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Colaborare asociaţii şi patronate din domeniul SRE 

Solicitare întâlnire Ministerul Energiei, 30.07.2015 

Ședință Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 29.07.2015 

Scrisoare Guvern, 14.07.2015 

Reacții în urma depunerii scrisorii asociațiilor 

Acţiuni ARmHE: 

 Masa Rotundă „Strategia energetică a României. O privire asupra factorilor care 
o influenţează”, 9.07.2015   

 Masa Rotundă „Noutăți în hidroenergetica românească. Exploatare, mentenanță, 
retehnologizare”, 30.06.2015   

 Energia Regenerabilă şi Eficienţa energetică în România – Oportunităţi şi 
Provocări ale noii Uniuni Energetice Europene, 23.06.2015 

 Masa Rotundă „Microhidroenergia în România, ediția a-V-a: 
Microhidrocentralele  în 2015 – probleme și soluții”, 7.05.2015    

 Workshop Surse Regenerabile de Energie, Belgrad, 23 – 24.04.2015 
 

Diverse:  

 Curs AREL: „Implementarea și aplicarea instrumentelor managementului calității 
în Formarea Profesională Continuă”, 22 – 24.07.2015 

 Procedura Operațională TEL 03.11-Revizia 6 
 Dispecerul Energetic National - 60 de ani de echilibru şi siguranţă 
 Conferința CEE - Conferința pentru Eficiență Energetică 
 EurObserv'ER Bridging report 
 Diverse - briefing 
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Colaborare asociaţii şi patronate din domeniul SRE 
 

Unul dintre cele mai importante evenimente legate de acţiunile de lobby pentru producerea 

energiei electrice din surse regenerabile de energie îl constituie exprimarea hotărârii ferme a 

asociaţiilor şi patronatelor din domeniu de a colabora, de a se susţine reciproc, de a comunica şi 

transmite pe o singură voce autorităţilor problemele cu care se confruntă producătorii de energie din 

SRE pe care îi reprezintă. 

 Primul pas a fost făcut de RWEA care a organizat o masă rotundă în data de 30.06.2015 la 

hotelul Crown Plaza. Au participat prin reprezentanţi ai fiecărei asociaţii sau patronate: RWEA, RPIA, 

ACUE, AFEER, ARBIO, CRE, ROSHA şi PATRES. Din partea ARmHE au participat: domnul Alexandru 

Pârvescu, Romenergo Hidro, doamna Camelia Geambaşu şi domnul Mitică Căruntu, Special Energo 

Service, domnul Mihai Vultureanu, LUXTEN, domnul George Constantin, ROMELECTRO, domnul 

Bogdan Popa, preşedintele asociaţiei. 

 Din partea fiecărei asociaţii / patronat a luat cuvântul câte un reprezentant. Fiecare dintre 

aceştia a salutat propunerea RWEA de a colabora şi a exprimat câteva idei de început de drum comun ! 

 Al doilea pas a fost făcut de RPIA care a organizat în data de 2 iulie o masă rotundă la care au 

participat reprezentanţi ai asociaţiilor şi patronatelor din domeniul SRE. Aceştia au exprimat din nou 

dorinţa de a colabora în vederea întăririi poziţiei în raport cu autorităţile. 

 Prima acţiune comună o reprezintă faptul că: Asociaţia Română Pentru Energie Eoliană 

(RWEA), Patronatul Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile (PATRES), Asociaţia Română a 

Industriei Fotovoltaice (RPIA) și Asociaţia Română pentru Microhidroenergie (ARmHE), reprezentând 

industria energiei regenerabile din România, cu o putere instalată de aproximativ 5.000 MW şi 

investiţii de cca. 7 miliarde EURO, au luat act de propunerea A.N.R.E. către Guvernul României din data 

de 01.07.2015 privind cota obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie 

care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2016, si în acest sens a 

depus la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri o scrisoare cu 

numărul de înregistrare 254115 din data de 15.07.2015 reprodusă în paginile următoare. 

 A doua acţiune comună o reprezintă participarea la lucrările grupului de lucru TF09 - Energii 

regenerabile la Ministerul Mediului, în data de 29.07.2015, între orele 10.00-13.00, tema discuţiei 

fiind: Calendarul adoptării cotelor de energii regenerabile. Cu acest prilej, printre alte subiecte de 

discuţie, au fost transmise reprezentanţilor ministerului cele mai grave dintre problemele cu care se 

confruntă producătorii de energie în microhidrocentrale. 

 A treia acţiune comună o reprezintă pregătire unei scrisori către Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, Dl. Ministru Andrei Gerea, prin care se solicită o 
întâlnire la minister cu Asociaţiile şi Patronatele: RWEA, PATRES, RPIA, ARmHE, pentru a discuta 
aspecte legate de SRE şi de problemele prezentate în scrisoarea comună anunţată anterior. 
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Scrisoare Guvern, 14.07.2015
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Reacții în urma depunerii scrisorii asociațiilor 
Surse:  GreenReport  –   http://www.green-report.ro/investitiile-din-regenerabile-la-un-pas-de-colaps/ 

            FocusEnergetic – http://www.focus-energetic.ro/avertizari-verzi-27876.html 

           FocusEnergetic – http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-acuza-anre-ca-le-da-lovitura-de-

gratie-27377.html 

 

În data de 28 iulie 2015 a fost publicat un articol pe site-ul Green Report: „Investițiile din 

regenerabile, la un pas de colaps”, în urma transmiterii către  Guvernul României, Ministerul Energiei, 

Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și ANRE a scrisorii prin care s-a solicitat ajustarea 

nivelului cotei obligatorii de energie electrică susținută prin mecanismul certificatelor verzi astfel încât 

întregul sector să nu intre în colaps și prin care să se găsească acel punct de echilibru unde interesul 

consumatorului converge cu interesul producătorului. 

Sunt redate câteva pasaje din scrisoare subliniindu-se lipsa tranzacțiilor pe bursa de profil la 

ultimele două sesiuni de tranzacționare a certificatelor vezi și sistarea temporară  a acreditărilor pentru 

centrale noi. 

 

Pe data de 29 iulie apare un alt articol ce tratează acest subiect, pe site-ul Focus Energetic, sub 

denumirea „Avertizări verzi”. Cităm: 

„Verzii“ arată că Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a propus, 

pentru anul viitor, o cotă de energie regenerabilă de 12,15%, faţă de 17%, cât este prevăzut în Legea 

220/2008. Este al treilea an consecutiv în care autorităţile diminuează cota de energie verde. Astfel, în 

anul 2014 cota trebuia să fie de 15% şi a fost de numai 11,1%, iar anul acesta, de la 17%, cât era stabilit 

prin aceeaşi Lege 220/2008, s-a diminuat la 11,9%. (...) 

Pe de altă parte, „regenerabilii” arată că ANRE a estimat că, anul acesta, vor rămâne nevândute 

circa 6 milioane de certifiacte verzi (CV), care se adaugă celor 3 milioane de CV rămase nevândute anul 

trecut. „La aceste 9 milioane de certificate verzi se vor adăuga încă cel puţin 6 milioane CV în anul 2016 

– în baza cotei propuse de ANRE“, spun reprezentanţii producătorilor de energie regenerabilă. 

 

Tot de pe site-ul Focus Energetic: „Regenerabilii” acuză ANRE că le dă lovitura de graţie. 

