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Microhidroenergia în România
Acţiuni ARmHE:
 Masa Rotundă: MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale dezvoltatorilor,
investitorilor, proiectanţilor, furnizorilor de echipamente. Poziţie comună a
proprietarilor de microhidrocentrale relativ la legislaţia specifică,
15 octombrie 2015, ROMEXPO
 A VIII-a Conferință Internațională: MICROHIDROCENTRALE în România,
18 noiembrie 2015, RENEXPO, Sala Palatului. Organizator: REECO
 Scrisoare comună asociaţii din domeniul SRE către Comisia Europeană

Diverse:
 RENEXPO SARAJEVO, 4 – 5 noiembrie 2015
 Cine este ultimul „băiat deștept” din energie, Jurnalul
 „Mediafax Talks about Energy” ediția a XIV-a: Energia – oportunitate pentru
dezvoltarea României, 17 septembrie 2015
 8th Energy Day Brașov, 29 septembrie 2015
 INTERREG - The Danube Transnational Programme
 INTERREG Europe
 Diverse - briefing
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Microhidroenergia în România
Dezvoltarea proiectelor de microhidrocentrale în România se află într-o situație critică
determinată de un cadru legislativ instabil și de inventarea continuă de taxe pentru cei şi aşa sufocaţi !
Toate acestea duc la stagnarea investițiilor în microhidrocentrale și pierderea interesului investitorilor.
În Strategia energetică a României pentru perioada 2007 – 2020, actualizată pentru perioada
2011 – 2020 este prezentată situația centralelor hidroelectrice la sfârșitul anului 2009, respectiv o
putere instalată de 6450 MW, corespunzând unei producţii de energie electrică pentru anul hidrologic
mediu evaluată la 17340 GWh/an.
În funcție de costurile de utilizare şi volumul de resurse, la acel moment, centralele
hidroelectrice, inclusiv microhidrocentralele, au fost considerate unele dintre cele mai convenabile
surse regenerabile. Pentru susţinerea producerii energiei electrice din resurse energetice regenerabile,
din anul 2005 a fost stabilit un mecanism de promovare bazat pe certificate verzi, prin care furnizorii
achiziţionează certificate în cote obligatorii, proporțional cu volumul de energie electrică vândută
consumatorilor.
Pe site-ul Transelectrica, la secțiunea Piața certificatelor verzi, sunt date informații despre
unitățile de producție ce sunt calificate pentru obţinerea de certificate verzi, actualizate periodic.
Prin prelucrarea datelor despre unitățile de producție, din fișierul publicat la data de
28.01.2015, a rezultat un număr de 418 microhidrocentrale cu o puterea instalată de 584 MW (sursa:
Transelectrica). Fișierul publicat la data de 25.08.2015 prezintă o creștere a numărului de
microhidrocentrale, acestea ajungând la un număr de 423 MHC-uri cu o putere instalată de 588 MW.
La aceste valori s-au adăugat din baza de date a ARmHE și microhidrocentralele deținute de
Hidroelectrica dar care nu au fost listate în unitățile de producție, rezultatul este prezentat pe prima
pagină a site-ului Web al asociației.

© ARmHE

www.asociatiamhc.ro
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Acțiuni ARmHE
Masa Rotundă: „MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale dezvoltatorilor,
investitorilor, proiectanţilor, furnizorilor de echipamente.
Poziţie comună a proprietarilor de microhidrocentrale relativ la legislaţia
specifică”, 15 octombrie 2015
ARmHE are plăcerea să vă invite la evenimentul organizat cu ocazia celei de-a cincea ediții a
ExpoEnergieE care se va desfășura în Pavilionul C1 din cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO în
perioada 14 – 17 octombrie 2015. În cadrul târgului sunt așteptați producători și distribuitori de
energie convențională, energie regenerabilă, tehnologii și echipamente pentru industria de petrol și
gaze naturale. Reunind cei mai importanți jucători de pe piață, care expun produse și tehnologii de
ultimă oră este o bună oportunitate pentru vizitatori să cunoască mersul pieței actuale, de a negocia
direct cu furnizorii, chiar și de a achiziționa produse și servicii.
Este un bun prilej de a reuni experți din domeniul hidroenergetic, dar mai ales proprietarii de
microhidrocentrale care, în ultima perioadă s-au confruntat cu numeroase probleme cauzate de
schimbările legislative și petiții inițiate de către organizațiile de mediu.

