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Cuvânt înainte 

 

În România există o asociație în domeniul producerii energiei electrice utilizând energia solară: 

RPIA - Romanian Photovoltaic Industry Association, în traducere aproximativă: Asociația Industriei 

Fotovoltaice din România.  

În România există și o asociație în domeniul producerii energiei electrice utilizând energia 

eoliană: RWEA - Romanian Wind Energy Association, în traducere: Asociația Română pentru Energie 

Eoliană. 

Există, tot în România, o asociație patronală PATRES - Organizaţia Patronală a Producătorilor de 

Energie din Surse Regenarabile din România a cărei nume spune totul despre componența și rolul său. 

În fine, tot în România există ARmHE - Asociația Română pentru microHidroenergie a cărei 

nume spune, de asemenea, mult ! 

 

Propun să numim Centralele Electrice Fotovoltaice = CEF (voi face referire doar la câmpurile de 

panouri fotovoltaice și nu la cele integrate în clădiri, acoperișuri sau ferestre), Centralele Electrice 

Eoliene = CEE (voi face referire doar la fermele de turbine eoliene și nu la cele individuale), iar 

microhidrocentralele = MHC și să încercăm un exercițiu de gândire. Din loc în loc voi numi producătorii 

de energie electrică în MHC = „noi”, chiar dacă nici ARmHE și nici eu personal nu operăm MHC ci doar 

le reprezentăm într-o oarecare măsură. Educarea și civilizarea domeniului; organizarea de conferințe și 

mese rotunde pe post de platforme pentru ca toți cei interesați de microhidrocentrale să se poată 

întâlni, discuta, lua poziție; lobby pe lângă autorități; suport și liant pentru membri. 

 

CEF și CEE sunt foarte vizibile. CEF ocupă suprafețe mari de teren, CEE la fel și mai sunt și înalte 

și semețe. Poate de aceea nu se ascund, pentru că nu pot sau poate chiar nu vor ! 

 

MHC, în schimb, în cea mai mare parte, au vizibilă captarea, mai mult sau mai puțin, și clădirea 

centralei. Aceasta din urmă, inteligent proiectată, poate fi suficient de bine integrată în arhitectura 

locală astfel încât să nu atragă prea mult atenția. La majoritatea MHC, cea mai semnificativă 

componentă, conducta forțată, uneori lungă de peste 5 km, este însă îngropată. 

 

Poate reprezenta unul dintre motivele pentru care proprietarii de MHC nu sunt și/sau nu vor să 

fie vizibili ! 

 

În altă ordine de idei nu știu cât ne mai putem permite să stăm liniștiți ! 

 

Din fericire pentru CEF și CEE nu există Administrația Națională Soarele Român și nici, respectiv, 

Administrația Națională Vânturile Române! 

Acțiuni ARmHE  
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Din nefericire pentru noi există Administrația Națională Apele Române care ne taxează. Mult! 

Apa turbinată, 1,1 lei / 1000 m3, mai mult sau mai puțin suportabil pentru căderi mari, absolut 

insuportabil pentru căderi mici ! 

Chiria pentru suprafețele ocupate în albia minoră, echivalentul a 5 Euro / m2 și lună, din nou 

suprafețe din ce în ce mai mari ocupate pe măsură ce venim către zona căderilor mai mici, în zona de 

câmpie, unde albia râului se lărgește în mod natural.  

Ce-ar mai fi ? Demolatoarea Taxă pe construcții speciale. De data aceasta o suportă și CEF și 

CEE. De ce o asemenea taxă? Știm de ce, iar aici logica nu are loc. Având în componență construcții 

speciale scumpe, iar această taxă fiind un procent din valoarea contabilă a acestora, și această taxă 

atinge în cazul MHC valori insuportabile. 

Taxe și iar taxe. 

Să vorbim despre câștiguri. Vin din vânzarea energiei electrice produse și a certificatelor verzi - 

CV. Pe care nu prea mai are cine să le cumpere. Motiv pentru care au apărut CV anulate/pierdute. Nu 

dezvolt mai departe subiectul. Toți cei care exploatează centrale de producere a energiei electrice din 

SRE știu despre ce este vorba. 

Ce vreau să spun. 

Fiecare dintre „noi” ne-am descurcat cu avizele și autorizațiile. Evident că da ! Am ajuns să 

exploatăm o MHC. În mod cert nu suntem satisfăcuți de legislație și de tratamentul pe care ni-l aplică 

autoritățile, cărora parcă le datorăm în permanență câte ceva. 

De ce nu suntem totuși împreună ? 

MHC înseamnă ARmHE și PATRES. Sunt cele două organizații dedicate microhidroenergiei: 

ARmHE doar ei, PATRES tuturor producătorilor de energie din SRE, deci și microhidroenergiei. 

Din fericire, de la o vreme, cum atrăgeam atenția într-un Newsletter anterior, toate asociațiile 

patronale și profesionale și-au unit forțele și au făcut front comun pentru corectarea cadrului legal în 

care își desfășoară activitatea producătorii de energie din SRE. Există probleme comune, cum ar fi cele 

legate de piața de energie electrică, piața certificatelor verzi, cota din producția de energie electrică ce 

trebuie acoperită din SRE, taxa pe stâlp etc. 

Și există probleme specifice: plata apei, chiria pentru suprafețele ocupate în albia minoră, 

ANAR. Care ne dor doar pe noi, întrucât suntem singurii care avem o administrație națională dedicată 

resursei pe care o utilizăm, apa. Nicio altă asociație, având ca obiect altă sursă de energie, nu va 

acționa în numele nostru, pe de o parte. Pe de altă parte, nici nu va accepta să susțină demersuri 

comune cu privire la probleme specifice MHC, până când nu se va fi obținut ce se dorește legat de 

problemele comune. 

 

Asta este ! Trebuie să scoatem capul, toți. Să răspundem dacă ni se cere o informație. Să nu mai 

așteptăm doar de la alții, ca fiind treaba lor. Vreau să beneficiez de un rezultat, trebuie să fiu parte la 

obținerea acelui rezultat. 

Concret: apropiați-vă de asociație și răspundeți când este nevoie de informații ! 

La obiect: ARmHE trebuie să comunice Ministerului energiei RIR-ul real legat de 

microhidrocentrale. Prin urmare, în zilele ce urmează vom veni cu o asemenea solicitare. Răspundeți. 
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PATRES - Ministerul mediului, 2015 
 

PATRES a trimis o sesizare. Li s-a răspuns ! 

Catre: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 

In atentia: Doamnei Ministru ing. Gratiela Leocadia GAVRILESCU 

 

Spre stiinta:  

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, Presedintele Romaniei  

Domnului Victor Viorel PONTA, Prim-ministru, Guvernul Romaniei 

Domnului Ionut-Elie Zisu, Presedintele Comisiei pentru Mediu a Senatului Romaniei 

Doamnei Carmen Ileana MOLDOVAN, Presedinta Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din 

Camera Deputatilor 

 

Directia Generala de Mediu a Comisiei Europene “DG Mediu“  

Agentia Europeana de Mediu  

Banca Mondiala 

B.E.R.D.  

F.M.I. 

 

 

Solicitari: 

 

 Abrogarea art. 2 al Ordinului nr. 980/2011 al Ministerului Mediului si Padurilor pentru aprobarea 

Instructiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire si executare a garantiei financiare 

pentru blocarea amplasamentului de catre viitoarele investitii de tip microhidrocentrale („Ordinul 980”). 

 

 Recalcularea si reconceperea taxei pentru apa turbinata astfel incat aceasta sa fie in concordanta cu 

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei si sa tina cont si de 

impactul economic produs. 



 

 

6 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 

Stimata dna. Ministru, 

Organizatia Patronala a Producatorilor de Energie din Surse Regenerabile din Romania - PATRES, organizatie care astazi 

numara peste 80 de membri cumuland o putere instalata de peste 400 MW a luat act de schimbarile legislative din 

domeniul investitiilor in microhidrocentrale.  

 

Astfel, in perioada in care au fost demarate investitiile in microhidrocentrale pentru productia de energie electrica din surse 

regenerabile nu existau costuri impuse in relatia cu Administratia Nationala "Apele Romane" ("AN Apele Romane"), 

precum chiria albiei minore si o taxa de 1,1 lei/1000 mc pentru apa turbinata (care de altfel a fost majorata 

abuziv de 4,28 ori intr-un singur an, respectiv in anul 2010, de la 0,26 lei/1000 mc). Aceste masuri au modificat 

radical bugetul investitiilor atat in perioada de constructie, cat si in perioada de operare, facandu-le pe multe dintre 

acestea nerentabile.   

