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Dragi  colegi  çi  stimaÆi  cititori,

HIDROELECTRICA çi-a regåsit forÆa de a supravieÆui în aceste vremuri, aça-numite de vechii chinezi “timpi
interesanÆi”, deçi a traversat multiple çi variate schimbåri, provocåri, succese, dar çi insuccese.

Ca producåtor de energie, am avut satisfacÆia de a administra o producÆie record, de 20 de TWh, cu
eforturi deosebite, pentru a ajusta cererea de energie într-o piaÆå aproape liberalizatå çi în tranziÆie.

Cu veniturile excepÆionale realizate, am acordat suport dezvoltårii strategiei Ministerului Economiei çi
ComerÆului pentru sectorul hidroenergetic, fiind conçtienÆi cå dezvoltarea acestui potenÆial este viitorul
energiei curate çi regenerabile, în România.

În ciuda problemelor çi a dezastrelor cauzate de inundaÆiile din 2005, HIDROELECTRICA nu a fost
afectatå, ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a sprijini celelalte autoritåÆi çi de a avea ca preocupåri
conservarea çi protejarea mediului înconjuråtor.

Consideråm çi susÆinem ideea de a produce energie în condiÆii de siguranÆå în România, într-o manierå
responsabilå çi pe o piaÆå care foloseçte un mix de surse çi tehnologie.

Altfel spus, HIDROELECTRICA este mai pregåtitå ca oricând så dea piept cu provocårile ce se vor ivi
o datå cu intrarea în marea piaÆå de energie europeanå!

Traian  Oprea,
Director General

Mesajul
Directorului General
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Analiza activitåÆii HIDROELECTRICA în anul 2005 nu se concentreazå ca pânå acum în principal pe
producerea de energie electricå, çi aceasta nu din cauza rezultatelor. Datoritå hidraulicitåÆii specifice unui
an foarte ploios, în 2005 s-a atins un record în materie de producere de energie electricå în hidrocentrale.
Cu o producÆie la borne de 20.103  de  GWh çi o pondere de 33,7% din producÆia totalå a Æårii, anul 2005
se constituie într-o realizare record în istoria hidroenergeticii româneçti.

Dar adevårata måsurå a activitåÆii HIDROELECTRICA a constituit-o lupta pentru atenuarea efectelor
viiturilor. În condiÆiile în care întreaga Æarå a avut de suferit din cauza inundaÆiilor, prin amenajårile
hidroenergetice din administrarea HIDROELECTRICA s-au tranzitat debite istorice, debite care au
certificat atât soluÆiile tehnice adoptate în proiectarea çi execuÆia acestor amenajåri, cât çi profesionalismul
personalului.

Încå o datå, s-au confirmat rolul complex al amenajårilor hidroenergetice çi beneficiile måsurate în vieÆi
umane çi bunuri protejate.

Dacå creçterea cotei de piaÆå a HIDROELECTRICA este un deziderat major care justificå continuarea
procesului investiÆional, în 2005 a fost relevatå cu putere çi justificarea venitå din dimensiunea socialå
a amenajårilor hidroenergetice.

Dacå Æinem cont de apårarea împotriva inundaÆiilor, de asigurarea alimentårii cu apå, de navigaÆie çi de
producerea de energie electricå, HIDROELECTRICA funcÆioneazå într-o manierå responsabilå faÆå de
societatea civilå çi faÆå de mediu, fårå så piardå din vedere satisfacerea cerinÆelor çi a açteptårilor
clienÆilor.

“HIDROELECTRICA çi dimensiunea sa socialå” reprezintå un concept modern, validat de condiÆiile
extreme ale anului 2005. Ne propunem så evoluåm pe aceleaçi repere çi în 2006!

HIDROELECTRICA çi dimensiunea sa socialå
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ProducÆia  de  energie  a  HIDROELECTRICA

✔ În 2005, consumul intern de energie electricå din România a fost de 56.813 GWh, cu 1,98% mai mare
decât valoarea înregistratå în 2004 (55.710 GWh).

✔ ProducÆia de energie electricå a fost de 59.729 GWh, din care 23.542 GWh produçi în centralele pe
cårbune, 10.355 în centralele pe hidrocarburi, 5.539 în centrala nuclearå çi 20.292 în centrale hidro
(din care 20.103 GWh în centralele hidroelectrice din administrarea HIDROELECTRICA).

✔ Structura energiei electrice dupå tipul de energie primarå folositå este redatå în graficul urmåtor:

✔ Energia electricå produså în instalaÆiile HIDROELECTRICA a reprezentat cca. 34% din producÆia totalå a Æårii.
✔ Valorile, în procente din total producÆie, ale producÆiei în hidrocentrale au fost cuprinse între 51,77%

(luna mai) çi 23,4% (luna februarie).
✔ ProducÆia realizatå în centralele hidroelectrice în anul 2005 este cu 22,3% (3.670 GWh) superioarå celei

realizate în anul 2004.

