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Stimate domnule președinte Niculae Havrileţ,

RPIA

Vă transmitem pe această cale îngrijorările asociaţiei noastre cu privire la
rezultatele prezentate în Raportul cu privire la analiza de supracompensare a
sistemului de promovare prin certificate verzi a energiei din surse regenerabile,
pentru anul 2012, publicat pe site-ul ANRE în data de 29.03.2013. Am studiat
cu atenţie cele prezentate în raport și dorim să facem următoarele observaţii:
1.

Ca un comentariu general, credem că analiza sectorială privind proiectele
fotovoltaice este foarte puţin relevantă, dată fiind capacitatea instalată
foarte mică ce a funcţionat pe durata întregului an 2012 la care se referă
analiza, conform Ord. 6/2012 al ANRE – din informaţiile noastre este
vorba de aprox. 2MW instalaţi. În acest context, există riscul ca cifrele
prezentate în raport să fie mult distorsionate de condiţii particulare
existente doar în cazul a câteva proiecte, cu extrapolarea acestor condiţii
la întregul sector.

2.

Păstrand observaţia de mai sus, constatăm în Raport, în Tabelul 2 –
Situaţia comparativă a indicatorilor specifici, că a fost calculat un factor
de capacitate de 17%, deși majoritatea proiectelor care puteau fi luate în
analiză au fost puse în funcţiune către sfârșitul anului 2012. Ordinul
6/2012 pe care se bazează analiza dvs deși precizează ca se iau în
considerare anii/lunile de funcţionare disponibile în cazul proiectelor
operaţionale, totuși nu stabilește foarte clar cum se extrapolează aceste
date la nivelul unui an de analiză. Va rugăm să ne precizaţi cum
calculeaza ANRE factorul de capacitate luând în calcul lunile de
funcţionare ale centralelor fotovoltaice puse în funcţiune în timpul anului
2012. Pe un calcul de proporţionalitate realizat de RPIA, am determinat
un factor de capacitate în jurul valorii de 13%.

3.

Totodată, în Raportul Transeletrica privind producătorii care primesc
certificate verzi sunt evidenţiate un număr de 30 de proiecte în total, din
care 11 sunt raportate cu producţie 0. Vă rugăm să ne precizaţi care au
fost cele 32 de proiecte luate în analiză de ANRE și care au funcţionat în
anul 2012.

4.

Costurile fixe prezentate în Tabelul 2 al Raportului de supracompensare
sunt subdimensionate, cifrele reale situându-se în jurul valorii de 40000
euro/MW/an. Vă rugăm să ne permiteţi să avem acces la calculele care
au stat la baza rezultatului prezentat în Tabelul 2.
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5.

Costurile variabile prezentate în același Tabel 2 sunt subdimensionate, acestea
situându-se, mai curând în jurul valorii de 25 euro/MWh]

6.

Deoarece toţi indicatorii prezentaţi și care stau la baza calculului ANRE de
supracompensare sunt interelaţionaţi, vă rugăm să ne oferiţi posibilitatea să
înţelegem cum a fost determinată și investiţia specifică, a cărei valoare prezentată în
Tabelul 2 a stârnit o puternică dezbatere în cadrul organizaţiei noastre.

7.

Din Raportul privind supracompensarea nu reiese care este scenariul de evoluţie al
CV – vă rugăm să ne precizaţi mai clar care este scenariul adoptat de ANRE în
aceste calcule.

În opinia noastră, cu luarea în calcul a indicatorilor prezentaţi, schema de stimulare a
proiectelor fotovoltaice pentru anul 2014 ar trebui să conţină 4.5 CV/MWh, pentru a se
asigura în mod real un nivel al indicatorului IRR de 11.6%. Ca un fapt ce concură la cele
arătate și fiind convinși că ANRE este o autoritate care analizează piaţa cu profesionalism,
dorim să vă amintim că CE a anunţat măsuri anti-dumping, care au dus deja la creșterea
preţului panourilor fotovoltaice în medie cu 10-15% de la începutul anului 2013 până acum,
industria fotovoltaică fiind singura industrie care exploatează resurse regenerabile care a
înregistrat o creștere a investiţiei specifice din motive pur administrative, în afara controlului
companiilor din domeniu.
Vă rugăm să luaţi în considerare observaţiile noastre și să luaţi notă de disponibilitatea
noastră de a purta un dialog activ în vederea corectării aspectelor menţionate, în beneficiul
menţinerii unui echilibru corect în cadrul schemei de suport cu certificate verzi, de
nediscriminare a sectorului fotovoltaic în faţa altor surse regenerabile de energie.

Cu stimă,
Ciprian Glodeanu
Președinte

