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Acţiuni ARmHE
Participare la Masa Rotundă Consultativă la Departamentul pentru Energie:
„ROMÂNIA 2035: Securitate și politici energetice în context regional”
În data de 16.06.2014 la Departamentul pentru Energie a avut loc o dezbatere publică anunţată astfel:
MASA ROTUNDĂ CONSULTATIVĂ
“ROMÂNIA 2035: Securitate şi politici energetice în context regional”
16 iunie, Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie
Cotidianul Adevărul, în parteneriat cu Centrul Român de Politici Europene și revista Foreign Policy România vă
invită la o dezbatere pe tema securității energetice și a opțiunilor strategice și de politică energetică ale
României în context regional.
Evenimentul se desfăşoară la sediul Departamentului pentru Energie si se înscrie în contextul lansării etapei a
doua a procesului de consultare publică a noii Strategii Energetice a României 2014‐2035.
În urma primei etape de consultare și dezbatere publică a reieșit faptul că România are la ora actuală
toate premisele pentru a putea deveni un jucător regional în domeniul energetic. Atingerea acestui
deziderat poate fi discutată doar din perspectiva îmbunătățirii securității energetice (asigurarea
aprovizionării cu energie în cantităţi suficiente, la preţuri accesibile, în mod eficient şi sustenabil), fiind
nevoie de o viziune coordonată a actorilor de pe piață asupra priorităților de dezvoltare și a
instrumentelor concrete care trebuie utilizate în actualul context geopolitic.
Masa rotunda consultativa la care va invitam își propune să dezbată aceste aspect și face parte din
proiectul omonim mai amplu, ale cărui etape le puteți consulta mai jos.
PROIECTUL “ROMANIA 2035: SECURITATE SI POLITICI ENERGETICE IN CONTEXT REGIONAL” are 4 etape:
 CONSULTARE (16 iunie): constituirea unui grup de lucru restrâns (masa rotunda consultativă cu acces pe
bază de invitație)
 COMUNICARE (16 iunie – 15 iulie): publicarea concluziilor mesei rotunde în Adevărul și Foreign Policy
Romania (by Chatham House rules)
 DEZBATERE DESCHISA (1 iulie): organizarea unei conferințe pe baza ideilor exprimate cu ocazia mesei
rotunde consultative
 WHITE PAPER : Centrul Român de Politici Europene va elabora, la finalul campaniei, un document de sinteză
și concluzii ale dezbaterilor, care va fi distribuit autorităților, companiilor și mass media.
Participarea la eveniment se face exclusiv pe baza de invitație, iar accesul in sala se va face în urma
confirmării nominale. Persoana de contact: Teodora.cirlig@adevarulholding.ro
Participanţi: oficiali ai Departamentului pentru Energie, autoritati in domeniu,
reglementatori, mari companii
din energie, finanțatori, asociații profesionale, consultanți
Schelet tematic:
12.00 – 13.30 Securitatea energetică a României în actualul context geopolitic
Explorarea opțiunilor interne de creștere a bazei de resurse energetice: prioritizarea proiectelor de investiții (gaze
convenționale, gaze de șist, energie nucleară, energie regenerabilă);
Către o nouă Strategie Europeană de Securitate a Aprovizionărilor cu Energie. Reducerea dependenței de gazul rusesc
Cooperarea energetică cu țările terțe‐pivot: Ucraina Republica Moldova. Construcția de mecanisme pentru
securizarea fluxurilor în caz de urgență
Interconectări si infrastructura energetica: diversificarea surselor si rutelor de aprovizionare
13.30 – 15.00 Romania – Hub energetic regional
Participarea României la consolidarea coridoarele de transport pentru gaze rusești versus ne‐rusești
Infrastructura de depozitare
Aportul “diplomației energetice” in integrarea pietei regionale
Generator de dezbateri: Razvan Nicolescu, Ministrul Delegat pentru Energie
Moderatori:
Cristian Ghinea, Director CRPE; Adina Vlad, redactor coordonator al secției economice, Adevărul