 

I. Inchirierea Albiei Minore 

 

In anul 2011 Ministrul Mediului Mediului si Padurilor a emis Ordinul 980 prin care, potrivit art. 2, se instituie obligatia 

microhidrocentralelor de a inchiria albia minora ce se afla in domeniul public al statului si care este administrata de AN 

Apele Romane.  

 

Consideram ca aceste dispozitii ale art. 2 din Ordinul 980sunt nelegale, in special pentru urmatoarele motive: 

 

1. Neconformitatea cu alte reglementari imperative 

 

Solicitam sa se constate faptul ca art. 2 din Ordinul 980 contravine dispozitiilor Legii energiei electrice si a 

gazelor naturale nr. 123/2012 ("Legea Energiei"), art. 12 alin. (4) prevazand ca:  

 

“Exercitarea drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor 

administrativ-teritoriale afectate de capacitatile energetice se realizeaza cu titlu gratuit, pe 

toata durata existentei acestora” (s.n.). 

 

De asemenea, art 14 alin (1) din Legea Energiei contine prevederi in acelasi sens, mentionandu-se ca:  

 

„Dreptul de uz asupra terenului pentru executarea lucrarilor necesare 

realizarii/relocarii/desfiintarii sau retehnologizarii de capacitati energetice se intinde pe durata 

necesara executarii lucrarilor“)  

 

iar alin. (3) arata ca: 

 

”Dreptul de uz asupra terenului pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice 

se intinde pe toata durata functionarii capacitatii, iar exercitarea lui se face ori de cate ori este 

necesar pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii”. 

 

Mentionam faptul ca AN Apele Romane ne obliga sa incheiem contractul de inchiriere si deci sa 

achitam chirie imediat dupa licitatia de atribuire care are loc inainte de emiterea avizului de gospodarire 

a apelor, deci inainte chiar de inceperea efectiva a lucrarilor mentionate la alin. (1) al art. 14 sus 

mentionat, precum si pe toata durata efectuarii acestora. 
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De asemenea, AN Apele Romane a impus semnarea acestui contract de inchiriere inclusiv pentru 

capacitati care erau deja in functiune la data intrarii in vigoare a Ordinului 980, cu toate ca 

Ordinul 980 limiteaza in mod expres aria sa de aplicabilitate la investitiile pentru care urmeaza sa se 

elibereze avizul de gospodarire a apelor, incheierea contractului de inchiriere fiind o conditie sine qua 

non pentru eliberarea acestuia. Astfel, Ordinul 980 nu este aplicabil si pentru microhidrocentralele care 

erau deja in functiune, avand toate autorizatiile necesare, licenta, acreditare, etc. la data intrarii in 

vigoare a Ordinului 980. 

 

Mai mult decat atat, art. 2 din Ordinul 980 contravine si dispozitiilor Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii ("Legea 50"). Astfel, Legea 50 limiteaza cazurile in care 

nu este necesara obtinerea unei autorizatii de construire la anumite situatii specifice, in care construirea 

unei microhidrocentrale nu se incadreaza. In acelasi timp, autorizatiile de construire nu pot fi emise 

decat in baza unui drept real asupra terenului respectiv (cum ar fi drept de superficie, concesiune, 

proprietate, etc.), iar nu in baza unui drept de creanta cum este cel conferit de inchiriere. Prin urmare, 

dispozitiile art. 2 din Ordinul 980 vin in contradictie cu o lege de o importanta fundamentala 

incontestabila. .  

 

2. Comportamentul AN Apele Romane reprezinta un abuz de pozitie dominanta, interzis si sanctionat de 

Legea concurentei  

 

Comportamentul AN Apele Romane reprezinta un abuz de pozitie dominanta, pentru motivele 

prezentate in continuare.  

Potrivit art. 1, alin. (1) din OUG 107/2002
1
, Administratia Nationala „Apele Romane” este institutie 

publica de interes national, cu personalitate juridica, avand ca scop cunoasterea, protectia, punerea in 

valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa, monopol natural de interes strategic, precum si 

administrarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor. 

Printre atributiile AN Apele Romane se numara si administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor 

minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei 

marii, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu.  

OUG 107/2002 a instituit un „mecanism economic specific domeniului gospodaririi durabile a 

resurselor de apa”, care include un ansamblu de contributii, plati, bonificatii, tarife si penalitati 

aplicabile utilizatorilor resurselor de apa. 

Trebuie subliniat ca in privinta exploatarii resurselor de apa, AN Apele Romane actioneaza ca un agent 

economic, care detine o pozitie de monopol pe aceasta piata, fiind, asa cum precizeaza in mod expres 

OUG 107/2002 „operator unic al  gestionarii resurselor de apa. Prin urmare, comportamentul AN Apele 

Romane este supus interdictiilor prevazute in Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificarile si 

completarile ulterioare („Legea concurentei”), interdictii aplicabile intrepriderilor care detin pozitie 

dominanta.  

                                                      
1 Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale Apele Române, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 691 din 20 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare. 
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Astfel, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea concurentei, „ (1) Este interzisa folosirea in mod abuziv de 

catre una sau mai multe intreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata romaneasca sau pe o 

parte substantiala a acesteia”. Legea concurentei enumera exemplificativ o serie de practici care sunt 

considerate abuzive. Dintre acestea, pentru scopul prezentului memoriu, au o relevanta deosebita 

practicile enumerate la lit e) si g) din art. 6, care sanctioneaza ca manifestari ale abuzului de pozitie 

dominanta: 

   e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii 

concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea 

unor preturi majorate consumatorilor interni; si, respectiv,  

   g) exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o alta intreprindere fata de o asemenea 

intreprindere sau intreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativa in conditii echivalente, 

precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor 

conditii comerciale nejustificate. 

 

In opinia noastra, practicile expres interzise de legea concurentei mentionate mai sus reprezinta exact modul de 

manifestare al AN Apele Romane in raport cu societatile care exploateaza MHC.  

In concret, consideram ca, in acest caz, comportamentul abuziv al AN Apele Romane se manifesta in 

legatura cu: 

- stabilirea chiriilor percepute de AN Apele Romane pentru inchirierea albiei minore si  

- stabilirea nivelului contributiei pentru utilizarea resurselor de apa (costul apei turbinate). 

  

In privinta chiriei percepute pentru inchirierea albiei minore, nivelul minim impus este in valoare de 21 

lei/mp (aprox 4,7 euro/mp) pentru captare si 10 lei/mp pentru lucrari,  pret care este extrem de mare 

chiar si in comparatie cu chiriile achitate de catre societatile comerciale din alte domenii de activitate 

sau in comparatie cu pretul de vanzare al unui teren (cu titlu de exemplu, un teren extravilan se vinde in 

medie cu un pret de 5 euro/mp, iar un teren agricol se vinde cu pretul de 0,2-0,45 euro/mp) . 

 

Mai mult decat atat, trebuie subliniat ca acest tarif este stabilit in conditii de monopol si aplicat unor consumatori 

„captivi” (ca societati care exploateaza MHC-uri, nu avem posibilitatea de a nu inchiria sau de a alege de la cine sa 

inchiriem terenurile din albia minora aferente instalatiilor exploatate, etc). In aceste conditii, un astfel de tarif nu poate 

fi stabilit arbitrar, ci trebuie sa aiba la baza studii de impact, studii de piata, sa isi gaseasca justificare in costuri si, 

bineinteles, sa se faca cu respectarea legislatiei in vigoare. De asemenea, un astfel de tarif  trebuie sa fie aplicat de o 

maniera nediscriminatorie (in conditii egale, tuturor societatilor care au in exploatare instalatii de producere a energiei 

electrice din sursa hidro).  

 

Fata de cele de mai sus, facem precizarea ca PATRES evalueaza posibilitatile legale existente pentru sesizarea organelor 

competente sa investigheze si sanctioneze manifestarile anticoncurentiale mentionate. 

