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SUBIECTE 

✓ INVITAȚIE la conferința organizată de ARmHE (8.03.2018, 14.00-18.00), în cadrul  

Târgului EXPO ENERGIE, ROMEXPO 

✓ Innovation Norway. Programul RO-Energy – Granturile norvegiene 

✓ Conferința: Cariera în industria energetică organizată de SIER Tineret;  

05-10 martie 2018, Universitatea Politehnica din București 

✓ Diverse – briefing 
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Baraj de greutate din anrocamente. Obligatoriu de lăsat în aval debitul de servitute. Cum? 

Galeria care pe perioada construcției barajului a servit la devierea apelor, iar acum este pe post de golire de fund poate fi prevăzută la 

capătul aval cu o MHC, dimensionată să funcționeze 24 h / zi cu debitul de servitute, furnizând cea mai verde posibilă energie electrică! 

De ce nu ținem cont de faptul că acestea tot microhidrocentrale se numesc și să avem în vedere și această posibilitate!?  

Pe lângă altele!? 
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În cadrul Târgului EXPO ENERGIE care va avea loc în perioada 08-11 martie 2018 

în cadrul Centrului Expozițional Romexpo, ARmHE va organiza o: 

Conferință / Masă rotundă 

în data de 

8 martie 2018, între orele 14.00 – 18.00 

Acces GRATUIT. 

În partea de conferință sunt deocamdată anunțate următoarele prezentări: 

• ARmHE, Bogdan Popa, Microhidrocentralele în România în 2018 

• Innovation Norway, Bjorn Skjervold, Director, Innovation Norway Romania și 

Bulgaria, Prezentarea programului RO-Energy. 

(http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy) 

• ANRE, Zoltan Nagy-Bege, Probleme privind schema de sprijin 

• Special Energo Service – SES, Camelia Geambaşu, Mitică Căruntu,  
Despre retehnologizarea microhidrocentralelor 

 

IMPORTANT: VĂ RUGĂM SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI PENTRU PARTICIPAREA LA CONFERINȚĂ LA 

ADRESA office@armhe.ro PENTRU A VĂ PUTEA TRIMITE BILETE ÎN 

FORMAT ELECTRONIC ȘI A VĂ FACILITA ACCESUL ÎN ROMEXPO!                       

VĂ PROVOCĂM SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI ȘI CU O PREZENTARE! 

În partea de masă rotundă vor fi intervenții / dezbateri pe subiectele prezentate 

în partea de conferință și pe subiecte propuse de participanți. 

ARmHE a semnat contractul de parteneriat cu ROMEXPO în cadrul căruia a primit 

și posibilitatea prezentării asociației la un stand în pavilionul expozițional.  

Conferință organizată de ARmHE (8.03.2018, 14-18) 
în cadrul Târgului EXPO ENERGIE, ROMEXPO 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy
mailto:office@armhe.ro
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În continuare prezentăm câteva elemente privind târgul în cadrul căruia se va 

desfășura evenimentul organizat de ARmHE. 

 

 

Materialul de mai jos este preluat de pe site-ul oficial al evenimentului:  

http://www.eee-expo.ro/ 

 

A opta ediție a târgului EXPO ENERGIE va avea loc în perioada 08-11 martie 2018 

în cadrul Centrului Expozițional Romexpo, într-unul din noile spații expoziționale pe care 

Romexpo le-a inaugurat în toamna anului 2017 – Pavilionul B2!  

Având o suprafață totală de 15.300 mp, pavilionul B2 este locul ideal pentru 

găzduirea târgurilor și expozițiilor de talie internațională. 

 

EXPO ENERGIE 2018 se va desfășura în aceeași perioadă și în același pavilion cu: 

CONSTRUCT EXPO, ROMTHERM, AMBIENT EXPO și ROMENVIROTEC 

Program de vizitare: 

08-10 martie 2018 (joi-sâmbătă): între 10.00-18.00 

11 martie 2018 (duminică): între 10.00-16.00 

  

http://www.eee-expo.ro/
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Prezentarea succintă a programului Renewable Energy, Energy Efficiency, Energy 

Security, denumit pe scurt RO-Energy, se găsește pe site-ul WEB al Innovation Norway: 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy 

Gestionarea programului RO-Energy și a fondurilor alocate în cadrul acestuia va fi 

făcută de către Innovation Norway, care reprezintă guvernul norvegian în străinătate. 

