrat în România în anul 1989, aproape 84 TWh din producţia proprie, la care s‐au adăugat şi
aproximativ 9 TWh din import (în condiţiile în care populaţia nu consuma energie electrică şi termică),
iar cel mai puţin în anul 1999 şi anume 49,8 TWh.
În cadrul conferinței, dl. ing. Paul Gheorghiescu, consultant independent, a prezentat o istorie a
hidroenergeticii româneşti, din care spicuim: „utilizarea energiei apelor pentru producerea forței – prin
folosirea roților de apă – este una din primele descoperiri făcute de omenire”, iar ,,Ziua de naștere a
centralelor electrice” este considerată ziua de 4 septembrie 1882, când Thomas Alva Edison
inaugurează, la New York, celebra centrală Pear Street. Aproape imediat, în 1884, a început să fie
utilizată şi în România: a fost iluminat Palatul Peleş, când Carol I rupe tradiția obligatorie a iluminării
palatelor regale cu lumânări și adoptă pentru noua sa reședință iluminatul artificial, electric. Astfel,
centrala hidroelectrică Peleș este prima centrală de acest fel din România atestată documentar. În
perioada 1926 – 1929, cea mai importantă activitate de inventariere a potențialului hidroenergetic al
României a fost realizată de profesorul Dorin Pavel, care a elaborat o primă lucrare de sinteză, ,,Forțele
hidraulice disponibile ale Românie”, ce a fost publicată în Buletinul IRE nr. 23/1929. Conform acestuia,
potențialul economic amenajabil al țării era estimat la 5.206 MW. În anul 1960 a fost realizată prima
hidrocentrală mare, la Stejaru, după ce Dimitrie Leonida realizase, încă din timpul studenţiei, în 1906,
schiţe ale amenajării hidroenergetice.
În perioada 1961 – 1990 s‐au construit cele mai mari şi mai multe hidrocentrale din România: 96, cu o
putere instalată de 5.173,5 MW. După 1990 s‐au construit 28 de hidrocentrale, cu o putere instalată de
702,7 MW.
„La 1.01.2014 hidroenergetica românească avea în funcțiune o putere instalată de 6.689,4 MW, cu o
producție de energie de 18.224 GWh/an”. Conform domnului Gheorghiescu, potențialul economic
amenajabil al României este de 28 – 32 TWh/an (9.100 – 10.300 MW), iar potențialul exploatabil:
24 – 26 TWh/an (7.000 – 8.200 MW), în prezent, gradul de utilizare a potențialului exploatabil fiind de
72,8%. „Prin prisma potențialului tehnic amenajabil neutilizat, România mai poate valorifica încă circa
10‐12 TWh/an, respectiv o putere instalată de aproximativ 2.500‐3.000 MW”, a adăugat dl. ing. Paul
Gheorghiescu. Acesta consideră că: „O șansă a centralelor hidroelectrice în condițiile creșterii ponderii
utilizării energiei solare și a energiei eoliene o reprezintă folosirea capacității de ,,acumulatori de
energie” în sensul stocării energiei pe timp de noapte sau în perioadele de minim energetic, dar si cea
de ,,transformator energetic” în sensul transformării energiei de baza în energie de vârf”, astfel „Noile
tehnologii de valorificare a altor resurse regenerabile (solar, eolian) vor face ca valorificarea restului de
potenţial să nu mai fie profitabilă și, mai mult, menținerea în exploatare a unor centrale hidroelectrice
să devină neeconomică. În condițiile creșterii ponderii utilizării energiei solare și a energiei eoliene,
folosirea capacității de «acumulatori de energie» în sensul stocării energiei pe timp de noapte sau în
perioadele de minim energetic, dar şi cea de «transformator energetic», în sensul transformării energiei
de bază în energie de vârf. Centralele hidroelectrice cu acumulare prin pompaj vor fi indispensabile
funcționării sistemului energetic. În lipsa unor centrale de pompaj construite în acest scop, există