 

II. Nivelul contributiei pentru utilizarea resurselor de apa  

 

In data de 02.12.2010 s-a emis HG 1202/2010, prin care  costul apei turbinate se majoreaza de la 0,26/1000 mc la 

1,1 lei/ 1000 mc.  
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PATRES considera HG 1202/2010 ca fiind abuziva avand in vedere urmatoarele considerente principale: 

 

Cresterea taxei de 4,23 ori NU se justifica pe nici un criteriu economic viabil avand in vedere; 

 NU s-a efectuat un studiu de impact asupra producerii energiei electrice din surse regenerabile prin MHC 

din care sa rezulte aceasta crestere de 4,23 ori; 

 Costul apei brute in cazul microhidrocentralelor este nejustificat avand in vedere faptul ca prin turbinare 

apa nu se modifica nici din punct de vedere cantitativ (cantitatea care intra in turbina fiind egala cu cea 

care iese) si nici calitatea sa nu scade, ci din contra: prin turbinare are loc oxigenarea apei; 

 De asemenea, AN Apele Romane nu poate sa invoce taxarea apei brute turbinate de catre 

microhidrocentrale pentru a sustine masuri impotriva inundatiilor, deoarece microhidrocentralele, prin 

simpla lor existenta, reprezinta o masura de protectie impotriva inundatiilor in zona in care sunt 

construite; 

 

Nivelul contributiei pentru apa turbinata in Romania este exagerat de ridicata in comparatie cu taxele din alte state 

membre ale Uniunii Europene. Mentionam ca in majoritatea statelor europene apa bruta folosita de MHC nu se 

plateste (Germania, Finlanda, Irlanda, Suedia, Austria, Cehia, Anglia, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, etc.), iar in 

tarile in care se aplica pretul acesteia este calculat si conceput in functie de o serie de parametri obiectivi precum: 

cadere, debit, raport fata de productia realizata, zona in care se afla situata MHC, etc. scopul sau nefiind acela de a 

spolia o industrie sau de a defavoriza pana la a falimenta o anumita categorie de microhidrocentrale (cele de cadere 

mica si debit mare), ci de a aplica spiritul Directivei 2000/60/CE. 

 

Directiva 2000/60/CE reprezinta directiva cadru apa a Uniunii Europene si a fost actul juridic pe care Guvernul 

sustine ca si-ar fi intemeiat decizia de a majora de 4,23 ori pretul apei brute. Dar, in fapt, aceasta decizie de 

majorare a pretului este profund contrara spiritului si literei acestei Directive, deoarece are drept scop acoperirea 

tuturor cheltuielilor AN Apele Romane, astfel cum rezulta expres din Nota de fundamentare a HG 1202/2010, 

fapt ce contravine flagrant dispozitiilor si scopului Directivei mentionateAtasam prezentei Anexa.1 prin care vom 

argumenta sustinerile noastre. De asemenea anexam prezentei si Hotararea Curtii Europene de Justitie din data de 

11 septembrie 2014 in cauza C525/12 Comisia europena impotriva Republicii Federale Germania, hotarare care 

intareste argumentele noastre.  

 

 Mentionam faptul ca, in urma studiilor si a dorintei de a aplica principiile mai sus enumerate, Ministerul Economiei 

a intocmit si initiat un proiect de modificare a HG 1202/2010, proiect care este blocat inca din aprilie 2013 de 

catre Ministerul Mediului, Apelor  si Padurilor. 

 

Anexa 2 a prezentului memoriu reprezinta o analiza a costurilor cu apa bruta/chiria albiei minore in Uniunea 

Europeana, analiza ce din nou sprijina sustinerile noastre.  

 

De asemenea, la data adoptarii Hotararii Guvernului nr. 1202/2010 privind actualizarea cuantumului contributiilor 

specifice de gospodarire a resurselor de apa, Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri nu a fost 

avizator al proiectului de act normativ, nerespectandu-se prevederile Hotararii Guvernului nr. 561/2009, acest 

minister fiind direct implicat, avand sub autoritate operatori economici carora le sunt aplicate prevederile acestui act 

normativ. Singurul avizator al Hotararii Guvernului nr.1202/2010 a fost ministrul finantelor publice (avem informatii 

in sensul ca acest proiect nu ar fi fost avizat nici de Ministerul Agriculturii si nici de Ministerul Justitiei!). 
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Pe langa cele doua masuri abuzive amintite va punctam in continuare alti factori care au dus la balante financiare 

negative producatorilor E-SRE prin MHC (si nu numai):  

 impozitul pe constructii speciale („taxa pe stalp“) introdus (in acelasi mod arbitrar, fara a se efectua vreun 

studiu de vreun fel) incepind cu ianuarie 2014, conform modificarii Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

aprobat prin H.G. nr. 44/2004 si care are un impact negativ semnificativ asupra investitiilor chiar si in 

conditiile reducerii sale la cuantumul de 1% din totalul bazei de impozitare. Pentru MHC acest impozit 

este si mai impovorator deoarece se aplica constructiilor ce reprezinta pana la 70% din valoarea intregii 

investitii (de exemplu, doar  conductele de aductiune care pot reprezenta peste 50% din valoarea 

investitiei sunt incadrate in grupa 1 de constructii, fiind astfel impozitate) 

 Modificarea cotei obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de 

sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2015 la un nivel de 11,9% fata de 16% cat era initial 

prevazuta.    

 Implementarea Ordinului 78/2014 al ANRE care va crea grave distorsiuni in piata angro de energie electrica prin 

excluderea de facto a producatorilor din surse regenerabile din piata contractelor bilaterale de energie.  

 O.U.G 57/2013 privind modificarea si completarea Legii 220/2008 privind suspendarea acordarii unui 

certificat verde pentru producatorii de energie hidro pina in anul 2017. 

 Platile in „avans“ pentru impozitarea certificatelor verzi  prin 2067/2013 care a modificat punctul 170(1) din 

OMFP 3055/2009 introdus prin OMFP 1118/2012. A.N.R.E. a prognozat un excedent de 5.000.000 de certificate 

verzi pentru anul 2015 pentru care producatorii E-SRE platesc in avans impozite pentru venituri „nevandabile” 

 

Toate „schimbarile regulilor in timpul jocului” prin modificari legislative, H.G. si O.U.G. si coroborat cu :  

 Scaderea pretului mediu de tranzactionare al certificatelor verzi de la 244 RON in 2012 la pretul minim de 130 

RON in 2014. 

 Scaderea pretului la energie pe PZU de la 223 RON in 2012 la 135 RON in 2014 

 Cresterea cheltuielilor de exploatare a MHC. 

vor duce intr-o singura directie: Intrarea in INSOLVENTA a producatorilor E-SRE prin MHC urmat de FALIMENT din 

cauze ce tin exclusiv de masuri guvernamentale arbitrare si necoordonate intre ele, ceea ce este inadmisibil intr-un stat 

de drept. 

 

Consecinte : 

 default bancar de cca. 500 milioane de euro 

 15.000 de someri 

 colectari mai mici din impozite si taxe la stat. 

 descurajarea investitorilor din toate ramurile economiei, din cauza nesigurantei si instabilitatii legislative, a 

necoordonarii masurilor luate,  a luarii de masuri arbitrare, a tolerarii unor abuzuri evidente si bine 

cunoscute =>scaderea PIB, etc  

 falimentarea altor industrii, pe orizontala; 

 subminarea cu intentie a unei industrii in valoare de doua miliarde de euro. 

 

Avand in vedere cele enumerate mai sus va solicitam: 

 Anularea art 2 al Ord. 980/2011, al Ministrului Mediului si Padurilor. 

 Recalcularea si regandirea taxei pentru apa turbinata astfel incat aceasta sa fie in concordanta cu Directiva 

Europeana 60/2000/CE si sa tina cont si de impactul economic produs. 

 

Cu stima, 

Dr. Prof. Univ. Viorel LEFTER 

Presedinte PATRES 



 

 

11 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 



 

 

12 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 



 

 

13 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 



 

 

14 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

 



 

 

15 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

Grup de lucru Ministerul Energiei, 27 octombrie 2015 
 

Acțiunile întreprinse în cadrul grupului de lucru desfășurate la Ministerul Energiei au vizat 

modificări ale Legii 220/2008.  

Cu această ocazie, pentru prima dată, a luat parte la acțiunile grupului de lucru un reprezentant 

al OPCOM.  

Domnul Bogdan Badea, secretar de stat în Ministerul Energiei, a precizat faptul că la 

următoarea acțiune de acest gen vor fi invitați și reprezentanți ai Consiliului Concurenței.  

Domnul Bogdan Badea a deschis dezbaterile cu întrebarea: 

 „S-a resimțit pozitiv în piața de energie modificarea legii prin care li s-a impus furnizorilor să-și 

îndeplinească cota estimată trimestrial ?” 

 Răspunsul a fost negativ deoarece pe piața de energie nu mai există cumpărători, aceștia fiind 

deja prinși în contracte pe termen lung la pachet cu energia electrică, lucru deja cunoscut, ceea ce a 

condus la un mecanism de piață defectuos. Domnul Badea a revenit asupra acestui subiect subliniind 

faptul că este cea mai simplă pentru îmbunătățirea lichidităților pentru că nu necesită modificări 

legislative. S-a stabilit ca până data viitoare atât cei de la OPCOM, cât și ceilalți participanți, să propună 

noi metode de modificare a mecanismului de tranzacționare. Reprezentanții GDF au afirmat că deja 

sunt încheiate contractele și, probabil, dacă pe piața de energie se va afla de această modificare va 

urma un val de contracte pe termen lung.  

A urmat întrebarea evidentă: Cum vor putea fi acestea desființate ?  

