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Acţiuni ARmHE
Reuniunea Comitetului executiv și a Consiliului de administrație ESHA

Joint meeting of the 25th Executive Board & 12th Governing Board meeting
Sankt Gertrud Konferens, Östergatan 7b, 211 25 Malmö
Friday, 26 September 2014, 09h30 to 16h00
Minutes
IParticipants
Members of the Executive and Governing Boards: Bogdan Popa, Constanza Boggiano (observer), Ewa Malicka, Gunvor
Axelsson, Marko Gospodjinački, Petras Punys and Thomas Sandberg.
Anne Pénalba and Christine van Oldeneel joined the meeting per phone to participate in the voting on a number of
decisions.
Proxy votes: António Sá Da Costa, Bernhard Pelikan, and Fiacc OBrolchain gave their votes to Marko Gospodjinački. Janusz
Steller gave his vote to Ewa Malicka. Simon Hamlyn and Peter Reiter passed their votes to Gunvor Axelsson. Sreten Skuletic
gave his vote to Bogdan Popa. Gerhard Eckert gave his vote to Petras Punys. Vincent Denis and Constanza Boggiano gave
their votes to Anne Pénalba.
ESHA staff: Dirk Hendricks, Martina Steinkusz
Excused: Noémie Laumont, Nino Frosio, Jørgen Krogsgaard, and those who gave proxies.
IIAgenda
09h30
Welcome & adoption of agenda
09h35
Adoption of minutes of last meetings
09h50
Update of ESHA’s organisational & financial development
10h20
Report & recommendations from last ESHA’s EB meetings
11h00
Discussion & decisions on suggested activities
12h15
Admission of ESHA members
14h00
Update on past and future ESHA’s policy activities
15h15
AOB & conclusions
16h00
End of meeting
IIISummary of decisions
Decision 1 concerning the meeting agenda:
 Adoption of joint EB/GB meeting agenda as suggested.
Decision 2 concerning the adoption of minutes of last meetings:
 Adoption of the minutes of the joint board meetings of March 2014 and December 2013 without amendments.
Decision3 concerning ESHA’s financial development:
 Dirk to update the liquidity budgets with latest agreements to postpone outstanding payments as well as an office
beyond 2014. The identified amount of additional income would be used as a target in which the Secretariat can
operate.
Decisions 4 and 5 concerning ESHA’s participation in EU co-funded projects:
 the Board supported EU co-sponsored projects as an income possibility for ESHA.
 Dirk to contact Mr Gillett, Head of Unit of RE projects, for funding options.
Decisions 9 and 10 concerning crowd-funding:
 Dirk to draft a one-page request for donations to hydropower stakeholders who are members of national
associations.
 Dirk to explore the next steps for starting a campaign via crowd-funding websites.
Decision 11 concerning next extended EB meeting:
 Dirk to organize a next extended EB meeting in Brussels as soon as feasible. Participation by Skype or phone is
possible.
Newsletter: septembrie - octombrie 2014

