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Delicate, fragile, ca și primii ghiocei, microhidrocentralele încearcă să reziste indiferenței de gheață a
celor care ar trebui să le susțină ! Ele sunt, totuși, cea mai „verde” sursă de energie „verde” !
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Microhidroenergia la început de an
Microhidroenergia – manifestări în anul 2014
În anul 2014 au avut loc o serie de manifestări concretizate în târguri, expoziții, conferințe,
mese rotunde, toate desfășurate sub semnul ignorării surselor de energie regenerabile de către cei
care ar trebui să le susțină și să creeze un cadrul legal coerent pentru acestea.
20.02 - Romanian HydroPower Energy Summit 2014, Intercontinental Bucuresti, GOVNET
22-23.05 - a 8-a ediţie a Conferinţei Hidroenergeticienilor din România „Dorin PAVEL”, Facultatea de
Energetică, UPB
21-23.05 - HIDROENERGIA 2014, Istanbul, organizată de ESHA
12.06 - RoEnergySouth-East Europe, Targ International de Energii Regenerabile și Eficiență Energetica
în Construcții (ROENERGY), Masa Rotundă „Microhidroenergia în România, ediția a-III-a” ROMAERO
27-28.08 - SEE Thematic Capitalization, South East Europe, Transnational Cooperation Program,
European Territorial Co-operation 2007-2013, Fojnica, Bosnia and Herzegovina
25.09 - ESHA GB + EB, Malmo
26.09 - RESTOR Hydro - Renewable Energy Sources Transforming Our Regions - Hydro, Intelligent
Energy Europe (IEE), Coordonator ESHA, www.restor-hydro.eu, Malmo
16.10 - „Târgul internațional de energie regenerabilă, energie convențională, echipamente și
tehnologii pentru industria de petrol și gaze”, Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA - definirea
unei POZIŢII COMUNE ŞI MODALITĂȚI DE ACŢIUNE A PROPRIETARILOR DE MICROHIDROCENTRALE
RELATIV LA PRESIUNILE LEGISLATIVE”, Complexul Expozițional ROMEXPO
20.11 - A 7-a Conferință internațională: Small Hydropower în Romania, REECO, Sala Palatului,
Bucureşti

Taxe şi probleme pentru microhidrocentrale
Taxe
Aferente avizărilor
Pe perioada exploatării
plata apei (1,1 lei / 1000 mc)
chiria pentru suprafeţele ocupate în albia minoră (5 Euro/mp)
impozitul pe construcţii speciale (taxa pe stâlp)
Probleme
Micșorarea cotei obligatorii
Valorificarea certificatelor verzi
Cadrul legislativ
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Quod Erat Demonstrandum: Plata apei este o taxă ilegală și abuzivă !
Hotărârea Curţii Europene de Justiţie din data de 11 septembrie 2014 pronunţată ȋn cauza
C525/12 Comisia Europeană ȋmpotriva Germaniei.
CE a acuzat Germania că nu taxează apa utilizată în centralele hidroelectrice pentru producerea
de energie electrică !
A câștigat Germania !
Pe scurt:
Excluderea hidroenergeticii dintre "serviciile legate de utilizarea apei", deci excluderea
producerii de energie hidroelectrica de la plata apei, a fost considerat de către Comisia Europeană ca
nefiind in acord cu Directiva Cadru Apă !
Comisia Europeană a pierdut procesul deci Germania a avut dreptate !

Puterea instalată în SRE, în MW
Cu privire la puterea instalată în sursele regenerabile de producere a energiei electrice se
prezintă această evoluție prin prezentarea situației la finele fiecăruia din ultimii 3 ani.
Puterea instalată în SRE, în MW (sursa: prelucrare ARmHE a unor fișiere de pe site-ul Transelectrica)

Ținte naționale privind ponderea SRE în consumul final de energie electrică
Cu privire la țintele naționale privind ponderea SRE în consumul final de energie electrică
cifrele oficiale ANRE arată că acest consum a fost atins.
NAGY-BEGE ZOLTÁN, ANRE, prezentare A VII-a Conferinţă Internaţională:
Microhidrocentralele în România, RENEXPO, Sala Palatului, București, 20.11.2015
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Tarif reglementat pentru centrale utilizând SRE cu puteri instalate
mai mici de 500 kW
Pe site-ul ANRE, în proiectul PROGRAMULUI DE REGLEMENTĂRI AL ANRE PENTRU ANUL 2015
găsim că Metodologia de stabilire a prețurilor reglementate și 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 la Termen elaborare luna iunie.
Nu prea știm cum să comentăm declarațiile contradictorii din jurul acestei reglementări !
Propunerea de Hotărâre de Guvern a plecat demult de la ANRE și se găsește printre hârtiile
„arzătoare” de la Ministerul Energiei. Din păcate, semnalele sunt că nu se dorește semnarea prea
rapidă a acestora ! ANRE ar mai avea nevoie din acel moment al avizării de către minister de doar două
săptămâni pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia, conform declarațiilor avizate ca răspuns
la întrebările din public în cadrul conferinței GOVNET.
Tot din păcate, toată lumea privește ca la un soare către această hotărâre și, mai nou își
dimensionează microhidrocentralele în ideea de a nu depăși 500 kW !
Metodologia de calcul a tarifului reglementat pentru capacitățile cu puteri instalate mai mici de
500 kW a fost publicată de ANRE și pare bine fundamentată. Cu toate acestea, ne dorim ca în cazul în
care se va aplica să nu reprezinte o dezamăgire pentru investitori. Până una alta speranțele și febra
așteptării publicării și intrării în vigoare a acestei hotărâri conduc la un lucru cert: pierdere de potențial
hidroenergetic prin faptul că investitorii preferă să piardă din puterea instalată pentru a beneficia de
certitudinea tarifului reglementat, decât să câștige 100, 200 kW la puterea instalată și să trăiască în
incertitudinea prețului certificatelor verzi sau mai rău (im)posibilității vânzării acestora.