Newsletter - iunie 2014

2

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Masă rottundă: MICROHIDROENERG
GIA ÎN 20
014, PROB
BLEME ȘII SOLUȚII ‐
Dezbaterri
Evenimentu
ul a fost orgaanizat de ARm
mHE în
data de 12 iunie 2014
4 în colaborrare cu
RoEnergy So
outh‐East Eu
urope.
RoEnergy So
outh‐East Eu
urope este un
u Târg
Internaţionaal de Energgii Regeneraabile şi
Eficienţă Energetică
E
‐ specializat pe
promovareaa tehnologiilor şi conferrinţelor
din domeniul energiei regenerabille şi al
eficienţei energetice în
n două locaaţii din
ucureşti şi Timişoara şi a ajuns
România: Bu
la ediţia a IV
V‐a în Bucureşti şi ediţiaa a VI‐a
î România.
în
Cuvântul dee bun venit a fost adreesat de
dl. Bogdan Popa, preșședintele ARmHE.
A
Dintre mesaaje: Schema suport versu
us taxe
şi probleme pentru micrrohidrocentrale:
TTaxe pentru
u microhidro
ocentrale
A
Aferente
avizărilor
Pe perioadaa exploatăriii: plata apei, chiria pen
ntru suprafeeţele ocupatte în albia minoră,
m
imp
pozitul pe
construcţii speciale
s
/ taxxa pe stâlp
Probleme
A
Aferente
facctorului antrropic, Instabilitatea cadrrului legislatiiv
S
Situaţia
în UE
U relativ la plata apei
Belgia
Da
Suedia
Nu
mania
Nu
B
Germ
Marea Britanie
Nu
Greccia
Da
Elveţia
Nu
Cehia
Span
nia
Nu
Nu
Finlaanda
Nu
Estonia
Nu
Italiaa
Da
Ungaria
Nu
Portu
ugalia
Da
Lituania
Nu
Daneemarca Nu
Polonia
Nu
Franţa
Da
Letonia
Nu
Nu
Slovaciaa
Irlanda
Da
Norvvegia
Nu
Sloveniaa
Da
Olan
nda
Nu
Româniaa
Da
Nu
Da
Austria
Turcia

Newsletter - iun
nie 2014

3

Asociaţia Română pentru Microh
hidroenergie, ww
ww.asociatiamhc..ro

Şedinţă la Consiliul Concurenţei. SUBIECTE: Preţul apei, chiria albia minoră
În data de 26 iunie 2014, la propunerea ARmHE, la Consiliul concurenţei a avut loc o şedinţă de lucru
cu privire la plata apei, chiria pentru suprafeţele ocupate în albia minoră şi alte subiecte legate de
exploatarea microhidrocentralelor. Din partea Consiliului concurenţei au participat 4 persoane, din
partea ARmHE – 5 persoane. ARmHE şi‐a declarat disponibilitatea totală în a pune la dispoziţie date şi
cunoştinţe pentru a demonstra pe de‐o parte neconstituţionalitatea unor reglementări din domeniul
microhidroenergiei, pe de altă parte imposibilitatea proprietarilor de microhidrocentrale de a face faţă
impozitelor şi taxelor către administraţiile statului.