2

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Decision 12 concerning the admission of ESHA members:
 the Board accepted five new corporate members (ELSID SA from Romania; Energija 2050 d.o.o. from Slovenia;
Kovosvit a. s. from the Czech Republic; Nepc from Serbia; ProFish Technology S.A. from Belgium); one new
research member (Vienna University of Technology from Austria) and two new individual members (Guy
Teuwissen from Italy and Lewis Makurumure from Zimbabwe).
Decisions 13 to 16 concerning ESHA’s policy activities:
 the Board agreed to a meeting with the European Joint Research Centre in order to find out more about a possible
collaboration.
 Dirk to pass GIZ request for SHP support in Africa on to interested ESHA members but to not to get involved with
the Secretariat.
 the Board agreed that Gunvor Axelsson would represent ESHA at the next E-flow Working Group meeting in
th
London on the 24 of October 2014.
 the Board agreed to explore the possibility to co-organise a SHP event in the European Parliament with other
hydropower stakeholders.
IV.
Draft Minutes
1. Welcome and adoption of agenda: Marko Gospodjinački welcomed the members of both ESHA boards and explained
that Anne Pénalba and Christine van Oldeneel would join the meeting per phone at a later stage to participate in the voting
on a number of decisions. Dirk Hendricks stated that the board meeting was validly composed with 17 votes present out of
27. He then gave an overview of the agenda.
Decision 1: the Board adopted the agenda.
2. Adoption of minutes of last meetings: Dirk Hendricks recalled that there were two draft minutes of previous meetings;
one of the last joint board meeting in March 2014 and one of the joint board meeting in December 2013. The latter one
had been re-submitted to show that the requested changes had been made. Marko Gospodjinačkiand the board members
went through the decisions of the last joint meeting in March 2014.
Decision2:the Board adopted the minutes of the joint board meetings of March 2014 and December 2013.
3. Update of ESHA’s organizational & financial development
Office & HR: Dirk Hendricks updated the Board that the office contract had been extended until the end of December 2014
as decided during the last extended EB meeting in Brussels on the 10th of September 2014. ESHA would need to decide by
mid-December 2014 to cancel the contract. He highlighted that the submitted liquidity budget would only reflect the
current board decisions. This implied that there is no budget allocation for an ESHA office from January 2015 onwards. The
annual office costs including rent and running costs are € 15k. Dirk Hendricks emphasized the legal and practical necessity
for a continued ESHA office as ESHA needs a registered seat and enough space for its staff members, documents,
communication material and archive. He continued reporting about recent staff changes. Martina Steinkusz works remotely
under a new in-house consultancy agreement only on tasks of the RESTOR Hydro project. Her contract foresees regular
missions to the ESHA office in Brussels. The contract expires at the end of December 2014 but is renewable (subject to
board decision). Following an earlier board decision, ESHA’s accountant Jean-Marc Willems worked for ESHA under a
special contract until the end of August 2014.Jean-Marc continued working in September 2014 as he had not used the
originally agreed working time. Dirk would take over his tasks from October 2014 onwards. Dirk Hendricks recommended
an accountant from an ESHA member who would participate in the development of future financial budget and year
closures. With the end of EU’s Leonardo Program, ESHA could not get any more free interns for the rest of 2014. Elena
Quiroga was the last trainee under this scheme. She finished her internship in August 2014.
Budget development: Dirk Hendricks recalled ESHA’s debt of more than € 250k at the end of 2010 and pointed out the
association was able to pay most of it through project closures and a consequent collection of outstanding membership
fees since then. He highlighted that ESHA members did not need to give extra-ordinary (additional) financial contributions
over the last four years to save the association. “Only” postponements or advance payments were necessary to stabilize
the cash flow. Additional income from Hidroenergia and new projects financially sustained ESHA’s activities. Dirk Hendricks
emphasized however that this practice resulted in agreed budgets without building up reserves and without room for
deviations. Recent unfortunate deviations from StreamMap and stoRE project payments, the loss of two important ESHA
members as well as the financial loss of Hidroenergia 2014 resulted in a significant lack of planned income – income which
had been earmarked for paying outstanding payments and debts. Dirk Hendricks recalled his warning of ESHA’s insolvency
from early May 2014. He highlighted that the association could continue its activities after May 2014 only through generous
lending of some board members who had done so in the faith of the declared will of ESHA’s General Assembly to continue
the association. If ESHA was not able to continue staying in operation, those members might lose their money. Finally, he
emphasized that ESHA’s current and future set-up was/would be financial sustainable as ESHA’s core income of € 110k in
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membership fees could cover one core staff member, an office as well as some activity costs. Martina Steinkusz’ position
and activities are covered by the RESTOR project budget. He requested the board to discuss and decide on the suggested
measures to generate the necessary additional income. Anne Pénalba asked if a renewed postponement of debts
repayment could help ESHA to gain time. Dirk Hendricks affirmed this possibility. Thanks to the renewed postponement of
outstanding payments for HEB (Marko Gospodjinački) and SVAF (Gunvor Axelsson), ESHA had gained a little bit more time
to find the additional needed income. However, cash flow problems would occur over the next few weeks. Petras Punys
agreed to the further postponement of 50% of the outstanding payment from ESHA to LHA. The participants thanked him.
ESHA’s treasurer Thomas Sandberg commented on the submitted liquidity budgets highlighting that ESHA would need to
increase its income from membership fees latest by 2016 or to find other means to increase its revenues. Dirk Hendricks
pointed out that the identified amount of € 110k would be only the minimum amount to guarantee a minimal existence of
ESHA (without office and money for activities). Taking a continued ESHA office as well as other potential activities into
account, Thomas Sandberg and Dirk Hendricks estimated € 150k as the needed additional income to have an ESHA capable
of acting.
Decision 3: the Board requested Dirk to update the liquidity budgets with latest agreements to postpone outstanding
payments as well as an office beyond 2014. The identified amount of additional income would be used as a target in
which the Secretariat can operate.
1- Report & recommendations from last ESHA’s EB meetings: Following this summary of ESHA’s current situation, Marko
Gospodjinački recalled the decision of the 2014 General Assembly at the end of May 2014 to hold another meeting of the
Executive Board (plus two GB members) during summer to discuss short-term measures and a long-term vision for ESHA. As
several board members could not attend this additional board meeting in Chantilly at the end of July 2014, a second one
was held in Brussels on the 10th of September 2014. Board members used the results of a recent comprehensive and
detailed ESHA survey among its members as additional information to deliberate on ESHA’s future. 13 out of 20 national
association and seven out of 30 companies and research institutes did respond to the questionnaire. The survey results
show the strong support of lobbying from all participants. There are however different expectations and wishes concerning
other ESHA activities such as projects or events. The extended Executive Board could not yet develop a recommendation
for a vision for ESHA’s future as the low participation level prevented an essential proposal which is backed by all board
members. Board members highlighted however their will to continue with ESHA and to find solutions for the lack of income
for 2014. They emphasized however that members could not financially support ESHA in this crisis. The last extended EB