Acţiuni ARmHE
Poziție privind piața certificatelor verzi
POZIȚIA ARmHE CU PRIVIRE LA PIEȚELE CERTIFICATELOR VERZI

În sprijinul intenției declarate de vicpreședintele ANRE, domnul Emil Calotă, privind rezolvarea
problemei celor aproape 600 de producători de energie electrică în microhidrocentrale, vă transmitem
un punct de vedere asupra modului de funcționare a pieței certificatelor verzi.
Prin prezenta dorim să vă supunem atenției, în vederea verificării, unele posibile nereguli în
funcționarea pieței de tranzacționare a certificatelor verzi (CV) PCBCV (Piața Contractelor Bilaterale de
Certificate Verzi) OPCOM, respectiv abateri de la prevederile „Regulamentului de organizare și
funcționare a pieței de certificate verzi” aprobat prin ordinul președintelui ANRE nr. 44/20.10.2011 în
care se stipulează că piețele centralizate de tranzacționare ale CV gestionate de către OPCOM, au ca
scop să pună la dispoziția participanților un cadru de tranzacționare al CV, transparent,
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nediscriminatoriu, cu lichiditate ridicată și care oferă acestora un preț de referință pentru încheierea
contractelor bilaterale stabilit în baza unor reguli predefinite.
În baza analizei pe care am întreprins-o asupra modului defectuos de funcționare, constatăm
următoarele efecte generale asupra pieței de energie:
1. Piața pentru tranzactionarea certificatelor verzi PCBCV - OPCOM nu respectă
principiile de funcționare specifice unei piețe concurențiale, prin aceasta fiind
încălcat implicit principiul nediscriminării.
2. Piața PCBCV OPCOM nu respectă principiile de funcționare specifice unei piețe
ordonate, fiind încălcat, de asemenea, principiul nediscriminării.
3. Ultima sesizare se referă la tranzacțiile efectuate în data de 18.02.2015 ca urmare
a ofertelor inițiatoare de cumpărare depuse de către S.C. ALRO S.A. Referitor la
acestea avem suspiciunea ca participanții care au depus oferte de răspuns nu
dețineau la momentul depunerii ofertelor în mod real certificatele verzi oferite
spre vânzare pe fiecare ofertă inițiatoare.
PROPUNERI ÎN VEDEREA NORMALIZĂRII MODALITĂȚII DE TRANZACȚIONARE A
CERTIFICATELOR VERZI

Având în vedere cele prezentate, în, facem următoarele propuneri:
1. Desființarea pieței PCBCV, întrucât, după cum s-a arătat, nu satisface principiile enunțate
prin „Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi”, aprobat prin
ordinul președintelui ANRE nr. 44/20.10.2011.
2. Mutarea tuturor tranzactiilor cu certificate verzi pe platforma PCCV, aceasta fiind mult mai
apropiată de principiile enunțate prin Regulamentul mai sus menționat, chiar dacă, în opinia
noastră, și această piață ar necesita unele îmbunătățiri, conform punctului următor.
3. Reorganizarea PCCV: renunțarea la modelul licitației la data fixă cu alocare pro-rata și
înlocuirea acestuia cu o platformă de tranzacționare continuă, bazată pe ordinea de
tranzacționare, după modelul pieței REGULAR a Bursei de Valori București. Aceasta întrucât:
- Algoritmul de fixing cu alocare pro-rata creează posibilitatea acumulării la vânzare a
unei cantiățti foarte mari de CV-uri într-o singură tranzacție, fără a ține cont de termenul de
expirare a CV-urilor. Cu alte cuvinte: această modalitate de tranzacționare creează inechități
deoarece algoritmul pro-rata pune la un loc CV-uri emise în aprilie 2014 și CV-uri emise în
decembrie 2014. Procentual fiecare vinde proporțional, doar că pentru cel cu CV-uri emise în
aprilie probabilitatea de a ajunge la termenul de expirare este mult mai mare. În plus, în
condițiile unui deficit temporar de cerere, există riscul ca de la o lună la alta cantitatea să se
mărească, iar prin alocarea pro-rata să revină fiecăruia tot mai puțin (ceea ce diminuează
drastic posibilitatea lichidării CV-urilor emise în aprilie 2014). În opinia noastră mecanismul
trebuie înlocuit cu unul care să asigure o execuție ordonată, funcție de momentul introducerii
la tranzacționare (care, teoretic, este funcție de momentul emiterii).
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- Termenul de expirare a ofertelor, de o zi, compatibil cu sistemul de licitație la data fixă
funcțional în momentul de față, dezavantajează, din nou, vânzătorii, deoarece aceștia sunt puși
în situația de a relua de fiecare dată ofertarea acelorași CV-uri, plus cele nou intrate în
portofoliu (se ajunge la situația în care se vinde un procent ce evoluează descrescător dintr-o
cantitate ce evoluează crescător).
- Tranzacționarea CV-urilor la pachet cu energia (primim zilnic mail-uri și telefoane în
acest sens) are și alte aspecte:
- de competența ANAF: evaziune fiscala: CV-urile nu sunt purtătoare de TVA, energia
este (deci vânzând energia electrică cu 10 lei este păgubit statul de diferența de TVA, față de
cât ar fi încasat dacă o vindea cu 150 de lei)
- de competența Consiliului Concurenței: dumping: energia este vândută sub prețul de
cost, ceea ce este ilegal și aduce la faliment marii producători care nu primesc CV-uri și cărora li
se face concurență neloială. Dar îi afectează și pe cei care primesc certificate verzi, dar refuză o
practică ilegală: după ce ca nu pot vinde CV-urile, dau și energia pe un preț foarte mic !
Astfel, în urma analizării modului de funcționare a pieței OPCOM PCBCV, am extras
următoarele:
OBSERVAȚII - Justificări, exemple
Piața pentru tranzacționarea certificatelor verzi PCBCV - OPCOM nu respectă
principiile de funcționare specifice unei piețe concurențiale, prin aceasta fiind
încălcat implicit principiul nediscriminării.
Participanții nu au obligația de a răspunde la ofertele inițiatoare în ordinea priorității de preț.
Ca urmare, pe parcursul anului 2014, dar și în anul 2015, s-au efectuat mai multe tranzacții cu
Certificate Verzi la prețuri mai mari decât prețul minim de 130,69 lei/CV, în condițiile în care piața era
învadată cu oferte inițiatoare de vânzare la preț minim care au rămas fără răspuns.
În sensul celor de mai sus, se prezintă câteva exemple:
- în data de 03.10.2014, participantul inițiator S.C. SELGROS CASH&CARRY S.R.L. a vândut 420
CV către ADERRO GP ENERGY S.R.L. la 266,22 lei/CV, în condițiile în care 6 oferte de vânzare la 130,69
s-au anulat din lipsa contraparte.
- în data de 17.10.2014, participantul inițiator S.C. HIDROELECTRICA DEL VALEA LUI VLAD S.R.L.
a vândut 100 CV către ELSACO ENERGY S.R.L. la 133,19 lei/CV, în condițiile în care 20 de oferte de
vânzare la 130,69 s-au anulat din lipsa contraparte.
- în data de 12.02.2015 au fost efectuate 5 tranzacții cu același cumpărător, participantul S.C.
Industrial Energy S.A (acesta din urmă a depus oferte de răspuns la ofertele de vânzare inițiatoare):
o Participantul inițiator S.C. TRANSEASTERN VISTEA HIDROELECTRICA SPV IV S.R.L. a vândut
către S.C. Industrial Energy S.A. un număr între 11 și 26411 CV-uri la prețul de 193,24 lei/CV;
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o Participantul inițiator S.C. TRANSEASTERN VISTEA HIDROELECTRICA SPV IV S.R.L. a vândut
către S.C. Industrial Energy S.A. un număr 532 CV-uri la prețul de 193,24 lei/CV;
o Participantul inițiator S.C. ZAGRA HIDRO S.R.L. a vândut către S.C. Industrial Energy S.A. un
număr între 11 si 32120 CV-uri la prețul de 193,24 lei/CV;
o Participantul inițiator S.C. ROTT ENERGY S.A. a vândut către S.C. Industrial Energy S.A. un
număr între 10 și 24191 CV-uri la prețul de 193,23 lei/CV;
o Participantul inițiator S.C. ROTT ENERGY S.A. a vândut către S.C. Industrial Energy S.A. un
număr de 562 CV-uri la prețul de 193,23 lei/CV.
Și în acest caz alte 17 oferte de vânzare la 130,69 lei/CV au fost anulate din lipsa contraparte.
Desigur, acestea sunt doar câteva exemple, situațiile similare au fost mult mai numeroase.