Newsletter - mai 2014

7

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

posibiltatea transformă
p
ării marilor centrale gravitațional
g
le cu lacuri de acumu
ulare, în cen
ntrale de
p
pompaj”.
Evoluţia eneergiilor regenerabile a fo
ost adusă în
n atenţie de către domn
nul dr. ing. Fănică Vatră,, Secretar
General şi Director
D
Execcutiv SIER, caare a arătat că, dacă în anul 2005 erau
e
instalaţii în Româniaa 0,9 MW
î centrale eoliene,
în
e
la sffârşitul lunii martie 2014
4 erau 97 dee centrale, care
c
însumau
u 2.900 MW
W. Energia
electrică tottală produsăă în anul 201
13 în Român
nia în centraale electrice pe bază de energii regeenerabile
susţinute prrin certificate
e verzi a fostt de 6,23 TW
Wh, reprezen
ntând circa 10,55%
1
din energia
e
electtrică total
produsă în România,
R
din
n care 63,07% în centrale eoliene şi 17,86% în centrale
c
foto
ovoltaice.
Î final, domnul ingine
În
er Sarchis Arachelian,
A
a prezentat oameni, momente şi întâmplări
î
legate de
sectorul furn
nizării energgiei electrice.
S
Surse:
Focus Energ
getic ‐ www.ffocus‐energeetic.ro/istoriia‐energeticii‐romanestii‐17177.html
Biz Energy ‐ http://www
w.bizenergy.rro/seniorii‐si‐tinerii‐enerrgeticieni‐prreocupari‐co
omune‐pentrru‐
energia‐romanessca/#.U4s9z_
z_l_u53