Răspunsul la această întrebare a fost dat de domnul Mihai Vultureanu, reprezentând ARmHE, 

care a propus ca Certificatele Verzi (CV) emise după data intrării în vigoare a modificării efectuate să 

intre pe noul mecanism de tranzacționare, iar contractele să rămână fără obiect (cel puțin cele de CV, 

cele de energie electrică se vor desființa de la sine în astfel de condiții). Dl. Badea a subscris și la 

această propunere. De asemenea, s-a constatat faptul că propunerea noastră are și susținerea ANRE 

(fiind în opoziție pe aceasta temă cu reprezentanții de la GDF și CEZ), dar, în mod neașteptat, nu are 

susținerea OPCOM. 

În ceea ce privește majorarea cotei, ANRE susține că aceasta nu se poate face fără modificarea 

Legii 220/2008, astfel încât să fie eliminat paragraful ce impune „menținerea impactului la 

consumator”. Dar acest paragraf nu există. Reprezentantul ANRE a prezentat o deducție în acest sens, 

asupra căreia există nelămuriri, și anume:  

„În momentul de față producția de E-SRE a atins cota pentru 2020, iar legea prevede anumite 

praguri anuale, astfel nu ar exista nicio rațiune ca în 2015 să le impună consumatorilor o cheltuială 

care trebuia atinsă în 2020.”  

Dar s-a verificat, iar pragurile sunt doar până în anul 2013, mai departe stabilirea cotei de 

furnizare îi revine ANRE. Nu reiese clar din textul legii, în mod logic, acea cotă stabilită de ei. Chiar dacă 

putem fi de acord că nu se poate sări direct la cota prevăzută a fi atinsă în 2020, de ce este acum 

aceasta și nu una mai mare cu 1% sau 2% ? 

S-a discutat și posibilitatea menținerii impactului prin alte reduceri din factura de energie 

electrică, spre exemplu, dl. Vultureanu a subliniat faptul că pentru cogenerare se încasează banii fără 
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nicio discuție, indiferent de puterea instalată. „Atunci, de ce în acest caz se poate ? De ce la ei se poate 

și la noi nu ?” 

Tarifele de distribuție au fost doar insinuate, nu pomenite direct. Feeling-ul general este că la 

acest punct, cota, șansele de a se întâmpla vreo îmbunătățire sunt minime cum era, de altfel, de 

așteptat. Tema propusă pentru data viitare referitoare la acest capitol este următoarea: Fiecare 

ramură să-și prezinte RIR-ul real. În acest sens și ARmHE trebuie să pregătească un material pentru a 

răspunde acestui subiect. Se poate aduce astfel în discuție și problema prețului apei, care îi frământă 

pe unii dintre membrii asociației. 

S-a adus în discuție și eliminarea sau cel puțin prelungirea duratei de valabilitate a CV. 

Deoarece ANRE-ul se opune, dl. Vultureanu a intervenit cu următoarea întrebare:  

Care este beneficiul de a menține durata de valabilitate și pentru cine ?  

Domnul Badea a reluat de mai multe ori această întrebare și nu s-a putut indica nici un astfel de 

beneficiu palpabil (ANRE a susținut că apare riscul creșterii prețului la CV, dar dimpotriva: dacă ar fi doi 

ani consecutivi cu producție de E-SRE mică și consum mare și valabilitate CV de un an, în al doilea an 

prețul ar crește). Aceasta nu s-ar întâmpla cu valabilitate nelimitată, deoarece până s-ar epuiza cele 

„mai vechi” ar dura mulți ani, având în vedere generozitatea ANRE în ceea ce privește cota. Tema a 

rămas deschisă pentru data viitoare urmând ca ANRE-ul să precizeze ce riscuri ar aduce desființarea 

duratei de valabilitate a Certificatelor Verzi. 

ANRE a dat asigurări că intrarea în vigoare a legii va veni la pachet cu majorarea cotei, astfel 

încât pentru restul pieței lucrurile să rămână în stadiul de acum și nu mai rău. S-a făcut referire și la 

transferul de surplus către alte state cu deficit E-SRE, întrucât legea prevede această posibilitate și este 

în analiză, dar sunt dificultăți de reglementare din partea Comisiei.  

Discuțiile care fac referire la sistarea schemei de acreditare, nu își mai au rostul, deoarece va 

expira la finele anului viitor, iar proiectele deja în curs nu pot fi oprite (foarte just, ceea ce înseamnă că 

și biomasa putea rămâne să facă parte din echipă). 

S-a făcut referire și la regimul fiscal privind impozitarea CV pentru simplu fapt că s-au primit, 

chiar dacă se vor anula în portofoliu. Dl. Badea susține fără rezerve revenirea la normalitate din acest 

punct de vedere. 

 

În contextul acestei întâlniri s-a adus în discuție și altă practică de pe piața de energie: 

retranzacționarea CV. Mai exact: producătorul cumpără de la furnizor CV cu termen de expirare 

îndepărtat și îi vinde, mai ieftin, CV cu termen de expirare rapid. 

 

În concluzie, se pare că, pentru moment, direcția ne este favorabilă.  

Ne exprimăm speranța că dl. Secretar de Stat Bogdan Badea va menține această linie. 
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Comunicate de presă, 21, 22 octombrie 2015 
ale asociațiilor ce reprezintă investitorii în energia 

regenerabilă din România – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE 
 

   
 
COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 22 Octombrie 

Producătorii de energie din surse regenerabile din România sunt lăsați să moară cu bună știință!  

Două studii independente confirmă colapsul iminent.  

Asociațiile ce reprezintă investitorii în energia regenerabilă din România – RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE s-au 

întâlnit săptămâna aceasta cu reprezentanți ai Ministerului Energiei și ANRE pentru a prezenta rezultatele a două 

studii independente realizate de către POYRY și una din cele patru mari companii de consultanță din România, 

atât pentru a explica din nou autorităților starea de moarte clinică în care se află producătorii de energie 

regenerabilă, cât și pentru a prezenta o soluție viabilă și sustenabilă de menținere a producătorilor de energie din 

surse regenerabile în contextul actual al României ca stat natural înzestrat cu toate resursele necesare asigurării 

unui mix energetic echilibrat, independent și stabil din punct de vedere al securității energetice.  

Astfel, a fost prezentată propunerea industriei cu privire la elementele schemei de suport ce necesită a fi 

corectate în vederea asigurării unui echilibru rezonabil între producătorii de energie electrică din surse 

regenerabilă și consumatorii finali.  

Rezultatele în cifre oglindesc situația dezastruoasă în care se găsesc producătorii de energie regenerabilă. S-a 

demonstrat din nou că noua metodologie de calculare a cotei E-SRE este opacă, complexă, imprevizibilă și 

utilizează o formulă tip “circular”, cu elemente discreționare, făcând imposibilă orice elaborare a unui scenariu de 

piață respectiv a oricărui plan de afaceri coerent.  

Nu mai este timp de așteptat pentru luarea unei decizii normale de salvare a unei industrii împinse voit spre 

faliment!  

În acest sens, evidențiem cifrele și concluziile studiilor  independente: 

 • Pierderea netă totală (la nivel consolidat) a industriei eoliene în anul 2014 a atins                       2,1 Mld. RON.  

 • Scăderi ale valorilor activelor (deprecieri) de 1,5 Mld RON datorită scăderii dramatice a veniturilor în 2014  

 • Diminuarea valorii capitalului propriu cu 30% într-un singur an  

 



 

 

18 Newsletter: Octombrie 2015                                                                                              Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

Studiul efectuat de POYRY asupra nivelului de profitabilitate al parcurilor eoliene din România demonstrează că 

astăzi această industrie este departe de orice idee de profit fiind, dimpotrivă, în pierdere, fapt confirmat de 

intrarea în insolvență a două parcuri eoliene, insolvențe care vor fi din ce in ce mai dese si din ce in ce mai 

importante în anul ce urmează, situație care va afecta masiv atât sectorul bancar cât și restul economiei. 

De asemenea, doar aproximativ 2/3 din certificatele verzi emise în 2014 si 2015 sunt tranzacționate, toate la 

prețul minim si acest lucru nu a făcut altceva decât să distorsioneze în mod negativ atât piața de energie cât și 

piața (inexistenta azi) de certificate verzi. 

Rata de rentabilitate a investiției unui parc eolian a atins în 2014 o valoare de sub 1% și este în continuă scădere. 

Aceeași situație se regăsește azi la toate tehnologiile de producție din sectorul regenerabil.  

Asociațiile au semnalat și faptul că, deși autoritățile române au anunțat atingerea prematură a țintelor asumate 

cu privire la energia produsă din SRE până în anul 2020, au dat ulterior dovadă de incoerență, astăzi încurajând 

viitoare dezvoltări ale capacităților mici de producție remunerate prin tarif reglementat (tip feed-in-tariff) în 

cadrul aceleiași scheme de suport. 