meeting in Brussels on the 10th of September 2014 gave Dirk Hendricks as SG the mandate to explore the potential value of
Hidroenergia as well as of crowd-funding and further EU co-sponsored projects as means to raise the necessary additional
income.
2- Discussion & decisions on suggested activities
Suggested activities: Dirk Hendricks recalled that, in general, associations have three main sources of income, namely
membership contributions, co-sponsored projects and event organization. He then explained in details his summary which
he had submitted to the extended EB meeting in July 2014.
Contribution from members: Dirk Hendricks recalled the recommendations of ESHA’s internal Working Group on Statutes
from March 2014 which included a 20% to 30% increase in membership fees from 2014 onwards. He further brought to
mind that ESHA members benefited from the organization and profits of Hidroenergia in previous years as this partly
financed the association. He emphasized however earlier comments and decisions from board members that both
measures would, until now, not be supported by ESHA members.
EU co-sponsored projects: Dirk Hendricks presented the new project KNOWRES centre which will start in mid-October 2014.
ESHA is a project partner. Its main role is the collection and analysis of the state of art of education and training for persons
working in the (S)HP sector versus the needs of the industry. The estimated working time for an ESHA staff member is three
months over a period of 1.5 years. He reported about another project application called Crowd Fund RESwhich adds on to
the RESTOR Hydro project. If successful, the project would start in April or May 2015. Further ideas to develop project
applications were pending and subject to board decisions and ESHA’s future development. Dirk Hendricks highlighted the
necessity to take ESHA’s available staff time as well as financial capacity to pre- and co-finance project activities into
account when developing project applications. EU projects would be suitable to finance ESHA activities but could not be
regarded as a short-term solution. He recalled an earlier proposal from Nino Frosio to create a sub-company for ESHA for
projects and event organization and highlighted TRMEW as a successful example for it. Marko Gospodjinačkireported about
a former support of the European Commission as initiator of ESHA’s foundation which included the promotion of ESHA’s
project ideas.
Decision 4: the Board supported EU co-sponsored projects as an income possibility for ESHA.
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Decision 5: the Board requested Dirk to contact Mr Gillett, Head of Unit of RE projects, for funding options.
Decision 6: the Board requested Dirk (with support of Gunvor and Christine) to register Hidroenergia as a trademark
within the EU.
Decision 7: the Board requested Dirk to provide a short draft text with agreed messages and offers to approach potential
crowd-funding. Board members would help to finalize the arguments.
Crowd-funding: Dirk Hendricks reported about his preliminary findings about this tool to raise donations from SHP
supporters. Generally, crowd-funding is best used for specific and appealing projects with tangible outcomes. The success
of a crowd-funding campaign is highly dependent on marketing efforts and the activation of the target audience. ESHA
would need an excellent story line as well as a convincing argument for its crowd-funding campaign. The active support and
engagement of national associations in dissemination activities would be of utmost importance to activate their thousands
of members to donate. Marko Gospodjinački and Thomas Sandberg regarded crowd-funding as a good tool to raise
additional income. They suggested exploring crowd-funding through relevant online platforms for a general audience and
through an “internal way” addressing only members of national associations. Anne Pénalba promised the support of FHE in
this activity.
Decision 9: the Board requested Dirk to draft a one-page request for donations to hydropower stakeholders who are
members of national associations.
Decision 10: the Board requested Dirk to explore the next steps for starting a campaign via crowd-funding websites.
Marko Gospodjinački raised the idea of a benefactor for ESHA. Large hydropower stakeholders such as Alstom, Andritz and
Voith might be suitable. Christine van Oldeneel said that there would be no further funding from HEA members for ESHA.
Nonetheless Christine highlighted a possibility with HEA-E which she would discuss during the upcoming HYDRO 2014
conference. Board members highlighted the necessity for another board meeting to decide on fundamental questions. The
participation of all key board members is required to secure a broad support.
Decision 11: the Board requested Dirk to organise a next extended EB meeting in Brussels as soon as feasible.
Participation by Skype or phone is possible.
3- Admission of ESHA members: Dirk Hendricks presented eight new ESHA members which joined ESHA since the last
Governing Board meeting in March 2014.
Decision 12: the Board accepted five new corporate members (ELSID SA from Romania; Energija 2050 d.o.o. from
Slovenia; Kovosvit a. s. from the Czech Republic; Nepc from Serbia; ProFish Technology S.A. from Belgium); one new
research member (Vienna University of Technology from Austria) and two new individual members (Guy Teuwissen from
Italy and Lewis Makurumure from Zimbabwe).
4- Update on past and future ESHA’s policy activities: Dirk Hendricks provided an update about recent and planned ESHA
activities in EU policy developments including the debate on energy security, the possibility to include hydropower in the
NER300 negotiations, the expected publication of the Natura 2000 guidelines for hydropower, the questionnaire on
biodiversity from the European Commission, the new study on energy costs and subsidies, the SWITCH-ON project, and
changes in focal points in the EU institutions. He reported about the planned letter to Head of States before their Council
meeting in October 2014 which is was drafting for the EU Hydropower Policy Network.He forwarded a request of the
European Joint Research Centre for a close cooperation with ESHA on the promotion of the SHP sector. A meeting is
foreseen for mid-October 2014 in Italy after HYDRO 2014.
Decision 13: the Board agreed to a meeting with the European Joint Research Centre in order to find out more about a
possible collaboration: Dirk Hendricks forwarded another request from the GIZ to support small hydropower development
in Africa.
Decision 14: the Board requested Dirk to pass this request on to interested ESHA members but to not to get involved
with the Secretariat: He informed the board about the next upcoming E-flow Working Group meeting in London on the 24th
of October 2014.
Decision 15: the Board agreed that Gunvor Axelsson would represent ESHA at the next E-flow Working Group meeting in
London on the 24th of October 2014. Dirk mentioned the original plan to organise an ESHA event about small hydropower
in the European Parliament in December 2014 to maintain contact to and gain new supporters among newly elected
Members of the Parliament and European Commission. He hinted the possibility to get sponsors among members of the EU
Hydropower Policy Network.
Decision 16: the Board agreed to explore the possibility to co-organise a SHP event in the European Parliament with
other hydropower stakeholders.
5- AOB & conclusions: The next joint GB-EB meeting as well as another 2014 General Assembly are planned for Brussels on
th
th
the 9 or 10 of December 2014. The Secretariat would announce details in due time.
Dirk Hendricks
ESHA Secretary General, Brussels, 2 October 2014
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Masa Rotundă:
MICROHIDROENERGIA – definirea unei POZIŢII COMUNE ŞI MODALITĂȚI DE ACŢIUNE A
PROPRIETARILOR DE MICROHIDROCENTRALE RELATIV LA PRESIUNILE LEGISLATIVE
Joi, 16 octombrie 2014, în cadrul celei de-a patra ediție a târgului internațional „ExpoEnergiE 2014 Târg
Internațional de Energie Regenerabilă, Energie Convențională, Echipamente și Tehnologii pentru Industria de
Petrol și Gaze Naturale”, s-a desfășurat Masa rotundă:„MICROHIDROENERGIA – definirea unei poziţii comune şi
modalități de acţiune a proprietarilor de microhidrocentrale relativ la presiunile legislative ”, organizată de
ARmHE – ROSHA și ROMEXPO. În continuare, redăm invitația și spicuim subiectele abordate în cadrul Mesei
Rotunde:

INVITAŢIE
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie – ARmHE şi ROMEXPO, în cadrul
„ExpoEnergiE 2014 Târg Internaţional de Energie Regenerabilă, Energie Convenţională, Echipamente şi
Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze Naturale”,
au plăcerea să vă invite la lucrările Mesei Rotunde:
MICROHIDROENERGIA definirea unei
POZIŢII COMUNE ŞI MODALITĂȚI DE ACŢIUNE A PROPRIETARILOR DE MICROHIDROCENTRALE
RELATIV LA PRESIUNILE LEGISLATIVE
care va avea loc
joi, 16 octombrie 2014, ora 10, în Bucureşti, Complexul Expoziţional ROMEXPO, Pavilionul C1.
ARmHE este o asociaţie juridică româna, non-profit, care promovează energiile regenerabile, cu accent pe
microhidroenergie – energia produsă în microhidrocentrale.
ROMEXPO S.A. este liderul industriei româneşti de târguri şi expoziţii, îmbinând tradiţia cu experienţa şi calitatea
de nivel internaţional, toate în beneficiul clienţilor săi.
Masa Rotundă este organizată în cadrul „ExpoEnergiE 2014 Târg Internaţional de Energie Regenerabilă, Energie
Convenţională, Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze Naturale”, ce va avea loc între 15 şi
18 octombrie 2014 (http://www.eee-expo.ro/).
Masa rotundă este fără taxă.
Persoanele, reprezentanţi al unui producător de energie în MHC, care doresc să-și exprime punctul de vedere, în
conformitate cu subiectul mesei rotunde, sunt invitate să se înscrie prin e-mail la adresa: bogdan.popa@rosha.ro.
ARmHE doreşte să concretizeze o modalitate de pregătire a unei poziţii comune proprietarilor de energie în MHC cu privire
la aspecte legate de: plata apei, chiria pentru suprafeţele ocupate în albia minoră, impozitul pe construcţii speciale etc.
Sponsorii care doresc să contribuie la buna realizare şi desfăşurare a Mesei rotunde, vor beneficia de publicitate, prin pliante
şi mape de prezentare atât în cadrul standului ARmHE din cadrul târgului ExpoEnergiE 2014, cât şi în sala în care se va
organiza Masa rotundă. De asemenea beneficiază de postarea de bannere pe website-ul asociaţiei.
Sponsorii vor putea lua legatura cu reprezentanţii ARmHE prin
E-mail: bogdan.popa@rosha.ro, Telefonic: 0720528266, 0720528267
Considerăm că proprietarii de microhidrocentrale trebuie să participe la această secțiune care are ca scop
elaborarea unei modalități de lucru / comunicare prin care ARmHE să reprezinte opinia fiecăruia dintre membrii săi
și, mai mult, a fiecăruia dintre cei afectați de incoerențele legislative: proprietarii de microhidrocentrale !
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La Masa Rotundă au participat aproximativ 30 de reprezentanți ai unor companii care au
microhidrocentrale, firme de consultanță, firme de proiectare, furnizori de echipamente. De remarcat prezența
Casei de avocatura Partner SCHOENHERR prin trei reprezentanți și a Consiliului Concurenței printr-un
reprezentant de la Direcția Industrie și Energie. În ceea ce privește proprietarii de microhidrocentrale, au
participat zece societăți ce dețin microhidrocentrale cu o putere instalată, însumată, de peste 60 de MW în 60
de microhidrocentrale.
Deschiderea Mesei Rotunde a fost facută de domnii Bogdan Popa și Dan Florescu care au prezentat
ARmHE și au făcut o trecere în revistă a problemelor producătorilor de energie în microhidrocentrale și au
formulat câteva recomandări cu privire la abordarea autorităților în vederea corectării situației inadmisibile în
care au ajuns proprietarii de microhidrocentrale, în particular și sectorul microhidro în general.
Au luat cuvântul în continuare proprietarii de microhidrocentrale. Un reprezentant al casei de avocatura
SCHOENHERR a sintetizat problemele și modalitățile de acțiune de până în prezent. Dintre problemele
semnalate de proprietarii de microhidrocentrale spicuim:
- Modul de vânzare al energiei electrice pe piața de energie electrică având în vedere specificul
energiei hidro de a nu fi predictibilă;
- Cererea foarte scăzută de certificate verzi semnalându-se cazul unei firme care în ultimele șase luni
a vândut un singur certificat verde;
- Modul în care OPCOM gestionează piața de energie;
- Faptul că impozitul pe certificatele verzi trebuie plătit înainte;
- Taxa pe stâlp, care pentru microhidrocentrale ajunge să depășească și 25 % din valoarea producției
de energie într-un an mediu;
- Chiria pentru suprafețele ocupate în albia minoră care depășește 5 Euro / (m2 x lună).
O parte dintre vorbitori au făcut referire la asociația patronală PATRES și la demersurile pe care aceasta
le-a inițiat pentru a corecta situația existentă. Concluzia lucrărilor a fost ca în termen de 10 zile se va elabora o
modalitate de acțiune în vederea corectării una câte una a problemelor identificate în ordinea priorității pentru
sectorul microhidro. Se va analiza și posibilitatea aproprierii de inițiativele deja existente cum ar fi cele inițiate
de PATRES.