Conferinţţe naţion
nale:
A VIII‐A CONFERIN
C
NȚĂ A HID
DROENER
RGETICIEENILOR DIIN ROMÂ
ÂNIA
(DORIN PAVEL),
P
22‐23
2
maii 2014 (htttp://enerrg.pub.ro
o/dorin_p
pavel)
Devenind o tradiție, ceaa de‐a opta Conferință a Hidroenerrgeticienilor din România a fost orgaanizată și
anul acestaa de către Departameentul de Hidraulică, Mașini
M
Hidraaulice și In
ngineria Meediului, a
Universitățiii POLITEHNIICA din București. Perso
onalități carre activeazăă în acest do
omeniu s‐au
u întrunit
pentru prim
ma oară în caadrul acesteei conferințee în anul 200
00, pentru a comemoraa împlinirea a 100 de
ani de la nașterea unuiaa dintre cei mai importaanți dascăli ai săi, profeesor emerit, doctor doceent Dorin
PAVEL, întem
meietorul șccolii româneșști de hidroeenergetică.
Cu această ocazie, la co
onferință au
u fost invitatte să participe și firme care își desffășoară activvitatea în
domeniul Hiidroenergetic, oferind in
nformații speecifice activiității lor.
Cuvântul dee bun venit a fost adressat de prof. dr.
ing. George Darie, Recttor interimar, Preşedintele
interimar al
a Consiliului de Adm
ministrație, al
Universitățiii Politehnicaa din Bucureșști.
La deschiderea celei de‐‐a opta edițiii, prof. dr. ing.
Constantin Isbășoiu, președintele Comitetului
C
de
organizare a conferințței, a declarat că „Es
Este
conferința pe
p care o deedicăm profeesorului emeerit
Dorin Pavel, întemeiettorul școlii românești de
h
hidroenerge
etică. Pentru
u specialiștiii din domen
niul
h
hidroenerge
eticii este un
u prilej de a‐și prezen
nta
Foto:: Vlad Iordachee
p
preocupările
e și de a‐și ciinsti profeso
orii”.
Î continuarre spicuim dintre
În
d
mesajele specialișștilor din domeniul hidro
oenergetic, redate de BizEnergy:
B
„ țară caree nu produce
„O
e prin propriile resurse umane
u
este o țară care nu
n contează””, a subliniatt prof. dr.
ing. Petre Roman, iar fo
ostul directo
or general Hidroelectricaa, în prezentt consilier în
n cadrul sociietății, dl.
ing. Dragoș Zachia‐Zlate
ea a specificaat faptul că „Ne confrun
ntăm cu o reeducere dram
matică a con
nsumului,
f
fapt
ce punee presiune pe toți actoriii de pe piața
a energiei. See impune o reanaliză
r
a strategiei
s
en
nergetice,
acțiune dem
marată de Departament
D
tul pentru Energie,
E
la in
nițiativa min
nistrului pen
ntru energiee, Răzvan
Nicolescu”.
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Discuțiile pee baza problemelor și peerioadei dificile în care se
s află Hidro
oelectrica au
u fost numeroase, dl.
Dragoș Zach
hia‐Zlatea prrecizează căă “este o peerioadă dificilă pentru companie:
c
3 ani de seceetă, două
i
insolvențe.
N este și nu
Nu
u va fi usor. Această exp
periență ne‐a
a maturizat,, ne‐a pregă
ătit pentru co
ompetiția
acerbă din piața
p
energieei”.
Noua strategie a compaaniei pune acccent pe rettehnologizarrea capacităţţilor de prod
ducţie viabilee. Au fost
retehnologizzate unități însumând
î
peste 2000 MW.
M „În ciud
da vocilor crittice, vă spun
n că retehno
ologizarea
Porțile de Fier
F 1 și 2 s‐‐a efectuat cu rezultatee tehnice deeosebite, accestea funcțiionând la ca
apacitate
m
maximă.
În perioada urrmătoare, see vor retehnologiza , fun
ncție de surssele financia
are, unități ce
c produc
1.000 MW – este vorba despre centtralele de la Vidraru și Stejaru,
S
licita
ația publică de
d achiziție lucrări
l
de
r
retehnologiz
zare fiind pee ultima sută
ă de metri.”
Dl. ing. Pau
ul Gheorghie
escu a insisttat pe necesitatea reteehnologizarii, aducând argumente
a
s
solide
de
natură să co
onvingă pe ministrul Răăzvan Nicoleescu, care s‐a declarat recent
r
supărrat că „prog
gramul de
r
retehnologiz
zare în dom
meniu a con
nstituit o cheltuială sub
bstanțială și rezultatele nu sunt pee măsura
așteptărilor””, afirmând că „Retehno
ologizările su
unt vitale și costă
c
mult, dar
d trebuie realizate.”
r
Î cadrul evenimentuluii , conf. dr. ing.
În
i
Carmen Georgescu a prezentat lucrarea inttitulată „80 de ani de
l planul luii Dorin Paveel de dezvolltare a hidro
la
oenergeticii în
î România”, lucrare reealizată împ
preună cu
prof. dr. ing. Eugen Constantin Isbășșoiu.