Piața PCBCV OPCOM nu respectă principiile de funcționare specifice unei piețe
ordonate, fiind încălcat, de asemenea, principiul nediscriminării.
Participanții nu au obligația de a răspunde la ofertele inițiatoare în ordinea priorității de timp
(în ordine cronologică). Ca urmare, pe parcursul anului 2014 piața a permis în mod curent depunerea
de oferte de răspuns la preț minim la oferte inițiatoare publicate după alte oferte cu condiții de preț și
cantitative identice.
Exemplele de acest gen sunt zilnice, prezentăm unul tot din data 12.02.2015:
La ora 11:15 S.C. GRENERG S.R.L. a vândut către S.C. RENOVATIO TRADING S.R.L. un număr de
660 CV-uri la prețul de 130,69 lei/CV, în condițiile în care între orele 9:00 si 11:00, inclusiv, au fost
anulate alte 9 oferte la acelați preț, unele chiar cu condiții cantitative variabile (de ex. cea de la ora
9:45 inițiată de S.C. GRIVCO S.A. ca participant vânzător inițiator pentru o cantitate între 10 si 3070 CVuri, deci s-ar fi încadrat și cele 660 tranzacționate la ora 11:15, la același preț de 130,69 lei/CV).
 Facem precizarea că într-o piață concurențială condiția cantitativă este fie complet ignorată,
fie de importanță minoră. Dimpotrivă, în piața de tranzacționare a certificatelor verzi PCBCV OPCOM
condiția cantitativă este primordială: dacă cineva depune o ofertă inițiatoare de cumpărare pentru
50000 de CV-uri, la aceasta nu vor putea răspunde decât participanții vânzători care dețin minim
50000 de CV-uri. De regulă, pe o bursă transparentă, condiția cantitativă este cuplată cu o condiție de
preț, altfel spus: x vinde un număr de titluri la un preț mai mic decât cel din piață, dar numai pentru cei
dispuși să execute pachetul integral (ordin totul sau nimic); ce sens are condiția totul sau nimic atâta
timp cât nu există posibilitatea de a negocia un preț mai mic decât prețul de piață din momentul
respectiv (având în vedere că toate CV-urile se tranzacționează de mai bine de un an la preț minim)?

În contextul celor prezentate mai sus, avem motive să credem că unele tranzacții realizate în
anul 2014 au reflectat, de fapt, înțelegeri efectuate în afara pieței, cum ar fi, de pilda, achiziții la
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pachet energie electrică/certificate verzi cu reducerea prețului la energie electrică. În opinia noastră
astfel de înțelegeri afectează în mod negativ rezultatele pieței sub mai multe aspecte:
o sunt perturbate prețurile medii de tranzacționare atât pentru energia electrică, cât și pentru
certificatele verzi. Prețurile publicate nu mai reflectă echilibrul real dintre cerere și ofertă valabil
pentru fiecare tip de produs, ci echilibrul dintre cerere și ofertă pentru un al III-lea produs, neoferit ca
atare spre tranzacționare: pachetul energie electrică cu certificate verzi. Prin aceasta prețurile de
referință stabilite de piețele OPCOM pentru ambele produse sunt neconforme cu realitatea.
o Astfel de întelegeri reflectă, de fapt, o reducere a prețului certificatelor verzi sub limita
minimă stabilită prin grila ANRE, chiar dacă scriptic discount-ul se acordă la energia electrică.
Facem precizarea că înțelegeri precum cele de mai sus sunt posibile și ca urmare a faptului că
ofertele nu sunt depersonalizate înainte de a fi afișate în piața, ceea ce face posibil ca participanții să
se poată alege între ei.

Ultima sesizare se refera la tranzactiile efectuate in data de 18.02.2015 ca urmare a
ofertelor initiatoare de cumparare depuse de catre S.C. ALRO S.A. Referitor la
acestea se naste suspiciunea ca participantii care au depus oferte de raspuns nu
detineau la momentul depunerii ofertelor in mod real certificatele verzi oferite spre
vanzare pe fiecare oferta initiatoare.
În caz contrar, și anume în cazul în care un participant vânzător a depus o ofertă de răspuns cu
un număr de certificate verzi mai mare decât numărul de certificate verzi deținute în mod real de către
respectivul participant, atunci trebuie avut în vedere că prin această rata de alocare stabilită de către
OPCOM prin „Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa Contractelor Bilaterale de
Certificate Verzi conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică” avizată cu Avizul ANRE
nr. 6/15.01.2014”, a fost falsificată, iar ceilalți participanți au fost dezavantajați corespunzător. În cazul
în care se constată că au existat astfel de situații, în mod normal procedura de alocare trebuie reluată
numai pentru participanții care dețineau în mod real numărul de certificate verzi solicitat în oferta
inițiatoare.