„În acest context tragic pentru o industrie în care s-au investit peste 8 miliarde de Euro considerăm că sunt 

necesare soluții urgente pentru îmbunătățirea situației producătorilor păstrând în același timp un impact 

acceptabil asupra consumatorilor. De asemenea, se impune restabilirea mecanismului de sprijin astfel încât să 

permită vânzarea tuturor Certificatelor Verzi la prețul minim actual, stabilit de lege, pentru a asigura sectorului 

regenerabilelor o remunerație stabilă și evitarea deteriorării în continuare a situației financiare”, susțin unanim 

reprezentații celor patru Asociații.  

În urma întâlnirii din această săptămână, reprezentații Ministerului Energiei au propus amendarea legii și crearea 

a unui grup de lucru interministerial, în vederea modificării legii 220/2008 inclusiv prin notificarea ei catre Comisia 

Europeana ceea ce presupune soluționarea problemei actuale peste 2 ani, din care unul electoral.  

Cu tot respectul cuvenit, această propunere este ca o mângâiere pe creștet înaintea execuției! 

Ce credibilitate mai poate avea Statul român când lasă cu bună știință o întreagă industrie să moară? Ce 

credibilitate mai poate avea actualul Guvern când pare mai preocupat de potențiale noi investiții decât de cele 

existente și care reprezintă bani reali injectați în economie? Investitorii, nu doar din energie ci și din alte domenii, 

nu mai au încredere și nici nu ar trebui să aibă (având în vedere situația producătorilor energie din SRE care, pe o 

schemă de ajutor de stat, sunt împinși cu bună știință în faliment) în politicile statului român.  

În al doisprezecelea ceas, cerem cu insistență să nu se mai amâne luarea unei decizii de salvare a producătorilor 

energie din SRE. Propunerea de amendare a legii exprimată de Secretarul de Stat Bogdan Badea nu face decât să 

amâne cu până la doi ani soluționarea situației, iar această tergiversare în aplicarea de soluții nu va face decât să 

împingă toți investitorii către faliment cu efecte deosebit de grave asupra economiei naționale. De altfel, chiar și 

reprezentanții ANRE au recunoscut ca fără aportul SRE în sistemul energetic național prețul energiei ar urma să 

crească foarte mult. 

Există soluții, există pași ce pot fi făcuți fără să se declanșeze un impact major către consumatorul final. Guvernul, 

ascunzându-se sub imaginea de protector față de consumatorul final omite să vorbească de pierderile reale – 

bani la buget veniți din taxe reale – și potențiale – procese, dosare de arbitraj – cauzate de statusul actual al 

industriei, precum și de avantajele producției de energie din surse regenerabile.  
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Sectorul regenerabilelor nu lovește sub nici o formă în consumatorul final și nici nu dorește să profite de pe urma 

acestuia. Este momentul ca și Guvernul să renunțe la justificarea actelor sale prin teama de reacție a aceluiași 

consumator care – în ultimă instanță – va suferi din pricina acestor acțiuni iresponsabile, în esență prin creșterea 

prețului real al energiei electrice. 

Este nevoie doar de bunăvoință și de acceptarea faptului că România are nevoie de energie regenerabilă în 

securizarea unui mix energetic echilibrat. 

RWEA, PATRES, RPIA și ARmHE  

prin Consultant Relații Publice 

 

Iulia Borșan | Noizz Advisors | e-mail: iulia.borsan@noizzadvisors.com | tel: +40 728 113 477 

Despre RWEA 

RWEA  este o asociație profesională care funcționează ca o organizaţie non-guvernamentală şi care a fost fondată 

în Bucureşti, România, în conformitate cu legea română. Asociația este o entitate voluntară de participanți din 

industria energiei eoliene din România. Aceasta există pentru a promova rolul cuvenit al energiei eoliene în mixul 

energetic din România și, în consecință, pentru a promova o energie curată, sigură și eficientă pentru România.  

Despre PATRES  

Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenarabile din România şi-a început activitatea în 

anul 2014, la iniţiativa unui grup  de producători de energie din surse regenerabile nemultumiţi de desele 

modificări şi necorelări ale sistemului legislativ cu realităţile şi nevoile producătorilor. În momentul de față, din 

organizaţie fac parte  84 de companii - producători de energie din tot spectrul regenerabilelor (solar, eolian, hidro 

şi biomasă), reprezentând companii care au la un loc o putere instalată de peste 500 MW. 

Despre RPIA 

Asociația Industriei Fotovoltaice din România - RPIA fost înființată în martie 2012, cu scopul de a reprezenta 

interesele acestei industrii în creștere rapidă în România, pentru a sensibiliza și de a crea o dezvoltare 

corespunzătoare și mediu de rețea pentru potențialii investitori. În mai puțin de trei ani, asociația a adunat sub 

umbrela sa de membri importante companii active pe piaţa românească PV. 

Despre Asociația Română pentru Microhidroenergie  

ARmHE este persoană juridică română, non-profit, înregistrată conform prevederilor legale; organizație cu 

caracter profesional, neguvernamental, apolitică și fără scop lucrativ, activând în domeniul microhidroenergiei. 

ARmHE este de la înființare, în anul 2008, membră a Asociației Europene pentru Microhidroenergie (European 

Small Hydropower Association – ESHA) și a beneficiat de sprijinul direct al acesteia, ajungând ca în prezent să aibă 

peste 30 de membri colectivi: proprietari de microhidrocentrale, furnizori de echipamente, firme de proiectare, 

firme de consultanță. 

 

mailto:iulia.borsan@noizzadvisors.com
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Întâlnire la Ministerul Energiei, 19 octombrie 2015 
 

În urma întâlnirii la Ministerul Energiei RWEA a pregătit o minută. 

 

Minutes of the meeting at the Ministry of Energy October 19 2015 

 
Date: October 19, 2015 

Participants: 

o Nicolae Bogdan Badea, State Secretary - Energy Ministry joined by Dragos Rosu, Cabinet Director, and 

councillors Anca Bujor, Felicia Răcășanu, Raluca Florescu, Viorel Alicuș, General Director – ANRE 

o Representatives of E-RES industry: RWEA, RPIA, PATRES and ROSHA 

Highlights of the meeting: 

 Secretary of state Badea received at the beginning of the meeting the two studies carried out by Poyry 
(Assessment of the sustainability of the wind industry) and E&Y (Financial position and performance of 
the Romanian wind power sector). RWEA submitted also the document Proposals to improve the 
support scheme for renewable energy 

 RWEA President presented the document Proposals to improve the support scheme for renewable 
energy underlining this one has the support of all the four E-RES associations attending the meeting 

 After the presentation, Mr Badea said the changes to the law 220 were abrupt, and a rapid change of 
the law is necessary 

 For Mr Badea the new law process imposes the creation of a working group-starting with next week- 
then the project of law to be sent and approved by the Parliament in the spring session of 2016 and 
afterwards to wait the approval of EC in Brussels to implement these changes. To this WG must 
participate large electricity consumers (LEC) and Small and Medium Enterprises’ representatives as well, 
beside other market players 

 The GC transfer for LEC to the other consumers creates problems for the rest of the  consumers 
(population and for the Small and Medium Enterprises, area where he is also involved) 

 He said he doesn’t see a possibility to increase the E-RES quota for 2016. On one hand it is not clear in 
the law which is the entity in charge to propose to the Government the E-RES quota (ANRE or the 
Energy Ministry) and he mentioned the E-RES impact for the final consumers is imposed by the law 

 An invitation to the new working group will be sent this week with a request to nominate 
representatives 

In this moment Mr Badea left the room 

 The E-RES representatives underlined that before changing the law it is necessary to increase the E-RES 
quota for 2016, (something which it is possible under the actual legal framework) and that the impact of 
35 lei / MWh is not imposed by the law. 

Mr Alicuș said: 

 ANRE knows the difficult situation of the E-RES industry. ANRE prepared several scenarios to develop 
the new legislation 

 It is necessary to take also in the account the fact that the increase of the E-RES quota will trigger also 
increase of the financial impact 
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 ANRE was informed by the Ministry of Economy that for LEC totalizing almost 9 TWh, there were issued 
approvals to benefit GC cut for the next ten years (Approvals issued between May and September 2015) 

 ANRE is against the idea to exempt LEC to pay all GC from January 1st 2015, because that would involve 
a break of the retroactivity principle stipulated in the Constitution. ANRE is prepared to express this 
point of view in a future Regulation Council  

 This ambiguity of the term representing the point zero of exemption creates also difficulties for the 
suppliers 

 It is not clear what will be the influence of these GC generated by LEC exemption for the E-RES 
producers. These ones will be brought obligatory by the suppliers, and the impact to the final consumer 
(another one than LEC) will increase?, or the impact will be kept at the same level and consequently the 
E-RES producers will sell even smaller quantities of GC? 