A VII-a Conferinţă Internaţională: Microhidrocentrale în România
(http://www.asociatiamhc.ro/wp-content/uploads/2014/09/Flyer_BK14_HYDRO_RO_01-Renexpo.pdf)

În data de 20.11.2014 în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE va avea loc A VII-a Conferinţă
Internaţională: Microhidrocentrale în România, organizată de ARmHE/ROSHA și REECO la Sala
Palatului.
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Conferința Internațională privind adaptarea la schimbările climatice în
bazinul inferior al Deltei Dunării
( http://mmediu.ro/new/?p=6390)
„Conferința Internațională privind adaptarea la
schimbările climatice în bazinul inferior al
Deltei Dunării” a avut loc în perioada 25-26
septembrie. Evenimentul, găzduit la Tulcea a
marcat încheierea proiectului „Gestionarea
integrată a Deltei Dunării pentru creșterea
rezilienței la schimbările climatice”, care s-a
derulat timp de 4 ani în România, Moldova și
Ucraina.
Conferința a reunit un număr de aproximativ 100 de persoane: reprezentanți ai autorităților naționale
și locale, specialiști, cercetători, jurnaliști, administratori de arii protejate, reprezentanți ai unor
organizații internaționale precum și ai Comisiei Europene. Prin aceasta și-a propus ca pe parcursul
celor două zile să răspundă la cea mai mare provocare privind adaptarea la schimbările climatice în
Delta Dunării.
În acest sens, organizatorii, respectiv WWF România, Rezervația Biosferei Dunării – Ucraina, Centrul
pentru Studii Regionale Ucraina și ONG-ul Ecospectru din Republica Moldova, au prezentat rezultatele
obținute generând discuții pe baza acestora privind perspectivele de colaborare dintre cele trei țări
care gestionează Delta, pentru a contracara eficient efectele negative prognozate pentru următorii 50
de ani.
Reprezentantul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice, dl. Constantin Hârjeu, expert în cadrul
Direcției Generale Schimbări Climatice, a prezentat în prima sesiune, modul în care a fost promovată
strategia de adaptare la schimbările climatice în România, procesul de implementare a acesteia, cu
accent deosebit asupra responsabilităților ce revin autorităților locale din zona Deltei Dunării în
implementarea strategiei de adaptare la schimbările climatice