„Asociaţiile producătorilor de energie din surse regenerabile acuză ANRE, într-un comunicat de 

presă comun, că noua cotă de certificate verzi va da lovitura de graţie acestei industrii. “Într-un prim 

demers comun de salvare a producătorilor din sectorul regenerabilelor, cele cinci asociații ce 

reprezintă industria energiei regenerabile reclamă, la unison, noua cotă anuală obligatorie de energie 

electrică produsă din surse regenerabile de energie. Această cotă, care beneficiază de sistemul de 

promovare cu certificate verzi, a fost stabilită de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul 

Energiei (ANRE), de 12,15%, faţă de 17%, cât era iniţial stabilit în Legea 220/2008, în baza căreia toți 

producătorii şi-au făcut planurile de afaceri“, se arată în comuniicat. 

http://www.green-report.ro/investitiile-din-regenerabile-la-un-pas-de-colaps/
http://www.focus-energetic.ro/avertizari-verzi-27876.html
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-acuza-anre-ca-le-da-lovitura-de-gratie-27377.html
http://www.focus-energetic.ro/regenerabilii-acuza-anre-ca-le-da-lovitura-de-gratie-27377.html
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Acțiuni ARmHE 

 

Masa Rotundă: „Strategia energetică a României. O privire 
asupra factorilor care o influenţează”, 9.07.2015 
Sursa: IRE – http://www.ire.ro 
 

IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie, prin 

Politici ale energiei & Producerea energiei electrice, împreună cu CNR – CME, cu CNTEE Transelectrica 

SA, a organizat în data de 9 iulie 2015, la sediul Electrica SA, Masa Rotundă cu tema:  

„Strategia energetică a României. O privire asupra factorilor care o influenţează”. 
 

Sunt redate mai jos temele propuse pentru masa rotundă. 
 

9 iulie 2015, orele 10.00-13.00 ELECTRICA SA, Sala Radu Zane 

 

http://www.ire.ro/
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Organizatori

: 

 
  

Institutul Național Român pentru Studiul 

Amenajării și Folosirii Surselor de Energie  

 

MASA ROTUNDĂ 

STRATEGIA ENERGETICĂ A ROMÂNIEI. 

O PRIVIRE ASUPRA FACTORILOR CARE O INFLUENŢEAZĂ 
 

AGENDA 
 

MODERATORI  

 Răzvan PURDILĂ, Manager TRANSELECTRICA SA 

 Virgil MUŞATESCU, Consilier CNR-CME  

09:30 – 10:00 Inregistrare participanţi. Invitaţie la cafea. 

10:00 – 12:30 VORBITORI INVITATI 

 Iulian IANCU, Preşedinte CNR-CME 

 Teodor-Ovidiu POP, Preşedinte IRE 

 Mihai ALBULESCU, Secretar de Stat, MINISTERUL ENERGIEI 

 
Acad. Lucian – Liviu ALBU, Director Institutul de Prognoză Economică, 
ACADEMIA ROMÂNĂ 

 Rodin TRAICU, Deputat PARLAMENTUL ROMANIEI 

 Sorin GAL, Director General ANRM 

 Alexandru PĂTRUŢI, Consilier CNR-CME 

 Constantin Căpraru, Consilier CNR-CME 

 Paul Gheorghiescu, Consultant independent, membru CD IRE 

 
Filip Cârlea, Director Centrul pentru Promovarea Energiilor Regenerabile şi a 
Eficienţei Energetice 

 Gabriel Romaşcu, Editor Revista Energetica, membru IRE 

 Ionel ILIE, Director Vânzări COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA 

 Ivan VIRGILIU, Director UNO-DEN, TRANSELECTRICA 

12:30 – 13:00 DISCUŢII ŞI CONCLUZII 
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Pe site-ul ziarului on-line, Focus Energetic, sunt redate o parte dintre subiectele dezbătute la 

masa rotundă privind „Strategia energetică a României”. 
 
Dintre acestea spicuim: 
 
„Din anul 2007, când a fost aprobată, prin HG 1069/2007, Strategia energetică a României 

pentru perioada 2007 – 2020, nu s-a mai pus la punct nicio alta. Problema este că această strategie se 
bazează nu numai pe date de acum 10 ani, dar şi pe o anumită legislaţie în vigoare la acea dată. De 
exemplu, când a început elaborarea Strategiei, România nici măcar nu era membră a Uniunii Europene! 
Între timp, au apărut numeroase probleme, de la întreruperile în aprovizionarea cu gaze de la ruşi, din 
diverse motive, până la restricţiile determinate de condiţionalităţile de mediu. Anunţată de către 
fiecare ministru în parte care i-a urmat lui Varujan Vosganian la conducerea sectorului energetic, 
niciunul nu a fost în stare să coalizeze voinţa politică şi specialiştii necesari pentru a realiza o nouă 
Strategie energetică!” 

 
Printre subiectele care au fost abordate în cadrul conferinţei s-au numărat cele privind spaţiul 

real pentru Strategia naţională în condiţiile unei uniuni europene energetice, cum va evolua mixul de 

energii, dacă mai au viitor producţia pe cărbune şi mineritul, în condiţiile decarbonizării economiei, 

eficienţa energetică, încălzire cu gaze sau electrică, centralizată sau descentralizată etc. 

 

Specialiştii prezenţi la manifestare au fost de acord că pilonii unei noi Strategii energetice ar 

trebui sa fie securitatea, suportabilitatea, competitivitatea şi sustenabilitatea. Conform acestora, ţinta 

guvernanţilor ar trebui să fie protejarea consumatorilor, iar când se fac schimbări în acest domeniu 

trebuie să se aibă în vedere cât de mult poate suporta consumatorul. De asemenea, s-a subliniat că 

trebuie să existe o balanţă între producţie şi consum, iar aportul tinerilor energeticieni, foarte 

important, trebuie sprijinit. 

 
Sursa: FocusEnergetic, 12 iulie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/de-la-aderarea-la-ue-romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica-

27555.html) 

 

  

http://www.focus-energetic.ro/
http://www.focus-energetic.ro/de-la-aderarea-la-ue-romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica-27555.html
http://www.focus-energetic.ro/de-la-aderarea-la-ue-romania-tot-asteapta-o-strategie-energetica-27555.html
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Masa Rotundă: „Noutăți în hidroenergetica românească. 
Exploatare, mentenanță, retehnologizare”, 30.06.2015 
Sursa: IRE – http://www.ire.ro 
 

IRE – Institutul Naţional Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie, prin 

Comitetul Politici ale energiei & Producere a energiei, a organizat în data de 30 iunie 2015, la sediul SC 

HidroelectricaServ SA din Bucureşti, Masa Rotundă cu tema:  

„Noutăți în hidroenergetica românească. Exploatare, mentenanță, retehnologizare”. 
Din motivația ce conturează scopul acestei reuniuni, redăm mai jos câteva pasaje: 

 

               „România este una din țările europene cu un sector hidroenergetic bine dezvoltat. Cu o putere 

instalată de cca. 6700 MW și o producție de energie de cca. 18 miliarde de kWh/an, România se 

situează pe locul opt între puterile hidroenergetice ale Europei. 

  Contribuția pe care o aduce sectorul hidroenergetic la acoperirea balanței de energie și de 

putere a țării, este majoră (cca. 29-35%), iar acoperirea necesarului de servicii de sistem este 

determinată (cca. 75-90%). 

  Hidroenegetica este pe cale să devină resursa energetică cu cea mai mare pondere în balanța 

de energie și putere din România (depășind producția de energie din cărbune, cu care în anul 2014 a 

fost la egalitate).  