✔ ProducÆia brutå de energie a HIDROELECTRICA a fost de 20.103 GWh çi s-a realizat în cele 12
sucursale conform graficului care urmeazå:
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✔ La 31 decembrie 2005, în cadrul HIDROELECTRICA erau în exploatare capacitåÆi cu o putere de
6.346,20 de MW, instalaÆi în 335 de centrale çi staÆii de pompare energetice, dupå cum urmeazå:
- 205 CHEMP çi MHC cu puteri sub sau egale cu 4 MW;
- 21 de centrale cu puteri cuprinse între 4 çi 10 MW inclusiv;
- 104 centrale de peste 10 MW;
- 5 staÆii de pompare energetice.

Numårul de grupuri în exploatare era de 701, dintre care 410 cu puteri sub 4 MW çi 11 grupuri de
pompaj.
✔ Creçterea de 10,92 MW, înregistratå în 2005, a puterii instalate în CHE din patrimoniul

HIDROELECTRICA s-a datorat:
- sporului de putere de 4,4 MW obÆinut dupå finalizarea retehnologizårii la HA 4 de la PorÆile de Fier II;
- punerii în funcÆiune a unui grup de 5 MW în CHE Vålenii de Munte la SH Curtea de Argeç çi a altuia
de 1,52 MW în MHC Zerveçti la SH Caransebeç.

✔ Participarea la acoperirea puterii de vârf a centralelor hidroelectrice în anul 2005 este evidenÆiatå în
graficul urmåtor:

✔ În graficul urmåtor este ilustratå variaÆia echivalentului energetic a rezervei de apå acumulatå în marile
lacuri pe parcursul anului 2005, comparativ cu anii 2001, 2002 , 2003 çi 2004:
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Furnizarea  de  servicii  de  sistem

Pentru HIDROELECTRICA pe lângå producerea de energie electricå, o surså importantå de venituri o
constituie furnizarea de servicii tehnologice de sistem.
În graficele urmåtoare este prezentatå
contribuÆia HIDROELECTRICA la realizarea
serviciilor tehnologice de sistem în 2005.
Ca urmare a reglementårilor privind calificarea
producåtorilor interni ca furnizori de servicii
de sistem, HIDROELECTRICA a continuat,
în 2005, programul de calificare început în
anii anteriori.

În prezent, HIDROELECTRICA are calificate,
temporar sau definitiv, 314 hidroagregate pe întreaga gamå de servicii
tehnologice de sistem:
✔ reglajul secundar frecvenÆå-putere - 26;
✔ rezerva turnantå - 89;
✔ rezerva terÆiarå rapidå - 93;
✔ reglajul puterii reactive în banda secundarå de reglaj a tensiunii - 28;
✔ restaurarea SEN - 78.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ gestionarea  optimå  a  stocului  de  apå  din  amenajårile  hidroenergetice  pentru  realizarea  producÆiei
de  energie  electricå  çi  a  volumului  de  servicii  de  sistem  estimate;
✔✔ asigurarea  tuturor  folosinÆelor  complexe  ale  amenajårilor  hidroenergetice:  atenuare  viituri,  alimentåri
cu  apå,  navigaÆie,  agrement  etc.;
✔✔ realizarea  programului  fizic  çi  valoric  de  mentenanÆå  pentru  asigurarea  çi  menÆinerea  disponibilitåÆii
capacitåÆilor  de  producÆie;
✔✔ perfecÆionarea,  la  nivelul  HIDROELECTRICA,  a  mecanismelor  necesare  funcÆionårii  pe  pieÆele  de
energie  în  conformitate  cu  cerinÆele  noului  cod  comercial;
✔✔ creçterea  continuå  a  nivelului  de  pregåtire  profesionalå  a  personalului  de  exploatare.



Exploatarea obiectivelor hidroenergetice în condiÆii de siguranÆå este susÆinutå de o preocupare continuå
pentru îmbunåtåÆirea activitåÆii de mentenanÆå. În cadrul HIDROELECTRICA, activitatea de mentenanÆå
reprezintå principalul suport pentru exploatarea obiectivelor hidroenergetice în condiÆii de siguranÆå în
funcÆionare.
ImportanÆa acestei activitåÆi rezidå în urmåtoarele caracteristici:
✔ menÆine instalaÆiile hidroenergetice în condiÆii sigure de funcÆionare;
✔ repune în funcÆiune instalaÆii deteriorate sau cu disfuncÆionalitåÆi;
✔ creçte performanÆele tehnice ale echipamentelor;
✔ asigurå condiÆii de sånåtate çi de securitate a muncii pentru personalul de exploatare;
✔ eliminå factorii de risc pentru mediu çi pentru societatea civilå;
✔ asigurå respectarea unor cerinÆe legale.

