Politica Hidroelectrica
Misiunea Hidroelectrica:
Să creăm valoare prin producerea și comercializarea energiei electrice în hidrocentrale, într-o manieră
responsabilă față de comunitate și mediu, în condiții de calitate și performanță.
Viziunea Hidroelectrica:
Consolidarea poziției de lider în producerea de energie electrică și furnizarea serviciilor tehnologice de
sistem, extinderea activități în zona producției și valorificării energiilor alternative și recunoașterea ca
o companie verde 100% ca rezultat al aplicarii principiilor dezvoltării durabile.
Valorile Hidroelectrica:
Performanță, Integritate, Creativitate, Spirit de echipa, Responsabilitate socială
Obiectivul principal al Hidroelectrica este

creșterea valorii companiei

prin următoarele

obiective strategice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

optimizarea bazei de costuri și optimizare operațională
optimizarea funcționării capacitaților de producție
investiții rentabile
diversificarea portofoliului de producţie
extinderea activității de vânzare și furnizare a energiei electrice
diversificarea afacerilor către activităţi conexe obiectului principal de activitate (producția de
hidrogen prin hidroliză, dezvoltarea de rețele de e-Mobility, etc)
7. transformarea structurală și consolidarea astfel încât compania să devină un campion
românesc și regional al tranziției către o energie curată
8. listarea companiei

Hidroelectrica vinde energia electrică în mod transparent, nediscriminatoriu și competitiv tuturor
potențialilor clienți de pe segmentul concurențial al pieței de energie electrică, urmărind cel mai bun
preț pe care îl poate obține în piețele pe care activează, în condițiile legii (inclusiv legislația secundara).
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În îndeplinirea misiunii sale, Hidroelectrica dezvoltă și utilizează Sistemul de management
Hidroelectrica prin care integrează cerințele legale și bunele practici privind guvernanța corporativă și
standardele ISO de management al calității, al mediului, al sănătații și securității în muncă și al
prevenirii mitei și corupției, având ca referințe:


orientarea către client și îmbunătățirea nivelului de satisfacție al clienților și altor părți interesate



protecția mediului și prevenirea poluării;



asigurarea unor condiții de lucru sigure și sănătoase pentru prevenirea traumatismelor și bolilor
determinate de muncă;
eliminarea pericolelor și reducerea riscurilor de sănătate și securitate în muncă;
asigurarea consultării și implicării lucrătorilor;





definirea, comunicarea și monitorizarea respectării Agendei de integritate, a Planului de integritate
și a Codului Etic Hidroelectrica, prin care:
-este susținut comportamentul etic, bazat pe corectitudine, imparțialitate, transparență și
conformare deplină cu legislația și normele interne și internaționale prin care sunt interzise
practicile de mită și corupție;
-este încurajată semnalarea incidentelor posibile sau manifestate de mită și corupție, în
condițiile asigurării confidențialității și protecției celor care semnalează asemenea situații;
-se stabilește rolul de Consilier de etică, aflat in subordinea directa a Directoratului
Hidroelectrica, responsabil de coordonarea, monitorizarea și raportarea anuală a
implementării / respectării Planului de integritate și a Codului etic SPEEH Hidroelectrica SA;
-se stabilește faptul că nerespectarea cerințelor antimita-anticorupție stabilite prin
reglementările interne reprezintă o neconformitate și va fi tratată conform Regulamentului de
neconformitati al Hidroelectrica;



adaptarea / optimizarea continua a Sistemului de management Hidroelectrica, prin aplicarea
conceptului Planifică-Efectuează-Verifică-Acționează;
APROBAT,

AVIZAT,

CONSILIU DE SUPRAVEGHERE

DIRECTORAT

Hotărârea nr 22/30.03.2022

Decizia nr 744/16.03.2022
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