  Dacă hidroenergetica „mare” este într-un proces de modernizare/retehnologizare și de creștere 

a eficienței economice, domeniul centralelor hidroelectrice de mică putere este într-un proces de 

dezvoltare explozivă (dat fiind „sistemul de promovare prin certificate verzi” promovat prin Legea nr. 

220/2008), de desăvârșire a stării tehnice și de consolidare economică. 

  Comunitatea profesională a hidroenergeticienilor, din ce în ce mai numeroasă și cu performanțe 

tehnice din ce în ce mai notabile în domeniul, simte nevoia să se reunească și să discute ca între 

specialiști multitudinea de probleme tehnice și economice rezultate din activitatea practică. 

  

  În acest sens Masa rotundă își propune în principal abordarea următoarelor teme: 

- programe/strategii de dezvoltare ale companiilor adaptate la noile condiții de piață; 

- prezentarea unor centrale/amenajări noi realizate, sau în execuție, soluții tehnologice folosite, 

mecanisme de finanțare utilizate; 

- prezentarea soluțiilor de retehnologizare/modernizare la centralele existente atât în domeniul 

echipamentelor hidromecanice și electrice cât și în cel al construcțiilor hidrotehnice specifice; 

- tehnologii de întreținere și reparații pentru noile generații de echipamente hidromecanice și 

electrice care echipează noile centrale; 

- modalități de antrenare și cointeresare a comunităților locale la realizarea de centrale de mică 

putere; 

- considerații privind economicitatea centralelor noi/retehnologizate, centrale mari/centrale de mică 

putere, ce devin neprofitabile în condițiile încetării aplicării schemelor de sprijin. Propuneri tehnice 

și legislative pentru aducerea profitabilității acestora la nivel minim acceptabil. 

 

http://www.ire.ro/
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În cadrul prezentărilor Mesei Rotunde, specialiștii ce lucrează în domeniul exploatării centralelor 

și activității de mentenanță, în domeniul proiectării și execuției centralelor, fabricanți de echipamente 

sau în domeniul pieței de energie au tratat subiecte precum: 

 

 CHE Dimitrie Leonida - Retehnologizarea în hidroenergetică între teoretic şi concret, 

Autori: Daniela COMĂNESCU, lulian BALAUNŢESCU, Gabriel CRIHAN, S.H. Bistriţa Piatra 

Neamţ  

 Scenarii privind regimul de funcţionare al amenajării Bistriţa, pe parcursul lucrărilor de 

retehnologizare a CHE Dimitrie Leonida, Autor: Vasile STAHIE, S.H. Bistriţa Piatra Neamţ  

 Barajul Izvoru Muntelui – Modernizarea golirilor de fund, Autori: Carmen CĂRĂUŞU, 

Carmen BOGHIU, Cornel MELINTE, S.H. Bistriţa Piatra Neamţ  

 „Marile probleme” ale centralelor hidroelectrice de mică putere rezultate din experienţa 

de exploatare, Autori: Paul GHEORGHIESCU,consultant independent, Mircea BIŢOIU, 

Electromagnetica SA 

 Determinarea debitului turbinat cu metoda Gibson, Autori: Cristian PURECE, Carmen 

CĂRĂUŞU, S.H. Bistriţa Piatra Neamţ   

 Consideraţii privind strategia de dezvoltare a sectorului hidroenergetic al României, 

Autor: Paul GHEORGHIESCU, consultant independent  

 Eficienţa noilor soluţii tehnice confirmată de exploatarea recentelor microhidrocentrale, 

Autori: Virgil DADU, Adriana DADU, Hidroelectrica SA    

 Microhidroenergia în prezent, Autor: Bogdan POPA, conferențiar UPB                                             

 Soluţii de automatizare şi mentenanţă pentru MHC, Autori: Colectiv Schneider Electric 

România SRL      

 Oferta de echipament hidromecanic PVR/Api şi aplicaţii ale fabricantului Api (Italia) pe 

teritoriul României, Autor: Loredana GURGU, PETROLVALVES IMPORT EXPORT 

 
„La finele anului 2013 s-a constatat o efervescență în rândul investitorilor urmând modificări 

importante în defavoarea lor la începutul lui 2014”, a precizat dl. Bogdan Popa ce a adus discuție și 

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 pentru CHE. 

A câștigat Germania ! 

 

„Taxarea de către ANAR a apei brute folosită de CHE reprezintă vânzarea unei mărfi care nu le aparţine!” 

 

În prezent producătorilor de echipamente li se cer oferte doar pentru puteri < 500 kW !  

fapt ce implică pierdere de potențial ! 
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Energia Regenerabilă şi Eficienţa energetică în România – 
Oportunităţi şi Provocări ale noii Uniuni Energetice Europene, 
23.06.2015 
 

EUFORES              SENATUL  ROMÂNIEI

     

ATELIER 

Organizat în cooperare cu Comisia Economică Industrii şi Servicii şi Comisia pentru Transport şi 

Energie din Senatului României 

 

“Energia Regenerabilă şi Eficienţa energetică în România – Oportunităţi şi Provocări ale noii 

Uniuni Energetice Europene“ 

 

Bucureşti 

Senat -  Sala Avram Iancu 

23 Iunie 2015, 08:00 – 13:00 

 

PROGRAM 

 

Ora 8.00 - 9.00  Înregistrare participanţi 

 

Ora 9.00 - 10.45    Dezbateri   -  Prezidează: Jan Geiss, Secretar General  EUFORES 

 

 Discurs de deschidere şi bun venit 

Senator Florin Constantinescu, Membru al Biroului Permanent, Senatul României 

 

 “Probleme curente discutate în Parlamentul European” 

Claude Turmes, Presedinte EUFORES, MEP 

 

 “Provocările apărute pe drumul spre o economie cu emisii scăzute de carbon şi eficienţa 

energetică în România” 

Iulian Iancu, Deputat, Preşedintele Comisiei pentru Industrie şi Servicii a Camerei Deputaţilor  

 

 “Modernizarea politicilor pentru implementarea energiei regenerabile şi a eficienţei 

energetice în România” 

Andrei Dominic Gerea, Ministrul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi a Mediului de 

Afaceri 

 

 “Politicile pentru energie regenerabilă şi eficienţă energetică în Uniunea Europeană – 

prima etapă 2020 , după care urmează prospectarea pe viitor” 

Paul Hodson,  Şeful Departamentului Eficienţă Energetică şi Energie DG - Comisia Europeana 
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 “Perspectiva Eficienţei energetice în România” 

Emil Calotă, Vicepreşedinte, Autoritatea Naţională pentru  Reglementare în Energie 

 

           Sesiune de întrebări şi răspunsuri 

 

10.45  - 11.15 Pauză 

 

11.15  -  13.00    Continuarea  Dezbaterilor 

 

 “Eficienţa energetică necesită o conducere politică determinată” 

Reprezentant Energy Efficiency Watch 3 (tbd) 

 

 “Surse de energie regenerabilă în România – evaluare cantitativă şi concluzii referitoare la 

politicile  necesare până în 2020 şi după” 

Gustav Resch, Reprezentant Energy Economics Group 

 

Panel discussion “Cum arată viitorul energiei sustenabile în România” 

Prezidează : Claude Turmes, Preşedinte EUFORES, MEP 

 

 Damian Drăghici, MEP 

 Paul Hodson, Şeful departamentului Eficienţă Energetică şi Energie DG, Comisia Europeană  

 Ciprian Glodeanu, Preşedinte, Asociaţia Română a Industriei Fotovoltaice 

 Reprezentant al eficienţei energetice industriale; Emil Calotă, vicepreşedinte ANRE 

 Reprezentant ONG Marina Barbălată, Director Executiv Greenpeace România(tbd) 

 

 

 

Discuţii libere: 

 

Schimb de păreri şi discuţii între participanţi 

 

  



21 Newsletter: Aprilie - Iulie 2015                                                                                      Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 

 

Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 
 

 
Pe pagina de știri a Senatului României sunt date informații despre evenimentul organizat de 

Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia pentru transporturi şi energie din Senatul României, 

în cooperare cu Forumul european pentru energie regenerabilă – EUFORES, care s-a desfășurat în data 

de 23 iunie 2015, având ca temă:  

„Energia regenerabilă şi Eficienţa energetică în România – Oportunităţi şi Provocări ale noii 

Uniuni Energetice Europene”. 