 It is also unclear what will  happen with the small capacities under 0.5 MW (FiT) related the financing 
source 

 Mr. Alicus is expecting proposals from the industry, even a legal draft on which Mr. Grecu (Engie) 
comment that a draft can be easily created once the principles are agreed 

Other Comments: 

 Mr. Pop (RWEA) stated that the industry will make public the results of the studies 

 Mr. Martin Moise (PATRES) warned the members of the ministry, that urgent action should be taken, 
otherwise E-RES industry will not survive until the end of 2016 

 Ovidiu Pop highlighted that in Romania an average household pays about 1 euro per month for CV. 

 Mr. Viorel Lefter – PATRES President, has mentioned that although these studies reflect the entire 
industry problems not only the wind ones. 

 

REACȚII ÎN PRESĂ 

Schema suport pentru energia regenerabilă 
Sursa: EvenimentulZilei –   www.evz.ro/schema-de-suport-pentru-energia-regenerabila-amendata.html 

Ministerul Energiei va susţine demararea de proceduri pentru amendarea legii care 

vizează schema de suport pentru energia regenerabilă.  

Acţiunea vine în condiţiile în care unele măsuri ale schemei nu au produs efectele scontate 

pentru investitorii din acest domeniu, a anunţat luni secretarul de stat din Ministerul Energiei, 

Bogdan Badea, într-o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor şi patronatelor din domeniul energiei 

regenerabile, potrivit Agerpres.  

„Unele măsuri ale schemei de suport pentru energia regenerabilă nu au produs efectele 

scontate pentru investitorii din acest domeniu. Am vut astăzi (luni - n.r.) o discuţie extrem de utilă 

cu reprezentanţii acestei industrii. Am decis ca de săptămâna viitoare să facem demersurile pentru 

înfiinţarea unui grup de lucru interministerial care să amendeze cadrul legislativ, având în vedere 

că vorbim de investiţii de 8 miliarde de euro realizate în producerea de energie regenerabilă. Orice 

lege este perfectibilă, important este să luăm măsurile care se impun pentru a regla ceea ce nu 

merge aşa cum ne-am dorit. Asigurarea unui mix energetic echilibrat este unul dintre pilonii care 

stau la baza elaborării Strategiei energetice naţionale, motiv pentru care ministerul Energiei acordă 

atenţie tuturor surselor de producere a energiei electrice”, a declarat  domnul Bogdan Badea.  

La discuţii au participat peste 30 de reprezentanţi ai Asociaţiei Române pentru Energie Eoliană, 

PATRES, RPIA şi ARmHE. 

 

 

http://www.evz.ro/schema-de-suport-pentru-energia-regenerabila-amendata.html
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Working breakfast, Energy Union tour 

 

În urma invitației de participare la Working BREAKFAST inițiată de dna Angela Filote, Șeful 

Reprezentanței Comisiei Europene în România, care s-a defășurat în contextul vizitei dlui Maroš 

Šefčovič, Vice-Președinte al Comisiei Europene, responsabil cu Uniunea Energetică. 

România a fost cea de a 19-a ţară vizitată de vicepreşedintele Comisiei Europene pentru 

Uniunea Energiei în timpul turneului dedicat Uniunii Energiei.  Vicepreşedintele Šefčovič a 

prezentat avantajele Uniunii Energiei în contextul naţional şi a discutat cu membri ai Guvernului şi 

Parlamentului României, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile şi ai sectorului industrial.  

În aceste condiții reprezentanți ai industriei, experţi și societatea civilă s-au întâlnit în 

cadrul Working BREAKFAST care a avut loc în data de 15 octombrie, între orele 08.30-09.45, la 

Hotel Intercontinental, sala Hora, et. 21.  

Joi, 15 octombrie,   Vicepreşedintele Šefčovič a participat și la Forumul 2015 de la Bucureşti, 

în cadrul secţiunii cu tema „Uniunea Energiei, priorităţi energetice regionale concurente, nevoi 

convergente: Care este viitorul Strategiei europene pentru securitate energetică  ?” (deschis 

presei).    

„România va juca un rol esenţial în cadrul Uniunii Energiei, oferind securitate şi 

previzibilitate atât altor state membre ale UE, cât şi ţărilor din afara graniţelor noastre. Consider că 

România va beneficia enorm de existenţa Uniunii Energiei, putându-şi astfel valorifica pe deplin 

potenţialul din punctul de vedere al producţiei de energie din surse regenerabile şi al eficienţei 

energetice”,a declarat vicepreşedintele Šefčovič. 

Uniunea Energiei va asigura Europei energie sigură, ecologică şi la preţuri accesibile. 

Folosirea judicioasă a resurselor energetice, combinată cu lupta împotriva schimbărilor climatice, 

constituie un adevărat impuls pentru crearea de locuri de muncă şi creştere economică, precum şi 

o investiţie în viitorul Europei. 

În întâlnirile sale, vicepreședintele Šefčovič a subliniat următoarele: 

- România este aproape de îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul 2020; 

- exploatarea la maximum a potențialului românesc în domeniul eficienței energetice va 

avea ca rezultat reducerea costurilor, investiții crescute și dezvoltarea anumitor 

sectoare economice (construcții, de exemplu), în paralel cu crearea de oportunități 

pentru crearea de locuri de muncă; 

- România poate continua să joace un rol important în regiune, în special prin 

dezvoltarea gradului de interconectare, acest lucru putând duce la reducerea 

dependenței de Rusia, ca singur furnizor de energie, sau la posibilitatea de a exporta 

supraproducția de electricitate pe piețele europene; 

- sprijinul României este important atât pentru elaborarea și promovarea Uniunii 

energiei, cât și pentru punerea în practică a obiectivelor sale. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic_en
https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/sefcovic_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0080&from=EN
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Energy UNION TOUR BUCHAREST 2015 

 
Mr. Maroš Šefčovič, European Commission Vice-President 

 

Working BREAKFAST 

Joi, 15 octombrie, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Uniunea Energiei, Maroš 

Šefčovič, se va deplasa la București în cadrul Turneului Uniunii Energiei, România fiind cea de 

a 19-a țară vizitată. Vicepreședintele Šefčovič va prezenta avantajele Uniunii Energiei în 

contextul național și va discuta cu membri ai Guvernului și Parlamentului României, precum și 

cu reprezentanți ai societății civile și ai sectorului industrial. 

 

Vicepreședintele Šefčovič va participa, de asemenea, la Forumul 2015 de la București, în 

cadrul secțiunii cu tema „Uniunea Energiei, priorități energetice regionale concurente, nevoi 

convergente: Care este viitorul Strategiei europene pentru securitate energetică?” (deschis 

presei). 

 

 

„România va juca un rol esențial în cadrul Uniunii Energiei, oferind securitate și 

previzibilitate atât altor state membre ale UE, cât și țărilor din afara granițelor noastre. 

Consider că România va beneficia enorm de existența Uniunii Energiei, putându-și astfel 

valorifica pe deplin potențialul din punctul de vedere al producției de energie din surse 

regenerabile și al eficienței energetice”,a declarat vicepreședintele Šefčovič anterior vizitei. 

 

 

Uniunea Energiei va asigura Europei energie sigură, ecologică și la prețuri accesibile. 

Folosirea judicioasă a resurselor energetice, combinată cu lupta împotriva schimbărilor 

climatice, constituie un adevărat impuls pentru crearea de locuri de muncă și creștere 

economică, precum și o investiție în viitorul Europei. 

 

 
Sursa: Comisia Europeană 
www.ec.europa.eu/romania/news/agenda/08102015_vizita_vicepresedinte_maros_sefcovic_ro.htm 

www.ec.europa.eu/romania/news/16102015_romania_putere_regionala_domeniul_energiei_ro.htm 

 

http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm#tour
http://www.bucharestforum.ro/events/newsilkroad/bucharest-forum-2015
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
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Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA - puncte 
de vedere ale dezvoltatorilor, investitorilor, 
proiectanţilor, furnizorilor de echipamente. 