Conferinţa MEDIAFAX Talks about Energy: Strategia energetică a României,
războiul energetic şi necesităţile interne
( http://www.mediafaxtalks.ro/category/energy-12)
În data de 30 septembrie anul curent, agenţia de presă Mediafax a organizat a XII-a ediţie a conferinţei
Mediafax Talks about Energy. Subiectele dezbătute au avut la bază noutăţile în proiectul Strategiei
Energetice a României, măsura în care este afectat sistemul energetic românesc de deciziile Rusiei,
mixul energetic, energia nucleară, petrolul şi gazele naturale, desfiinţarea coşului de gaze şi finanţarea
investiţiilor în energie. Conferința a reunit aproximativ 200 participanți, dintre care, cei mai importanţi
lectori din domeniu, reprezentanţi ai BVB, BRM, OPCOM, reprezentanţi ai organismelor de
reglementare în domeniul energiei, gazului, petrolului şi ai pieţei energetice, directori tehnici, de
achiziţii şi de strategie şi dezvoltare. Au fost prezenţi la conferinţă şi reprezentanţi din cadrul
primăriilor, analişti, ONG-uri, cercetători precum și avocați, consultanți, investitori, bancheri,
asiguratori și mass media.
Redăm mai jos câteva din subiectele tratate în cadrul conferinţei:
 Care sunt noutăţile în proiectul Strategiei Energetice a României 2014-2035? Va fi finalizată în
luna octombrie, aşa cum a fost angajamentul?
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 Cum este afectată strategia energetică de situaţia din Ucraina şi care ar trebui să fie sprijinul
american în domeniul energetic? Se poate vorbi deja despre un război energetic?
 În ce măsură este afectat sistemul energetic românesc de deciziile Rusiei? Va fi o criză a gazelor
la iarnă şi cum se va resimţi în ţara noastră? Când va putea România să asigure securitatea
energetică proprie şi a Republicii Moldova?
 Mixul energetic al României în prezent şi în perspectivă – Ce alegem strategic şi cum va arăta
mixul energetic peste 10, 20 de ani? De ce cărbunele rămâne cu un rol important?
 Alternative la sursele convenţionale – energia regenerabilă, energia eoliană, energia solară –
Cum se vor dezvolta? Viitorul gazelor de şist în România
 Energia nucleară, soluţie pentru România în contextul reţinerilor altor ţări – Când se semnează
contractul cu chinezii pentru reactoarele 3 şi 4 de la Cernavodă? Situaţia RAAN.
 Petrolul şi gazele naturale – perimetre exploatabile, noi zăcăminte, explorare, exploatare şi
investiţii.
 Ce efecte va avea desfiinţarea „coşului de gaze” de la 1 ianuarie 2015? Cum vor evolua facturile
la gaze naturale, având în vedere că de anul viitor producătorii de gaze vor fi obligaţi să
tranzacţioneze pe bursă 50% din cantităţi pe bursă? ANRE a mai operat modificări?
 Ce şanse are România să obţină acordul UE pentru amânarea calendarului de liberalizare a
preţului la gaze? De ce este nevoie de această amânare, având în vedere criticile conform
cărora este o măsură electorală?
 Taxa pe stâlp a dus România în recesiune tehnică? Care este impactul estimat asupra
principalilor jucători din piaţa energetică şi asupra pieţei în general?
 Hidroelectrica – investiţiile în retehnologizare şi în proiectele istorice – Când va ieşi din nou din
insolvenţă? Se vor mai deschide reprezentante în Belgrad şi Budapesta? Se vor relua lucrările la
hidrocentrala de la Tarniţa?
 Transportul de energie şi interconectarea – investiţii în reţele.
 Câte companii energetice de stat au făcut publice contractele de achiziţii de bunuri şi lucrări de
peste 500.000 euro, contractele de achiziţii de servicii mai mari de 100.000 euro şi
sponsorizările acordate, după ordinul ministerial din 19 august?
 De ce este necesară transparenţa în companiile de stat? Câte strategii pe 10 ani au fost depuse
la minister, conform ordinului?

Investiţiile în energie au fost estimate la 30 de miliarde de euro în următorii 20 de ani – Care ar
putea fi sursele şi cum se va proceda? Care sunt investiţiile chinezeşti?

Finanţarea investiţiilor în energie prin intermediul băncilor, al Bursei şi a fondurilor de investiţii.
Când va fi lansat fondul bazat pe participaţiile minoritare ale statului pentru stimularea
investiţiilor?
 Taxa pe construcţii speciale şi modul de aplicare a acestei taxe.
 Situaţia cu privire la vânzarea-cumpărarea certificatelor verzi.
 OPCOM – rol, preţuri şi ce se va întâmpla pe viitor.
 Vânzarea pachetelor de acţiuni pe bursă şi/sau privatizarea companiilor de stat – noutăţi în
programul de privatizare.
 Legea 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale – propuneri de îmbunătăţire.
 Consultanţă şi fiscalitate pentru energie.
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Conferinţa THE DIPLOMAT: SCĂDEREA CONSUMULUI DE ENERGIE –
PERICOL SAU OPORTUNITATE?
(http://www.energynomics.ro/eveniment/scaderea-consumului-de-energie-pericol-sauoportunitate/?lang=ro)
CEZ Group şi The Diplomat-Bucharest au continuat seria evenimentelor de afaceri dedicate sectorului
energetic românesc cu o conferinţă cu tema „Scăderea consumului de energie – Pericol sau
oportunitate”. Evenimentul a avut loc pe data de 30 Septembrie 2014 la hotelul Crowne Plaza Hotel
din Bucureşti.
Reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi cei ai Departamentului pentru Energie, alături de cei ai
reglementatorilor din sistem, vor întâlni jucători cheie atât din zona afacerilor cu energie electrică
precum şi din zona celor axate pe gaz. Aceştia vor avea ocazia de a împărtăşi propria viziune asupra
unui paradox economic actual: consumul în scădere de electricitate şi gaz în perioada unei creşteri
economice declarate. Cele două sesiuni ale conferinţei au în vedere discuţii pe teme referitoare atât
din zona de energie electrică precum şi din zona de gaz. Discuţiile din panel se vor concentra pe teme
precum: ruperea legăturii dintre creşterea economică şi consumul de energie, impactul scăderii
consumului asupra investitorilor şi producătorilor şi schimbările legislative şi impactul asupra
consumului de energie dar şi despre impactul deschiderii pieţei regionale.
La eveniment au participat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei de Industrii din Camera Deputaţilor,
Niculae Havrileţ, preşedinte ANRE, Martin Zmelik, CEO CEZ România, Ion – Toni Teau, CEO
Transelectrica, Victor Ionescu, director general OPCOM, Ion Lungu, preşedinte AFEER, Valeriu Binig,
partner Ernst & Young, Virgil Muşătescu, profesor în Politehnică, Eric Stab, preşedinte GDF Suez Energy
România, Frank Hajdinijak, CEO E.ON România, Cristian Secoşan, membru în boardul OMV Petrom,
Silvia Vlăsceanu, director executiv ACUE.

