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Cuvântul ARmHE
Mai există în România vreun interes din partea guvernanţilor pentru sprijinirea utilizării energiilor
regenerabile în vederea producerii de energie electrică ? Real, nu afirmat !
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Acţiuni ARmHE
PROVOCĂRI ARmHE
Stimaţi producători de energie în microhidrocentrale, membri şi nu încă membri ai
asociaţiei, a fost un an dificil din punct de vedere hidrologic.
În acest sens vă propunem să încercăm să împărtăşim problemele pe care le-aţi avut
fiecare dintre dumneavoastră din punct de vedere al exploatării microhidrocentralelor
pe care le deţineţi.
Vă rugăm să trimiteţi observaţiile dumneavoastră la adresa mail:
bogdan.popa@rosha.ro. Vom centraliza şi publica problemele semnalate încercând să
găsim elemente comune. Dacă doriţi, numele companiei şi/sau al microhidrocentralei
nu va fi specificat, ci doar elemente legate de tipul acesteia pentru a putea da o logică
informaţiilor prezentate.
A doua provocare constă în a analiza posibilitatea apropierii dumneavoastră de
ARmHE. Intenţionăm ca în cursul lunii octombrie să organizăm o întâlnire cu cât mai
mulţi producători de energie în microhidrocentrale. Cât de curând vă vom trimite o
invitaţie şi coordonatele întâlnirii: data şi ora, locul, subiectele propuse. Cel mai
important subiect îl constituie plata apei !

Reacţii la activităţile de reglementare a ANRE
(http://www.anre.ro/)
Datorită modificărilor legislative prevăzute pentru anul 2014 (Proiect de lege pentru modificarea Legii
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, Proiectul de transpunere a Directivei 2012/27/UE
privind eficienţa energetică, posibila modificare a Legii energiei şi a gazelor naturale nr. 123/2012),
ANRE a decis revizuirea trimestrială a Programului de Reglementări pentru anul 2014, pentru
asigurarea armonizării reglementărilor ANRE cu prevederile şi termenele legislative naţionale şi
europene din domeniul energiei.
În acest sens pe site-ul ANRE a fost publicată: METODOLOGIA DE STABILIRE A PREŢURILOR
REGLEMENTATE DE VÂNZARE ŞI A REGIMURILOR DE COMERCIALIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ÎN CENTRALE ELECTRICE CU PUTERI INSTALATE MAI
MICI DE 500 kW PE CENTRALĂ, în vederea primirii de observaţii. ARmHE a semnat o poziţie comună
împreună cu alte ONG-uri din domeniul producerii de energie din surse regenerabile de energie,
poziţie în care se cer precizări suplimentare, definirea unor termeni. În plus, ARmHE a trimis în data de
15.08.2014 observaţii legate de limita de 500 kW şi de microhidrocentralele retehnologizate în
particular. Acestea sunt redate mai jos.
În sensul propunerii de la art. 1 se propunere şi modificarea denumirii metodologiei în:
METODOLOGIA DE STABILIRE A PREŢURILOR REGLEMENTATE DE VÂNZARE ŞI A REGIMURILOR DE
COMERCIALIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ÎN
CENTRALE ELECTRICE CU PUTERI INSTALATE DE MAXIM 500 kW PE CENTRALĂ
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Forma iniţială
Art. 2. Prezenta metodologie urmăreşte în principal:
a) modul de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate de vânzare
a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în
centrale electrice cu puteri instalate mai mici de 500 kW pe centrală
b) regulile de preluare şi comercializare a energiei electrice produse
din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri
instalate mai mici de 500 kW pe centrală;
c) regulile de acreditare a producătorilor care deţin centrale electrice
cu puteri instalate mai mici de 500 kW pe centrală şi care optează
pentru vânzarea energiei electrice la preţ reglementat;

Art. 12 Categoriile de tehnologii de producere a energiei electrice din
surse regenerabile, pentru care se aplică prevederile prezentei
metodologii sunt:
1. centrale hidroelectrice noi;
.........................
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Forma propusă/ Propuneri
Art. 3. Prezenta metodologie urmăreşte în
principal:
a) modul de stabilire şi ajustare a preţurilor
reglementate de vânzare a energiei
electrice produse din surse regenerabile de
energie în centrale electrice cu puteri
instalate de maxim 500 kW pe centrală.
b) regulile de preluare şi comercializare a
energiei electrice produse din surse
regenerabile de energie în centrale electrice
cu puteri instalate de maxim 500 kW pe
centrală.
c) regulile de acreditare a producătorilor
care deţin centrale electrice cu puteri
instalate de maxim 500 kW pe centrală şi
care optează pentru vânzarea energiei
electrice la preţ reglementat;
Art. 12 Categoriile de tehnologii de
producere a energiei electrice din surse
regenerabile, pentru care se aplică
prevederile prezentei metodologii sunt:
1. centrale hidroelectrice noi sau
retehnologizate;
.........................

Motivare / Comentarii
Includerea limitei de 500 kW in
specificaţiile prezentei
metodologii.

Extinderea domeniului de
aplicare al metodologiei la
centrale hidroelectrice
retehnologizate.
Metodologia exclude de la
schema de sprijin centralele
hidroelectrice retehnologizate.
Menţionăm că retehnologizarea
unei centrale existente are un
impact minor asupra mediului
comparativ cu construirea unei
centrale noi şi ar trebui
încurajată cu precădere.