Participare la lucrările unui grup de lucru în cadrul Ministerului Economiei,
Departamentul pentru Energie, Direcţia Generală Energie şi mediu din data
de 2 iulie 2014
Redăm în continuare propunerile pentru cea de‐a treia întâlnire a grupului de lucru:
AGENDA GRUPULUI DE LUCRU
Privind propuneri de măsuri pentru reforma sectorului de producere energie electrică din surse
regenerabile de energie
A treia întâlnire programată la data de 02.07.2014, ora 12:00
Sediul Departamentului pentru Energie, sala de conferinţe, etaj 3
Direcţia generală energie şi mediu propune pentru ordinea de zi dezvoltarea propunerilor
intermediare rezultate, astfel:
0. Scurtă prezentare referitoare la participarea României la Expoziţia Mondială de la Milano din
2015 ‐ „Hrănirea planetei, energie pentru viaţă” – secţiunea energie verde.
1. Revizuirea preţului perceput de AN Apele Romane pentru utilizarea resurselor de apă.
2. Amânarea impozitului pe construcţii speciale până la definirea unei metodologii corecte de
aplicare şi stabilirea unui nivel suportabil.
3. 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.
5. Revenirea la durata de valabilitatea de 16 luni pentru tranzacţionarea certificatelor verzi.
6. Revizuirea PNAER şi limitarea acreditărilor la datele din PNAER revizuite.
7. Revizuirea cotei de energie electrică din surse regenerabile susţinută prin sistemul de
promovare, stabilită pentru anul 2014.
8. Proceduri clare şi transparente cu privire la stabilirea cotei de energie electrică din surse
regenerabile susţinută prin sistemul de promovare, pentru 2015 – 2020.
9. Procedură clară de recuperare a certificatelor amânate, garantarea achiziţiei certificatelor
amânate şi a valorii de tranzacţionare a acestora.
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A XIV‐a Conferință Internațională multidiscciplinară
„Profeso
orul Dorin
n PAVEL‐‐ fondatorul hidroenergeticcii
românești”, 6 – 7 iunie 20
014,
(http://w
www.agirr.ro/filiala
a.php?filiiala=Ab)
Acest eveniment deven
A
nit tradiţie laa Sebeş oferră prilejul dee a cunoaşte şi aplica ultimele
u
cerccetări din
domeniul teehnic, al hidrroenergeticiii, a celor ded
dicaţi acesteei ştiinţe.
Oameni de valoare, interesaţi de a duce maai departe isstoria ştiinţei şi tehnicii, a hidroenergeticii
româneşti, dar
d şi de a descoperi noi
n domenii de activitate, oameni de
d ştiinţă, in
ngineri, cerccetători şi
profesori un
niversitari, vin în fiecaree an la Sebeşş pentru a participa
p
la cel
c mai impo
ortant eveniment din
acest domen
niu.
Ingineri rom
mâni de pretutindeni au venit la Seb
beş în zilele de
d 6 – 7 iunie 2014, AGORA INGINEERIMII DE
PRETUTINDEENI! pentru a‐l omagia pe
p unul dinttre marii înaintaşi ai ştiin
nţei şi tehnicii româneştti, DORIN
PAVEL, cel care
c
a ales săă reprezinte ştiinţa şi teh
hnica român
nească la celee mai înalte cote, prin activitatea
didactică, teoretică
t
şi practică prin care a realizat cele mai valoroase lucrări
l
în domeniul
d
hidroenergeeticii române
eşti şi nu num
mai.
Deschidereaa lucrărilor şi cuvintele de salut au
u
f
fost
adresate din partea Consiliului Judeţean
n
A
Alba,
Instituţiei Prefecctului, Prim
măriei Sebeşş,
A
AGIR,
Acad
demiei de Ştiinţe Tehnice
T
din
n
România, Universităţii Tehnice
T
Cluj‐Napoca şi a
altor invitaţii.
Continuând o frumoasăă tradiţie, într‐o manifeestare ştiinţiffică de anveergură intern
naţională, organizată
ui Sebeş şi Consiliul
C
locaal, Consiliul Judeţean Alba,
A
Filiala Cluj
C şi Sucurrsala Alba
de Primăria municipiulu
ale Asociaţiei Generale
e a Inginerilor din Rom
mânia – AGIR
R şi Centrull Cultural „LLucian Blagaa” Sebeş;
U
a Tehnică din Cluj‐Napo
oca, Academ
mia de Ştiinţţe Tehnice din
d Româniaa – ASTR,
parteneri: Universitatea
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Instituţia Prefectului judeţului Alba, S.C. Hidrotehnica S.A. Bucureşti, sucursala Hidrocentrale Sebeş‐
Alba şi Hidroserv S.A. Sebeş.
Comunicările în plen au avut următoarele subiecte:
 Dezvoltarea economică a municipiului Sebeş – Adrian Alexandru Dăncilă, Sebeş;
 Povestea de succes a companiei Star Transmission – Bernd Krottmayer, Germania;
 O nouă revoluţie industrială. Provocări care impun schimbări – Mihai Mihăiţă, Bucureşti;
 În memoria profesorului Dorin Pavel – Mircea Prelipcean, Bucureşti;
 Rolul guvernului în standardizare – Mircea Martiş, Bucureşti; Aplicarea ingineriei inverse pentru
reconstrucţia geometriei unui desen – Dorian Nedelcu, Reşiţa;
 Prezentare carte tehnică – Compendii din rezistenţa materialelor – Ioan Szava, Braşov;
 O impresionantă lucrare inginerească. Tunelul feroviar Saint Gothard, Elveţia – Mircea Bejan, Cluj‐
Napoca, vă prezenta şi cunoaşte rezultatele activităţii de cercetare în domeniu, pentru a menţine la
cele mai înalte cote meseria de inginer şi a oferi continuitate competenţelor profesionale
inginereşti, la nivelul standardelor europene!
Conferinţele de la Sebeş, de la prima ediţie din 2001, au fost puse la dispoziţia celor interesaţi 2699 de
lucrări în diverse domenii inginereşti, semnate de 3874 autori (în conţinutul celor 27 volume de lucrări
apărute pînă în prezent se găsesc 11.000 de titluri bibliografice fiind rodul muncii a peste 270 de autori
care, anual, au sistematizat rezultatele cercetărilor, studiilor, gândurilor din domeniile lor de interes şi
activitate, peste 19.500 de pagini tipărite, realizate anual de 276,7 autori (în medie), cu o medie de 724
pagini/volum şi 7,27 pagini/lucrare ‐ cadre didactice universitare, ingineri, cercetători, specialişti
renumiţi în domeniile lor de activitate, experţi în standardizare şi protecţia muncii, din învățământul
secundar, doctoranzi în diverse pregătiri tehnice, studenţi din învățământul tehnic ş.a.).
La ediţia 2014 a Conferinţei numărul de autori a crescut cu circa 5,3 % faţă de media pe toată perioada
2001‐2014, numărul de autori/lucrare se menţine aproape constant, 1,59‐1,43, numărul de pagini
tipărite este aproape egal faţă de media pe toată perioada 2001‐2014; numărul de pagini pe lucrare
este cel mai mare: 7,88 (media, 7,27 pagini/lucrare în perioada 2001‐2014), global, toate valorile
prezentate în anul 2014 se înscriu sensibil în media înregistrată în toată perioada parcursă de cele 14
ediţii ale Conferinţei.
„Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa” – spunea matematicianul român Grigore Moisil (1906‐1973).
Sursa:
Ziarul Faclia ‐http://www.ziarulfaclia.ro/a‐xiv‐a‐conferinta‐internationala‐multidisciplinara‐profesorul‐dorin‐pavel‐
fondatorul‐hidroenergeticii‐romanesti/