 

În continuare, redăm descrierea evenimentului prezentată pe site-ul Senatului. 

 

Dezbaterea, moderată de Jan Geiss, secretar general EUFORES, a avut ca obiectiv integrarea 

diverselor opinii şi idei pentru determinarea rolului sectorului regenerabilelor în România, în contextul 

ultimelor tendinţe în politica europeană legate de Uniunea Energetică. 

În deschiderea dezbaterii chestorul Senatului, dl. Florin Constantinescu, a salutat prezenţa 

experţilor români şi străini, membrilor Parlamentului naţional şi Parlamentului European, 

reprezentanţilor Comisiei Europene, reprezentanţilor autorităţilor publice cu responsabilităţi în sector, 

ai companiilor şi asociaţiilor de profil. În expunerea sa, Florin Constantinescu a arătat unde se află ţara 

noastră în funcţie de ponderea pe care o deţine energia electrică obţinută din surse regenerabile în 

consumul final brut. 

„Producţia totală de energie electrică din surse regenerabile de energie a fost în 2013 de 22,362 

TWh. Potrivit datelor publicate în luna martie 2015 de Eurostat, ţara noastră se află pe locul 8 în 

Uniunea Europeană, în funcţie de ponderea pe care o deţine energia electrică obţinută din surse 

regenerabile în consumul final brut. (…) Astăzi ne putem mândri cu un sector în plină expansiune, cu un 

potenţial semnificativ, căruia trebuie să-i acordăm atenţia cuvenită. (…) Este nevoie de păstrarea 

independenţei energetice, dezvoltarea pieţii interne a energiei eficiente care să asigure locuri de muncă 

şi să atragă investiţii, modernizarea tehnologiei existente”, a afirmat dl. Florin Constantinescu. 

 De asemenea, acesta a afirmat că gestionarea sectorului energetic trebuie înţeleasă în 

contextul geopolitic actual, inclusiv din prisma asigurării securităţii şi protecţiei infrastructurilor critice.  

Claude Turmes, preşedinte EUFORES s-a referit la Planul Junker, al cărui principal obiectiv este eficienţa 

energetică. Trecând în revistă principalele probleme discutate în Parlamentul European în legătură cu 

eficienţa energetică şi energia regenerabilă, Claude Turmes a subliniat faptul că România deţine 

resurse pe care nu foarte multe ţări le au, „sunt vânturi foarte bune şi soarele străluceşte mai mult 

decât la Bruxelles”, există resurse hidro şi ţara noastră poate deveni campioană în Europa exploatând 

resursele pe care le are. 

În expunerea sa, domnul deputat Iulian Iancu a arătat care sunt provocările apărute în drumul 

spre o economie cu emisii scăzute de carbon, afirmând că este nevoie de un fond pentru eficienţă 

energetică. De asemenea, Iulian Iancu s-a mai referit la nevoia de informare a consumatorilor privind 

politicile energetice şi la necesitatea de a aborda problematica din punct de vedere al strategiei de 

securitate energetică. 

Ministru Energiei, IMM-urilor şi Mediului de Afaceri, dl. Andrei Gerea a vorbit despre eficienţa 

energetică ca fiind unul dintre cei 5 piloni ai Uniunii Energetice, parte a conceptului de securitate 

energetică şi parte a Strategiei care este în curs de elaborare. În discursul său, Ministrul Gerea a 
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reliefat ca fiind de interes în ceea ce priveşte eficienţa energetice îndeplinirea următoarelor obiective: 

creşterea economică, crearea a noi locuri de muncă, precum şi implementarea noilor tehnologii.  

 

Niels Ladefoged, director de politici al Unităţii de eficienţă energetică din cadrul Direcţiei 

Generale Energie a Comisiei Europene s-a referit la politicile pentru energie regenerabilă şi eficienţă 

energetică în Uniunea Europeană – prima etapă 2020, subliniind importanţa consumatorilor care 

trebuie să fie mai implicaţi, conştienţi de costuri. Au mai luat cuvântul dl. Emil Calotă, vicepreşedinte 

A.N.R.E., dl. Stefan Thomas, Director de cercetare la Institutul Wuppertal pentru climă, mediu și 

energie, dl. Gustav Resch, cercetător universitatea din Viena, Reprezentantul Energy Economics Group, 

dl. Damian Drăghici, Membru al Parlamentului European.  

În cadrul dezbaterilor s-au mai evidenţiat aspecte privind nevoia modernizării politicilor pentru 

implementarea energiei regenerabile, capitalizarea potenţialului de creştere al eficienţei energetice 

existente, accesul la finanţări.  

 Într-un alt articol de presă , pe site-ul Gazeta de agricultură, sunt redate câteva fragmente din 

discursurile participanților.  

Dl. Andrei Gerea, Ministrul Energiei, IMM și Mediului de Afaceri a dorit să precizeze câteva 

dintre punctele cheie avute în vedere în acest domeniu, făcând următoarea declarație: 

„Eficiența energetică este unul dintre cei cinci piloni ai viitoarei Uniuni Energetice, este parte din 

orice concept de securitate energetică, este un element de care avem nevoie în Strategia Energetică a 

României”. 

 Domnul ministru a dorit să sublinieze faptul că măsurile de creștere a eficienței energetice 

trebuie accelerate în cadrul efortului de modernizare și transformare a sistemului energetic național, 

însă acest lucru trebuie realizat având în vedere și impactul costurilor asupra consumatorului final, 

casnic sau industrial. 

„Prețul energiei trebuie să rămână suportabil pentru consumatorul din România, astfel încât să 

evităm relocarea industriei”, a afirmat acesta, „de asemenea, una dintre cele mai mari probleme cu 

care ne confruntăm la momentul actual în implementarea măsurilor de eficiență energetică este 

finanțarea. Căutăm în continuare resurse pentru Fondul Național de Eficiență Energetică”. 

Un alt aspect punctat de dl. ministru Andrei Gerea a fost legat de necesitatea de a conștientiza 

consumatorii cu privire la necesitatea implementării măsurilor de eficiență energetică și de a implica 

mai mult autoritățile locale în astfel de proiecte. Dintre problemele cu care România se confruntă la 

capitolul eficiență energetică, dl. ministru a subliniat faptul că, până acum, suportul din partea statului 

a mers mai degrabă către acoperirea ineficienței economice decât către zona de eficiență energetică, 

iar acest lucru trebuie schimbat prin crearea unui cadru adecvat de finanțare și scheme de bonusare 

bine gândite. 