Vezi prezentarea evenimentului
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INVITAŢIE
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie – ARmHE şi ROMEXPO, în cadrul
„ExpoEnergiE 2015 Târg Internaţional de Energie Regenerabilă, Energie Convenţională, Echipamente
şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze Naturale”,
au plăcerea să vă invite la lucrările Mesei Rotunde:

MICROHIDROENERGIA - puncte de vedere ale dezvoltatorilor, investitorilor,
proiectanţilor, furnizorilor de echipamente.
Poziţie comună a proprietarilor de microhidrocentrale relativ la legislaţia specifică
care va avea loc
joi, 15 octombrie 2015, ora 10, în Bucureşti, Complexul Expoziţional ROMEXPO, Pavilionul C1.
ARmHE este o asociaţie juridică română, non-profit, care promovează energiile regenerabile, cu accent
pe microhidroenergie – energia produsă în microhidrocentrale.
ROMEXPO S.A. este liderul industriei româneşti de târguri şi expoziţii, îmbinând tradiţia cu experienţa
şi calitatea de nivel internaţional, toate în beneficiul clienţilor săi.
Masa Rotundă este organizată în cadrul „ExpoEnergiE 2015 Târg Internaţional de Energie
Regenerabilă, Energie Convenţională, Echipamente şi Tehnologii pentru Industria de Petrol şi Gaze
Naturale”, ce va avea loc între 14 şi 17 octombrie 2015 (http://www.eee-expo.ro/).
Masa rotundă este fără taxă de participare.