MHC Peleș (1880) © ARmHE

Newsletter: Ianuarie – Februarie 2015

8

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Conferința GOVNET
Anunțat de organizatori ca
După cuvântul de început și
prezentarea invitaților de către dl.
Adrian Ion a luat cuvântul un
reprezentant al Ministerului Mediului, dl. Adrian Gheorghe Marin, care
a deschis seria prezentărilor prin crearea unei viziuni de ansamblu privind Direcțiile strategice de
dezvoltare a sectorului hidroenergetic românesc, descriind
evoluția energiei hidroelectrice în România din ultimii doi ani, prin
sublinierea faptului că energia hidroelectrică contribuie la
îndeplinirea obiectivului național asumat pentru anul 2020,
aceasta reprezentând 24% din consumul final de energie realizat
din surse regenerabile de energie. Pentru anul 2013, ponderea
energiei hidroelectrice a fost de aproximativ 76%. Din totalul
producției de energie electrică a României, producția de energie
hidroelectrică în anul 2014, a reprezentat aproximativ 29%,
reprezentând cea mai mare pondere comparativ cu celelalte surse
de energie. S-a adus în discuție și faptul că energia hidroelectrică
este singura tehnologie care se încadrează în prevederile Planului
Național de Acțiune în domeniul Energiei Regenerabile, unde se
estimează ca până în anul 2020 capacitățile instalate să fie de
aproximativ 7000 MW pentru hidrocentralele de peste 10 MW și
de 729 MW în microhidrocentralele sub 10 MW. În ultima parte a
prezentării, dl. Marin a adus în discuție și faptul că, deși dispune
de condiții naturale deosebit de favorabile pentru construcția și
operarea amenajărilor hidroenergetice cu acumulare prin
pompare (AHEAP), România este singura țară din Uniunea
Europeană care nu deține o astfel de centrală necesară sistemului
energetic național în condițiile tehnice actuale.
Încă din anul 2007 de când România a aderat la Uniunea
Europeană, guvernul a încercat să alinieze sistemul legislativ
românesc la sistemul legislativ european, prin liberarizarea
sectorului energetic pentru a avea o piață energetică liberă și
competitivă. România trebuia să încurajeze investițiile în surse
alternative de energie, astfel ca ponderea energiei electrice
produse din resurse regenerabile de energie, față de consumul
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fiind ”cel mai important
eveniment

din

România

dedicat hidroenergiei”,
Romanian HydroPower
Energy Summit
a avut loc pe data de 12
februarie 2015.
Bazându-se pe succesul ediției 2014,
GOVNET Conferences
a oferit din nou platforma de
întâlnire pentru a discuta
aspectele

specifice

de

a

investi în sectorul hidroenergetic din România, la cea
mai mare conferință dedicată
acestui sector în țară.
Romanian HydroPower
Energy Summit 2015
este o conferință internațională dedicată profesioniștilor și investitorilor care
activează în hidroenergie, o
întâlnire

”must

attend”,

pentru cei care caută să
dezvolte contacte de afaceri
în acest domeniu de energie
din surse regenerabile.

național brut de energie electrică să ajungă la 33 % până în anul 2010. Situația a fost prezentată de
reprezentantul Consiliului de Reglementare (ANRE), dl. Zoltan Nagy care a abordat și problema
certificatelor verzi, descriind evoluția acestora în perioada 2010 – 2020. Cota estimată a certificatelor
verzi pentru anul 2014 a fost 0,237 CV/MWh până la 1 martie 2015, specificând faptul că, până în anul
2013, această cotă din surse regenerabile de energie nu a fost atinsă. Există și producători care nu
beneficiază de schema de sprijin, în vigoare de la 1 august 2014.
Din anul 2012, România și-a atins țintele naționale în
fiecare an privind ponderea energiei electrice obținute din surse
regenerabile în consumul brut de energie. În perioada 2010 –
2014, țintele naționale au fost de 33%, unde s-au luat în calcul și
centralele hidroelectrice mari. În 2010 și 2011 cotele atinse din
SRE au fost de 30,82% și respectiv 31,72%. În anul 2014,
procentul atins a fost de aproximativ 43%.
S-a concluzionat faptul că atingerea țintelor a fost un factor care a contribuit la scăderea
interesului investitorilor în energia regenerabilă. Interesul pentru energia hidroelectrică, dar și alte
surse energetice regenerabile este în scădere. Referitor la creșterea numărului capacităților de
producție, dl. Nagy a subliniat faptul că:
„Asta s-a întâmplat din mai multe motive: în anumite tehnologii numărul de certificate a fost
redus, au intervenit schimbări radicale în schema de sprijin, cota de energie regenerabilă a fost
scăzută, iar investitorii nu au mai avut încredere în această piață.”
Energynomic.ro citează declarația dl. Zoltan Nagy despre Sistemul de subvenționare prin tarif
„Feed-in”, blocat la Bruxelles. „ANRE a depus toată documentaţia necesară lansării sistemului de
subvenţionare a energiei verzi prin tarife reglementate, însă Comisia Europeană întârzie să ia o decizie
în acest sens Noua schemă de subvenţionare a proiectelor mici, situate sub 2 MW, pe care o aşteaptă
îndeosebi micii producători hidro, se află de ceva timp la Bruxelles, care probabil că, din cauza
schimbării membrilor Comisiei Europene, nu a transmis încă vreo poziţie oficială către ANRE. În
aşteptarea sistemului de subvenţionare prin tarif reglementat (feed-in tariff), majoritatea proiectelor
finanţate în ultima perioadă în domeniul hidroenergetic au fost practic blocate, iar singurele proiecte
care au primit bani din partea băncilor au constat în restructurarea unor investiţii. Conform
propunerilor ANRE, producătorii de electricitate din surse regenerabile care dețin centrale cu o putere
de până la 500 kW – 2 MW vor primi subvenţii sub forma unor tarife reglementate la care
electricitatea va fi preluată garantat în sistem și care se vor situa între 69,4 și 167 Euro pe MWh.”
Până în momentul de față, 4,6 milioane CV nu s-au vândut (acestea putând fi tranzacționate în
12 luni), iar 1,7 milioane vor rămâne nevândute, acest lucru datorându-se faptului că pe piață a fost o
supraofertă de certificate verzi.
Dl. Rodin Traicu, deputat în Comisia pentru Industrii și Servicii, a afirmat că
microhidrocentralele au devenit nerentabile din punct de vedere economic. „Îndreptarea în totalitate
spre scheme de sprijin este utopică, iar măsura de modificare a schemei a bulversat business-planurile
în acțiune”. Astfel, a fost realizată o schemă nerealistă și în condițiile actuale microhidrocentralele cu
o putere instalată mai mare de 15 MW devin nerentabile.
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Contextul actual al pieței de energie impune regândirea strategiilor pe termen mediu și lung w
companiilor care activează această industrie. Domnul Traicu subliniază necesitatea implementării
eficienței energetice în sectorul energiei electrice.
În programul implementării Schemei Europene – Certificate Albe pentru creșterea eficienței
energetice se specifică faptul că, până în anul 2015 s-a redus intensitatea energetică cu până la 25%
pentru țara noastră. Tot în acest context s-au adus în discuție următoarele: certificate albe= eficiență
energetică, strategie energetică – mixul energetic, schema de compensare.
În Directiva 2003/54/EC sunt date avantajele pe care le poate aduce piața internă a energiei
electrice în eficientizare, reducerea prețului, creșterea standardelor de serviciu și mărirea
competitivității. Cartea verde este o strategie europeană pentru energie durabilă, competitivă și
sigură și un sistem de comercializare a „certificatelor albe” la nivel european. Această schemă a
Certificatelor Albe se dorește a oferi direcții de realizare a economiilor de energie prin parteneriatul,
conform legislației, între furnizorii de energie și consumatori, companiile de servicii energetice și
distribuție echipamente, autoritățile locale și beneficiarii casnici a unor utilități publice.
Dl.Bogdan Popa, președintele Asociației Române pentru Microhidroenergie a adus în discuție subiecte precum: strategia energetică a
României, posibilitățile de dezvoltare a microhidrocentralelor în România,
riscuri și oportunități (riscurile fiind date de un cadru legislativ instabil iar
oportunitățile de licitația Hidroelectrica) și propunerea unui preț
reglementat pentru toate microhidrocentralele ca și pentru cele cu
Pi < 500 kW.
În cadrul discuțiilor s-au trecut în revistă anumite aspecte importante privind taxele aferente
avizărilor, plata apei, chiria pentru suprafeţele ocupate în albia minoră, impozitul pe construcţii
speciale (taxa pe stâlp) și problemele actuale din domeniul hidroenergetic.
Concluzia evenimentului este că:
Obiectivul este ca România să devină un hub
energetic regional, iar în anul 2020, 24 de procente din
consumul final de energie electrică să fie realizat din surse
regenerabile. Statul vrea să susţină producţia de energie
electrică din surse regenerabile, prin structurii de stocare,
sisteme hibride, scheme de promovare către alte state
membre UE, creşterea gradului de integrare în reţelele de
distribuţie şi microhidrocentralele din strategiile regionale.
Surse: Energynomics–(http://www.energynomics.ro/eveniment/romanian-hydropower-energy-summit-2015/)
Energynomics–(http://www.energynomics.ro/z-nagy-sistemul-de-subventionare-prin-tarif-feedn-in-blocat-la-bruxelles/)
GreenReport–(http://www.green-report.ro/interes-scazut-al-investitorilor-pentru-energia-hidroelectrica-sursa-principala-amixului-energetic-fara-emisii-din-romania/)
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ENREG ENERGIA REGENERABILĂ®, Arad,
4 - 6 martie 2015
Sursa: Enreg-Expo – (http://www.enreg-expo.com/start)