Foto: Vla
ad Iordache

ÎÎn articolul dedicat Conferinței Dorin
D
Pavell, autorii au amintit de monogrrafia de refferință a
Hidroenergeeticii român
nești intitulată „Plan général
g
d’a
aménagemen
nt des forcces hydraulliques en
Roumanie”, publicată de
e profesorull Dorin Pavel în anul 193
33, ce conțin
ne 567 schem
me de uzine electrice,
reprezentân
nd amenajările hidroeneergetice din țara
ț
noastră.
La ediția din acest an, au particip
pat peste 10
00 de speciialiști din do
omeniul hid
droenergeticc, au fost
î
înscrise
peste 50 de lucrări tehnice și științificce, grupate în mai multe secțiuni, după cum urmează:
Hidraulică, Hidroenerge
H
etică și gospo
odărirea apeelor, Mașini și echipameente hidroen
nergetice, Co
onstrucții
hidrotehnicee, Sisteme de acționarre, comandăă și control în hidroenergetică, Influența ameenajărilor
hidroenergeetice asupra mediului, Amenajarea și
ș exploatareea micropoteențialului en
nergetic.
O selecție a Lucrărilor Conferinței
C
v fi publicattă în Buletin
va
nul Științific al Universității POLITEH
HNICA din
București, iaar un CD cu ISSN
I
va cuprrinde toate lucrările confferinței.
S
Sursa:
Biz Energy ‐ http://www
w.bizenergy..ro/reuniuneea‐hidroenerrgeticienilor‐‐2014‐preoccupari‐actuale‐solutii‐
p
pentru‐viitor
rul‐energeticc‐romanesc//#.U4teIPl_u
u50
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De la membrii noştri:
ISPH lansează o nouă identitate: ISPH Project Development (www.isph.ro)
Parte integrantă a istoriei moderne a sectorului hidroenergetic românesc,
ISPH a decis să îşi redefinească poziţia pe piaţa prin plasarea diviziei sale de
servicii de inginerie şi consultanţă sub numele de ISPH Project Development.

WATER
ENERGY
ENGINEERING

Din punct de vedere strategic, prioritatea ISPH PD este reprezentată de
poziţionarea pe cât mai multe piețe externe, atât individual cât și prin
încheierea de parteneriate strategice cu companii locale. Astfel, în perioada
2013‐2014,ISPH PD a încheiat o serie de parteneriate strategice cu companii
din Irak şi Pakistan. De asemenea, în anul 2014, ISPH PD si‐a deschis un nou
birou de reprezentare în Bergamo, Italia.
În ceea ce priveşte piaţa internă, ISPH PD a declarat mai multe direcţii de
interes: infrastructuri majore de mediu, valorificarea micropotenţialului
hidroenergetic (într‐un mod coerent şi sustenabil) şi eficienţa energetică.

ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie (www.anre.ro)
Având în vedere schimbările apărute în ultima perioadă în legislația din domeniul energiei electrice, se
prezintă în continuare două anexe privind modificările aduse sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile.
NOTĂ referitoare la aplicarea prevederilor Legii nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
„Având in vedere faptul că Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie a intrat în vigoare la data de
17.03.2014, facturarea contravalorii certificatelor verzi, respectiv emiterea certificatelor verzi de CN
TRANSELECTRICA SA producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, se realizează
după cum urmează:
‐ Pentru energia electrică măsurată până la data de 17.03.2014 se aplică prevederile OUG nr. 57/2013,
urmând ca începând cu data de 17.03.2014 să se aplice prevederile Legii nr. 23/2014.
‐ In situația in care energia electrică nu a fost măsurată la data de 17.03.2014, conform celor
prezentate mai sus, atunci prevederile Legii nr. 23/2014 se aplică pentru energia electrică măsurată
incepând cu ultima măsurare anterioară datei de 17.03.2014.”
NOTĂ DE INFORMARE referitoare la cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de
energie care beneficiază de sistemult de promovare prin certificate verzi și cota obligatorie estimată
de achiziție de certificate verzi de către operatorii economici cu obligație de achiziție de certificate
verzi, pentru anul 2014
„In conformitate cu prevederile art. III. alin. (1) din Legea nr. 23 din 14.03.2014 pentru aprobarea
Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008,
cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de
promovare prin certificate verzi pentru anul 2014 este calculată de ANRE, in maxim trei zile de la data
intrării în vigoare a legii.
Newsletter - mai 2014
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Aceasta a fost calculată luând in considerare următoarele elemente:
‐ gradul de realizare a obiectivului național:
La nivel global, in conformitate cu “Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul
economic și social european și Comitetul regiunilor ‐ Raport privind progresele înregistrate în domeniul
energiei regenerabile”, Bruxelles, 27.03.2013, COM(2013) 175 final, la nivelul anului 2010, România a
depășit cu 24% primul obiectiv național intermediar de 19,04% privind ponderea energiei produse din
surse regenerabile în consumul final brut de energie stabilit pentru anii 2011 și 2012 prin Directiva
2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Astfel, nivelul de 23,6%
realizat în anul 2010 a fost aproape egal cu obiectivul național asumat de România pentru anul 2020
de 24%.
În conformitate cu Raportul de progres al României pentru anii 2011 și 2012 intocmit in baza
prevederilor Directivei 2009/28/CE “ponderile globale de energie din surse regenerabile în consumul
final brut de energie din cei doi ani de raportare, respectiv 21,20% şi 22,90%, depăşesc în mod
semnificativ ponderea stabilită pentru traiectoria orientativă la nivelul anilor 2011/2012 de 19,04%”.
Obiectivul național intermediar pentru anii 2013 și 2014 crește foarte puțin, de la 19,04% pentru anii
2011 și 2012 la 19,7%.
‐ impactul certificatelor verzi in factura consumatorului final de energie electrică:
Puterea electrică estimată a se instala in cursul anului 2014 (pe baza autorizațiilor de inființare
acordate cu punere in funcțiune in anul 2014) in centralele electrice eligibile pentru accesarea
sistemului de promovare este de 1656,5 MW, ajungându‐se astfel la un total cumulat de putere
electrică instalată estimată a fi acreditată până la sfârșitul anului 2014 de circa 6005 MW.
Pentru consumul final de energie electrică in anul 2014 a fost considerată o creștere de 1,5% față de
valorile realizate în anul 2013.
In condițiile actuale privind evoluția dezvoltării sectorului de producere a energiei electrice din surse
regenerabile și a impactului certificatelor verzi in factura consumatorului final se propune menținerea
impactului certificatelor verzi in factura consumatorului final la nivelul celui inregistrat in semestrul al
doilea al anului 2013, de circa 35 Lei/MWh.
In ipotezele de calcul mai sus prezentate, cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de
energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014 este de 11,1%
din consumul final brut de energie electrică, la nivelul celei realizate in anul 2013.
Totodată, în conformitate cu prevederile prevederile art. III. alin. (2) din Legea nr. 23 din 14.03.2014
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea
Legii nr. 220/2008 “… pentru anul 2014, ANRE calculează și publică pe site‐ul propriu, in maxim trei zile
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi
estimată, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informaţiilor privind energia electrică
estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor şi consumul final de
energie electrică.”
Având in vedere prevederile legale mai sus menționate, cota obligatorie estimată de achiziţie de
certificate verzi (CV) stabilită pentru anul 2014 a fost calculată in următoarele ipoteze:
a) cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie (E‐SRE) estimată a se produce în
2014, pe tip de tehnologie E‐ SRE, in conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a cotelor
anuale de achiziție de certificate verzi aprobată prin Ordinul ANRE nr. 45/2011,
b) numărul de CV acordate producătorilor de E‐SRE pe tip de tehnologie de producere E‐SRE:
‐ pentru centralele electrice existente de producere a E‐SRE – s‐a utilizat numărul de certificate verzi din
deciziile de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi și cu aplicarea
prevederilor Legii nr. 23 din 14.03.2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 referitoare la neamânarea unui număr
de CV pentru producătorii acreditați după 31 decembrie 2013,
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‐ pentru centralele electrice de producere a E‐SRE care urmează a fi puse in funcţiune in anul 2014 ‐ s‐a
utilizat numărul de certificate verzi prevăzut la art. 6, alin (2) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 994/2013
privind aprobarea măsurilor de reducere a numărului de certificate verzi in situațiile prevăzute la art. 6
alin. (2) lit. a), c) și f) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, pe tip de tehnologie, și cu aplicarea prevederilor Legii nr. 23
din 14.03.2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea
și completarea Legii nr. 220/2008 referitoare la neamânarea unui număr de CV pentru producătorii
acreditați după 31 decembrie 2013,
c) cantitatea de E‐SRE estimată a fi produsă in centralele electrice de producere a E‐SRE acreditate
până la 31.12.2014 depășește cantitatea de E‐SRE maxim susținută având in vedere prevederile art. III
alin. (1) din Legea nr. 23 din 14.03.2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.
57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008, corespunzătoare cotei anuale
obligatorii de E‐SRE, respectiv de 11,1% din consumul final brut de energie electrică. În aceste condiții a
fost necesară recalcularea cotei obligatorii estimate de achiziție de CV prin aplicarea prevederilor art.
11‐13 din Metodologia de stabilire a cotelor anuale de achiziție de certificate verzi aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 45/2011.”
Având in vedere ipotezele de calcul mai sus prezentate, cota obligatorie estimată de achiziţie de CV de
către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV pentru anul 2014 este de 0,237 CV/MWh
după cum se prezintă in tabelul de mai jos:
Nr. crt.
Indicatori
1.
Consum final de energie electrică 2014
2.
Total CV emise pentru tranzacţionare in anul 2014
3.
Cota de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin CV in anul 2014
Total CV necesare pentru incadrarea in cota E-SRE maxim susţinută in anul 2014
4.
conform legii
5.
Cota obligatorie estimată de achiziţie CV pentru anul 2014