Persoanele, reprezentanţi al unui producător de energie în MHC, care doresc să-și exprime
punctul de vedere, în conformitate cu subiectul mesei rotunde, sunt invitate să se înscrie prin e-mail la
adresa: bogdan.popa@rosha.ro.
ARmHE doreşte să atingă aspecte legate de: plata apei, chiria pentru suprafeţele ocupate în albia
minoră, certificate verzi, impozitul pe construcţii speciale, tariful fix etc.
Sponsorii care doresc să susțină asociația și să contribuie la buna realizare şi desfăşurare a Mesei
rotunde, vor beneficia de publicitate, prin pliante şi mape de prezentare în sala în care se va organiza
Masa rotundă. De asemenea beneficiază de postarea de bannere pe website-ul asociaţiei.
Sponsorii vor putea lua legatura cu reprezentanţii ARmHE prin
E-mail: office@rosha.ro, Telefonic: 0720528266
Considerăm că membrii asociației, proprietarii de microhidrocentrale precum și toți cei interesați
de domeniul microhidrocentralelor trebuie să participe la această Masă rotundă care are ca scop
elaborarea unei modalități de lucru / comunicare prin care ARmHE să reprezinte opinia fiecăruia dintre
membrii săi și, mai mult, a fiecăruia dintre cei afectați de incoerențele legislative: proprietarii de
microhidrocentrale !
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A VIII-a Conferință Internațională: MICROHIDROCENTRALE în România,
18 noiembrie 2015, RENEXPO, Sala Palatului. Organizator: REECO
Ajunsă la a opta ediție, Conferința Internațională: Microhidrocentrale în România va avea loc în
data de 18 noiembrie a.c. la Sala Palatului în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE.
Obiectivul târgului este cel de vector în accelerarea progresului și promovarea în viitor a
investițiilor în energii regenerabile și eficiență energetică, având drept finalitate reducerea emisiilor de
CO2 și „an de an, punctul de întâlnire pentru jucători cheie !”
O serie de companii naționale și internaționale vor expune împreună cu întregul lanț valoric
(producători, furnizori de servicii, reprezentanți din educație, cercetători, network etc.) diverse
produse pentru a acoperi cele mai variate și relevante tematici energetice.
RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE este platforma României unde jucătorii cheie își promovează
afacerile, prezintă tendințe și inovații pentru a fi o voce în societate. Cu peste 100 de prezentări în
cadrul conferințelor, workshop-urilor și forumurilor, târgul va reuni experți și persoane cu putere de
decizie care se vor întâlni pentru a împărtăși inovații promițătoare, tendințe viitoare, cele mai noi
tehnologii și soluții obținute din practică.
În cadrul conferinței, mai mulți experți, reprezentanți din economie, politică și cercetare, vor
oferi participanților soluții și idei de viitor. Partea de expoziție va pune la dispoziția vizitatorilor
numeroase contacte și va facilita schimburi de opinii și transfer de cunoștințe.
Succesul tematicii de microhidroenergie din cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE este o
dovada incontestabilă că interesul investițiilor în acest domeniu în România rămâne în continuare
ridicat. REECO International este partenerul de încredere care împărtășește informații, unește
investitori și crează platforma ideală de business în sectorul microhidroenergiei prin reunirea tuturor
jucătorilor cheie în cadrul târgului, conferințelor și evenimentelor conexe.
Abordările teoretice, dezvoltarea de noi tehnologii precum și exemplele practice, merg mână în
mână. Este evident faptul că succesul se bazează pe abordările inovatoare și soluțiile tehnice și devine
vizibil doar în cazul în care toți actanții implicați își unesc eforturile și cunoștințele.
Conferința este cea mai bună oportunitate de a vă prezenta proiectul inovativ pe piața din
România, de a întâlni oameni noi din industrie și de a vă pune la curent cu noile evoluții tehnologice
direct de la experții din domeniu!
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.
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Conferința prezintă cele mai noi evoluții și soluții: îmbunătățiri considerabile în producție,
eficiență, fiabilitate și disponibilitate sunt factori convingători pentru modernizarea unei
microhidrocentrale.
În cadrul conferinței, mai mulți experți, reprezentanți din economie, politică și cercetare, vor
oferi participanților soluții și idei de viitor. Partea de expoziție va pune la dispoziția vizitatorilor
numeroase contacte și va facilita schimburi de opinii și transfer de cunoștințe.

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
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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 MicrohidroenergieARmHE, 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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Scrisoare către Comisia Europeană
Comisarul European pentru Energie, Dl. Marcoš Šefčovič, va fi în București în zilele de 15 și 16
octombrie 2015 (http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm#tour).
În acest sens şi în spiritul promovat în ultima vreme, asociaţiile din domeniul SRE: RWEA,
PATRES, RPIA, ARmHE - au hotărât să organizeze o întâlnire cu Dl. Marcoš Šefčovič.
A fost trimisă la Bruxelles o scrisoare comună semnată de reprezentanții asociațiilor.
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Diverse
RENEXPO SARAJEVO, 4 – 5 noiembrie 2015
Sursa: Renexpo BiH – www.renexpo-bih.com/index.php?id=7&L=1
În perioada 4 – 5 noiembrie 2015 va avea loc cel de-al doilea Târg Internațional RENEXPO® BiH,
la Sarajevo. Avem plăcerea de a vă prezenta câteva detalii despre acest eveniment.
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Cine este ultimul „băiat deștept” din energie, Jurnalul
Sursa: Jurnalul
www.jurnalul.ro/bani-afaceri/economia/statul-roman-ultimul-baiat-destept-din-energia-696464.html