Detalii găsiți pe pagina Web: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/about/ 

Lansarea programului a avut loc în data de 8 noiembrie 2017 sub forma unui 

eveniment de popularizare a programului, networking, sub forma unor prezentări de 

companii din Norvegia, Islanda și România. 

Detalii privind desfășurarea acestui eveniment sunt prezentate pe pagina Web: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-

event-on-energy-programme/ 

Tot de aici pot fi descărcate și prezentările companiilor din Norvegia și Islanda, 

țările donatoare, prezentările pregătite de entități din România, printre care și ARmHE, 

precum și prezentările celor două organisme: din Norvegia, NVE – Norwegian Water 

Resources and Energy Directorate (Directoratul Norvegian pentru resurse de apă și 

energie) și, respectiv, Islanda, Orkustofnun (Autoritatea națională pentru energie din 

Islanda), prin care sunt donate și urmărite fondurile aferente programului.  

Pe site-ul programului mai există o secțiune dedicată descrierii partenerilor, 

căutării de parteneri și propunerilor efective de parteneriate, de idei, de proiecte: 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/ 

Innovation Norway. 
Programul RO-Energy – Granturile norvegiene 

http://www.innovasjonnorge.no/RoEnergy
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/about/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-event-on-energy-programme/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/news/networking-event-on-energy-programme/
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/romania/ro-energy/articles/2.-norwegian-water-resources-and-energy-directorate.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/globalassets/norway-grants/romania/ro-energy/articles/2.-norwegian-water-resources-and-energy-directorate.pdf
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/partners/
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Foarte important: o propunere de proiect poate fi depusă de o entitate juridică din 

România, dar este de preferat să fie depusă de un parteneriat format din minim un 

partener din România, numit Aplicant principal, și un partener din Norvegia. Evident pot 

fi mai mulți parteneri. Rolul, distribuția sarcinilor și modul de repartizare al fondurilor 

vor fi stabilite printr-un acord de parteneriat. Un template (pentru exemplu) va fi 

publicat pe site-ul Innovation Norway. 

În vederea facilitării realizării de parteneriate și definitivării unor propuneri de 

proiecte, începând cu 10 ianuarie 2018 au fost lansate granturi de suport pentru 

călătorie în Norvegia sub forma unor sume fixe de 1200 Euro (lump sum). Este de 

preferat ca deplasarea să o efectueze un reprezentant al firmei din România care 

dorește să pregătească o propunere de proiect. În momentul luării deciziei privind 

deplasarea se completează on-line un formular de pe site-ul programului:  

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-
options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/ 

După obținerea acceptului din partea reprezentanților Innovation Norway se 

poate efectua deplasarea. La întoarcerea în țară se completează o cerere de rambursare 

urmând rambursarea sumei fixe menționate, 1200 Euro, către firma al cărei 

reprezentant a efectuat deplasarea. Banii se virează firmei și nu persoanei fizice. 

Descrierea detaliată a modalității de efectuare a unei vizite susținute printr-un 

asemenea grant se găsește la aceeași pagină Web cu formularul de deplasare. 

Pentru ghidare vă rugăm să vă adresați reprezentanților Innovation Norway. 

ARmHE consideră că este una dintre cele mai transparente și sigure modalități de 

susținere a unor proiecte legate de sursele regenerabile de energie, în speță MHC, în 

condițiile în care odată cu începutul anului 2017 s-au desființat schemele de CV. 

Alocarea fondurilor se face în urma unei competiții reale de proiecte! 

 

http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/
http://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/funding-options/travel-support/RoEnergyTravelSupport/
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Informații actualizate despre: Conferința: Cariera în industria energetică organizată de 

SIER Tineret; 05-10 martie 2018, Universitatea Politehnica din București, sala 3.1 din 

Biblioteca Centrală a UPB (companii participante, program, speakeri) găsiți pe pagina 

web a evenimentului: 

http://tineret.sier.ro/cie2018.php 

 

Evenimentul este adresat, în principal, tinerilor ingineri și studenților din domeniul 

energetic și își propune să ofere informații despre programele de practică, internship, 

locuri de muncă și programe de dezvoltare profesională ale tinerilor în cadrul 

companiilor partenere.  

Programul evenimentului este complex (6 zile) și include: 

- Prezentări ale Facultății de Energetică (specializările și practica studențească); 
- 20 de prezentări ale principalelor companii din domeniul energetic; 
- 4 workshop-uri de dezvoltare personală; 
- standuri ale partenerilor pentru prezentarea oportunităților de carieră; 
- 4 vizite tehnice (CNE Cernavoda, AHE Teleajen, Dispeceratul și stații electrice - Enel, 
Stația Electrică București Sud - Transelectrica). 
 