Masa Rotundă Hidroelectrica: „Programe și tehnologii noi în sectorul
microhidroenergiei în România”, 17 septembrie 2014
În data de 17 septembrie, Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de
Energie, organizează Masa Rotundă cu tema: Programe și tehnologii noi în sectorul microhidroenergiei
în România. Scopul acestei întruniri este conturat în Motivaţia redată mai jos:
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A VII-a Conferinţă Internaţională: Microhidrocentralele în România,
20 noiembrie 2014
Pentru a susţine dezvoltarea sectorului hidroenergetic și informarea investitorilor despre statutul
actual, reglementările şi posibilităţile de finanţare pentru microhidrocentralele din regiunea de sud-est
a Europei, REECO în colaborare cu ARmHE organizează un stand comun dedicat microhidrocentralelor.
Ajunsă la a șasea ediţie, Conferinţă Internaţională – Microhidrocentrale în România păstrează tradiţia
din ultimii ani şi va aduce sub acelaşi acoperiş experţi şi persoane din domeniul microhidroenergiei din
România şi Europa. Evenimentul va avea loc la Sala Palatului din București, în data de 20 noiembrie
2014 !
Printre tematicile din 2014 se află:
- Legislaţia în domeniul energiilor regenerabile, respectiv a microhidrocentralelor
- Minimizarea impactului microhidrocentralelor asupra mediului;
- Tehnici și tehnologii clasice și noi pentru microhidrocentrale;
- Managementul proiectelor de microhidrocentrale;
- Experienţe ale investitorilor, dezvoltatorilor, constructorilor și furnizorilor de echipamente
pentru microhidrocentrale;
- Experienţe ale proprietarilor / operatorilor de microhidrocentrale;
- Piaţa proiectelor de microhidrocentrale.
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În continuare vă prezentăm descrierea detaliată a ofertei cât și formularul de înregistrare pe care le
puteţi găsi și pe site-ul asociaţiei la Evenimente:
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Promoţia de ingineri 2014, „Remus Răduleţ”, Universitatea POLITEHNICA
din București (http://www.upb.ro/stiri.html)
După 196 de ani de tradiţie și inovaţii tehnologice, Universitatea POLITEHNICA a organizat duminică,
13 iulie 2014, Festivitatea de ABSOLVIRE a promoţiei de ingineri 2014, intitulată „Remus Răduleţ”,
eveniment ce a avut loc la Sala Palatului din București.
La eveniment au fost prezenţi și:
Mihnea COSTOIU – Ministrul delegat pentru
Învăţământ Superior, Cercetare Ştiinţifică și
Dezvoltare Tehnologică;
Gigel PARASCHIV –Secretar de Stat pentru
Învăţământ Superior – Ministerul Educaţiei
Naţionale;
Tudor PRISECARU – Președinte al Autorităţii
Naţionale pentru Cercetare Știinţifică (ANCS).

După intonarea imnului studenţesc Gaudeamus, cuvântul de deschidere a fost rostit de către Doamna
Prof. Ecaterina ANDRONESCU urmând citirea ORDINULUI RECTORULUI de către domnul Rector, Prof.
George DARIE.
Remus Răduleţ a fost una dintre marile cadre didactice ale UPB ce a promovat electrodinamica
relativistă în cursul Bazele electrotehnicii, propunând axiomatizarea acestei știinţe și teoria mărimilor
fizice primitive. Este iniţiatorul imensei enciclopedii tehnice intitulate „Lexiconul Tehnic Român”,
președinte al Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI), creatorul școlii românești de Bazele
Electrotehnicii. În 1947 apare sub coordonarea sa traducerea în limba română a „Manualului
Inginerului – Hütte”.
„Profesorul Remus Răduleţ a fost unul dintre aceia care au dat valoare Politehnicii (...) Am vrut să vă
dăm tot ce avem mai bun, câteodată am reușit, de multe ori nu”, a adăugat Doamna Prof. Ecaterina
ANDRONESCU.
După prezentarea şi invitarea pe scenă a şefilor de promoţie pe universitate, cu media 10 a urmat
momentul solemn al depunerii JURĂMÂNTULUI, moment realizat de șefii de promoţie, împreună cu
toţi absolvenţii. De această dată, nu numai şefii de promoţie au fost premiaţi ci şi directorii liceelor de
unde provin cei cinci absolvenţi cu media 10: Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” din Ploiești,
Colegiul Naţional „Dinicu Golescu" din Câmpulung Muscel, Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu" din
Târgu Jiu, Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanţa, Colegiul Naţional „Decebal” din Deva.
Domnul Ministru Mihnea Costoiu s-a adresat tinerilor absolvenţi într-o cuvântare cu sfaturi înţelepte,
declarând că: „Sunteţi absolvenţii celei mai prestigioase și vechi universităţi tehnice din ţară, aţi studiat
alături de oameni extraordinari, de profesori în cel mai mare centru de cercetare din România”.
După scurte cuvântări ale invitaţilor, Academician Ionel Valentin Vlad, Președintele Academiei Române
și domnul Sorin Bușe, Director la Renault Technologie Roumanie, a urmat momentul simbolic,
predarea Cheii Succesului.
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Noua generaţie de ingineri a pornit, după
festivitate, într-un marş prin Capitală, până în
Piaţa Operei. În fruntea marşului studenţesc s-a
aflat preşedintele Senatului UPB, doamna Prof.
Ecaterina ANDRONESCU, precum şi Rectorul
UPB, domnul George DARIE, împreună cu
întreaga conducere a Universităţii.
Facultatea de Energetică

Cei patru ani de studiu reprezintă începutul unui drum care nu se termină odată cu obţinerea diplomei
de inginer. Este important ca după toată această școală, să înţelegem ceea ce este în jurul nostru, să ne
implicăm și să învăţăm permanent. Tot în această lună, tinerii ingineri care au urmat a doua treaptă a
studiilor universitare ce asigură o aprofundare și dezvoltarea capacităţilor de cercetare știinţifică, au
absolvit Studiile universitare de master. Astfel, o nouă generaţie de ingineri au obţinut diploma de
inginer diplomat, specializarea: Hidraulică tehnică și Hidroenergetică.

Hidroelectrica SA – Trofeul Energeticianului 2014
(http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=24)
Desfășurându-se

anual

înainte

de

Ziua

energeticianului din data de 20 iulie, concursul
profesional ce s-a bucurat de prima ediţie în
anul 1979 este structurat pe sistemul unui
concurs pe secţiuni. Realizarea subiectelor și
evaluarea participanţilor la concurs se face în
colaborare cu o echipă știinţifică formată din
cadre didactice de la Universitatea Politehnica
din București.