U.M.
GWh
CV
%

Valoare
45 902
17 591 558
11,1

CV

10 890 889

CV/MWh

0,237

Diverse
În această parte a newsletterului spicuim unele subiecte tratate de presă în luna mai, aducând în
discuție unele articolele legate de producerea energiei electrice, Hidroelectrica și noutăți privind
microhidrocentralele.
o Ministrul pentru Energie, Răzvan Nicolescu declară în cadrul conferinței „Mediafax Talks about
Energy”: „Avem potențial real ca în a doua jumătate a lui 2019 România să producă mai multă
energie și gaze decât să consume, presupunând ca nivelul consumului de gaz va rămâne la fel. Avem
șansa să intrăm, probabil alături de Danemarca, în rândul țărilor europene care produc mai multă
energie decât consumă.”
Sursa: EurActiv ‐ (http://www.euractiv.ro/uniunea‐europeana/articles%7CdisplayArticle/articleID_26113/Ministrul‐pentru‐Energie‐
Razvan‐Nicolescu‐Romania‐ar‐putea‐produce‐in‐2019‐mai‐multa‐energie‐si‐gaze‐decat‐consuma.html)

o
În cadrul unei întrevederi între Prim‐Ministrul Iurie Leancă și Ministrul pentru Energie, Răzvan
Nicolescu s‐a analizat posibilitățile realizării unor proiecte energetice de interconectare energetică a
Republicii Moldova la piața europeană, prin consolidarea dialogului bilateral în domeniul energetic.
Sursa: Interlic ‐ (http://www.interlic.md/2014‐05‐19/primministrul‐iurie‐leanca‐a‐avut‐o‐intrevedere‐cu‐ministrul‐delegat‐pentru‐
energie‐al‐rom‐niei‐razv‐34924.html)

o În declarația dată pentru Mediafax, avocatul Remus Borza, șeful firmei Euro Insol, care
administrează judiciar compania Hidroelectrica, afirmă că producătorul de energie va ieși din a doua
insolvență în mai sau iunie 2015.
Sursa: Business 24 ‐ (http://www.business24.ro/hidroelectrica/stiri‐hidroelectrica/borza‐hidroelectrica‐va‐iesi‐din‐a‐doua‐insolventa‐intr‐
un‐an‐1545687)
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o Prezent la punerea în funcțiune a primei amenajări hidroenergetice cu acumulare prin pompare de
pe Oltul Inferior, Ministrul delegat pentru Energie Răzvan‐Eugen Nicolescu precizează faptul că
„România, de astăzi, va avea la dispoziţie într‐o manieră operaţională 200 MW în pompaj”. Avocatul
Remus Borza a precizat că, din cauza suprataxării producătorilor de energie, investiţia de la Frunzaru
va fi amortizată în 22 de ani:
„O să întrebaţi dacă e rentabilă o astfel de activitate. Noi ne‐am făcut nişte socoteli şi vă spun că nu.
Avem un preţ de cost pe megawattul produs în regim mixt pompă‐generator de 450 de lei. Este
enorm pentru nişte grupuri retehnologizate. Noi trebuie să amortizăm această investiţie în 22 de
ani, dar plecăm cu foarte multe handicapuri privind taxele şi impozitele”.
Sursa: Gazeta Nouă ‐ (http://www.gazetanoua.ro/index.php?mod=stiri&id=26471)