Forumul Regional al Energiei din Regiunea Central – Est Europeană, FOREN
2014, 22 – 26 iunie 2014 (http://cnr‐cme.ro/foren2014)
A 12‐a ediție a Forumului Regional al Energiei din Regiunea Central – Est Europeană a fost organizat
anul acesta de Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei în perioada 22 – 26 iunie
2014 la Palatul Parlamentului. Subiectele abordate, în concordanță cu tema aleasă, „Energia de mâine:
de la viziune la realitate, au acoperit o arie largă cu privire la cele mai noi dezvoltări tehnologice în
domeniul energetic, perspectivele de viitor ale sectorului de energie electrică, petrol și gaze naturale,
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cărbune, energie nucleară, surse regenerabile de energie, precum și deciziile economice și politice
necesare de a transforma viziunea energetică în realitate.
Sesiunea de deschidere a avut loc la Ateneul Roman, pe 22 iunie. În aceeași zi, între orele 14.00‐15.00,
în fața sediului Băncii Naționale a României și în prezența Guvernatorului BNR, Mugur Isărescu și a
primarului general al capitalei, dl. Sorin Oprescu, s‐a desfățurat evenimentul „Cartea Energiei – Energia
pentru toți”, care a avut ca scop mediatizarea istoriei energeticii românești, fiind destinat cetățeanului
obișnuit ce va fi în trecere în zona Lipscani. FOREN 2014 este un Forum Energetic de mare
complexitate, ce cuprinde 12 evenimente importante: Ziua Regională a Energiei, Doua Keyote
Addresses (KA), Conferința Trilema Energiei, patru mese Rotunde la nivel de Forum (RTF), trei
Workshopuri la nivel de Forum (WF), cinci Sesiuni de comunicări științifice, o expoziție tehnică unde s‐
au prezentat realizări de ultima oră ale firmelor din țară și din străinatate, precum și un interesant
program tehnic și turistic.
FOREN 2014 a marcat printr‐un eveniment special, 90 de ani de la înființarea Comitetului Național
Român al Consiliului Mondial al Energiei.
Agenda FOREN 2014
În cadrul celor cinci sesiuni de comunicări tehnice ale FOREN 2014, peste 200 vorbitori de cel mai înalt
nivel, printre care miniștri, lideri ai industriei energetice, experți și cercetători, reglementatori,
personalități eminente din mediul academic și reprezentanți ai organismelor neguvernamentale din
țară și străinătate au răspuns la problemele tehnice cu care se confruntă astăzi industria regională a
energiei, printre care :
o Trilema energiei: cum se va realiza echilibrul celor trei vectori principali referitori la securitatea
alimentării cu energie, echitatea socială şi impactul asupra mediului ambiant?
o Piețele de energie: piețe vs planificare, stabilitate vs flexibilitate, care este rolul operatorilor de
transport și distribuție în piața de energie?
o Politici naționale privind integrarea în UE a politicilor de mediu: rolul surselor de energie
convenționale și regenerabile și mecanismele financiare necesare.
o Eficiența energetică: metode de îmbunătățire, utilizarea fondurilor UE pentru creșterea
eficienței energetice în zone cu potențial mare de economisire a energiei electrice.
o Energia nucleară: prezentul și viitorul energeticii nucleare, teste de conformitate după
Fukushima, flexibilitatea centralelor nucleare.
o Petrol și gaze naturale: surse convenționale și surse neconvențioanale, politica de preț pe piața
globală, infrastructura de transport, depozitare și distribuție, mecanisme financiare. Rolul
gazelor de șist în industria energetică.
o Cărbune și tehnologii curate: poate necesarul de cărbune să depăşească preocupările legate de
mediu?
Au fost organizate și sesiuni speciale unde se vor analiza subiecte precum:
o Cele mai bune politici pentru securitatea, alimentarea și consumul de energie. Energia de
mâine a Europei Centrale și de Est (Ziua regională a Energiei)
o Piețele de energie în 2014 (KA 1)
o Resurse globale de energie: Scenarii energetice globale și perspective regionale (KA 2)
o Rolul stake‐holderilor în rezolvarea trilemei energiei: analizarea programelor strategice la nivel
european și regional (Conferința Trilema energiei)
o Energia nucleară: cerințe, avantaje, riscuri (RTF1)
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o Soluții inteligente pentru asigurarea securității energetice (RTF 2)