În ceea ce privește energia regenerabilă, dl. Andrei Gerea a arătat că aceasta trebuie vazută în 

contextul mai larg al funcționării sistemului, precum și din punct de vedere al necesității asigurării 

securității energetice. Totodată, în schemele de susținere a producției de energie verde este important 

impactul pe care aceasta îl are asupra prețului la consumatorii finali și gradul de suportabilitate al 

acestuia, pentru că „România nu-și poate permite creșteri majore ale prețului energiei într-un timp 

foarte scurt”. 
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Conform declarațiilor facute, România are un mix energetic diversificat, politica MEIMMMA 

fiind îndreptată în sensul menținerii unui echilibru pe acest palier. Astfel, se intenționează exploatarea 

în continuare a resurselor clasice în paralel cu implementarea de noi tehnologii. 

Ministrul Andrei Gerea a dorit să atragă atenția asupra faptului că dezvoltarea exclusivă a 

anumitor tehnologii poate prezenta riscuri, inclusiv de natura securității și siguranței în aprovizionare. 

Eficientizarea sistemelor de producere a energiei pe bază de cărbune poate fi, de asemenea, o soluție 

pentru mixul energetic al României în condițiile realizării de investiții și al acordării de sprijin din partea 

statului. În ceea ce privește energia produsă din resursele regenerabile, ministrul a afirmat că aceasta 

trebuie să reusească în timp să intre în piață și fără scheme de sprijin, acest lucru fiind posibil prin 

îmbunătățirea tehnologiilor și implementarea lor pe măsură ce apar. 

„Trebuie să găsim un echilibru între păstrarea capacității și a securității energetice a țarii și 

necesitatea de a dezvolta energii curate, energii inovative”, a afirmat dl. Andrei Gerea. 

Jumătate din capacitățile de producere a energiei electrice din România, respectiv cele bazate 

pe cărbune și pe resurse regenerabile au nevoie de scheme suport, pentru ca sunt ineficiente sau 

aflate la limita eficienței, a mai declarat ministrul. 

 

Asociația Română de Biomasa și Biogaz (ARBIO) a participat de asemenea în data de 23.06.2015 

la acest eveniment. Privind importanța legii Biomasei și Biogazului, dl. Bogdan Nicolae Badea a făcut 

următoarea afirmație: „Biomasa are un potențial uriaș. Am organizat în cadrul Ministerului un Grup de 

lucru care pregătește o propunere legislativă pentru Biomasă, urmând ca în momentul iî care este 

finalizată, să fie pusă în dezbatere publică”. 

Dl. Adrian Dominic Gerea, Ministrul Energiei, a subliniat faptul că „noua lege a energiei termice 

este de o necesitate majora pentru populație.” 

Dl. Iulian Iancu, președintele Comisiei pentru Industrii și Servicii a prezentat celor prezenți 

prioritățile pentru anii următori:  

Promovarea tehnologiilor de înaltă eficiență 

Informarea consumătorului privind efectele tehnologiilor de înaltă eficiență 

Crearea unui fond de eficiență energetică în susținerea planului 

Alimentarea tuturor localităților cu electricitate și energie termică 

Dl. Emil Calotă, vicepreședinte ANRE a declarat că: „Este timpul să se dezvolte și capacitățile 

mici, cum ar fi biomasa și Biogazul.” 

 
Surse: SENAT – www.senat.ro, Gazeta de Agricultură – www.gazetadeagricultura.info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gazetadeagricultura.info/
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Masa Rotundă „Microhidroenergia în România, ediția a-V-a: 

Microhidrocentrale în 2015 – probleme și soluții”, 7.05.2015 
 

Ajunsă la a cincea ediție, Masa rotundă  

„Microhidroenergia în România” 

organizată de  

Asociația Română pentru Microhidroenergie (ARmHE / ROSHA) și R.E.S. Group,  

s-a desfășurat pe data de 7 mai 2015.  

 

  Prezentăm câteva din subiectele dezbătute în cadrul prezentărilor anunțate. 
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Workshop Surse Regenerabile de Energie, Belgrad, 23-24.04.2015 

TAIEX is the Technical Assistance and Information Exchange instrument managed by the 

Directorate-General Neighbourhood and Enlargement negotiations of the European Commission.  

În cadrul unui Workshop care a avut loc la Belgrad, președintele Asociației Române pentru 

Microhidroenergie (ARmHE), dl. Bogdan Popa, în calitate de expert TAIEX, a prezentat două lucrări: 

 

 Small hydropower plants and related 

environmental protection in Romania 

 

 Small hydropower plants and related 

environmental protection in Romania: study 

case and example of best practice. 

 

După prezentarea generală a sectorului hidroenergetic în România, au fost dezbătute subiecte 

legate de riscurile și perspectivele de dezvoltarea a proiectelor de microhidrocentrale precum şi 

„poveşti de succes” din domeniul microhidroenergiei în România.  

 

Dintre acestea au fost amintite problemele apărute până la sfârșitul anului 2013:  

 Prețul apei: 1,1 RON (~0.25 Euro)/1000 m3); 

 Chiria lunară pentru suprafața ocupată în albia minoră 5 Euro/lună și m2; 

 Legislație neclară. 

 

 În anul 2014 problemele din sectorul hidroenergetic au fost generate de: 

 Până la 15 martie: suprapunerea a 2 HG: amânarea unui CV și reducerea cu 0,7 CV pentru 1 MWh 

produs în MHC noi, de la 3 la 2,3 CV/MWh !!! = 1,3 CV/MWh în loc de 2,3 CV/MWh; 

 Taxa pe construcții speciale: 1,5% din valoarea obiectelor MHC-urilor, redus la 1%; 

 Imposibilitatea producătorilor de energie din surse regenerabile să vândă certificatele verzi.  

 

Cele mai importante comentarii și propuneri au fost: 

 Concesiunea potențialului hidroenergetic prin licitație publică de stat, proprietarul sectoarelor de râu 

 În orice caz, evaluarea potențialului hidroenergetic pentru un sector de râu trebuie să fie 

făcută/supravegheată de către stat și nu de investitorii privați; 

 Limita de 10 MW pentru MHC-uri trebuie să fie o recomandare → se pierde din potențialul 

hidroenergetic dacă se alege o putere instalată mai mică decât cea posibilă; 

 O schemă de dezvoltare trebuie să fie considerată în funcție de efectele sociale și de mediu atunci 

când se aplică schemele de sprijin. 
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Needed for refurbishment of small hydro power plants were coming as a result of

the high degree of wear and tear of initial old equipment and risk for negative

potential environmental impact.

HPP Crainicel 2 – Works for foundation of new turbine,

generator and anchor blocks

HPP Breazova– Reinforcement steel and concrete

pouring for foundation of new turbine and generator

HPP Crainicel 1– Reinforcement steel and concrete pouring

for foundation of new turbine and generator

PS TTA – Desassembly of old technology
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Diverse 

22 – 24.07.2015, Curs AREL: 

„Implementarea și aplicarea instrumentelor managementului 
calității în Formarea Profesională Continuă” 

 
INVITAȚIE 

 
Asociația Română a Electricienilor - AREL, în calitate de beneficiară a proiectului 

OIPOSDRU/CPP158/DMI1.4/S/ID139891 „Noi standarde ocupaționale pentru o economie orientată 

spre o dezvoltare durabilă și economisirea resurselor energetice - New SOLAR” vă invită în cadrul 

exercitiului pilot al proiectului la Cursul cu tema: „Implementarea si aplicarea instrumentelor 

managementului calitătii in Formarea Profesionala Continuă” la sediul ICPE, Splaiul Unirii, nr. 313, 

sect. 3, București, în perioda 22-24 iulie, începând cu ora 9:00. 