Într-un articol publicat pe site-ul celor de la Jurnalul în data de 16 septembrie a.c. se prezintă o
sinteză a problemelor apărute în domeniul hidroenergetic din cauza taxelor prea mari și nejustificate
cu care se confruntă producătorii de energie ce dețin centrale hidroelectrice.
În continuare spicuim câteva pasaje din articolul elaborat de domnul Adrian Stoica:
„Taxarea apei uzinate de către Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) este un subiect
controversat de ani de zile. Deşi prezentanţii companiei Hidroelectrica, cel mai mare producător de
energie hidro, şi cei ai Asociaţiei Române pentru Microhidrocentrale cer renunţarea la ea sau, cel puţin,
să se facă o diferenţiere a taxării, cei de la Ministerul Mediului refuză orice concesie.
Microhidrocentralele taxate de două ori
Impunerea acestei taxe ridică probleme serioase şi microhidrocentralelor. Potrivit lui Bogdan Popa,
preşedintele Asociaţiei Române pentru Microhidrocentrale care reuneşte circa 600 de mici producători,
acestea plătesc echivalentul a 0,26 euro/1000 metri cubi de apă turbinată. Ca şi cum această taxă nu
ar fi fost suficientă, Administraţia Naţională Apele Române le mai percepe acestora o taxa pentru
utilizarea albiei râurilor ( pentru suprafaţa ocupată în albia primară). Taxa este echivalentul a 5 euro pe
metru pătrat/lună.
Producătorii de la şes dezavantajaţi
Cei mai dezavantajaţi de taxa pentru apa uzinată sunt proprietarii microhidrocentralelor de la şes, unde
căderea de apă este mică, deşi debitul este mare, drept pentru care trebuie uzinate cantităţi mari de
apă pentru a obţine aceeaşi producţie ca în cazul microhidrocentralelor de la munte.
„Producătorii din zona de câmpie sunt în pragul falimentul din cauza acestei taxe. Pe de altă parte,
vorbim de protecţia mediului, de interzicerea construcţiilor în arii protejate, dar prin taxarea
nediferenţiată a apei uzinate, statul îi împinge pe investitorii să se ducă exact spre aceste zone”, susţine
reprezentantul Asociaţiei Române pentru Microhidrocentrale.
Apa, mai scumpă ca materia primă
Nici complexurile energetice nu stau mai bine, acestea plătind chiar de mai multe ori apa. Cum ele
funcţionează cu mai multe grupuri energetice, plătesc apa pentru fiecare grup, ceea ce face ca apa să
reprezinte peste 2% din costul energiei produse pe bază de cărbune. La nivelul Uniunii Europene, sunt
doar câteva state care taxează apa uzinată, dar mult mai puţin decât România şi diferenţiat.
Taxa pe apa uzinată a fost introdusă din anul 2000, dar la vremea respectivă s-a reglementat costul
apei ca fiind 1% din costul producţiei de energie a hidrocentralelor raportat la volumul de apa
tranzitata prin aceste hidrocentrale. În decembrie 2010, Administraţia Naţională Apele Romane a
obţinut cresterea preţului apei uzinate în hidrocentrale de la 0,26 lei/1000mc la 1,1 lei/1000mc.”

13

Newsletter: August - Septembrie 2015
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică

„Mediafax Talks about Energy” ediția a XIV-a: Energia – oportunitate pentru dezvoltarea României, 17 septembrie 2015
Sursa: MediafaxTalks – www.mediafaxtalks.ro/energy-14
Conferința organizată de agenţia de presă Mediafax „Mediafax Talks about Energy” ediția a
XIV-a: Energia – oportunitate pentru dezvoltarea României, a avut loc în data de 17 septembrie a.c.
În cadrul conferinței s-au dezbătut subiecte precum:
o Strategia Energetică a României 2015-2035 – Va fi din nou amânată sau aprobată în acest
an? Legătura strategiei energetice cu dezvoltarea economică şi cu securitatea României.
o Uniunea Energetică Europeană – Convergenţa energetică – Ce câştigă şi ce pierde România?
o Mixul energetic al României – Cum ar trebui să evolueze?
o Alternative la sursele convenţionale – energia regenerabilă, energia eoliană, energia solară,
biomasa – Cum se vor dezvolta?
o Principalele investiţii din România şi ce opţiuni de investiţii şi dezvoltare au micii producători.
o Situaţia certificatelor verzi – Cum afectează piaţa şi ce fonduri vor fi necesare în 2017 pentru
acestea.
o Rolul ANRE în reglementarea domeniului energetic – decizii şi relaţia cu jucătorii din piaţă.
o Investiţii în sectorul energetic românesc – Cum poate statul român să stimuleze consumul şi
să atragă investiţii noi? Investiţiile private.
o Consultanţă pentru energie.