o Surse regenerabile de energie și dezvoltarea sustenabilă în regiune (RTF 3)
o Combustibili fosili și dezvoltarea sustenabilă în regiune (RTF 4)
o Cooperarea regională între organizațiile științifice și universități (WSS 1)
o Eficiență energetică – politici, măsuri, cele mai bune practici (WSS 2)
o Resurse energetice și tehnologii. Centrale electrice pe combustibili fosili (WSS 3)
Cu prilejul FOREN 2014 s‐au organizat și Reuniunile Consiliului Mondial al Energiei:
o World Energy Trilemma Study Group Meeting
o Workshop: Global Electricity Initiative (GEI)
o World Energy Resources Study Group: Knowledge Network (KN) on Hydropower.
Sesiunea de deschidere a evenimentului, precum și cele mai importante evenimente din cadrul
Forumului au fost moderate de personalități din mediul academic, parlament, guvern, companii din
țară și din străinătate.
Organizatorii FOREN 2014 au estimat participarea la eveniment a peste 600 specialiști de marcă, lideri
în domeniul energiei, oficialități guvernamentale și locale, factori de decizie din marile companii și
firme energetice din țară și din străinătate, reprezentanți ai mediului academic și universitar,
dezvoltatori, investitori. Comitetul National Roman al Consiliului Mondial al Energiei a lansat invitaţia
tuturor companiilor/firmelor/organismelor/institutelor care activează în domeniul energiei și mediului
să participe la acest eveniment important în energetica regională. Peste cincizeci de companii au
calitatea de co‐organizator sau sponsor FOREN 2014.
Comitetul Național Roman al Consiliului Mondial al Energiei (CNR‐CME) este asociaţie
neguvernamentală şi principala organizaţie multi‐energetică din România, membru fondator al
Consiliului Mondial al Energiei, din anul 1924, partener strategic pentru alte organizaţii, asociaţii şi
fundaţii în domeniul energiei şi mediului din România, având acces la informaţii, competenţe şi
cunoştinţe profunde datorită contactelor profesionale din toată lumea.
Forumul Region al Energiei‐ FOREN se desfășoară la fiecare doi ani și este organizat de Asociația
Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei.
Consiliul Mondial al Energiei (CME) este principala organizație mondială în domeniul energiei,
înființată în 1924, care cuprinde 93 comitete naţionale din peste 3000 de organizații membre și al cărui
misiune este promovarea, asigurarea şi utilizarea sustenabilă a energiei în beneficiul tuturor oamenilor
de pe planetă.
Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) a organizat în cadrul FOREN 2014, masa
rotundă cu tema : „Funcționarea pieței de energie electrică. Opinii ale furnizorilor”.
Apreciind interesul manifestat de participanți la edițiile anterioare ale FOREN, AFEER a decis să creeze,
din nou, cadrul proprice discuțiilor/dezbaterilor cu privire la funcționarea pieței de energie electrică.
Furnizorii au avut posibilitatea să‐și prezinte opiniile în acest sens, fiind invitați – totodată –
producători, consumatori, specialiști în domeniul energetic, reprezentanți ai autorităților: OPCOM,
ANRE, Ministerul Economiei, Departamentul pentru Energie, precum și reprezentanți ai mass‐media, să
participe activ la masa rotunda a AFEER.
Sursa:
Biz Energy ‐ http://www.bizenergy.ro/foren‐2014‐5‐zile‐pline‐de‐energie‐regionala‐12‐evenimente‐
decidenti‐din‐15‐tari‐200‐vorbitori‐peste‐600‐participanti/#.U6SEYPl_vsG
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Diverse
Și în această lună subiectele tratate de presă au adus în discuție unele evenimente legate de sectorul
energiei electrice.
o Comisia Europeană solicită date suplimentarea pentru avizarea tarifului reglementat. „Ieri am primit
o prenotificare din partea Comisiei Europene care solicită date suplimentare. De asemenea, Comisia
solicită şi o separare a formei de susţinere. Instalaţiile sub 500 kW vor beneficia de tariful
reglementat, iar cele este peste 500 kW vor beneficia de un sistem de prime, echivalentul a unui
certificat verde”, a spus președintele ANRE, Niculae Havrileţ.
Sursa: GreenReport ‐ (http://www.green‐report.ro/comisia‐europeana‐solicita‐date‐suplimentarea‐pentru‐avizarea‐tarifului‐
reglementat/)