ENREG ENERGIA REGENERABILA® este cel mai mare târg internaţional pentru energie
regenerabilă și eficiență energetică în construcţii și renovări care are loc anual în euro regiunea
Dunăre-Criș-Mureș-Tisa și din vestul României, din 2009 la Expo Arad, fiind singurul târg din România și
din regiune care aduce la un loc interesul a trei țări pentru energie regenerabilă: România, Ungaria și
Serbia. Acesta va reveni pentru a VII-a oară, între 4-6 martie 2015, la Expo Arad. Pentru a veni în
sprijinul investitorilor în acest domeniu noua schemă feed-in tariff (FIT) urmează a fi aprobată în
România. Aceasta a fost mult discutată de la sfârșitului anului 2012 și anticipată cu mare interes de
către dezvoltatori și investitori în energie solară.
Astfel, ENREG va fi marcat de o serie de întâlniri, workshop-uri și conferințe importante care
vor dezbate aspecte practice, tehnice și legislative cu privire la tematici din sfera regenerabilelor:
energie solară, fotovoltaică, biogaz, cogenerare, hidroenergie, energie din lemn, eficiență energetică
în clădiri, energie din deșeuri, iluminat cu LED, consultanță și altele. În cadrul conferințelor de
specialitate ce au loc în paralel cu târgul, autoritățile publice naționale și internaționale, asociații,
oameni de știință și companii vor prezinta cele mai recente rezultate de cercetare, tehnologii și
inovații din domeniul lor de activitate.
REECO RO Expozitii S.R.L. este organizatorul târgurilor și conferințelor internaționale RENEXPO® South-East Europe (București) și ENREG ENERGIA REGENERABILA® (Arad). REECO
este unul dintre cei mai mari organizatori de târguri și conferințe din Europa în domeniul energiei
regenerabile, eficienței energetice în construcții și renovare. Portofoliul companiei cuprinde 8 târguri
și 60 de conferințe organizate anual în Germania și Europa. REECO are aproximativ 50 de angajați în 5
locații: Germania, Austria, Polonia, România, Serbia, Boznia și Herzegovina, iar în 2015 în Muntenegru
și Albania, cu potențial de extindere în Macedonia și Croația în 2016. De asemenea, REECO planifică
pentru ediția din 2015 organizarea unor standuri comune din Ungaria, Serbia și Germania, precum și
standul comun LED și Professional Business Lounge-ul pentru parteneri.
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RENEXPO® Western Balkans, Belgrad,
SERBIA, 22-23 aprilie 2015
Sursa: Renexpo-Belgrade – (http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1)

Cea de-a doua ediție RENEXPO® Western Balkans, Belgrad, SERBIA
va avea loc în perioada 22 – 23 aprilie 2015 la Belgrad, unde experți din
Europa în energie regenerabilă și eficiență energetică se vor întâlni în cadrul
cele mai mari platforme de energie din întreaga regiune.
RENEXPO® Western Balkans nu este doar cel mai mare și cel mai important eveniment de surse
regenerabile de energie din Serbia, dar este, de asemenea și cea mai mai platformă de energie pentru
întreaga regiune balcanica occidentală. Datorită noii legi pentru energie, recent introdusă în Serbia,
apar noi oportunități, ce vor fi dezbătute în detaliu pe parcursul celor două zile de eveniment la
Belgrad.
Peste 200 de proiecte disponibile vor fi prezentate în cadrul RENEXPO® Investors-BusinessLounge, unde vor participa investitori, experți în finanțe, asigurări, dezvoltare de proiecte și servicii de
interpretare, reprezentanți ai ministerelor și autoritățile locale cu tematicile ce vor acoperi întreaga
gamă de energii. Evenimentul este organizat sub patronajul Ministerului Energiei din Serbia și
Ambasada Germaniei la Belgrad.
La Ceremonia de deschidere RENEXPO®, 22 aprilie 2015, ora 9.00 vor participa reprezentanți ai:
Ministerului Energiei din Serbia, GIZ, o serie de ambasade, camere de comerț, delegații din 3 țări,
bănci, asociații, universități și mulți alții. Ceremonia de deschidere va fi urmată de o conferință de
presă și un tur VIP al târgului. În cele 2 zile de eveniment sunt așteptate aproximativ 3.000 de vizitatori
de specialitate, 80 de expozanți internaționali și 300 de participanți la workshop.
La acest eveniment au fost abordate două concepte noi: un Workshop-Boot și un stand. Acest
lucru permite expozanțiilor să prezinte produsele inovative. Printre avantajele participării se numără
și colaborarea cu țările vecine. Formarea unor legături de afaceri în cadrul acetor întâlniri.
Introducerea comunitatilor locale sectorul energetic activităţi, împreună cu prezentarea de proiecte
deja implementate şi disponibile și nu în ultimul rând promovarea remarcabilă prin mai multe
posibilităţi de sponsori.