Foto: Hidroelectrica

Prezenţa în comisie a cadrelor universitare alături de specialiști din domeniu reprezintă o garanţie a
nivelului profesional ridicat pe care îl presupune desfășurarea evenimentului și a profesionalismului
evaluării cunoștinţelor. Selecţia celor mai buni se face pe trei faze: faza de masă (organizată la nivelul
locurilor de muncă), faza pe sucursale și filiale și faza finală.
Faza finală se desfășoară, în fiecare an, în jurul datei de 20 iulie, zi ce semnifică pentru energeticienii
din toata ţara ziua patronului lor spiritual, Sf. Ilie. Organizată ca un eveniment complex, finala se
desfășoară cu participare publică și este găzduită de către una din sucursalele firmei. Pe lângă
concursul propriu-zis au loc evenimente culturale: expoziţii de artă fotografică sau plastică, recitaluri
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muzicale, lansări de carte, dorindu-se și prin acest eveniment întărirea legăturilor firmei cu
comunităţile locale.
Ediţia a XVIII- a a Concursului profesional „Trofeul Energeticianului” s-a desfășurat în perioada 16 – 17
iulie la Drobeta-Turnu Severin, în spaţiul – simbol dominat de una dintre cele mai mari realizări din
istoria hidroenergeticii românești - Hidrocentrala Porţile de Fier I.
Competiţia, intrată deja în cultura organizaţională a societăţii Hidroelectrica, a reunit un număr de 30
de concurenţi calificaţi în urma etapelor de la nivelul sucursalelor.
A fost introdus un barem de 70 de puncte atât pentru examenul scris cât și pentru concursul cu public,
deoarece premiile au fost motivaţionale făcând concurenţii să se autodepășească.
La proba scrisă au participat 30 de concurenţi, câștigătorii etapelor pentru fiecare meserie la nivel de
Sucursale Hidroelectrica și Hidroelectrica – SERV (7 concurenţi – mașinist turbine hidro, 7 concurenţi –
electrician exploatare centrale și staţii electrice, 8 concurenţi – lăcătuș întreţinere și reparaţii agregate
energetice, 5 concurenţi – electrician de întreţinere și reparaţii agregate energetice, 3 concurenţi electrician PRAM – AMC).
Concursul final cu public s-a desfășurat pe data de 17 iulie 2014 la Sala President a Hotelului
Continental din Drobeta-Turnu Severin. Aceștia au fost urmăriţi și încurajaţi de un public de peste 150
de persoane reprezentate de directori de sucursală, ingineri șefi de uzină, directori Hidroelectrica
SERV, concurenţi, colaboratori, organizatori și membri din Executivul Hidroelectrica.
Cuvântul de deschidere a fost ţinut de Directorul General al Hidroelectrica, dl. Ovidiu Agliceru. Acesta a
subliniat importanţa acestui concurs pe meserii, a prezentat noile standarde de performanţă.
Recompensele au fost mai mari faţă de anii trecuţi, în semn de recunoaștere a competenţei cu
precizarea că aceasta este una dintre valorile pe care este clădită cultura organizaţională a societăţii.
Concurenţii au trebuit să răspundă la un set de 10 întrebări de specialitate. Pe locul I la meseria
Electrician PRAM – AMC s-au calificat doi concurenţi, dl. Cristian Munteanu de la Hidroelectrica – SERV
Cluj și dl. Marcel Mareș, de la Hidroelectrica-SERV Sebeș (câștigător al Trofeului Hidroenergeticianul
anului din 2012 și 2013).
Câștigătorii locului I la fiecare meserie au răspuns apoi la întrebări din diverse domenii legate de
companie, în lupta pentru premiul Trofeul Hidroenergeticianul anului 2014, iar marele premiu „Trofeul
Hidroenergeticianul anului” a fost câștigat la această ediţie de dl. Constantin Șerban, de la Sucursala
Hidrocentrale Bistriţa. Dl. Administrator Judiciar al Hidroelectrica, av. dr. Remus Borza a ţinut să îi
felicite pe concurenţi pentru rezultatele deosebite și să-i încurajeze în lupta pentru depășirea propriilor
performanţe și pe viitor. Cu această ocazie s-a anunţat faptul că în următorii ani se va adăuga o nouă
categorie de meserii, oferind astfel șansa mai multor angajaţi de a-și demonstra cunoștinţele
profesionale. Dl. Ovidiu Agliceru, Director General al Hidroelectrica a înmânat diploma și trofeul
fiecărui concurent, ca răsplată a meritelor deosebite și a efortului susţinut de a fi cei mai buni din
meseria lor.
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A XXII-a ediţie a Conferinţelor FOCUS ENERGETIC, 7 august 2014
(http://www.focus-energetic.ro/17505-17505.html)
Conferinţele Focus Energetic sunt evenimente business-to-business, care fac posibilă întâlnirea dintre
oficialităţi și reprezentanţii de marcă ai domeniului energiei, oferind noi oportunităţi de informare și
colaborare. În cadrul acestei conferinţe a fost dezbătută tema „Finanţarea investiţiilor energetice în
condiţiile noilor viziuni naţionale și europene”. Cea de-a XXII-a ediţie a Conferinţelor FOCUS
ENERGETIC, organizată împreună cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
(ANRE), s-a desfăşurat la Hotel Athenee Palace Hilton din Bucureşti.
La eveniment au participat ministrul Mediului, Attila Korodi, preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ,
vicepreşedintele ANRE Emil Calotă, Rodin Traicu, membru al Comisiei de Industrii şi Servicii din Camera
Deputaţilor, Ion Lungu, preşedintele AFEER, Filip Cârlea, directorul executiv al Forumului Investitorilor
Autohtoni (FIA), Remus Borza, administrator judiciar al Hidroelectrica, Mihai Darie, director financiar al
Nuclearelectrica, Valeriu Bivol, director în cadrul Complexului Energetic Oltenia, reprezentanţi ai unor
companii de stat şi private, analişti, specialişti, reprezentanţi ai unor ambasade, ai Băncii Mondiale.
Subiectele abordate au fost pe baza problemelor legate de finanţarea investiţiilor energetice, revenirea
la contractele bilaterale de achiziţie, precum şi contractele de diferenţă fiind unele dintre soluţiile
avansate de către participanţi. O altă resursă financiară o reprezintă și diminuarea taxelor către stat şi
diferitele instituţii ale statului. Pe de altă parte s-a adus în discuţie și desele schimbări legislative, care
au făcut să îndepărteze investitorii. S-a discutat, de asemenea, despre demararea exportului de gaze
către Republica Moldova, despre continuarea liberalizării preţului intern al gazelor naturale, precum şi
despre sesizările de comportament abuziv al distribuitorilor de energie primite de către ANRE. În plus,
s-a anunţat că exceptarea marilor consumatori industriali de energie electrică de la plata certificatelor
verzi este posibil să devină funcţională de la 1 ianuarie 2015.
În cadrul evenimentului s-a adus în discuţie și faptul că, Comisia Europeană a dat aviz favorabil pentru
investiţiile în energii regenerabile sub 0,5 MW, ceea ce înseamnă, în special, microhidrocentrale
(MHC). „Investiţiile în sursele regenerabile de energie de mici dimensiuni, microhidrocentrale, panouri
fotovoltaice pe acoperişuri, centrale pe biomasă, pentru auto-consum, în principal, vor reprezenta
viitorul boom pe această piaţă”, a spus vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă.
Ministrul Mediului, Attila Korodi, prezent la manifestare, a promis noi reglementări în privinţa MHC.
„Zona de microhidrocentrale va fi mult mai reglementată ca până acum din cauza exceselor. Acest
lucru se va întâmpla în perioada următoare”.
Numărul unităţilor care produceau energie verde a ajuns, în 2013, la 559, cu o putere instalată de
4.350 MW, a declarat Attila Korodi, ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice. „România a făcut