o Hidroelectrica lansează licitația publică internațională pentru proiectul de Retehnologizare al
Hidrocentralei Stejaru (Dimitrie Leonida), a cărei alimentare cu apă este asigurată de Lacul Izvorul
Muntelui – Barajul Bicaz, județul Neamț. În data de 16.05.2014, Hidroelectrica a transmis spre
verificare Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
(ANRMAP) documentația de atribuire pentru procesul de licitație al proiectului Retehnologizare CHE
Stejaru (Dimitrie Leonida).
Sursa: EnergyCenter ‐ (http://energy‐center.ro/actualitate‐news/producatori/hidroelectrica‐a‐alocat‐75‐milioane‐euro‐pentru‐
retehnologizarea‐centralei‐stejaru/)

o „Hidroelectrica trebuie să încerce un management mai dinamic mai asumat, mai vizionar şi mai
creativ pe zona de trading şi furnizare energie. Împreună, vechi şi noi, vor trebui să formeze o
echipă de succes care să transforme Hidroelectrica în cel mai important jucător pe piaţa de energie
din România şi ţările limitrofe”, a declarat administratorul judiciar al Hidroelectrica, Remus Borza.
Sursa: Biz Energy ‐ (http://www.bizenergy.ro/radu‐luca‐managerul‐departamentului‐trading‐al‐companiei‐hidroelectrica/#.U6SY7_l_vsE)