Diverse
o Furnizorii de energie electrică insistă pentru reintroducerea contractelor bilaterale. Asociația
Furnizorilor de Energie Electrică din România (AFEER) solicită reintroducerea contractelor bilaterale,
în condițiile în care oricum se modifică Legea energiei 123/2012. „Au apărut nenumărate schimbări
în legislație, primară și secundară, unul dintre argumentele des invocate de autorități fiind legat de
specificitatea României, respectiv eliminarea corupției. Vom asista la alte modificări legislative
importante la Legea energiei. Considerăm că se pot gasi soluții mult mai bune și corecte care să nu
distorsioneze piața", a declarat președinte AFEER Ion Lungu.
AFEER a transmis Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților observații cu privire la
modificarea Legii 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu rugămintea ca orice modificări
suplimentare aduse actului normativ sa fie supuse procedurii de consultare publică, se mai arată în
comunicat.
Aspectele evidențiate de AFEER pentru a fi soluționate, odată cu modificările care se aduc Legii 123,
se referă la:
 Reintroducerea posibilității încheierii contractelor bilaterale negociate direct pe piața angro
de energie electrică;
 Obligația de a înființa puncte unice de contact să se refere doar la clienții finali casnici;
 Cuantumul amenzilor să fie menținut la nivelul actual.
Sursa: HotNews - (http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18130004-furnizorii-energie-electrica-insista-pentru-reintroducereacontractelor-bilaterale-autoritatile-nu-vor-pentru-tem-revenirea-baietilor-destepti.htm#.VBrHzs4hic0.facebook)
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o Strategia energetică a României trebuie să fie clară, concisă şi să nu aibă mai mult de 20 de pagini,
susţine Corneliu Bodea, preşedinte al Centrului Român al Energiei de la Bruxelles (CRE), membru
CNR-CME (organizaţie membră a Consiliului Mondial al Energiei) şi vicepreşedinte Adrem Invest.
„Strategia… trebuie să fie clară, concisă, stabilită pe o perioadă rezonabilă de timp şi să fie
respectată pe acea perioadă… să nu aibă mai mult de 20 de pagini”, a spus președintele CRE.
Sursa: Energynomics - (http://www.energynomics.ro/bodea-noul-presedinte-cre-strategia-energetica-sa-aiba-doar-20-depagini/?lang=ro)

o Bursa regională de energie va deveni funcționață începând cu data de 11 noiembrie a.c., au anunțat
reprezentanții OPCOM. „Cuplarea piețelor este o oportunitate ,vine în sprijinul producătorilor.
Aceștia vor putea participa pe PZU cu oferte bloc. Vor avea şansa să-şi valorifice mai bine producţia
la export, în condițiile date: supra-producție de energie, pe fondul scăderii accentuate a
consumului”, a declarat președintele ANRE, Niculae Havrileț. Președintele ANRE a dat asigurări că
energia nu se va scumpi semnificativ după înființarea pieței regionale, vor fi mici fluctuații ale
prețului. Speranța reprezentanților Transelectrica este să se utilizeze integral capacitatea de
transport. „Sunt zile când se utilizează doar 50% din capacitate. Sperăm să crească cantitatea
vehiculată prin rețea, respectiv comerțul cu energie pe piața cuplată”, susțin aceștia.
Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/bursa-regionala-de-energie-sansa-producatorilor-sa-si-valorifice-productia-laexort/#.VCg9d_l_uoM)

o Trei mari companii internaționale, din Europa și din afara Europei, au depus scrisori de intenție
pentru a participa la realizarea proiectului hidrocentralei de la Tarnița – Lăpuștești din județul Cluj,
în valoare de peste un miliard de euro. Prefectul județului Cluj, Gheorghe Ioan Vuscan, a declarat,
joi, într-o conferință de presă, că firmele interesate mai pot depune scrisori de intenție până la
sfârșitul lunii octombrie, potrivit Mediafax. Calendarul privind realizarea investiției prevede ca până
în 14 noiembrie se va face analiza documentelor și se va afișa lista investitorilor precalificați. În
perioada 17 – 30 noiembrie va avea loc analiza pe fond a documentelor, iar între 2 decembrie – 31
ianuarie 2015 vor avea loc negocieri cu firmele precalificate și între 16 – 20 februarie se va elabora
caietul de sarcini pentru licitație.
Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/proiectul-tarnita-trei-companii-internationale-au-depus-scrisori-deintentie/#.VCg_yvl_uoM)

o Piața de energie fierbe sub presiunea modificărilor legislative operate în ultima perioadă. Noua lege