8th Energy Day Brașov
Sursa: ZiuaEnergiei – www.ziuaenergiei.ro
Ziua Energiei Braşov ajunsă la a opta ediție a avut loc în data de 29 septembrie 2015, la Brașov.
În fiecare an, TTM și REPOM organizează acest eveniment care a devenit unul dintre cele mai
importante forumuri de discuție privind energia regenerabilă în România.
Tematica conferinței a fost structurată pe dezvoltarea unei strategii energetice viitoare pentru
România și sublinierea punctelor cheie de către reprezentanți ai ANRE, ai Guvernului, ai Parlamentului
și ai Administrației precum și experți internaționali din domeniu. Subiectele dezbătute în cadrul
conferinței au vizat:
 Strategia Energetică a României – mixul optim de producție a energiei electrice;
 „Ce vizează Guvernul ?” subiect abordat de domnul Bogdan Badea, – Secretar de stat,
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;
 Care este direcția în care se îndreaptă ANRE ? subiect tratat de domnul Niculae
Havrileț, președintele ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul
Energiei;
 Care este poziția Parlamentului României ? – domnul Lucian Bode, deputat, membru în
Comisia de Industrii și Servicii, Parlamentul României.
 Dr. Lars Waldmann – Senior Associate, AGORA Energiewende a prezentat situația
surselor regenerabile din Germania.
Discuțiile de la „masa rotundă” au fost elementul central al evenimentului, unde s-au reunit
liderii producătorilor de energie electrică din România (Hidroelectrica, Nuclearelectrica și PATRES ca
reprezentant al producătorilor în domeniul energiei regenerabile), operatori ai centralelor de
producere a energiei electrice din surse regenerabile, firme internaționale de avocatură și consultanță,
precum şi reprezentanți ai Ministerului energiei şi ANRE.
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INTERREG - The Danube Transnational Programme
Surse: Southeast-Europe, MDRAP
www.southeast-europe.net/en/about_see/danubeprogramme/
www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-5882

Pe data de 17 decembrie 2013 a fost adoptat Pachetul UE privind politica de coeziune
2014 – 2020 după doi ani de negocieri între Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene și
Parlamentul European. Astfel, șase noi reglementări UE au intrat în vigoare, definind condițiile
investițiilor destinate susținerii unei creșteri inteligente, durabile și favorabile în Europa. Printre
acestea au fost stabilite normele care stabilesc regulile pentru cele trei programe succesive în Europa
de Sud-Est în următorii șapte ani: ADRION, Balkan-Mediterranean și Danube.
Programul Transnațional al Dunării (2014 – 2020) este constituit în jurul a patru axe tematice
pentru regiunea Dunării, și anume:
1. Inovatoare și responsabile din punct de vedere social
2. Sigure pentru mediu și cultură
3. Să fie mai bine conectate și să se folosească mai responsabil energia
4. O regiune bine guvernată
În continuare prezentăm harta zonei de cooperare în cadrul programului INTERREG - The
Danube Transnational Programme, cofinanțat de Uniunea Europeană (sursa: southeast-europe.net).

Programul a fost aprobat în mod oficial de către Comisia Europeană pe data de 20 august 2015.
Prima cerere de propuneri va fi implementată în două etape, prima etapă desfășurându-se în perioada
23 septembrie 2015 – 3 noiembrie 2015. Detalii despre depunerea de propuneri au fost anunțate în
cadrul evenimentului de lansare al programului care a avut loc pe 23 și 24 septembrie a.c, la
Budapesta.
Programul Transnațional al Dunării este un instrument financiar al Cooperării Teritoriale
Europene (CTE), cunoscută mai bine ca Interreg. CTE este unul dintre obiectivele politicii de coeziune al
Uniunii Europene și oferă cadrul necesar pentru implementarea acțiunilor comune și schimburi de
politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre.