o „Sectorul energetic românesc nu este pregătit pentru liberalizarea piețelor de energie electrică și
gaze naturale, în condițiile în care există încă mari diferențe față de sistemele energetice din alte
țări europene, a declarat, joi, Elena Popescu, director general în cadrul Departamentului pentru
Energie, prezentă la o dezbatere pe această temă. „Liberalizarea înseamnă creșterea prețurilor și
trebuie să identificăm soluții de protejare a consumatorilor vulnerabili, care vor reprezenta un
segment destul de mare”.
Sursa: EnergyCenter ‐ (http://energy‐center.ro/actualitate‐news/producatori/declaratie‐soc‐sistemul‐energetic‐romanesc‐nu‐este‐
pregatit‐pentru‐liberalizare/

o Apa furnizata de către Administrația Națională „Apele Române” pune în pericol siguranța Sistemului
Energetic Național. Hidrocentrala Porțile de Fier I, care produce 48% din energia electrică furnizată
de Hidroelectrica SA și cca. 65% din serviciile tehnologice de sistem, s‐a confruntat cu probleme de
o gravitate deosebită din cauza pătrunderii în turbine a diferitelor corpuri plutitoare aduse de
Dunăre, se arată într‐un comunicat al producătorului de energie.
Sursa: EnergyCenter ‐ (http://energy‐center.ro/actualitate‐news/producatori/hidroelectrica‐plateste‐apele‐romane‐incaseaza‐si‐
dunarea‐aduce‐gunoaie/)

o În data de 14 iunie 2013, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 543/2013 al Comisiei Europene
privind transmiterea și publicarea datelor pe piețele energiei electrice și de modificare a anexei I la
Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, document care
stabilește setul minim comun de date referitoare la producerea, transportul și consumul energiei
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electrice care trebuie puse la dispoziția participanților la piață și care prevede cerințe referitoare la
colectarea și publicarea centralizată a respectivelor date, potrivit unui comunicat de presă al ANRE.
Sursa: ANRE ‐ (http://beta.anre.ro/ro/presa/comunicate/comunicat‐4‐06‐29014‐respectarea‐prevederilor‐regulamentului‐ue‐nr‐543‐
2013‐al‐comisiei‐europene)