progrese în pas accelerat şi, dacă ne uităm pe cifre, vedem că producţia totală de energie verde a fost,
în 2013, de peste 22,3 TWh. La finele anului 2009, aveam deja 31 de instalaţii care produceau energie
din surse regenerabile, fără centralele mari. De aici, putem vorbi de un adevărat boom. În 2011 erau 82
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de instalaţii, în 2012 s-a ajuns la 151, iar la finele anului trecut existau 559 de unităţi de producere a
energiei verzi. La sfârşitul anului 2012, erau funcţionale 14 instalaţii pe biomasă, 73 pe eolian şi 77 de
unităţi din surse hidro. Ponderea energiei electrice din surse regenerabile în consumul total ajunsese,
la finele lui 2013, la 40% (inclusiv hirocentralele mari). Această evoluţie ne-a transformat în campionii
verzi ai Europei, îndeplinindu-ne de pe acum ţintele europene impuse pentru 2020, a spus Korodi.
Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energie (ANRE) este „extrem de preocupată“ de
modul în care distribuitorii de energie respectă reglementările, întrucât a primit din ce în ce mai multe
sesizări de „comportament abuziv“, a declarat Emil Calotă, vicepreşedintele Autorităţii.
„Ne preocupă extrem de mult cum respectă distribuitorii de energie reglementările, pentru că avem
tot mai multe sesizări de comportament abuziv“, a afirmat Calotă.
El a adăugat că ANRE vrea ca preţul energiei distribuite să fie unul „corect“, stabilit pe baze corecte şi
justificate. Dl. Rodin Traicu susţine cu tărie investiţiile în capacităţi mari de producere a energiei.
Investiţiile în energie sunt rentabile, chiar dacă în prezent nu este o cerere desul de mare, care să
acopere oferta, a declarat Rodin Traicu, membru în Comisia de Industrii din Camera Deputaţilor. El a
trecut în revistă toate tipurile de energie şi finanţările posibile pentru realizarea acestora.
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, intrat în insolvenţă acum doi ani, face
primii paşi în afara graniţelor, prin decizia de a deschide anul acesta două reprezentanţe, una în
Budapesta şi alta în Belgrad, prima urmând să fie deschisă în Capitala Ungariei. „Scopul este de a face
comerţ cu energie în aceste pieţe. Reprezentanţa din Budapesta va fi deschisă în septembrie”, a
declarat Remus Borza, avocatul care controlează compania Euro Insol, administratorul judiciar al
Hidroelectrica. Hidroelectrica a terminat primul semestru din 2014 cu un profit brut de 509 milioane
de lei (115,6 milioane de euro), nivel record pentru companie, deşi veniturile au scăzut cu aproape 7%
din cauza contextului de piaţă nefavorabil. Compania ar trebui să iasă din insolvenţă până la finalul
acestui an, planul statului fiind de a o aduce pe bursă în 2015.
„Nu mai avem piaţă la intern, dar nu putem ieşi nici la export, pentru că nu suntem competitivi”, a mai
spus Borza. El s-a întrebat, în mod retoric, dacă mai are sens ca societatea pe care o reprezintă, dar şi
celelalte companii din domeniul energetic, să mai investească, având în vedere taxele extrem de mari
pe care trebuie să le plătească statului.
Remus Borza a criticat dur faptul că în România taxa pe apa uzinată este cea mai mare din Europa,
sumele plătite pentru aceasta, circa 80 milioane euro anual, putând fi utilizate pentru investiţii.
De asemenea, reprezentantul Hidroelectrica a subliniat că producătorul de electricitate pe care îl
administrează, cheltuieşte sume colosale în fiecare an pentru curăţarea luciului de apă şi pentru
decongestionarea râurilor, menţionând că, „în niciun caz”, compania nu este poluatoare.
„După 20 de ani, suntem pentru prima dată în situaţia de a avea excedent de producţie, fiind din ce în
ce mai mulţi jucători pe o piaţă din ce în ce mai mică. „În 24 de state din 28 ale Uniunii Europene taxa
pentru apa uzinată folosită în scopuri energetice este zero. În patru state se mai plătesc câteva taxe.
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Din păcate, România este campioană. În Franţa, de exemplu, taxa este de 15 eurocenţi la milionul de
metri cubi, iar în România se plătesc 25 de eurocenţi la mia de mc. Evident că este un dezechilibru
flagrant, iar asta înseamnă un efort financiar foarte mare. În 2010, s-a majorat de două ori preţul apei
uzinate în România. Costul de producţie la Hidroelectrica este de aproximativ 160 lei/MWh, în timp ce
ANRE a hotărât să acorde 115 lei/MWh pentru piaţa reglementată. În acest context, contribuţia
Hidroelectrica la plata acestei ape a crescut de la 20 milioane de euro la 80 de milioane de euro. Dacă
mai adăugăm taxa pe stâlp şi piaţa reglementată cu aşa-zisele politici sociale de subvenţie a energiei
pentru populaţie, ajungem la 170 de milioane de euro plătiţi de Hidroelectrica, bani care s-ar fi putut
duce în investiţii. După părerea mea, banii pentru diguri trebuie să vină de la bugetul statului”, a mai
spus dl. Borza.
Hidroelectrica a investit peste 3 miliarde euro în retehnologizarea centralelor, a spus domnul Borza,
menţionând: „Acum doi ani, preţul mediu cu care vindeam energia depăşea 250 lei/MWh, acum ne
rugăm să găsim cumpărător la 160 lei/MWh, lucru aproape fatal pentru producători. Durerea este că la
consumatori energia ajunge la 380-400 lei/MWh. De unde această diferenţă?”
În replică, Rodin Traicu a apreciat că „foarte mulţi ştiu să producă energie, dar nu toţi ştiu să vândă”.
De altfel, şi preşedintele ANRE, Niculae Havrileţ, a replicat că piaţa reglementată reprezintă o
oportunitate pentru Hidroelectrica, pentru că are unde să vândă energia produsă. În plus, a subliniat că
Hidroelectrica a beneficiat de o majorare substanţială a preţului pentru piaţa reglementată, de la 103
lei/MWh în 2013, la 115 lei/MWh în anul 2014.
Ministrul Mediului, Attila Korodi, i-a replicat lui Borza că, la un profit de 509 milioane lei pe 6 luni, nu
se poate plânge că nu are de unde plăti apa uzinată şi taxa pe construcţiile speciale !
Totuşi, desele schimbări legislative, de la modificarea schemei de sprijin pentru producătorii de energie
verde, până la introducerea de noi taxe sau majorarea unora deja existente au fost subiecte pe care leau adus în discuţie reprezentanţii mediului de afaceri, precum Ovidiu Pop (Verbund) sau Valeriu Binig
(Ernst & Young România). De altfel, şi Niculae Havrileţ a spus că avem nevoie de predictibilitate şi
cadru legislativ stabil pentru investitori, precum şi de siguranţa că legislaţia nu va fi aplicată retroactiv.
Factorii de decizie din România ar trebui să reconsidere contractele bilaterale de energie electrică,
pentru că lipsa lor este o piedică în calea realizării investiţiilor, a susţinut Ion Lungu, preşedintele
Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER), la Conferinţa FOCUS ENERGETIC, cu
tema „Finanţarea investiţiilor energetice în condiţiile noilor viziuni naţionale şi europene”. Autorităţi
de rang înalt prezente la conferinţă consideră că o astfel astfel de analiză se impune, dacă, în acest fel,
se repornesc investiţiile în energie.
„Este nevoie de strategie energetică. Şi este nevoie de viziune privind evoluţia cererii de energie, adică
de o politică industrială”, a declarat Ion Lungu, preşedintele AFEER, în ceea ce priveşte oportunitatea
unor noi investiţii în capacităţi de producere a energiei.
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Potrivit acestuia, necesitatea unor noi investiţii trebuie analizată prin prisma a două puncte de vedere:
europeană, având în vedere condiţionalităţile legislative, şi transguvernamentale. „O investiţie în