 Poziţie comună a proprietarilor de 
microhidrocentrale relativ la legislaţia specifică” 
 

După cuvântul de început dl. Bogdan Popa a prezentat 

câteva aspecte legate de „Starea microhidroenergiei astăzi în 

România și în Europa”. Referitor la modul de abordare a 

problemelor cu care se confruntă proprietarii de centrale 

hidroelectrice și nu numai, s-a precizat faptul că: 

La nivel național 

toată lumea recunoaște problemele dar ridică din 

umeri când vine vorba de soluții 

La nivel european (CE) – direct și prin ESHA 

câtă vreme România îndeplinește ținetele 

„problemele” interne trebuie rezolvate intern 

În continuare amintim activitățile de lobby ale ARmHE la 

nivel național și european din ultima perioadă: 

Comisia pentru industrii din Parlamentul României 

Ministerul mediului 

Departamentul pentru energie 

ANRE 

Consiliul Concurenței 

Colaborare, poziții comune – cu alte asociații din 

domeniul SRE, respectiv: RWEA, RPIA; PATRES 

Notificări la CE susținute de ESHA 

În cadrul Mesei Rotunde dl. Ștefan Frangulea a prezentat 

pachetele de microhidrocentrale deținute de Hidroelectrica 

ce au fost propuse pentru sesiunea de licitație care va avea 

loc pe data de 23-26 noiembrie 2015. Planul de reorganizare a 

societății Hidroelectrica a vizat scoaterea la licitație a 

grupurilor preluate prin Hotărârea de Guvern nr. 554 din 30 

mai 2002 privind trecerea centralelor hidroelectrice din 

patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei 

Electrice și Termice Termoelectrica, al Societății Comerciale 

de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica și al 

Societății Naționale Nuclearelectrica în patrimoniul Societății 

Comerciale de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica. 

 

 

 

 

 

În perioada 15 - 18 octombrie 

2014, a avut loc cea de-a 

patra ediție a  

Târgului Internațional 

ExpoEnergiE 

care reprezintă un punct de 

reper al tendințelor din 

industrie, prezentând soluții 

inovative. 

 

Pe durata celor patru zile, pe 

lângă vizionarea produselor 

și echipamentelor expuse, 

specialiștii în domeniu au 

putut participa la 

conferințele, seminariile și 

workshop-urile 

 pregătite de Romexpo și 

partenerii săi. 
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Dl. Mihai Vultureanu a adus în discuție Disfuncționalitățile generate de mecanismele de 

tranzacționare a certificatelor verzi. 

Pe baza acestui subiect au fost prezentate Interesele producătorilor de ESRE în momentul de 

față, care a generat discuții aprinse și controverse în rândul participanțior la masa rotundă. S-a adus în 

discuție faptul că producătorii care sunt și furnizori doresc să se ridice cota de către ANRE (probabil 

pentru că la actuala cotă ei nu reușesc să-și plaseze toate CV, iar diferențele nu au cui să le vândă). 

Aceștia preferă o piață care permite tranzacții bilaterale deoarece aceasta le permite să-și plaseze 

propriul pachet de CV către propriile firme de furnizare și pot apela la terți doar pentru a regla 

diferențele: 

       - surplusul de CV al producătorului (în cazul în care CV ale producătorului sunt mai multe 

decât cele necesare pentru furnizor); 

       - invers, minusul de CV ale furnizorului în cazul în care CV realizate ca producător sunt 

insuficiente pentru necesarul la furnizor.  

Probabil chiar acest interes al producătorilor-furnizori (dintre care cei mai importanți au și 

calitatea de distribuitori – o capacitate de lobby impresionantă) explică apariția pieței de contracte 

bilaterale pentru CV.  

 

Piața bursieră poate să asigure vânzarea CV în condiții echitabile, astfel producătorii              

non-furnizori ar trebui să-și concentreze toate forțele pentru revenirea la o piață bursieră. 

 

  În cadrul Mesei Rotunde au participat și reprezentanți ai: Steinberg, Uzinsider General 

Contractor SA, Ruxpro, Luxten, Romenergo Hidro, Voith, SES. 
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A VIII-a Conferință Internațională: MICROHIDROCENTRALE în România,  
18 noiembrie 2015, RENEXPO, Sala Palatului. Organizator: REECO 

 

Vă reamintim faptul că, în prezent, sunt acceptate idei de prezentări pentru cea de-a 

VIII – a Conferință Internațională – Microhidroecentrale în România 

Nu pierdeți această ocazie și împărtășiți cu colegii din industrie ideile Dvs.  

PE SCURT 

Locație: 

  

Sala Palatului București 

Str. Ion Câmpineanu, Nr.28, Sectorul 1, București 

  

Grup Ţintă: Operatori de microhidrocentrale, planificatori și consultanți, 

furnizori de energie și investitori, finanțatori, reprezentanți din 

știință și cercetare, ingineri, asociații, autorități 

locale/administrație publică locală 

  

Descrierea și scopul evenimentului 

  

Scopul evenimentului este de a aduce împreună toți actorii, 

companiile și persoanele fizice implicați și / sau interesate în 

sectorul de Microhidrocentrale (SHP). 

Conferința va acoperi toate aspectele sensibile legate de: 

legislație, SHP de dezvoltare, tranzacții cu SHP (de la proiecte 

Greenfield cu utilizare doar a apei la proiecte care au autorizație 

de construcție și de funcționare a instalațiilor), tehnici și 

tehnologii noi, probleme legate de dezvoltarea și operarea de 

SHPs.  

La finalul conferinței, participanții vor avea o imagine mai clară 

asupra sectorului de microhidrocentrale în România. 

 

Limba: Engleză/Română 

  

Organizator: REECO RO EXPOZIŢII SRL 

B-dul Revoluției, Nr.96, apt.4, Arad   

Tel: +40-257230919 

Fax: +40-257230998 

E-mail: info@reeco.ro 

http://www.salapalatului.ro/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAsffdp/sp');
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În continuare redăm prima înștiințare și Call for Paper pentru  

A VIII-a Conferinţa Internaţională: Microhidrocentrale în România.  

 

09:00 
  

Înregistrare și cafea de bun venit  

10:00 
  

Cuvânt de bun venit 
Johann-Georg RÖHM, CEO REECO GmbH International, Germania  
 

 
  

Sesiunea I: 
Cadrul politic și legislativ de reglementare, potențialul existent şi problematici 
de mediu 

   

10:05 
  

Cadrul politic și legislativ 
Elena POPESCU, Director general Departamentul pentru Energie, Ministerul Energiei, 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, România*  
 

 Cadrul de reglementare 
Zoltan NAGY-BEGE, Membru al Comitetului de Reglementare din cadrul ANRE, România 
  

 Gradul viitor de dezvoltare a sectorului MHC în România 
Ștefan FRANGULEA, Manager HIDROELECTRICA, România 

11:00 
  

Ceremonia de deschidere - RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE 

 
  

Sesiunea II:  
Planificare, Finanțare, Investiții 

   

11:30 
  

Microhidroenergia - de la oportunitate la realitate 
Ing. George CONSTANTIN, ROMELECTRO, România  
 

 Planificare de succes, concept și dezvoltare 
NN, ISPH, România*  
 

 Oportunități și bariere 
Prof. univ. Bogdan POPA, Președinte Asociația Română pentru Microhidroenergie-
ARmHE, România  
 

 Implementarea Directivei Hidro UE în România - experiențe și previziuni 
NN, Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, România*  
 

 Aspecte importante de mediu 
Agenția de Mediu, România*  
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 Programe educaționale 
NN, Universitate, România*  
 

 Finanțarea proiectelor de hidroenergie - Programul Rondine pentru energia 
regenerabilă în România, finanțat prin Granturile SEE 
Paul ȘERBĂNESCU, Șef Birou Strategii Programe, Administrația Fondului de Mediu, 
România  
 

12:30 
  

Tur ghidat 
Prof.univ. Romeo SUSAN-RESIGA, Universitatea POLITEHNICĂ din Timișoara, România  
 

13:15 
 

Prânz/Networking 

 Sesiunea III: Modele noi de turbine, instrumente tehnice existente, 
modalități de reducere a costurilor, automatizare, cele mai bune exemple 
practice 

   

15:15 
  

Turbine hidraulice care să corespundă cerințelor și restricțiilor de mediu: - cu domeniu 
extins de operare și cu randamente ridicate și nivele de vibrații scăzute - cu durată 
crescută de utilizare și intervale de mentenantă lărgite NN* 
  

 Utilizarea turbinelor pe principiul Șurubului Arhimedian în producerea energiei 
electrice în microhidrocentrale 
Jan DROST, Spaans Babcock, Olanda 
 

 Alte tematici propuse spre discuție: 
 
- Modernizarea și prelungirea duratei de viață a instalațiilor hidroelectrice existente 
- Producția de microhidrocentrale necostisitoare 
- Producția de sisteme digitale îmbunătățite pentru reducerea eficientă a costurilor și 
  funcționarea eficientă a centralelor, întreținere și recuperare de energie 
- Utilaje hidroenergetice 
- Reabilitarea microhidrocentralelor 
- Sisteme de operare și mentenanță 
- Siguranța centralelor electrice 
- Sisteme inteligente de măsurare și control 
- Distribuție de energie și echipament de stocare 
  