Surse: Renexpo-Belgrade – (http://www.renexpo-belgrade.com/index.php?id=7&L=1)
REECO – (info@reeco.rs, www.reeco.rs)
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Licitaţia Hidroelectrica
Sursa: Hidroelectrica –( www.hidroelectrica.ro)

Producătorul de energie Hidroeletrica, va organiza în perioada 30 martie – 2 aprilie 2015o
licitaţie pentru vânzarea a 31 de microhidrocentrale, potrivit administratorului judiciar al companiei.
Cele 31 de unităţi care vor fi scoase la vânzare sunt amplasate în judeţele Suceava, Bacău, Neamţ,
Hunedoara, Maramureş, Braşov, Arad, Sibiu, Buzău, Vâlcea şi Timiş.
În continuare, redăm o parte aanunțului publicitar privind vânzarea microhidrocentralelor de pe
site-ul Hidroelectrica:
HIDROELECTRICA SA
ANUNŢ PUBLICITAR privind
OFERTA DE VÂNZARE ACTIVE prin LICITAŢIE DESCHISĂ CU STRIGARE
Hidroelectrica SA, societate comercială cu capital majoritar de stat, aflată în coordonarea

Ministerului Economiei - Departamentul pentru Energie, cu sediul în Bucureşti, Bd. Ion Mihalache, nr.
15-17, etajele 11-14, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/7426/2000, CUI RO 13267213, în conformitate cu prevederile Normelor
Metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea
societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 137/2002 privind unele
măsuri pentru accelerarea privatizării aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu
completările ulterioare, HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pe
perioada 2007-2020, oferă spre vânzare, prin metoda licitaţiei deschise cu strigare, următoarele active
structurate după cum urmează:
1) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud. Suceava:

CHEMP Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru Dornei 1,
CHEMP Șaru Dornei 2
Preţ de pornire: 13.119.520 lei;
2) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Trotuș, jud. Bacău:
CHEMP Caraliţa,
Preţ de pornire: 3.702.766 lei;
3) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Neagra, jud. Neamţ:
CHEMP Neagra,
Preţ de pornire: 795.840 lei;
4) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Bolovănis, jud. Neamţ:
CHEMP Bolovănis,
Preţ de pornire: 1.484.160 lei;
5) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Cracău, jud. Neamţ:
CHEMP Cracău 1,
Preţ de pornire: 2.332.173 lei;
6) Activ - microhidrocentrală din jud. Suceava:
CHEMP Fălticeni,
Preţ de pornire: 156.602 lei;
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7) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Sarului, jud. Suceava:

CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2
Preţ de pornire: 3.631.120 lei;
8) Activ - microhidrocentrală din bazinul pârâului Valea cu Peşti, râul Neagra Sarului,
jud. Suceava:
CHEMP Lucaciu,
Preţ de pornire: 990.231 lei;
9) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud.
Hunedoara:
CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3, CHEMP
Zeicani, Preţ de pornire: 7.260.880 lei;
10) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Chiuzbaia, jud. Maramureş:
CHEMP Chiuzbaia,
Preţ de pornire: 1.473.760 lei;
11) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud. Braşov:
CHEMP Târlung 1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4,
Preţ de pornire: 15.495.242 lei;
12) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Sebiş, jud. Arad:
CHEMP Sebiş,
Preţ de pornire: 1.298.900 lei;
13) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Sadu, jud. Sibiu:
CHEMP Tălmaciu,
Preţ de pornire: 1.110.567 lei;
14) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Răşinari, jud. Sibiu:
CHEMP Răşinari,
Preţ de pornire: 945.061 lei;
15) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Vulcăniţa, jud. Braşov:
CHEMP Hălchiu Moară,
Preţ de pornire: 1.178.800;
16) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău:
CHEMP Mânzăleşti,
Preţ pornire: 8.370.200 lei;
17) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Suceava, judeţul Suceava:
CHEMP Vicov,
Preţ pornire: 3.841.060 lei;
18) Grup de active - microhidrocentrale din bazinul râului Boia, judeţul Vâlcea:
CHEMP Boia 2, CHEMP Boia 3, Preţ
pornire: 3.897.200 lei;
19) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Surduc, judeţul Timiş:
CHEMP Surduc,
Preţ de pornire: 7.326.400 lei;
20) Activ - microhidrocentrală din bazinul râului Olăneşti, judeţul Vâlcea:
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CHEMP Vlădesti,
Preţ pornire: 6.288.318 lei.
Menţionăm că preţurile de pornire ale celor 20 pachete de CHEMP-uri propuse spre vânzare nu
includ TVA pentru că sunt îndeplinite prevederile art. 128 alin. 7 din Codul Fiscal privind încadrarea acestei
vânzări ca transfer de active la care nu se aplică TVA.
Licitaţia deschisă cu strigare
Licitaţia deschisă cu strigare va avea loc la data de:
30.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Neagra
Șarului, jud. Suceava: CHEMP Neagra Șarului 1, CHEMP Neagra Șarului 2, CHEMP Șaru
Dornei 1, CHEMP Șaru Dornei 2
• 30.03.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Trotus, jud. Bacău:
CHEMP Caraliţa
• 30.03.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Neagra, jud. Neamţ:
CHEMP Neagra
• 30.03.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Bolovănis, jud. Neamţ:
CHEMP Bolovănis
• 30.03.2015, ora 14.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Cracău, jud. Neamţ:
CHEMP Cracău 1
• 30.03.2015,ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din jud. Suceava: CHEMP Fălticeni
• 31.03.2015, ora 10.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Neagra Șarului, jud.
Suceava: CHEMP Gura Haitii 1, CHEMP Gura Haitii 2
• 31.03.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinulpârâului Valea cu Pești, râul
Neagra Șarului, jud. Suceava: CHEMP Lucaciu
• 31.03.2015, ora 12.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Valea Cracului, jud.
Hunedoara: CHEMP Valea Cracului 1, CHEMP Valea Cracului 2, CHEMP Valea Cracului 3,
CHEMP Zeicani
• 31.03.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Chiuzbaia, jud.
Maramureş: CHEMP Chiuzbaia
• 31.03.2015, ora 14.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Târlung, jud.
Brasov: CHEMP Târlung 1, CHEMP Târlung 2, CHEMP Târlung 3, CHEMP Târlung 4
• 31.03.2015, ora 15.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sebis, jud. Arad: CHEMP Sebiș
• 01.04.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Sadu, jud. Sibiu:
CHEMPTălmaciu
• 01.04.2015, ora 11.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Rășinari, jud. Sibiu:
CHEMP Rășinari
• 01.04.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Vulcâniţa, jud. Braşov:
CHEMP Hălchiu Moară
• 01.04.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Slănic, judeţul Buzău:
CHEMP Mânzăleşti
• 02.04.2015, ora 10.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Suceava, judeţul Suceava:
CHEMP Vicov
• 02.04.2015, ora 11.00 - pentru grupul de microhidrocentrale din bazinul râului Boia, judeţul
Vâlcea: CHEMP Boia 2 şi CHEMP Boia 3
•
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• 02.04.2015, ora 12.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Surduc, judeţul Timiş:

CHEMP Surduc
• 02.04.2015, ora 13.00 - pentru microhidrocentrala din bazinul râului Olăneşti, judeţul
Vâlcea:CHEMP Vlădeşti
Ofertele vor fi întocmite potrivit instrucţiunilor cuprinse în Dosarul de prezentare. Vânzătorul îşi
rezervă dreptul de a-i descalifica pe acei ofertanţi care nu au respectat instrucţiunile de întocmire a
ofertelor.
Prezenta ofertă de vânzare de active se completează cu informaţiile şi condiţiile conţinute în Dosarul
de prezentare.
Hidroelectrica SA îşi rezervă dreptul de a modifica, întrerupe, suspendă sau retrage oferta în orice
moment.
Informaţiile privind oferta Hidroelectrica SA se pot obţine consultând site-ul cu adresa
www.hidroelectrica.ro, prin cerere scrisă adresată: domnului Ştefan Frangulea - Şef Serviciu Strategie şi
Dezvoltare Afaceri, tel: 021-30.74.614, fax: 021-30.32.539,
e-mail: stefan.frangulea@hidroelectrica.ro, doamnei Adriana Viorel - economist principal specialist,
Departamentul Strategie şi Cooperare Internaţională, tel: 021-30.74.616, fax: 02130.32.539, e-mail:
adriana.viorel@hidroelectrica.ro.
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ANRE – Legislaţie primară: Surse Regenerabile de Energie
Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015 privind aprobarea
Regulamentului de emitere a certificatelor verzi a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 16
februarie 2015. Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a
producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,
in temeiul dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind
organizarea și functionarea Autorității Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările
ulterioare, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012.
În continuare redăm o parte din ordinul emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în
Domeniul Energiei:
Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, prevăzut in anexa care face parte
integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. modifică procedura
de emitere a certificatelor verzi, conform prevederilor regulamentului prevazut la art. 1, si o supune spre
avizare Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de 30 de zile de la data
intrării in vigoare a prezentului ordin.
Art. 3. - Operatorii economici acreditați de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei
pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, Compania Națională de Transport al
Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. și operatorii de distributie duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4. - Entitățile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei
urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității
Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2011 privind aprobarea Regulamentului de emitere
a certificatelor verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu
modificările și completările ulterioare.
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Diverse
o „Pentru a atrage noi investiţii în sectorul energetic, România trebuie să asigure existenţa unei pieţe
stabile, previzibile şi transparente, prin strategii şi politici publice şi înlăturarea unor 80 de potenţiale
bariere în atragerea investitorilor. (...) Transformarea sectorului energetic trebuie să fie susţinută în
deceniul următor prin investiţii semnificative, în principal, în eficienţa energetică, noi capacităţi
energetice de producţie, transport şi distribuţie, precum şi în retehnologizarea şi creşterea gradului de
eficienţă a celor 79 existente. Implementarea acestor investiţii este necesar a fi abordată în mod
corespunzător de către autorităţile statului şi companiile energetice din România. Departamentul
pentru Energie a lansat, vineri seară, o nouă dezbatere publică pe marginea Strategiei Energetice
Naţionale pentru perioada 2015-2035. Documentul supus dezbaterii reprezintă analiza sistemului
energetic naţional şi a angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene, fiind
elaborat de către Departamentul pentru Energie, cu participarea şi consultarea mai multor specialişti
din mediul academic, mediul de afaceri, precum şi din societatea civilă. Noua consultare publică este
deschisă până la data de 10 ianuarie 2015, termenul pentru finalizarea revizuirii strategiei energetice a
României fiind luna mai 2015. În prezent, România are o strategie energetică naţională, adoptată în
2007, şi care este valabilă până în anul 2020.”
Sursa: Evenimentul - (http://m.ziarulevenimentul.ro/stiri/economie/strategia-energetica-nationala-in-dezbatere-publica--182195.html)

o „Departamentul pentru Energie a lansat o nouă dezbatere publică în privința Strategiei Energetice
Naționale pentru perioada 2015-2035. Documentul supus dezbaterii reprezintă o analiză a sistemului
energetic național și a angajamentelor asumate de România, ca stat membru al Uniunii Europene.
Potrivit documentului, necesarul de investiții în sectorul energetic românesc este, pentru perioada
2015-2035, de aproximativ 100 miliarde euro. Documentul mai arată ca rezervele actuale de țiței s-ar
putea epuiza in 23 de ani, iar cele de gaze in 14 ani.”
Sursa: EconetRomânia- (http://www.econet-romania.com/ro/single-news/670/dezbatere-public-strategia-energetic-2015-2035.html)

o „Definitivarea Strategiei Energetice și continuarea reformei structurale a sectorului energetic
reprezintă prioritățile pentru 2015 anunțate de dl. Andrei Gerea, Ministrul Energiei și IMM-urilor, în
cadrul unei conferințe organizată la BVB. Strategia Energetică Națională /SEN pentru perioada 20152035 a fost lansată în dezbatere publică la începutul lunii decembrie a anului trecut. Potrivit
documentului, investițiile necesare în sectorul energetic românesc pentru perioada 2015-2035 se
cifrează la aproximativ 100 miliarde de euro.”
Sursa: Agerpres, 21 ianuarie2015- (http://www.agerpres.ro/economie/2015/01/21/ministrul-energiei-despre-prioritatile-din-2015definitivarea-strategiei-energetice-si-continuarea-reformei-structurale-a-sectorului-12-36-34)

o „La 1 aprilie 2015 expiră valabilitatea certificatelor verzi emise în luna decembrie 2013, ale căror
coduri încep cu cifrele 1311 şi a certificatelor verzi emise în luna aprilie 2014 care încep cu 1403 și care
au valabilitate 12 luni.”
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Sursa: OPCOM,22 ianuarie 2015- (http://www.opcom.ro/anunturi_stiri/anunturi_pcv.php?lang=ro&id_piata=4)