Conferința: Cariera în industria energetică 
organizată de SIER Tineret; 05-10 martie 2018, 
Universitatea Politehnica din București 

http://tineret.sier.ro/cie2018.php
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Diverse – briefing 

o „Operatorul pietei de energie electrica (OPCOM) a trimis un comunicat, pe data de 4 ianuarie 2018, 
în care se spune că prețul mediu al energiei electrice corespunzaător tranzacțiilor stabilite în piața 
pentru ziua următoare în luna decembrie 2017 a fost în scădere față de luna anterioară cu 33%, de 
la 256,63 lei/MWh (55,46 EUR/MWh), la 170,92 lei/MWh (36,87 EUR/MWh). Prin comparație, 
prețul s-a situat în cadrul domeniului de variație al prețurilor medii lunare în piețele spot din 
Europa, stabilit între 30 EUR/MWh și 66 EUR/MWh, cu 20 de procente mai mic decât media 
europeană determinată la aproximativ 46 EUR/MWh.” 

Sursa: EnergyCenter, 7 ianuarie 2018 – (https://energy-center.ro/piata-energiei-din-romania/scurta-radiografie-a-sistemului-
energetic-romanesc-la-ce-sa-ne-asteptam-in-2018-partea-i/)  

o „Comparând cu trimestrul III 2016, în al treilea trimestru al anului 2017 preţurile au crescut cel mai 
mult în România (52%), Slovenia şi Ungaria (ambele cu câte 41%), în timp ce Regatul Unit era 
singura ţară din UE în care s-a consemnat o scădere a preţurilor (-2,2%)”. Cea mai scumpă energie 
angro din UE se tranzacţionează în Grecia şi Portugalia (52,1 euro/MWh), urmate de Serbia (51,7 
euro/MWh), Italia (51,6 euro/MWh), Ungaria (51 de euro/MWh) şi România (50,2 euro/MWh). Cea 
mai ieftină energie angro se găseşte în Norvegia (27,3 euro/MWh), Luxemburg şi Germania (32,7 
euro/MWh), Suedia (33,6 euro/MWh) şi Danemarca (33,7 euro/MWh).” 

Sursa: StiripeSurse, 10 ianuarie 2018 – (https://www.stiripesurse.ro/comisia-europeana-confirma-romania-cea-mai-mare-scumpire-
a-energiei-electrice-din-ue_1241777.html) 

o „Hidroconstrucția, unul dintre cei mai mari constructori cu capital privat românesc, a primit garanții 
de 23 de milioane de dolari de la EximBank. Aceste facilități vor permite companiei derularea unui 
contract în valoare de 115,5 milioane de dolari în Iordania. Contractul încheiat de Hidroconstrucția 
cu compania iordaniană este unul dintre cele mai importante derulate de o societate românească 
în Orientul Mijlociu în ultimii ani și poate deschide drumul altor proiecte implementate de firme 
românești în zonă.” 

Sursa: FocusEnergetic, 22 ianuarie 2018 – (https://www.focus-energetic.ro/eximbank-da-garantii-de-23-milioane-dolari-pentru-
hidroconstructia-47764.html) 

o „Noile capacități nucleare sau hidroenergetice vor juca un rol cheie în decarbonizarea producției de 
energie din România și în regiune, astfel încât Ministerul Energiei are în vedere acordarea de sprijin 
de tipul contracte pentru diferență pentru producătorii care investesc în tehnologii energetice cu 
emisii reduse de carbon, se arată înt-un comunicat al instituției. Ministerul Energiei a transmis,   
într-un comunicat, măsurile cuprinse în noul program de guvernare pentru sectorul energetic, ce 
urmează să fie implementate în 2018.” 

Sursa: EnergieLive.ro, 29 Ianuarie 2018 – http://energielive.ro/planurile-ministerului-energiei-pentru-2018-accelerarea-negocierilor-
pentru-reactoarele-3-si-4-stabilirea-redeventelor/)  

o „Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, că, în continuare, în programul de guvernare se 
pune accent pe producția de energie din termocentralele pe cărbune și se vor căuta soluții pentru 
ca aceste capacități să polueze mai puțin... Referindu-se la noile ținte propuse de Parlamentul 
European, potrivit căruia, până în anul 2030, energia regenerabilă trebuie să ajungă la 35% din 
consum, dl. ministru a precizat că România trebuei să analizeze dacă poate sau nu să-și asume 
aceste ținte.” 