o „Statul român va sprijini marea industrie in detrimentul schemei‐suport a certificatelor verzi și vor fi
emise noi prevederi cu privire la reducerea plății certificatelor verzi cu până la 85 % ”, declară
Ministrul Economiei, Constantin Niță. Mai precizează că: „atât hidrocentrala de la Tarniţa, cât şi
reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă râmân proiecte prioritare ale actualului guvern, “altfel stăm la
mila altora”.
Sursa: Energynomics ‐ (http://www.energynomics.ro/nita‐statul‐va‐sprijini‐marea‐industrie‐masuri‐pentru‐gaze‐si‐electricitate‐
saptamana‐viitoare/?lang=ro)

o În perioada 4 – 5 iunie 2014, la Palatul Parlamentului se vor întâlni în cadrul Bucharest Forum
Energy, specialiști și reprezentanți ai unor companii mari din domeniul energiei, din sectorul
energiei din Europa, SUA, regiunea Mării Negre, zona de la estul Mediteranei, regiunea Caucaz și
Asia Centrală, reprezentanți ai Comisiei Europene, reprezentanți ai instituțiilor financiare
internaționale (BERD, Banca Mondială, IFC), leaderi ai unora dintre cele mai puternice companii din
energie și specialiști în securitate energetică reprezentând organizații de reglementare în domeniul
energiei (ACER, ANRE), instituții și think tank‐uri de renume internațional (Brookings Institute,
Center for Strategic and International Studies – CSIS, International Centre for Defense Studies, GMF
of the US). Discuțiile vor acoperi subiecte precum interconexiunile trans‐regionale, investițiile în
infrastructura energetică, viitorul explorărilor și producției de energie, cooperarea comercială și de
investiții între UE și SUA la Marea Neagră și în Zona Mării Caspice.
Sursa: Energynomics ‐ (http://www.energynomics.ro/eveniment/bucharest‐forum‐energy‐pe‐4‐si‐5‐iunie‐la‐palatul‐
parlamentului/?lang=ro)

o

„Introducerea impozitului pe construcţiile speciale, aşa cum apare în Ordonanţa de Guvern, va
crea distorsiuni majore în economie, cu atât mai mult cu cât, cu doar câteva zile înainte de
termenul de declarare şi plată există încă numeroase neclarităţi cu privire la modul de aplicare.
Nu mai vorbim de faptul că însuşi modul de aplicare este de natură să creeze neajunsuri majore în
economie şi să lase loc de interpretări abuzive ale autorităţilor fiscale. Imaginaţi‐vă că o companie
are nişte instalaţii vechi, total amortizate, dar care nu au fost scoase din gestiune şi pe care nu le
mai foloseşte, dar plăteşte 1,5% din valoarea lor brută. Personal consider că aceasta este o
situaţie lipsită total de vreo raţiune economică şi totuşi perfect reală”, a declarat preşedintele CIS,
Mihai Bogza, citat de Agerpres.

Sursa: Energynomics ‐ (http://www.energynomics.ro/fic‐taxa‐pe‐stalp‐va‐crea‐distorsiuni‐majore‐trebuie‐rediscutata/?lang=ro)
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