Cursul aduce în atenția participanților din domeniul public și privat al FPC importanța deosebită 

a utilizării mecanismelor managementului calității în formarea profesională continuă. Sunt asteptați ca 

participanți, reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională, reprezentanți ai ANC și membri ai 

asociațiilor profesionale din domeniul energetic, alți specialiști cu responsabilități privind introducerea 

și evaluarea sistemului de management al calității în FPC. 

În cadrul cursului vor fi prezentate instrumentele managenentului calității în FPC, dezvoltate în 

cadrul proiectului „Noi standarde ocupaționale pentru o economie orientată spre o dezvoltare durabilă 

si economisirea resurselor energetice”, facilitând totodată personelor inscrise in Grupul țintă al 

proiectului accesul la un cadru funcțional de implementare a sistemului management al calității în 

formarea profesională continuă în conformitate cu prevederile Cadrului European de Referință pentru 

Asigurarea Calității în Educație și Formare. 

 

Formularul de înscriere este atasat prezentei invitații. 

 

Procedura Operațională TEL 03.11-Revizia 6 
Sursa: TRANSELECTRICA - http://www.transelectrica.ro 

Pe site-ul TRANSELECTRICA este publicată Procedura Operațională privind emiterea 
Certificatelor Verzi pentru energia electrică produsă din Surse Regenerabile de Energie. 

Aceasta poate fi accesată la adresa: 
 
 http://www.transelectrica.ro/web/tel/documente-pentru-discutie 

 
 
  

http://www.transelectrica.ro/
http://www.transelectrica.ro/web/tel/documente-pentru-discutie
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Dispecerul Energetic Național - 60 de ani de echilibru şi siguranţă 
Sursa: TRANSELECTRICA 

http://www.transelectrica.ro/-/dispecerul-energetic-national-60-de-ani-de-echilibru-si-siguranta 

Dispeceratul Energetic Național a(DEN) fost înființat la 1 februarie 1955 pentru a asigura 
punerea în practică a primului Regulament de Dispecer, aprobat în iunie 1954, regulament  care a 
marcat unificarea conducerii operative în România, din punct de vedere organizatoric și al funcțiunilor. 
DEN a elaborat instrucțiuni de funcționare în regim normal – reglajul frecvnței, reglajul tensiunii, mers 
economic și de lichidare a avariilor, care au asigurat funcționarea Sistemului Energetic Național (SEN) 
în cele mai diferite situații (inclusiv menținerea în perioadele de lipsă de putere la frecvențe de până la 
47 Hz). 

În data 13 iunie 1955 a fost prima tură DEN. Din momentul intrării în funcțiune și până astăzi, 
principalele sarcini au fost siguranța funcționării și economicitatea acesteia, asigurate pentru un sistem 
din ce în ce mai complex, în permanentă evoluție și unor condiții sociale și tehnice variate. 

Pe 12 iunie a.c. DEN aniversează 60 de ani de când s-a scris prima filă memorabilă din istoria 
energeticii româneşti. Denumit de mai mulţi specialişti „creierul sistemului energetic național”, acesta 
a avut o evoluţie impresionantă de-a lungul timpului. La data de 1 februarie 1955 s-a înfiinţat 
Dispecerul Energetic Naţional, iniţial sub denumirea de Serviciul Dispecer Naţional. La iniţiativa 
conducătorilor tehnici şi a dispecerilor care au contribuit la înfiinţarea Dispecerului Energetic Naţional, 
în data de 13 iunie 1955, s-a asigurat prima tură, aceasta fiind şi data oficială de naştere a DEN. Acest 
moment a reprezentat, de fapt, baza pentru dezvoltarea şi transformările ulterioare ale conducerii 
Sistemului Electroenergetic Naţional. 

 
Rolul şi sarcinile DEN au crescut foarte mult în ultima perioadă şi tendinţa e ascendentă ţinând 

cont de evoluţiile în plan european, de integrarea prin cuplarea pieţelor de energie internaţionale şi de 
rolul crescut pe care CNTEE Transelectrica SA îl are în regiune. Siguranța în funcționare este 
responsabilitatea prioritară, iar pentru atingerea acestui scop, Operatorului de Sistem îi revine și 
sarcina de elaborare a planurilor de perspectivă de dezvoltare a SEN, care să indice necesitățile de 
investiții pentru realizarea de către participanții la piața de energie electrică, în timp util, a surselor și a 
rețelelor de transport necesare. 

 
În calitate de Operator de Transport şi de Sistem (OTS), Transelectrica asigură siguranţa în 

funcţionare a Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN) şi îmbunătăţirea permanentă a performanţei 
tehnologice a sistemului şi a adecvanţei Reţelei Electrice de Transport (RET), îndeplinind standardele  
impuse de calitate ridicată. De la înfiinţare şi până în prezent, la dezvoltarea Dispecerului Energetic 
Central şi a celor 5 dispecerate energetice teritoriale, au contribuit cu devotament multe generaţii de 
specialişt, care prin modul în care au condus Sistemul Electroenergetic Naţional în cei 60 de ani, au 
demonstrat un înalt  profesionalism şi eficienţă maximă pentru îndeplinirea obiectivelor asumate. 

 
CNTEE Transelectrica SA a progresat an de an inregistrând realizări valabile care i-au adus 

recunoaştere pe plan naţional şi internaţional ca o companie puternică, cu rol strategic pe piaţa de 
energie electrică din România  şi un participant  important pe piaţa regională de electricitate. 

 
Aniversarea  a 60 de ani de la înfiinţare reprezintă un moment de recunoaştere a efortului 

conjugat al oamenilor, care au contribuit la naşterea, dezvoltarea şi consolidarea Dispecerului 

Energetic Naţional pe piaţa de electricitate din România şi care, cu siguranţă, vor face faţă tuturor 

provocărilor viitoare.   

http://www.transelectrica.ro/-/dispecerul-energetic-national-60-de-ani-de-echilibru-si-siguranta
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CEE - Conferința pentru Eficiență Energetică 
Sursa: SIER – http://www.tineret.sier.ro/cee/despre.php 

 

 
Evenimentul Noaptea Muzeelor în România a sărbătorit anul acesta 11 ani, perioada în care 

publicul român s-a bucurat de o noapte în care muzeele din toată țara și-au deschis porțile. 

În anul 2015, Noaptea Muzeelor, a avut loc pe 16 mai. În această zi, muzeele bucureștene și-au 

asteaptat vizitatorii la expoziții, spectacole de muzică, dans, teatru și film, proiecții și evenimente 

speciale interactive. 

Muzeul Naţional Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida” a făcut o tradiție din a participa la acest 

eveniment european. 

În acest an evenimentul a debutat cu conferința având ca temă Eficiența Energetică, organizată 

de Muzeul Naţional Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida” împreună cu Societatea Inginerilor 

Energeticieni din România Filiala București Tineret. Lucrările din cadrul conferinței au fost realizate de 

specialiști recunoscuți în domeniul energetic. 

Tema evenimentului din acest an a fost: Știința o ia razna până la miezul nopții ! 

În cadrul vizitei la Muzeul Naţional Tehnic „prof. ing. Dimitrie Leonida” s-a putut vedea cum 

tehnica prinde viață prin: exponate puse în funcțiune, proiecții video din domeniul tehnic, spectacol de 

lumini și sunete. 
Participarea SIER București Tineret la evenimentul Noaptea Muzeelor la Muzeul Național Tehnic 

„prof.dr.ing. Dimitrie Leonida” a devenit o tradiție, aflându-ne la a patra participare. 