Sursa: GreenReport, 1 Februarie 2018 – (https://www.green-report.ro/ministrul-energiei-nu-vrea-sa-inchida-termocentralele-ci-sa-le-
eficientizeze/)  
 



8 Newsletter nr. 2 / 2018                                                                                                       Elaborat de: Bogdan Popa, Eliza Tică 
 
Asociaţia Română pentru Microhidroenergie, www.asociatiamhc.ro 

 

o „ANRE vrea să schimbe din temelii, anul acesta, modelul de piaţă la electricitate şi gaze, precum şi 
metodologiile de stabilire a preţurilor, a anunţat preşedintele instituţiei, Dumitru Chiriţă. 
Schimbările vor fi realizate în acest an, astfel încât ele să fie funcţionale pe deplin de la 1 ianuarie 
2019. La energie electrică vrem să instituim un nou model de piaţă, astfel încât pe tot lanţul 
producţie-consum să realizăm o distribuţie echilibrată a beneficiilor şi să nu mai înregistrăm 
fenomene de tipul celor din 2017.” 

Sursa: FocusEnergetic, 6 Februarie 2018 – (https://www.focus-energetic.ro/dimitru-chirita-pus-pe-schimbat-din-temelii-pietele-de-
energie-si-gaze-48050.html)  

o „Lipsa unei legislații primare și secundare care să reglementeze accesul în rețea al producătorilor 
persoane fizice este una dintre piedicile existente care nu permit, pentru moment, transpunerea în 
realitate a termenului de prosumator, asumat în Strategia energetică a României. România are un 
plan de acțiune pentru dezvoltarea rețelelor inteligente, adoptat prin Ordinul 2081 din 2010 al 
Ministrului Economiei, Comerțului și al Mediului de Afaceri, dar implementarea lui se confruntă cu 
întârzieri.” 

Sursa: GreenReport, 19 Februarie 2018 – (https://www.green-report.ro/ce-ne-lipseste-pentru-a-putea-deveni-producatori-de-
energie-electrica/ 

o „Hidroelectrica, în data de 17 februarie 2018, a reluat licitația pentru retehnologizarea Amenajării 
Hidroenergetice Vidraru, lucrare estimată la circa 79 milioane euro. Documentația aferentă 
achiziției a fost avizată favorabil de Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) și publicată în 
SEAP. Lucrările vor fi derulate de firma câștigătoare pe parcursul a patru ani și opt luni de la data 
atribuirii. Data finală de depunere a ofertelor pentru achiziția lucrărilor pentru „Retehnologizare 
AHE Vidraru”este 15 mai.” 

Sursa: EnergyCenter, 19 Februarie 2018 – (https://energy-center.ro/actualitate-news/hidroelectrica-reia-licitatia-pentru-
retehnologizarea-amenajarii-hidroenergetice-vidraru-lucrare-estimata-la-circa-79-milioane-euro/) 

o „Investiţiile reprezintă cuvântul de ordine în piaţa de energie în acest an, iar companiile din sector 
sunt pregătite să pună în funcţiune noi „generatoare“ de gaze şi electricitate. Însă, în mâinile 
statului se află crearea unui cadru care să faciliteze dezvoltarea sectorului energetic, aceasta este 
una dintre concluziile din prima zi a conferinţei ZF Power Summit ’18. Partea de investiţii 
reprezintă prioritatea noastră. Trebuie să demonstrăm că nu doar profitabilitatea trebuie 
urmărită, ci dezvoltarea durabilă, proiectele noi, mentenanţa, asta ne interesează pe noi, a declarat 
dl. Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.” 

Sursa: ZiarulFinanciar, 20 Februarie 2018 – (http://www.zf.ro/companii/zf-power-summit-18-energeticienii-lucram-in-bezna-in-lipsa-
unei-strategii-de-tara-care-sa-ne-arate-cum-va-evolua-consumul-17022636) 

o „Insulele spaniole Mallorca, Ibiza, Menorca și Fomentera obțin în prezent doar 2% din energia 
electrică din surse de energie regenerabilă, depinzând în principal de o termocentrală pe bază de 
cărbune. Guvernul Balear și-a propus un plan care ar realiza trecerea la 100% energie regenerabilă 
până în 2050.” 

Sursa: GreenReport, 22 Februarie 2018 – (https://www.green-report.ro/insulele-baleare-energie-regenerabila/) 