a energiei și gazelor și noul regulament al tranzacționării contractelor bilaterale pe OPCOM schimbă,
practic, mersul afacerilor în energie. Potrivit Legii energiei electrice și a gazelor naturale,
„tranzacţiile cu energie electrică se desfăşoară pe piaţa concurenţială, în mod transparent, public,
centralizat şi nediscriminatori”. Reprezentanții OPCOM susțin că prevederile legii sunt respectate,
însă sunt contraziși de specialiști: „ca să închei nediscriminatoriu o tranzacție, este nevoie de un
criteriu de alegere, precum prețul, iar în cazul în care prețul tranzacției este foarte puțin legat de
prețul licitației, licitația și prețul de adjudecare devin irelevante”.
Sursa: BizEnergy - (http://www.bizenergy.ro/exclusiv-de-ce-ataca-anre-contractele-bilaterale-de-pe-opcom/#.VChBTvl_uoM)

o Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) propune o

implicare mai mare a reprezentanților consumatorilor pe piața energetică europeană. Potrivit unui
raport al ACER, reprezentanții consumatorilor, în special micii consumatori, ar trebui să se implice
inclusiv în elaborarea unor norme de piață. „Problema micilor consumatori de energie și gaz natural,
în special a consumatorilor casnici, este tot mai prezentă pe agenda europeană", a declarat Răzvan
Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al ACER.
Sursa: HotNews - (http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-18173671-agentia-pentru-cooperarea-autoritatilor-reglementare-dindomeniul-energiei-reprezentantii-micilor-consumatorilor-trebui-fie-implicati-mai-activ-elaborarea-normelor-privind-piata-energiei.htm)
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o Prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr.

78/2014, se interzic, începând cu 1 ianuarie 2015, contractele de vânzare/cumpărare a electricităţii
pe OPCOM, indiferent de perioadă, care să nu aibă cantităţi şi preţuri fixe. Până acum s-au încheiat
contracte, chiar şi pe 10 ani, care prevedeau şi cantităţi între 0,001 MWh/h şi 10 MWh/h, iar preţul
putea fi stabilit printr-o formulă care, de obicei, lua în calcul preţul pe piaţa spot (PZU – Piaţa pentru
Ziua Următoare). Astfel de practici vor fi interzise începând cu anul viitor, ceea ce creează mari
probleme în piaţă, nici producători, nici furnizorii nedorind să-şi asume un risc atât de mare, dar şi
de neînţeles!
Sursa: FocusEnergetic – (http://www.focus-energetic.ro/formula-parlamentara-pentru-tranzactiile-cu-energie-20437.html)

o Tinerii energeticieni VLER: Prima vizită de lucru la hidrocentrale, o lecție de dăruire și
profesionalism. „Istoria energeticii românești este o poveste impresionantă, iar obiectivele
hidroenergetice pe care le-am vizitat împreună cu o parte din membrii programului Viitorii Lideri
Energeticieni din România -VLER, inițiat și coordonat de CNR-CME, demonstrează o dată în plus
profesionalismul și dedicația specialiştilor de excepție care operează în cadrul Sistemului Energetic
Național. Mulțumim conducerii Hidroelectrica pentru sprijinul în organizarea acestei vizite și
specialiștilor care ne-au însoţit pe tot parcursul vizitei noastre la cele trei hidrocentrale”, a afirmat
dl. Gheorghe Bălan, director general executiv CNR-CME.
Sursa: BizEnergy – (http://www.bizenergy.ro/tinerii-energeticieni-vler-prima-vizita-de-lucru-la-hidrocentrale-o-lectie-de-daruire-siprofesionalism/#.VCqLk2d_te-)

o Ministrul delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, nu vrea excepţii pentru sondele din Marea
Neagră: taxa pe stâlp să scadă la 1% pentru toţi, referindu-se la posibilitatea evocată de ministrul
Finanţelor privind exceptarea de la plata taxei pe stâlp a sondelor petroliere din Marea Neagră, şi a
pledat pentru o reducere aplicată tuturor firmelor.
Sursa: BizEnergy – (http://www.mediafax.ro/economic/conferinta-mediafax-nicolescu-nu-vrea-exceptii-pentru-sondele-din-mareaneagra-taxa-pe-stalp-sa-scada-la-1-pentru-toti-13356600)

o „Nădăjduiesc, să apară, în cel mai scurt timp, măsuri pentru impulsionarea, mai bine zis
redeschiderea apetitului investitorilor, nu doar în sectorul regenerabilelor, ci pentru întreg
sectorul”, susține dl. Ovidiu Pop, președinte IRE, director general VERBUND România. Într-o
economie bazată pe cerere şi ofertă, statul trebuie să intervină doar în două situaţii: când pe un
anumit segment de produs nu există oferta suficientă, iar activitatea economica şi populaţia ar avea
de suferit sau când se produce prea mult şi pot sa apară blocaje economice pe întreg lanţul: de la
producător, transport, desfacere. Pentru a atinge obiectivele, în vederea reducerii emisiilor de gaze
cu efect de seră, România a promovat, în perioada 2008-2011, un pachet de legi, în sprijinul
impulsionării investiţiilor în domeniul energiilor regenerabile.
Sursa: BizEnergy – (http://www.bizenergy.ro/interviu-ovidiu-pop-director-general-verbund-romania-increderea-verbund-de-a-maiinvesti-in-romania-zdruncinata/#.VEOajPnkf-k)
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