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Principalul scop al Asociației 

• De a constitui un forum pentru consultanță tehnică de 

specialitate, facilitând întâlnirea tuturor profesioniștilor din 

piață pentru a fluidiza comunicarea pe probleme tehnice și a 

găsi cele mai bune soluții 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Confruntată cu perspectiva marginalizării spre o zonă strict 

teoretică, fără aplicații, ca urmare a problemelor financiare 

acute ale membrilor producători, începând cu anul 2015 

Asociația s-a implicat activ în problemele ne-tehnice ale 

sectorului de regenerabile 

Cum a fost deturnată Asociația de la obiectivele 
ei în principal științifice și de popularizare: 



• Astfel, punctând problemele cu care ne confruntăm, 

constatăm cu neplăcută surprindere că, față de alte 

tehnologii din domeniul regenerabilelor, sectorul 

microhidro este ținta unor atacuri conjugate, pe mai 

multe fronturi, capitularea fiind aproape 

 

Problemele comune din domeniul regenerabilelor (în 

ordinea gravității): 
 

• Plata impozitului pe Certificate Verzi la momentul 

emiterii acestora 

• Dificultățile de valorificare a Certificatelor Verzi (nu 

la fel pentru toți producătorii) 
 

 



Probleme suplimentare ale sectorului de 

microhidroenergie (descrescător) 

 

• Imposibilitatea valorificării Certificatelor Verzi fără 

discount-uri la energie electrică (se oferă aprox. 100 

lei/MWh pentru preluarea a 1 CV, respectiv aprox. 60 

lei discount/CV, aproape 50%); o întâmpină și alți 

producători, dar la noi este cea mai acută.  

 

• Chiria pe albia minoră stabilită ca medie pentru 

zonele semi-centrale din București, 5 euro/m2 

 

• Plata apei uzinate (1,1 lei/mia de m3) 

 

 



PROBLEMA COMPLEXĂ A CERTIFICATELOR VERZI 
 

• Comportă două aspecte 

- Cota (garantat 100%; dar imposibil) 

- Echilibrarea, respectiv tranzacționarea 

(garantat nediscriminatorie; posibil, dar 

indezirabil pentru unii) 
 

• După ce au fost sesizate autoritățile asupra 

discriminărilor pe care le face posibile piața de CV-

uri si nu s-a observat nici o reacție din partea 

acestora, împreună cu celelalte asociații sectoriale 

am obținut formarea unui grup de lucru la nivelul 

Ministerului Energiei pentru modificarea Legii 

220/2008. 

 



• Am avut astfel ocazia să constatăm că, la nivel de asociații, 

tranzacționarea e o problemă doar pentru noi. Restul au 

probleme doar cu cota.  
 

• Ca atare, am elaborat o serie de Propuneri de modificare 

a Legii 220/2008 ce au ca principal scop echilibrarea pieței 

de CV-uri. Acestea au fost înaintate și într-un alt grup de 

lucru la nivelul Camerei Deputaților, Comisia pentru 

industrii și servicii. 
 

• În paralel, către un alt grup de lucru, la aceeași Comisie 

pentru industrii și servicii, s-au transmis Propuneri de 

modificare a Legii 123/2012 prin care s-au solicitat: 

desființarea monopolului OPCOM asupra pieței de energie 

electrică, echilibrarea relației operator/proprietari de 

terenuri, introducerea infracțiunii de manipulare de piață 

pentru piața reglementată. 

 

 



Funcționarea pieței la COTA de 100 %  absorbție CV-uri 

 

 

 

 



Funcționarea pieței la COTA de 60 % absorbție CV-uri 

 

 

 