domeniul energetic nu se poate realiza pe perioada unui mandat guvernamental. În România, se
schimbă Guvernul, se stopează investiţia!”, a spus Lungu. „Pentru investiţii, este nevoie de stabilitate
legislativă. Din punctul de vedere al regenerabilelor, cel mai neplăcut nu au fost schimbările legislative,
ci modul fantezist în care a fost aprobată schema de sprijin”, a preciza Lungu.
Din punctul de vedere al AFEER, piaţa de energie are o contribuţie majoră, prin semnalele de preţ
privind posibilităţile de vânzare a produsului final, crearea libertăţii proprietarului privind desfăşurarea
activităţii de furnizare energie. Introducerea noilor platforme de tranzacţionare pe OPCOM (OTC,
Intraday), cuplarea pieţelor (la 1 noiembrie 2014, cu Cehia, Slovacia şi Ungaria) reprezintă un sprijin
substanţial pentru finanţarea investiţiilor în domeniul energetic.
Preşedintele AFEER a pus în discuţie necesitatea reintroducerii contractelor bilaterale, pe termen lung,
pe care le consideră esenţiale pentru contractarea creditelor bancare în vederea finanţării investiţiilor.
„Solicit parlamentarilor din Comisia de Industrii din Camera Deputaţilor să reconsidere aceste
contracte bilaterale”, a spus Lungu. El a precizat că băncile solicită astfel de contracte, pe baza cărora
se fundamentează capacitatea de rambursare a împrumutului.
Deputatul Rodin Traicu consideră că aceste contracte pe termen lung „pun şi probleme de politică
industrială în România”. „Câte firme sunt capabile să consume atât de multă energie, astfel încât să
aibă nevoie de un contract bilateral pe termen lung?”, a spus dl. Traicu.
Potrivit lui Ion Lungu, pentru un sigur proiect de investiţii energetice, ar fi nevoie de mai multe
contracte bilaterale. „În România, sunt 5-6 firme care pot intra într-o astfel de finanţare”, a completat
Ion Lungu, preşedintele AFEER.
Pe de altă parte, Emil Calotă, vicepreşedintele ANRE, a susţinut „necesitatea repunerii în discuţie a
contractelor bilaterale de energie”, dacă acestea vor ajuta la „dezgheţarea” investiţiilor. Oficialul ANRE
a dat ca exemplu investiţiile în energiile regenerabile. Chiar dacă în perioada boom-ului investiţional în
acest domeniu erau interzise contractele bilaterale pe energie, au fost folosite contractele bilaterale cu
certificate verzi. Adică, pentru credite bancare au fost folosite contracte prin care producătorii aveau
asigurată cumpărarea certificatelor verzi ce urmau să le primească în cadrul schemei de sprijin. „Acest
tip de contracte nu mai poate fi folosit, astfel că, de la aplicare, din 2014, s-a constatat o stopare a
investiţiilor în acest domeniu”, a arătat vicepreşedintele Emil Calotă.
„Contractele bilaterale de energie sunt o necesitate, ca soluţie de finanţare a investiţiilor în energie.
După 2 ani de purgatoriu, ne cerem dreptul la free trading, ca în toate ţările europene”, a declarat
Valeriu Binig, Partner Ernst&Young.
În plus, dl. Filip Cârlea, directorul executiv al Consiliului Investitorilor Români (CIR), forul de conducere
al Forumului Investitorilor Autohtoni (FIA), a subliniat necesitatea reintroducerii posibilităţii încheierii
de contracte directe, măcar pentru investiţiile green field. „Contracte bilaterale se pot încheia, astăzi,
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numai pe OPCOM. Dar, pe OPCOM, nu pot tranzacţiona decât producătorii acreditaţi de către ANRE.
Adică, după ce se finalizează o investiţie, după ce începe să producă, se poate duce pe OPCOM să
tranzacţioneze. Ca să începi o investiţie, e nevoie de credite. Banca cere garanţii, în principal
contractele de vânzare a energiei. Ne învârtim într-un cerc vicios: nu poţi deveni producător, pentru că
investiţia nu este finalizată, dar nu poţi finaliza investiţia, pentru că nu eşti producător! Trebuie făcut
ceva pentru reluarea contractelor bilaterale directe”, a subliniat Cârlea. Pe de altă parte, el a mai spus
că autorităţile trebuie să vină cu soluţii şi în privinţa pieţei gazelor naturale. În prezent, foarte multe
contracte se încheie pe o perioadă de doar o lună, pentru că producătorii cer preţuri foarte mari, mai
mari chiar decât în restul Europei, preţuri pe care consumatorii nu sunt dispuşi să le plătească, având în
vedere că le afectează competitivitatea în raport cu competitorii europeni şi mondiali.
Exceptarea marilor consumatori industriali de energie electrică de la plata certificatelor verzi, care
trebuia să intre în vigoare la 1 august, va fi amânată cu cel puţin două luni, potrivit oficialilor Autorităţii
Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).
„Momentul la care intră în vigoare exceptarea se amână cu două luni, pentru octombrie. Este posibil ca
ea să devină funcţională chiar de la 1 ianuarie 2015”, a declarat vicepreşedintele ANRE, Emil Calotă.
El a explicat că a fost elaborat un nou act normativ, care amână cu două luni intrarea în vigoare a
acestei exceptări, pentru că schema de sprijin pentru marea industrie trebuie aprobată de Comisia
Europeană, iar avizul acesteia încă nu a venit.
S-a reamintit faptul că, în luna iunie, Guvernul a adoptat o hotărâre pentru instituirea unei scheme de
ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.
„Exceptarea se realizează diferenţiat, în funcţie de electro – intensitatea operatorilor economici: 85%
în cazul unei electro – intensităţi mai mari de 20%, 60% în cazul unei electro – intensităţi de 10 – 20% şi
40% în cazul unei electro – intensităţi de 5 – 10%. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani şi se va
aplica de la 1 august 2014, după aprobarea Notificării acesteia de către Comisia Europeană. Numărul
estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat în temeiul prezentei hotărâri este 300, iar bugetul
total estimat alocat schemei de ajutor de stat este de 750 milioane euro”, se arăta în comunicatul
Executivului de la acea dată.
Practic, schema de sprijin excepta marii consumatori industriali de la plata a până la 85% din cota de
certificate verzi, în funcţie de mai multe criterii. Guvernul a elaborat-o după ce marii consumatori de
energie s-au plâns că devin necompetitivi din cauza costului prea mare cu energia electrică, generat de
sprijinul pentru energia regenerabilă.
Deşi Guvernul a instituit prin act normativ schema de sprijin, este nevoie de legislaţie secundară,
elaborată de ANRE, pentru ca aceasta să intre în vigoare, legislaţie care încă nu există. Principala
dilemă, rămasă neelucidată, a acestei scheme de sprijin este legată de cine va suporta costul acelor
certificate verzi care nu vor mai fi plătite de marii consumatori.
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Vicepreşedintele ANRE Emil Calotă a precizat că, aşa cum se înţelege acum din textul legii, certificatele
pe care nu le vor plăti marii consumatori industriali vor fi redirecţionate către celelalte categorii de
consumatorii industriali şi către populaţie. „9 TWh de energie este consumul consumatorilor exceptaţi,
adică 20% din total. Cu toate acestea, sprijinul populaţie pentru regenerabile va fi menţinut în 2015 la
35 de lei/MWh, la fel ca şi în acest an” , a spus Calotă.
Una dintre cele mai disputate probleme a reprezentat-o cea privind reintroducerea contractelor
directe de vânzare/cumpărare a energiei electrice, acestea reprezentând modalitatea cea mai utilizată
de către bănci pentru a acorda credite companiilor din domeniu.

Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări şi Telecomunicaţii în
Energetică – SIE, 22 – 24 octombrie 2014
(http://www.sier.ro/Simpozionul_SIE.html)
Iniţiat și promovat din anul 1996 de Societatea Inginerilor Energeticieni din România (SIER),
Simpozionul Naţional de Informatică, Automatizări și Telecomunicaţii în Energetică – SIE, este o
manifestare știinţifică, organizată o dată la doi ani. Este dedicat specialiștilor cu preocupări în domeniul
informaticii și telecomunicaţiilor specifice activităţilor de concepţie, proiectare și exploatare în
energetică, din unităţile de producere, transport și distribuţie a energiei electrice și termice, institute
de proiectări, studii și cercetare, universităţile de învăţământ superior, fabricanţilor de echipamente și
elaboratorilor de software ce sunt interesaţi în schimbul de opinii, idei, soluţii și realizări recente în
domeniul informaticii și telecomunicaţiilor, cu aplicare la diversele activităţi ale domeniului energetic.
În acest an, cea de-a X-a ediţie va fi organizată în perioada 22 – 24 octombrie 2014 la Sinaia, unde vor
participa factori de decizie și specialiști din CN TRANSELECTRICA SA, SC ELECTRICA SA, SC
TERMOELECTRICA SA, SC HIDROELECTRICA SA, Filialele și Sucursalele de exploatare și de întreţinere ale
acestora, SN NUCLEARELECTRICA SA, SC OPCOM SA, SC TELETRANS SA, Complexele Energetice
Rovinari, Turceni și Craiova, ANRE, OMEPA, SC SMART SA, Dispeceratul Energetic National, ISPE, alte
institute și instituţii centrale, facultăţi de energetică, manageri de la agenţi economici din toată ţara. În
cadrul SIE, se vor organiza dezbateri în plen și pe trei secţii având ca subiect probleme de interes
general referitoare la: „Rolul informaticii în energetică. Necesitatea realizării de sisteme informatice și
de telecomunicaţii integrate. Realizări și perspective imediate de implementare”.
Simultan cu desfășurarea lucrărilor simpozionului se organizează Mese rotunde, posibilităţi de
reclame/publicitate, precum și EXPO-SIE – Expoziţia cu echipamente și produse destinate domeniului
de informatică și de telecomunicaţii în energetică, pentru firmele interesate în prezentarea de
echipamente și produse software cu aplicare în energetică. Mesele rotunde și EXPO-SIE au ca scop
prezentarea directă către principalii beneficiari din sectorul energetic.
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ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie(www.anre.ro)
Guvernul intenţionează să acorde sprijin Centralelor Hidroelectrice cu Acumulare prin Pompare –
CHEAP, care vor fi declarate obiective de interes naţional şi de utilitate publică. Astfel, în cadrul unei
sedinţe de guvern au fost emise o serie de ordonanţe printre care ordonanţa ce prevede dezvoltarea
infrastructurii de stocare a energiei electrice şi de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional
prin construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompare, iniţiată de miniștrii
Nicolescu și Niţă și a fost publicată pe site-ul Departamentului pentru Energie spre consultare.
Ordonanţa adoptată de Guvern conţine un set de reglementări privitoare la centralele hidroelectrice
cu acumulare prin pompare (CHEAP) cu putere instalată mai mare de 15 MW. De asemenea, lucrările
de realizare a acestor centrale sunt declarate, la rândul lor, de interes naţional și de utilitate publică,
încadrându-se în criteriile prevăzute de art. 14 din Legea 255/2010.
În lipsa acestor reglementări, investiţiile în acest gen de centrale ar fi descurajate, ca urmare a unor
taxe foarte mari.
Statul încurajează investiţiile ce au ca scop construirea şi operarea centralelor hidroelectrice cu
acumulare prin pompare, cu respectarea procedurilor privind ajutorul de stat menţionate în actul
normativ. Un prim beneficiar al facilităţilor acestei ordonanţe va fi operatorul hidrocentralei CHEAP
Tarniţa-Lăpuşteşti.
Statutul de obiectiv de interes naţional și de utilitate publică conferă operatorilor de CHEAP-uri o serie
de avantaje, aceștia urmând să beneficieze de scutiri de la plata unor taxe. Astfel, aceștia vor fi
exceptaţi de la plata taxelor de expropriere pentru scoaterea, definitivă ori temporară, a terenurilor
necesare pentru realizarea centralei, din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul forestier naţional. Nu
vor fi obligaţi la achiziţia de certificate verzi, consumul propriu tehnologic de energie electrică al CHEAP
nefiind inclus în cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte această obligaţie. Nu vor plăti
contribuţie pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, tarif pentru serviciul de transport, respectiv
componenta de extragere de energie electrică din reţea și tarif pentru serviciul de sistem. Totodată,
operatorii CHEAP vor fi exceptaţi de la obligaţiile de plată specifice de gospodărire a resurselor de apă.
Guvernul trebuie să notifice Comisiei Europene măsurile de încurajare a investiţiilor prevăzute de
prezenta ordonanţă, care conţin elemente de ajutor de stat pentru investiţii, respectiv pentru operare.
Datorită caracterului complet necontrolabil şi nedispecerizabil al acestor tipuri de centrale electrice,
s-au produs dezechilibre extreme ale SEN, acesta fiind pus în dificultate deosebită în perioadele în care
centralele eoliene sau fotovoltaice lucrează la putere maximă. Dincolo de disconfortul de ordin
economic, SEN se confruntă cu riscuri majore în ceea ce priveşte siguranţa funcţionării, iar fenomenul
este în curs de accentuare, cel puţin până la sfârşitul anului 2016, dată când încetează acreditarea,
potrivit legii, de noi capacităţi de producţie a energiei verzi care beneficiază de schema de sprijin cu
certificate verzi, se argumentează în nota de fundamentare a actului normativ.
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Diverse
o

Președintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a declarat că până la toamnă vor fi finalizate:
analiza privind piaţa energiei din România, investigaţia privind contractele încheiate de
Hidroelectrica cu furnizori privaţi de energie și mari consumatori de energie, precum și adoptarea
unor norme privind protecţia consumatorilor, în baza unui set de angajamente din partea CEZ
Distribuţie.Totodată, Consiliul Concurenţei are în derulare și alte investigaţii din alte domenii de
activitate, la care se lucrează în această perioadă. În ce privește decizia grupului Enel de a vinde
activele din România, Chiriţoiu nu vede o problemă din punct de vedere concurenţial, însă consideră
că plecarea unui investitor de talia Enel va influenţa piaţa energiei din România.

Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/consiliul-concurentei-tureaza-motoarele-pe-energie-in-aceasta-vara/#.U9EZ7vl_veI)

o Reprezentanţii Departamentului pentru Energie vor vota „Împotrivă” pentru creșterea
indemnizaţiilor pentru membrii Adunării Generale a Acţionarilor (din data de 30 iulie 2014). Intenţia
conducerii Hidroelectrica este de a majora de peste 100 aceste indemnizaţii. „Mi se pare imoral ca
la o societate în insolvenţă, care face concedieri pentru eficientizare, să vorbim despre creşterea
indemnizaţiilor membrilor AGA. Nu voi fi de acord niciodată cu o astfel de măsură pentru o
societate aflată în insolvenţă, aşa cum este Hidroelectrica”, a declarat Răzvan Nicolescu.
Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/ministrul-nicolescu-spune-nu-bonusurilor-suplimentare-la-nuclearelectrica-si-romgaz-votimpotriva-si-pentru-indemnizatiilor-membrilor-aga-hidroelectrica/#.U9Ed5Pl_veI)
o

Anterior, un comunicat al Departamentului pentru Energie arăta că instituţia „va vota împotriva
intenţiei conducerii Hidroelectrica de a majora indemnizaţiile”. Administratorul judiciar Remus
Borza a declarat că, „potrivit Ordonanţei de Urgenţă 26/2013, aprobată recent prin Legea 43/2014,
reprezentanţii statului în AGA pot avea o indemnizaţie cuprinsă între 0 şi 25% din salariul
directorului general. Este exclusiv decizia ministrului care va fi această indemnizaţie sau dacă va fi
fixă sau variabilă”.

Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/borza-membrii-aga-au-dreptul-prin-lege-la-o-indemnizatie-de-pana-la-25-din-salariuldirectorului-general/#.U9Edx_l_veI)

o Ca parte a Programului „Future Energy Leaders” din cadrul Consiliului Mondial al Energiei, Comitetul
Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME) a iniţiat şi coordonează Programul
Viitorii Lideri Energeticieni ai României – VLER – şi acordă întregul său suport tinerilor angajaţi în
sectorul energie-mediu, încurajând dezvoltarea lor profesională, promovarea ideilor noi şi originale,
îmbunătăţirea comunicării la nivel naţional şi internaţional, dezvoltarea calităţilor de potenţiali
viitori lideri energeticieni care să participe la dialogul naţional şi global al CME şi să contribuie la
creionarea soluţiilor energetice pentru mâine. Aceștia au reușit să identifice și să concretizeze
subiectele dezbătute în cadrul FOREN 2014, să abordeze un mod de lucru inedit în cadrul
Workshopului VLER, să etaleze prototipuri inteligente în cadrul standului VLER de la Expo FOREN
2014 și să elaboreze mesajele VLER. „Energia, o afacere corectă. Piaţa de energie din România are
nevoie de o viziune clară asupra poziţiei pe care dorește să și-o însușească în piaţa energiei
europeană/globală. Pentru a putea atinge un asemenea nivel, sunt necesare investiţii în
cercetare/dezvoltare pentru producerea de combustibili și energie competitivă și trebuie să creăm
mecanismele prin care putem asigura un echilibru optim între cerere și ofertă”. (Mihai Vilt, membru
VLER)
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Sursa: FocusEnergetic - (http://www.focus-energetic.ro/vler-viitorii-lideri-energeticieni-din-romania-18924.html)

o Reducerea costurilor și ploaia au generat un profit bun pentru Hidroelectrica. Reprezentanţii
companiei mai spun că performanţa financiară raportată în semestrul I al anului 2014 a fost
obţinută pe fondul unui cadru legislativ ostil care a indus în sarcina societăţii cheltuieli anuale
suplimentare în valoare de 150 milioane de lei sub forma impozitului pe construcţii speciale, precum
și venituri anuale reduse cu 60,4 milioane de lei, ca urmare a ordinelor ANRE de suplimentare a
cantităţii anuale de energie livrată pe piaţa reglementată cu 1,3 TWh, respectiv de diminuare a
preţului practicat pe această piaţă cu 8%.
Sursa: EnergyCenter - (http://energy-center.ro/actualitate-news/producatori/reducerea-costurilor-si-ploaia-au-generat-un-profit-bunpentru-hidroelectrica/)