o „Guvernul a aprobat, pe 21 ianuarie, un memorandum privind deschiderea pieţei autohtone de
certificate verzi către operatorii din alte state europene, ne-au declarat surse apropiate situaţiei.
Memorandumul nu figurează pe ordinea de zi a şedinţei Executivului din 21 ianuarie. Pentru acest an,
ANRE a stabilit o cotă de 11,9% din consumul final brut de energie pentru electricitatea din surse
regenerabile. Operatorii estimează, însă, că totalul producţiei energiei curate va urca la circa 14,5% din
consum. În consecinţă, preţul se va menţine la nivelul minim, iar surplusul de certificate din piaţă va
creşte.”
Sursa:Bursa, 4 februarie 2015- (http://www.bursa.ro/piata-autohtona-a-certificatelor-verzi-deschisa-producatorilor-straini260124&s=print&sr=articol&id_articol=260124.html)

o „Noile planuri ale Guvernului: Hidroelectrica, pregătită de listare. CE Oltenia, eficientizată fără
disponibilizări. Hidroelectrica este pregătită pentru listare în 2015, cel târziu la începutul anului viitor!
O spun administratorii care gestionează insolvența companiei, cu susținerea totală a premierului
Victor Ponta. Guvernul este de acord cu măsuri de eficientizare la cele două companii, însă nu acceptă
– pentru siguranța energetică a României – măsuri care să ducă la dispariția acestui sector”.
Sursa:BizEnergy, 10 februarie 2015-(http://www.bizenergy.ro/noile-planuri-ale-guvernului-hidroelectrica-obligatoriu-listata-in-2015-ceoltenia-eficientizata-fara-disponibilizari/#.VOMdi_msVnY)

o „Apa este uimitoare. Practic, nu are nicio culoare, dar datorită reflexiei şi refracţiei le poate conţine
pe toate, întregul spectru al luminii. Strălucirea luminii refractate printr-o singură picătură suspendată
în aer, la marginea unui arc de vărsare, ne face să ne gândim la rolul vital al apei în vieţile noastre şi în
viaţa întregii planete”. Fascinat de misterele oceanului de când se ştie, fotograful Pierre
Carreau documentează puterea și calmul valurilor oceanului, în AquaViva, un proiect lung cât o
decadă.
Sursa: GreenReport, 11 februarie 2015- (http://www.green-report.ro/foto-energia-valurilor-imortalizata/)

o „Producătorii nu au dreptul legal să exporte energie. Hidroelectrica și CE Oltenia nu se pot folosi de
reprezentanțele din străinătate și firmele proprii de trading.Toată energia electrică disponibilă trebuie
ofertată transparent, public, nediscriminatoriu și centralizat pe platformele Opcom SA destinate pieței
concurențiale de energie electrică, iar un producător nu se poate sustrage acestei obligații prin
deținerea unei licențe de furnizare, prin înființarea unei reprezentanțe în altă țară sau prin înființarea
unei firme de trading în altă țară. Reprezentanții Autorității au tras această concluzie în urma corelării
a două articole, respectiv art.28 al Legii energiei electrice și gazelor naturale, nr. 123/2012 –
producătorii au, în principal, următoarele obligaţii:… lit. c) să oferteze public şi nediscriminatoriu pe
piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă.”
Sursa: BizEnergy, 13februarie 2015- (http://www.bizenergy.ro/anre-interzice-producatorilor-sa-exporte-energie-hidroelectrica-si-ceoltenia-nu-se-pot-folosi-de-reprezentantele-din-strainatate-si-firmele-proprii-de-trading/#.VN635fmsVnY)
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o „Ar trebui ca, la nivel mondial, să existe un tratat internaţional privind energia“, a declarat
preşedintele Comisiei pentru industrii şi servicii din Camera Deputaţilor, Iulian Iancu, în cadrul
conferinţei: Perspective de dezvoltare a companiilor din energie, organizat de către grupul de presă
Mediauno.”
Sursa: FocusEnergetic, 13 februarie 2015- (http://www.focus-energetic.ro/ar-trebui-un-tratat-international-pentru-energie-23913.html)

o Calotă (ANRE): Prețul energiei electrice pe piața angro ar putea crește cu 50%, dacă am scoate
contribuția regenerabilelor, miercuri, 4 Feb 2015.
Prețul energiei electrice angro din România ar putea crește cu 50%, în cazul în care contribuția energiei
regenerabile ar fi scoasă din mixul de producție, a declarat, miercuri, vicepreședintele Autorității
Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Emil Calotă.
„Simulările pe care le facem la nivelul Autorității privind modelarea pieței de energie electrică din
România, plecând de la mixul energetic pe care îl avem în acest moment pe toate componentele, arată
un lucru foarte interesant: dacă mâine am scoate din mixul de producție din piața angro de energie
electrică regenerabilele, prețul energiei electrice angro din România ar crește cu 50%", a precizat Emil
Calotă, la o conferință de specialitate.
Potrivit acestuia, din simulările ANRE reiese că prin scoaterea energiei regenerabile, care are o
contribuție în piața energiei electrice de 10 TWh, prețul angro al MWh ar crește de la 40 de euro la 60
de euro.
„Pe de altă parte, la momentul acesta, consumatorul final plătește circa 35 de lei pe MWh impactul
certificatului verde, ceea ce înseamnă 8 euro. Dacă vom compara 8 euro cu 20 de euro, repet, la
nivelul pieței angro de energie electrică, constatăm că menținerea acestui sector este net favorabil,
economic vorbind", a explicat Emil Calotă.
Producătorii de energie din surse regenerabile au încasat anul trecut din vânzarea de certificate verzi
circa 1,663 miliarde lei (376 milioane euro), ceea ce a menținut trendul ascendent al impactului în
factura consumatorului, conform unui raport elaborat anul trecut de Consiliul Concurenței.
„Impactul certificatelor verzi în factura consumatorului final în anul 2013 a fost de 40,04 lei/MWh
(8,92 euro/MWh), în condițiile în care prețul mediu de livrare a energiei electrice pe piața
reglementată stabilit de către ANRE, în anul 2013, a fost de 155 lei/MWh”, se arată în raport.
AGERPRES/(AS — autor: George Bănciulea, editor: Mariana Nica)

o Pe fondul disponibilităţii ridicate a echipamentelor hidroenergetice şi a necesităţilor Sistemului
Energetic Naţional, Hidroelectrica a înregistrat în luna mai valori ale producţiilor zilnice mai mari de
70.000 Mwh, se arată într-un comunicat al companiei. Depășiri ale valorii de 70.000 MWh/zi nu au mai
existat din anul 2005, când Hidroelectrica a înregistrat un record al producţiei de 20,1 TWh.
Cantitatea cea mai mare de energie electrică a fost produsă şi livrată in sistem în perioada
13-15.05.2014”, potrivit Hidroelectrica.
Sursa: Renexpo-Belgradec, 16 februarie 2015- (http://www.focus-energetic.ro/ar-trebui-un-tratat-international-pentru-energie23913.html)

Newsletter: Ianuarie – Februarie 2015

24

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