15

Newsletter: August - Septembrie 2015
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro

Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică

Acest program promovează coeziunea economică, socială și teritorială în regiunea Dunării prin
politica de integrare în domeniile selectate.
Pentru a atinge un nivel mai înalt al intregrării teritoriale din zona vizată, programul
transnațional acționează ca un lider care să facă față unor provocări comune și nevoi în domeniile
politice în cadrul cărora cooperarea transnațională este așteptată să aducă rezultate vizibile.
Având în vedere poziția geografică, programul oferă o dimensiune politică pentru cooperarea
transnațională care este unică în Europa, făcând față cu succes provocărilor asigurând mecanisme
bune pentru partenerii contractuali care primesc fonduri din diferite programe europene.
Beneficiarii proiectului
Pot fi: autoritățile locale, regionale, naționale guvernate de legea publică și organizațiile
internaționale publice sau private (incluzând inteprinderile private din țările europene din aria de
program) care au personalitate juridică.
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o iniţiativă politică a
României şi Austriei și este un mecanism comunitar de cooperare a statelor din bazinul Dunării,
destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-regiunii dunărene, prin consolidarea implementării în
regiune a politicilor şi legislaţiei UE.
SUERD este a doua strategie macro-regională a UE, preluând modelul de cooperare dezvoltat
prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în 2009) cu adaptare la specificul regiunii dunărene.
La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România,
Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin landurile Baden-Württemberg şi Bavaria,
Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state ne-membre UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia,
Republica Moldova şi Ucraina).

Sursa: Interreg-Danube.eu

Site-ul web al programului
Site-ul web al Comisiei Europene privind strategia UE pentru regiunea Dunării
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INTERREG Europe – Program de Cooperare Interregională
Surse: MDRAP – www.mdrap.ro/dezvoltare-regionala/-4970/-7572/-3506
INTERREG4c.eu – www.interreg4c.eu/interregeurope/overview/

Pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în secțiunea
Dezvoltare regională, sunt prezentate programele de Cooperare Teritorială pe perioada 2014 – 2020.
MDRAP gestionează, în calitate de autoritate de management sau de autoritate naţională, 12
programe de cooperare teritorială europeană la care participă şi România.
Informații despre programele de cooperare teritorială europeană sunt date și pe site-ul
Comisiei Europene.
Prin programul INTERREG Europe se urmărește îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și
programelor de dezvoltare regională, în principal a celor care urmăresc investițiile pentru creștere
economică și a locurilor de muncă și, după caz, a celor de cooperare teritorială europeană, prin
promovarea schimbului de experiență și a învățării de noi politici de către actorii de interes regional.
În imaginea de mai jos este ilustrată zona de cooperare-cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene + 2 state partenere cu statut special: Norvegia și Elveția-(sursa: mdrap.ro).

În continuare cităm câteva din informațiile despre program din fișa de prezentare:
 Obiectivul strategic general al programului
Îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor și programelor de dezvoltare regională, în
principal a programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și a
locurilor de muncă și, dacă este cazul, a programelor din cadrul obiectivului CTE prin promovarea
schimbului de experiență și a învățării de noi politici, în rândul actorilor de interes regional.
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 Modul de implementare a programului
Acordare de finanțare nerambursabilă, în mod competitiv, în cadrul unor Apeluri publice de
propuneri de proiecte, în perioada 2015 – 2018.
 Beneficiari eligibili
În principiu, orice organizație relevantă pentru proiect și care participă activ în cadrul
proiectului poate fi parte a parteneriatului. Cu toate acestea, numai anumite organizații sunt eligibile
pentru a primi finanțare FEDR sau norvegiană.
Următoarele organisme sunt eligibile în proiectele INTERREG Europe:
- Autoritățile publice (în special Autoritățile de Management);
- Organisme de drept public;
- Organisme private non-profit.
 Parteneriat
- minim 3 parteneri;
- numărul mediu de parteneri: între 5 și 10 parteneri per proiect.
 Co-finanțarea proiectelor
- 85% din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru instituțiile publice și
organismele de drept public din cele 28 de state membre ale UE, 75% pentru organismele
private non-profit din cele 28 de state membre UE;
- 50% finanțare norvegiană pentru organismele publice de drept public și organismele private
non-profit din Norvegia;
- finanțare elvețiană: partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național elvețian
de contact Interreg pentru informații privind oportunitățile de finanțare din Elveția.
Autoritatea de Management a programului este Franța, prin Regiunea Nord-Pas de Calais, iar
Secretariatul Tehnic Comun are sediul în Lille. Autoritatea Națională, din partea României, este
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Direcția Programe de Cooperare
Teritorială Europeană.