o „Apa – lux pentru Hidroelectrica, binecuvântare pentru Apele Romane” este titlul unui articol ce
readuce în discuție disputa pe costul apei uzinate pentru producătorii de energie. Preocupat de
reducerea costurilor și în actuala insolvență a Hidroelectrica, administratorul judiciar Remus Borza a
anunțat autoritățile că, anul trecut, compania a plătit 320 de milioane lei pentru apa uzinată regiei
Apele Române. El a mai evidențiat că Hidroelectrica plătește cel mai mare tarif din Europa pentru
apa uzinată, declarându‐se nemulțumit de faptul că autorităţile nu au rezolvat, până în prezent,
această problemă. La rândul său, președintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiriţoiu, a anunțat ,
la începutul anului în curs, că va declanşa o analiză asupra preţului apei achitat de Hidroelectrica
către Apele Române, după ce a primit o plângere din partea Fondului Proprietatea. Fostul secretar
de stat Traicu, a declarat că „Prețul apei turbinate a fost modificat de fapt pentru acoperirea
cheltuielilor totale ale regiei, fapt care rezultă din nota de fundamentare a hotărârii de guvern
1202/2010 și care contravine flagrant cu prevederile Directivei Europene”.
Sursa: BizEnergy ‐ (www.bizenergy.ro/apa‐lux‐pentru‐hidroelectrica‐binecuvantare‐pentru‐apele‐romane/#.U6VVZ_l_s90)

o „Taxa pe stâlp” a fost subestimată. Finanţele vor încasa triplu faţă de estimările iniţiale,
compensând scăderea CAS. Impozitul pe construcţiile speciale, cunoscut sub denumirea de „taxa pe
stâlp“, a intrat în vigoare la începutul acestui an şi a stârnit numeroase interpretări şi controverse.
Normele, apărute cu câteva zile înaintea primului termen de plată din 26 mai, nu au reuşit să
clarifice totul, consultanţii susţinând că există încă neclarităţi şi confuzii. Impozitul pe construcţiile
speciale se calculează prin aplicarea a 1,5% la valoarea contabilă brută a tuturor construcţiilor
existente în patrimoniu la data de 31 decembrie a anului anterior, pentru care nu se datorează im‐
pozit pe clădiri.
Sursa: Ziarul Financiar ‐ (http://www.zf.ro/business‐construct/taxa‐pe‐stalp‐a‐fost‐subestimata‐finantele‐vor‐incasa‐triplu‐fata‐de‐esti‐
ma‐rile‐initiale‐compensand‐scaderea‐cas‐jumatate‐din‐suma‐deja‐in‐vistierie‐12787113)

o Situația Hidroelectrica discutată la Bruxelles, de președintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Marius
Chirițoiu și conducerea Direcției de concurență a Comisiei Europene, prilej cu care au fost trecute în
revistă cazurile pe care Comisia le are în lucru cu România. „Ne interesează să finalizăm, într‐un
termen cât mai scurt, investigația Comisiei privind contractele Hidroelectrica. Partea română a
furnizat informațiile solicitate de Comisie și ne așteptăm ca într‐o perioadă relativ scurtă cazul să fie
finalizat. Comisia investighează însă dacă este vorba de ajutor de stat în cazul acelor contracte. Noi
mai avem pe legislația națională, deci în România, o investigație privind durata acestora. Dacă
Comisia constată că a fost vorba de ajutor de stat, sumele trebuie recuperate de la cei care au primit
energia prea ieftin, dacă noi la nivel național vom constata că acele contracte încalcă legea
concurenței, vom impune amenzi către toți participanții, toate părțile la contractele respective", a
declarat presei române Bogdan Chirițoiu.
Sursa: Realitatea ‐ (http://www.realitatea.net/situa‐ia‐hidroelectrica‐si‐a‐po‐tei‐romane‐discutate‐la‐comisiei‐europene_1468060.html)
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