Conferința organizată la Muzeul Național Tehnic „prof.dr.ing. Dimitrie Leonida” în cadrul 

evenimentului Noaptea Muzeelor este o manifestare inițiată și promovată de Filiala SIER București 

Tineret, organizată anual, deschisă tinerilor și specialiștilor care își desfășoară activitatea în domeniul 

energetic. SIER București Tineret vrea să facă o tradiție din a organiza o conferință cu tema din 

domeniul tehnic în deschiderea evenimentului Noaptea Muzeelor la Muzeul Național Tehnic „Prof. ing. 

Dimitrie Leonida”.  

Conferința este adresată tinerilor interesați de această temă, în special celor din domeniul 

energetic, ce au avut posibilitatea de a afla și de a întelege o gamă largă de noțiuni despre eficiență 

energetică cu ocazia discuțiilor ce se vor purta în timpul CEE. 

Tema conferinței a fost dezbătută de către persoane care au avut și au o contribuție 

semnificativă în dezvoltarea sistemului energetic românesc și care au o experiență însemnată în 

domeniul energetic. 

  

http://www.tineret.sier.ro/cee/despre.php
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EurObserv'ER Bridging report 
Sursa: EUROBSERV – http://www.eurobserv-er.org/ 

 

 
 

EurObserv'ER a publicat pe site noul raport privind sursele regenerabile de energie. Redăm în 

continuare materialele publicate prin linkurile aferente. 

 

Dear Sir/Madam, 

A new EurObserv'ER renewable energy report has been released : 

Eurobserv'ER Bridging report 

Everything about the EU28 situation regarding RES 2020 targets 

www.eurobserv-er.org/pdf/eurobserver-bridging-report-2014/ 

Press release is currently available here: 

 www.eurobserv-er.org/pdf/press/2015/EurObservER-Press-Release-Bridging-report-EN.pdf 

Another way to stay informed on future releases is to follow #EurObserv'ER through Twitter 

at twitter.com/EurObserv_ER. 

Feel free to forward this message to a colleague. 

About the EurObserv’ER Barometer 

The EurObserv’ER Barometer regularly publishes indicators reflecting the current dynamics in 

renewable energy (solar, wind, hydropower, geothermal and biomass, biogas, biofuels) worldwide and 

within the European Union. 

The interactive database on the website (click on ‘Interactive EurObserv’ER Database’ on 

the www.eurobserv-er.org homepage) allows you to download the Barometer data separately. This 

allows you to create your own graphs to be used in your publication. 

  

http://www.eurobserv-er.org/
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/2/YGTDfwwVujjuFrqk1BepKg/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL3BkZi9ldXJvYnNlcnZlci1icmlkZ2luZy1yZXBvcnQtMjAxNC8
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/3/iD-ozxMYkry-UKGXqAVzrQ/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL3BkZi9wcmVzcy8yMDE1L0V1ck9ic2VydkVSLVByZXNzLVJlbGVhc2UtQnJpZGdpbmctcmVwb3J0LUVOLnBkZg
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/4/e3IIeeIEFD--vMY2gOUImw/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FdXJPYnNlcnZfRVI
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/5/Gzscpamx8iqNBU6UKLQG8w/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnLw
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All published barometers are available for download. Direct links to all 2015/2014/2013 EurObserv'ER 

publications : 

‘The State of Renewable Energies in Europe’, 2014 edition (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-annual-overview-barometers 

Wind Power Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-wind-energy-barometers 

Photovoltaic Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-photovoltaic-barometers 

Solar Thermal Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-solar-thermal-and-concentrated-solar-power-barometers 

Biofuels Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-biofuels-barometers 

Biogas Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-biogas-barometers 

Renewable Municipal Waste Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-renewable-municipal-waste-barometers 

Solid Biomass Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-solid-biomass-barometers 

Heat Pump Barometer (PDF, multiple languages) 

www.eurobserv-er.org/category/all-heat-pumps-barometers 

The EurObserv’ER barometer is a project supported by the European Commission within the DG 

Energy "Intelligent Energy Europe" programme. It is also supported by Ademe, the French Environment 

and Energy management Agency, and Caisse des Dépôts. 

If you do not appreciate receiving announcements from EurObserv'ER, please inform us by sending a 

message to the e-mail address 'unsubscribe@eurobserv-er.org' (or forward the current message to that 

address). In case you'd like to provide a different e-mail address for receiving announcements, please 

use the 'e-mail notification' service at www.eurobserv-er.org. 

Contact: the EurObserv’ER project is led by Observ’ER, 146, rue de I’Université, 75007 Paris, France, 

Telephone: +33 1 44180080. 

EurObserv’ER Consortium 

  

http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/6/jXh45eROqybRojphKjy_sA/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1hbm51YWwtb3ZlcnZpZXctYmFyb21ldGVycw
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/7/xyu4DpgLsIhNuvleu60ezg/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC13aW5kLWVuZXJneS1iYXJvbWV0ZXJz
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/8/tfTHcmvro68LEJqAgUwx8Q/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1waG90b3ZvbHRhaWMtYmFyb21ldGVycw
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/9/NX_V_RvgdtwYKjv1j4GrHQ/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1zb2xhci10aGVybWFsLWFuZC1jb25jZW50cmF0ZWQtc29sYXItcG93ZXItYmFyb21ldGVycw
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/10/1bpj4Kp-CMUj1-vUYIC_eA/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1iaW9mdWVscy1iYXJvbWV0ZXJz
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/11/DoXtFLaEDYivw4WE6O6cXg/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1iaW9nYXMtYmFyb21ldGVycw
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/12/mAMqFXja_SNfX8yZiLehhQ/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1yZW5ld2FibGUtbXVuaWNpcGFsLXdhc3RlLWJhcm9tZXRlcnM
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/13/AD2jIzcteUldZy2ov4tmjQ/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1zb2xpZC1iaW9tYXNzLWJhcm9tZXRlcnM
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/14/eaT2EwmCySxWv40oSdy7og/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnL2NhdGVnb3J5L2FsbC1oZWF0LXB1bXBzLWJhcm9tZXRlcnM
mailto:unsubscribe@eurobserv-er.org
http://0981.mj.am/link/0981/k26x0lw/15/COtOx2MZED4pC2Wt4OIIAA/aHR0cDovL3d3dy5ldXJvYnNlcnYtZXIub3JnLw
tel:%2B33%201%2044180080
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Diverse - briefing 

 

o „SIER Bucureşti Tineret şi VDE YoungNet organizează, în perioada 3-13 august, evenimentul EUREL 

Energy Field Trip, sub patronajul EUREL (Convention of National Societies of Electrical Engineers of 