Toate documentele programului pot fi descărcate de pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice.
Documentul de implementare
Noi caracteristici ale programului Interreg Europe
Pregătiți-vă pentru primul apel de proiecte
Pliant Interreg Europe
Identitate vizuală
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Diverse - briefing
o „Situația în care se află acum acest sector cere măsuri urgente, în caz contrar existând riscul să
asistăm la falimente răsunătoare într-un domeniu care cândva promitea. Este necesară o strategie
coerentă și realistă, care să aibă la bază o viziune europeană a dezvoltării României.”
Sursa: BizEnergy, 8 septembrie 2015 - (www.bizenergy.ro/in-ciuda-urgentelor-din-domeniu-la-acest-moment-nu-exista-semnaleclare-privind-directia-reglementarilor-in-sectorul-energiei-regenerabile-cum-vad-avocatii-modificarea-legislatiei/#.VflJchGqpBcl)

o „Hidroelectrica a finalizat o investiţie de 150 milioane euro, respectiv aducţiunea Surduc-Nehoiaşu,
care conduce apa din acumularea Surduc la centrala hidroelectrică Nehoiaşu, potrivit unui
comunicat de presă al companiei. Finalizarea derivaţiei Surduc-Nehoiaşu va permite instalarea în
cadrul Centralei Hidroelectrice Nehoiaşu a celei mai mari capacităţi de producere a energiei
electrice puse în funcţiune de către Hidroelectrica de la începutul anilor 1990, hidroagregatul având
o putere instalată de 55 MW şi o producţie de energie electrică estimată pentru un an hidrologic
mediu la aproape 172.000 MWh.”
Sursa: FocusEnergetic, 9 septembrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/investitii-la-hidroelectrica-4-28768.html)

o „Producătorul de energie de stat Hidroelectrica, aflat în insolvenţă, va scoate la licitaţie în luna
noiembrie circa 40 de microhidrocentrale, pe care estimează că va încasa 70 de milioane de lei.
Puterea instalată a acestora este de până în 1,3 MW fiecare, iar în total ele au cumulat circa
25 MW. Faţă de ultima licitaţie, la care am reuşit să vindem doar două microhidrocentrale, preţul de
pornire la licitaţia din noiembrie va fi redus cu 20%, a declarat administratorul judiciar al companiei,
avocatul Remus Borza.”
Sursa: FocusEnergetic, 9 septembrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/hidroelectrica-scoate-la-licitatie-aproape-40-demicrohidrocentrale-28748.html)

o „Asociaţia Regională a Reglementatorilor în domeniul Energiei (ERRA) organizează la Bucureşti, sub
egida Autoritaţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cea de-a XIV-a ediţie a
Conferinţei, cu tema “Investiţii şi reglementare în domeniul energie”
Sursa: FocusEnergetic, 9 septembrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/reglementatorii-in-energie-la-bucuresti-28738.html)

o „România are o nevoie acută de investiţii în domeniul energiei, există încă zone neelectrificate,
preţurile din piaţă nu sunt competitive, iar aceste probleme ar putea fi rezolvate prin înfiinţarea
unei companii naţionale, care să intre în competiţie cu marii jucători internaţionali, susţine
secretarul de stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, dl.
Bogdan Badea”
Sursa: FocusEnergetic, 10 septembrie 2015 - (www.focus-energetic.ro/sectorul-energetic-romanesc-are-nevoie-acuta-de-investitii28799.html)
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