16:30 
  

Întrebări și concluzii 
  

17:00 
  

Finalul conferinței 
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Buletinul Informativ „Mesagerul Energetic” 
Vă informăm că a apărut numărul 167 / octombrie 2015 al Buletinului Informativ „Mesagerul Energetic”.  
Acesta poate fi citit sau descărcat de la link-ul:             http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/ME_167_full_res.pdf   

Cuprins: 

  Editorial 

      Ameninţarea schimbărilor climatice determină utilizarea preferenţială a gazelor naturale faţă de petrol şi 

cărbune 
  Politici energetice: 

       Către o Uniune Energetică Europeană (interviu cu dl. Dominique Ristori, Director General pentru Energie)  
       Participarea României la Programul European de Fuziune 
      Centrul actual de interes al politicii energetice europene 

  Din energetica UE 

       Realizarea noii pieţe a energiei electrice pentru Uniunea Europeană 
  Din activitatea Consiliului Mondial al Energiei: 

       Un nou Raport al CME: creşterea bruscă a hidroenergiei – dublare până în 2050 
  Din activitatea CNR-CME: 

       Conferinţa „Stadiul actual al industriei internaţionale de ţiţei şi gaze (upstream)”. Sinteza 

evenimentului – Dr. ing. Alexandru Pătruţi, Consilier CNR-CME 
       Conferinţa „Istoria echipamentelor electromecanice româneşti utilizate în forajul marin şi terestru”. 

Sinteza evenimentului – ing. Cornelia Popescu, ICPE ACTEL 
       Al VI-lea Congres Balcanic Minier BALKANMINE 2015. Sinteza Evenimentului – Prof.univ.dr.ing. 

Nicolae Iliaş, Universitatea din Petroşani 
       Pachetul de servicii pentru Calitatea de partener oficial al evenimentelor anuale organizate de CNR-

CME 
Partenerii oficiali ai evenimentelor organizate de CNR-CME în anul 2015: CEZ 

Romania, GSP, ROMELECTRO 
  Seniorii Energiei: 

       Dialog de suflet cu dl. ing. Viorel GAFIŢA, Preşedinte SC Romelectro SA - Prof. Elena Ratcu, 

Consilier CNR – CME 
  Noi Suntem Viitorul Energeticii Româneşti 

       Declaraţia VLER adoptată la Workshop-ul „Viziunea VLER privind Strategia Energetică a României 

2015-2035” 
  Info CNR-CME 

       Prezentarea de lucrări originale ale membrilor CNR-CME: „Seniorii energiei – Dialoguri de suflet” –   

ing. Victor Vernescu, Consilier CNR-CME 

       RAILF Romcontrola 2015, 14-17 octombrie 2015, ROMEXPO. Detalii: www.railf.ro 
       Expo-Conferinţa „Smart Cities of Romania”, 21-22 octombrie 

2015. Detalii: www.romaniasmartcities.ro/ro/ 
       Conferinţa Internaţională Energie-Mediu CIEM 2015, ediţia a VII-a “Clean and Safe Power”, 22-23 

octombrie 2015, Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iaşi. Detalii: http://ciem2015.energ.pub.ro/   
       Romania Gas Conference, ediţia a VII-a, 11-12 noiembrie 2015.   

Detalii: http://romaniagasconference2015.blackseaevents.com/  

       Energy Oscars 2015, 3 decembrie, Biblioteca Naţională, Bucureşti. Detalii: http://oscars.energynomics.ro 

DIVERSE 

http://www.cnr-cme.ro/mesagerul/ME_167_full_res.pdf
http://www.cez.ro/
http://www.cez.ro/
http://www.cez.ro/
http://www.gspoffshore.com/
http://www.romelectro.ro/
http://www.railf.ro/
http://www.romaniasmartcities.ro/ro/
http://ciem2015.energ.pub.ro/
http://romaniagasconference2015.blackseaevents.com/
http://oscars.energynomics.ro/
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Flyer – Small Hydropower for Sustainable Development 
 

Vă prezentăm programul de masterat  
Small Hydropower for Sustainable 

Development 
 dezvoltat pentru învățământul la distanță.  

 
Acesta reprezintă o alternativă a 

cursurilor online ce se va desfășura 
începând cu luna martie a anului 2016 fiind 
o oportunitate pentru dezvoltarea unor 
proiecte variate și inovatoare pe parcursul 
celor 4 semestre. 

 
În continuare vă prezentăm câteva 

detalii despre acest program. 
 
Pentru mai multe informații puteți să 

accesați site-ul asociației și să descărcați 
prezentarea programului de masterat.  

 

Flyer -  Master’s degree program 
  

 

 

http://www.asociatiamhc.ro/wp-content/uploads/2015/10/Small-Hydropower-for-Sustainable-Development_Flyer-1.pdf
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Diverse – briefing 

o „Până în anul 2050, România şi-ar putea acoperi 84% din necesarul energetic din surse alternative, 

dar numai cu condiţia ca tranziţia să se facă prin eforturi şi angajamente politice la nivel decizional 

înalt, susţine organizaţia de mediu Greenpeace, într-un comunicat de presă. Ne dorim ca investiţiile 

în surse curate de energie şi în reducerea consumului să devină un fenomen extins în întreaga ţară, 

la toate nivelurile: de la echiparea gospodăriilor, la cea a instituţiilor şi companiilor. Cu cât vor fi mai 

multe astfel de investiţii, cu atât ele vor fi mai accesibile şi mai uşor de implementat. Este important 

să arătăm că etapa de pionierat se apropie de final şi că terenul pentru investiţii la scară largă este 

deja pregătit, precizează dl. Ionuţ Cepraga, coordonator de campanii Greenpeace România.” 
Sursa: FocusEnergetic, 27 octombrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/84-din-necesarul-de-energie-din-surse-alternative-29638.html.) 

o În data de 23 octombrie 2015 la Sinaia a avut loc Masa Rotundă: Perspectivele tinerilor în domeniul 

energetic românesc care s-a desfășurat în cadrul evenimentului Conferința Națională și Expoziția de 

Energetică – CNEE 2015, iniţiată şi promovată de SIER, organizată o dată la doi ani, deschisă 

specialiştilor din domeniul energetic. 
Surse: SIER, 23 octombrie 2015 – (www.cnee2015.sier.ro/conferinta.php)  

Energynomics - (http://www.energynomics.ro/ro/eveniment/masa-rotunda-perspectivele-tinerilor-in-domeniul-energetic-romanesc) 

o „Industria regenerabilelor din România, când prinț când cerșetor. Cu toate că nu am asistat încă la 

nici un faliment, așa cum se întâmplă și în alte domenii economice unde investițiile au luat-o 

înaintea cererii, situația industriei regenerabile nu este una tocmai de invidiat, dacă ne raportăm la 

cum a început și cum a eșuat aproape exclusiv în urma unor decizii administrative și politice.” 
Sursa: EnergyCenter, 22 octombrie 2015 - (www.energy-center.ro/actualitate-news/industria-regenerabilelor-din-romania-cand-

print-cand-cersetor) 

o „România joacă un rol foarte important pe piaţa energetică din regiune şi cu siguranţă îşi va 

consolida rolul de hub energetic regional al Europei de Sud-Est şi al Balcanilor de Vest, a afirmat dl. 

Maroš Šefčovič, vicepreşedinte al Comisiei Europene (CE), responsabil pentru Uniunea Energetică, 

într-un interviu. Acesta a subliniat că au fost adaptate directivele privind ajutoarele de stat pentru 

energie din surse regenerabile, astfel încât să existe o abordare mult mai armonioasă a modalităţii 

în care este susţinută producţia de energie din surse regenerabile.” 
Sursa: FocusEnergetic, 16 octombrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/vicepresedinte-ce-romania-isi-va-consolida-rolul-de-hub-

energetic-regional-29412.html) 

o „Strategia energetică a României nu va fi gata în această toamnă, dar pilonul central al acesteia 
este securitatea energetică, a declarat, joi, ministrul Energiei, Andrei Gerea, la Bucharest Forum. 
Deocamdată am reuşit să aducem aproape de finalizare încă două capitole. Vor fi puse în dezbatere 
publică. Am reuşit să finalizăm caietul de sarcini pentru atragerea consultantului pentru restul de 
material şi sperăm ca într-un timp cât mai scurt, se lucrează la el, nu pot să apreciez în acest 
moment (când va fi gata n.r.). Noi am dori să finalizăm în această toamnă, dar nu va fi posibil, iar 
dorinţa noastră este să avem un material de calitate studiat şi nefiind presaţi în mod imediat de a o 
finaliza, a mai afirmat domnul ministru.” 
Sursa: Capital, 15 octombrie 2015 - (www.capital.ro/gerea-strategia-energetica-a-romaniei-nu-va-fi-gata-in-aceasta-toamna.html) 