o România poate obţine independenţă energetică, în ciuda crizei din Ucraina. România deja își
satisface 80% din aceste necesităţi din propriile surse energetice de petrol, gaze, cărbune, energie
nucleară și hidroenergie, în timp ce restul de 20% este importat din Rusia, spre deosebire de
Ucraina și Bulgaria, care depind aproape în întregime de importurile de gaze naturale rusești, scrie
„Voice of America”.
Sursa: Business24 - (http://www.business24.ro/articole/liberalizare+tarife+energie+electrica)

o Hidroelectrica a înregistrat o lichiditate în continuă creștere, după deducerea taxei pe stâlp aferente
primului semestru în valoare de 75 milioane de lei. Marian Cernat, director în cadrul Autorităţii
Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), declară că ANRE va lua în calcul din 1 iulie în facturile
la electricitate costurile Hidroelectrica şi Nuclearelectrica aferente taxei pe construcţiile speciale.
"Ajustarea nu are legatură cu dubla facturare, ci cu taxa pe stâlp. „Încă nu se ştie impactul în factura
finală”, a afirmat dl. Marian Cernat într-o conferinţă pe teme energetice.
Sursa: EnergyReport - (http://www.energyreport.ro/index.php/2013-energie-regenerabila/2013-stiri-energie-regenerabila/2013-energiehidro-si-geotermala/2327-hidroelectrica-a-platit-pentru-taxa-de-stalp-75-milioane-lei-in-s1-2014-si-si-a-mai-inchis-un-credit)

o

Hidroelectrica, aflată în insolvenţă, a închis a cincea linie de finanţare în ultimele cinci luni.
„Rambursările masive de credite şi linii de credit, efectuate în ultimii doi ani, au contribuit la
diminuarea gradului de îndatorare”, a anunţat Hidroelectrica într-un comunicat. Compania,
controlată de stat prin Departamentul pentru Energie, a înregistrat, în primele şase luni, venituri de
1,49 miliarde lei, în scădere cu 6% de la 1,6 miliarde lei în primele şase luni ale anului trecut, din
cauza scăderii preţului de tranzacţionare a energiei electrice.

Sursa: ZiarulFinanciar - (http://www.zf.ro/companii/hidroelectrica-aflata-in-insolventa-a-inchis-a-cincea-linie-de-finantare-in-ultimelecinci-luni-13029672)

o Companiile de stat din subordinea Departamentului pentru Energie sunt obligate să elaboreze
strategii de dezvoltare pentru cel puţin 10 ani, dar și un sistem transparent de acordare de
sponsorizărilor, conform ordinului emis de către ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu.
„Este necesară creșterea transparenţei pentru tot ceea ce înseamnă sistemul de achiziţii publice și
sistemul de sponsorizări în companiile de stat din sectorul energetic”, a declarat domnul Răzvan
Nicolescu.
Sursa: Agerpres - (http://www.agerpres.ro/economie/2014/08/19/companiile-de-stat-din-subordinea-departamentului-pentru-energieobligate-sa-elaboreze-strategii-de-dezvoltare-pe-minimum-10-ani-11-22-332)

o Departamentul pentru Energie vrea să scutească hidrocentrala Tarniţa de plata mai multor taxe. În
acest scop a fost iniţiat un proiect de ordonanţă pentru declararea hidrocentralelor cu acumulare
prin pompare drept obiective de interes strategic naţional, pentru a scuti viitoarea hidrocentrală
Newsletter : iulie – august 2014

20

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Tarniţa de plata unor taxe şi contribuţii. În document este precizat faptul că „energia electrică
consumată de CHEAP Tarniţa în procesul de funcţionare în regim de pompare, în scopul stocării
energiei electrice în rezervorul superior al unei CHEAP, constituie un consum propriu tehnologic al
acesteia”, iar pentru consumul propriu tehnologic nu se achiziţionează certificate verzi şi nu se
plăteşte taxa de cogenerare. Hidrocentrala Tarniţa va fi exceptată şi de la plata apei uzinate către
Administraţia Naţională Apele Române. În proiect se mai notează că este nevoie de avizul Comisiei
Europene pentru punerea în aplicare a ordonanţei. Nota de fundamentare conţine faptul că
„România este singura ţară din UE care, deşi dispune de condiţii naturale deosebit de favorabile
pentru construcţia şi operarea centralelor hidroenergetice cu acumulare prin pompare (CHEAP), nu
deţine o astfel de centrală, deosebit de necesară în condiţiile tehnice actuale ale Sistemului
Electroenergetic Naţional (SEN)”.
Sursa: Capital - (http://www.capital.ro/departamentul-pentru-energie-vrea-sa-scuteasca-hidrocentrala-tarnita-de-plata-mai-multortaxe.html)

o Proiectul centralei cu acumulare prin pompare Tarniţa – Lăpusteşti, cu o capacitate de 1.000 MW,
investiţie green-field estimată la circa un miliard de euro, a demarat odată cu publicarea anunţului
internaţional privind iniţierea procedurii de selecţie de investitori, informează Hidro Tarniţa SA,
compania de proiect. „În acest context, construcţia CHEAP Tarniţa – Lăpusteşti reprezintă o
prioritate a strategiei pe termen scurt şi mediu de dezvoltare a sectorului energetic românesc în
perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/ 2007”.
Sursa: Capital - (http://www.capital.ro/proiectul-centralei-tarnita-lapustesti-a-demarat-joi-prin-publicarea-anuntului-de-selectie-ainvestitorilor.html)

o Guvernul vine cu măsuri pentru a sprijini dezvoltarea hidrocentralei Tarniţa – Lăpusteşti, proiectul
de un miliard de euro care ar crea 4.000 de locuri de muncă. „Acum se pun în normalitate anumite
reglementări în lipsa cărora acest tip de investiţie ar fi fost discriminat negativ”, spune Dan Cârlan,
directorul general al Hidro Tarniţa, compania de proiect pentru hidrocentrala Tarniţa – Lăpusteşti.
„Este normal să existe aceste exceptări pentru că pompajul nu este o producţie clasică de energie.
Dacă nu ar exista aceste reglementări, ar fi o dublă taxare“, a completat Cârlan.
Sursa: ZiarulFinanciar - (http://www.zf.ro/companii/energie/guvernul-vine-cu-masuri-pentru-a-sprijini-dezvoltarea-hidrocentraleitarnita-lapus-testi-proiectul-de-un-miliard-de-euro-care-ar-crea-4-000-de-locuri-de-munca-13133275)
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