Europe). Motivaţia de a realiza acest proiect porneşte de la conştientizarea nevoii studenţilor de a 

cunoaşte elementele practice ale domeniului în care vor activa, de a intra în contact cu potenţiali 

angajatori şi cu tinerii profesionişti din ţară şi străinătate.” 
Sursa: FocusEnergetic, 27 iulie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/eurel-energy-field-trip-la-bucuresti-si-constanta-27818.html) 

o „Mai mult de jumătate din electricitatea folosită pe teritoriul Uniunii Europene (UE) va proveni din 

surse regenerabile, până la sfârșitul deceniului următor, dacă țările UE îndeplinesc angajamentele 

climatice, potrivit unui document al Comisiei, citat de The Guardian. Ponderea energiilor 

regenerabile ar putea ajunge la 50% din capacitatea instalată dacă obiectivele Uniunii Europene 

pentru 2030 privind energia și schimbările climatice ar fi atinse. Acest lucru înseamnă că modificările 

aduse sistemului de energie electrică în favoarea decarbonizării vor trebui să vină mai repede, se 

arată în documentul consultat de The Guardian și care va fi publicat pe 15 iulie.” 
Sursa: GreenReport, 30 iunie 2015 - (http://www.green-report.ro/jumatate-din-electricitatea-uniunii-europeane-va-proveni-din-

surse-regenerabile-pana-in-2030/) 

o „Contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de firma de stat Hidroelectrica cu unii traderi 

de electricitate și consumatori industriali nu au implicat acordarea de ajutoare de stat în sensul 

normelor UE, a decis Comisia Europeană, după o anchetă amănunțită demarată în luna aprilie 2012, 

informează un comunicat al Executivului comunitar publicat vineri. Potrivit Comisiei Europene, 

aceste contracte au fost încheiate fie în condiții de piață sau, acolo unde tarifele au fost sub nivelul 

pieței, statul român nu poate fi considerat responsabil pentru tarifele acordate.” 
Sursa: FocusEnergetic, 12 iunie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/ce-contractele-hidroelectrica-nu-sunt-ajutoare-de-stat-

26863.html) 

o „Experții români și cei sârbi caută soluții pentru asigurarea producției de energie electrică la Porțile 

de Fier, astfel încât să nu existe excese care ar determina scăderea accentuată a nivelului apelor 

Dunării și care ar putea duce la probleme de mediu și de navigație, a anunțat, miercuri, ministrul 

Energiei, Andrei Gerea, citat de Agerpres. Declarația a fost facută după ce au apărut informații în 

presă potrivit cărora a fost încălcată convenția dintre România și Serbia referitoare la exploatarea 

apei Dunării. (...) Nu este un conflict, sub nicio formă nu este un conflict între România și Serbia. 

Practic este o neîntelegere între cele două companii, Hidroelectrica și omologii din Serbia, legat de 

un anumit contract, întelegere cadru de acum câțiva ani de zile.” 
Sursa: HotNews, 10 iunie 2015 - (http://economie.hotnews.ro/stiri-energie-20224606-andrei-gerea-sustine-nu-exista-vreun-conflict-

intre-romania-serbia-privinta-uzinarii-apei-portile-fier.htm) 

o „Premierul Victor Ponta şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că Tribunalul Bucureşti, 

unde este judecată ieşirea din insolvenţă a Hidrolectrica: „Perla coroanei, şi anume Hidrolectrica – şi 

fiind aici jurnalişti în domeniu care pot întreba pe bună dreptate de ce nu facem mai repede listarea 

unei companii care, iată are cel mai mare profit din istorie – în 2014 la Hidroelectrica, dacă nu mă 

înşel, se vor distribui dividende de peste 1 miliard de lei – o să vă spun că, dacă instanţa unde ne 

judecăm cu băieţii deştepţi, dă termen o dată pe lună în loc să dea o dată pe zi, e normal să n-o 

http://www.theguardian.com/environment/2015/jun/26/half-europes-electricity-set-to-be-renewable-2030
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scoatem din insolvenţă prea repede, deşi este evident că Hdiroelectrica nu mai este demult o 

companie care trebuie să stea în insolvenţă. Dar dacă dăm termen o dată pe lună şi după aceea ne 

odihnim în iulie, august, când e vacanţă judecătorească, şi o ţinem tot aşa, să dea Dumnezeu să o 

scoatem din insolvenţă în 2016, să putem să o listăm”, a afirmat Ponta, citat de Mediafax.” 
Sursa: FocusEnergetic, 4 iunie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-ar-putea-iesi-din-insolventa-abia-in-2016-

26677.html) 

o „În cadrul Forumului energetic s-au dezbătut teme legate de proiecte, investiţii şi perspective de 

dezvoltare ale sectorului energetic în România, finanţarea acestora (o sursă importantă 

reprezentând-o fondurile structurale), ale infrastructurii din domeniu, piaţa energiei electrice, noua 

platformă de echilibrare, mecanisme de reformă a pieţei de gaze naturale, tendinţe în distribuţie, 

soluţii smart, principii privind modificările schemei de sprijin pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, 

aspecte juridice şi fiscale specifice industriei etc.” 
Sursa: FocusEnergetic, 26 mai 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/businessmark-organizeaza-forumul-energetic-2015-

26401.html) 

o „Ministrul Energiei, Andrei Gerea, a declarat marţi că în privinţa sprijinului acordat de stat 

producţiei de energie regenerabilă „răul a fost făcut”, iar situaţia nu poate fi schimbată, dar ce pot 

face autorităţile este să încerce să corecteze efectele acelei decizii. Când faci pe scară largă energie 

regenerabilă trebuie să ai sistemul care să îţi ţină spatele, de aceea ne ducem pe Tarniţa. (...) Asta 

este situaţia, nu o putem schimba. Răul a fost făcut (...)", a spus Gerea la conferinţa Mediafax Talks 

about Energy.” 
Sursa: MEDIAFAX, 19 mai 2015 - (http://www.mediafax.ro/economic/conferinta-mediafax-gerea-despre-energia-regenerabila-raul-a-

fost-facut-asta-e-situatia-nu-o-putem-schimba-14292890) 

o  „Vor fi multe cazuri în acest an, dar nu la fel de spectaculoase ca anul trecut. Nu poţi să dai prea des 

amenzi de 35 de milioane de euro, aşa cum a fost în cazul investigaţiei pe retail. Vom finaliza 

investigaţii care vizează licitaţii trucate la programul cornul şi laptele şi ne vom concentra pe 

liberalizarea pieţei energiei”, a spus, la lansarea raportului de activitate al Consiliului Concurenţei, 

preşedintele instituţiei, Bogdan Chiriţoiu. În domeniul energiei, Consiliul Concurenţei îşi propune să 

încheie investigaţia sectorială aflată în derulare pe piaţa gazelor şi, totodată, să urmărească 

procesul de liberalizare a acestei pieţe.” 
       Sursa: FocusEnergetic, 16 aprilie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/piata-energiei-luata-in-vizor-de-concurenta-25583.html) 

o  „Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a iniţiat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care să fie 

înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a Acumulării Văcăreşti. 

Cele 180,3462 ha vor ajunge la Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR), valoarea de 

inventar a lucrării hidrotehnice fiind de 69.869.794 lei (n.r. – aproximativ 15,5 milioane de euro), se 

arată în proiectul de HG. Delta Văcăreşti va ajunge oficial, în cele din urmă, în administrarea „Apelor 

Române”, prin întabularea lucrării hidrotehnice mamut din inima Bucureştiului.” 
       Sursa: FocusEnergetic, 14 aprilie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/lacul-vacaresti-evaluat-la-155-milioane-de-euro-25499.html) 

o „Hidroelectrica a achiziţonat un sistem informatic ce va ajuta la creşterea eficienţei procesului 

managerial. Consorţiul format din societăţile Information Business Consulting, Electrica Soluziona şi 

Indra va furniza sistemul informatic integrat de tip Enterprise Resource Planning cu instrumente de 

analiza managerială de tip Business Intelligence”. Comunicat de presă al Hidroelectrica. 
       Sursa: FocusEnergetic, 6 aprilie 2015 - (http://www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-da-bani-pe-softuri-25375.html) 