În 2005 au fost programate lucråri de mentenanÆå la agregatele energetice çi la construcÆii pentru o
putere medie efectivå de 597 de MW, în valoare de 295.000.000 RON.
Au fost realizate lucråri de mentenanÆå la agregate pentru o putere medie efectivå de 492 de MW (82%
din cât era programat), în valoare de 210.526.246 RON. Au fost programate çi realizate, pe lângå lucrårile
de mentenanÆå curentå, un numår foarte mare de lucråri de modernizare, cu intervenÆii de anvergurå
asupra instalaÆiilor energetice de bazå çi auxiliare.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ lucråri  de  mentenanÆå  la  agregatele  energetice  de  bazå  (80  LN2,
67  LN, 17  LN4  çi  11  OT)  cu  o  putere  medie  efectivå  de  665  de  MW;
✔✔ valoarea  programatå  pentru  lucrårile  de  întreÆinere  çi  reparaÆii
executate  la  agregatele  energetice,  construcÆii,  instalaÆii  electrice,  PRAM
-  AMC,  maçini  unelte,  de  ridicat  çi  transport  este  de  245.000.000  RON;
✔✔ se  vor  executa  lucråri  de  modernizare  la:  HA2  CHE  Tismana  Subteran,
HA1  CHE  Strejeçti,  HA1  PorÆile  de  Fier  I  çi  HA1  Çugag;
✔✔ se  vor  executa  lucråri  de  refacere  a  etançårilor,  precum  çi  pentru
înlåturarea  viiturilor  pe  pârâul  OlteÆ.

MentenanÆa







Activitatea de dezvoltare din cadrul Companiei are ca principal scop realizarea de noi capacitåÆi de
producÆie, în vederea menÆinerii poziÆiei de lider a HIDROELECTRICA pe piaÆa producÆiei de energie
electricå.

În anul 2005, activitatea de dezvoltare s-a concretizat prin urmårirea çi gestionarea a 145 de obiective
de investiÆii, dintre care cele mai importante sunt cuprinse în urmåtoarele categorii:
✔ obiective de investiÆii deja începute, cu finanÆare din surse proprii çi venituri cu destinaÆie specialå;
✔ obiective de investiÆii noi, cu începerea execuÆiei în anul 2005, cu finanÆare din surse proprii;
✔ lucråri de modernizare çi retehnologizare cu finanÆare din surse proprii;
✔ lucråri noi çi continuarea lucrårilor finanÆate din credite.

Portofoliul lucrårilor de investiÆii a fost constituit din urmåtoarele surse de finanÆare:
✔ surse proprii HIDROELECTRICA;
✔ alocaÆii de la bugetul de stat;
✔ credite bancare externe.
Acestea au totalizat 1.192.040.000 RON.

În 2005, efortul investiÆional a fost fårå precedent în istoria HIDROELECTRICA, lucru ilustrat prin situaÆia
comparativå a cheltuielilor de capital pentru investiÆii în perioada 1998 - 2005 (graficul nr. 1).

Obiectivele de investiÆii care au fost finalizate în anul 2005 au adus în sistemul energetic un spor de putere
de 23,72 MW capabil så producå în anul mediu hidrologic circa 150,9 GWh/an (tabelul alåturat).

Hidroagregatul de pompare nr. 2 de la staÆia de pompe Gâlceag çi Grupul 1 de la amenajarea
hidroenergeticå a râului Strei - Sector Subcetate-Simeria - CHE Subcetate au intrat în exploatare în anul 2004.
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Graficul nr. 1



Prin finalizarea acestor investiÆii, România îçi påstreazå locul pe lista puÆinelor Æåri care au un program
anual de punere în funcÆiune în sectorul hidroenergetic.

Strategia de dezvoltare a HIDROELECTRICA pentru perioada 2005-2025 a fost reevaluatå çi, în cadrul
acesteia, obiectivele Æintå pe termen scurt vizeazå, la finele anului 2011, un spor de energie cumulat de
4.457 GWh/an çi un spor de putere cumulat de 3.810 de MW.
Astfel, în 2005, principalele obiective de investiÆii la care s-au înregistrat realizåri deosebite în vederea
respectårii termenelor de punere în funcÆiune au fost:
✔ amenajarea râului Siret pe sectorul Cosmeçti-Movileni - CHE Movileni - PIF 2006 Grupul 1 çi în 2007

Grupul 2;
✔ amenajarea hidroenergeticå Bistra-Poiana Mårului-Ruieni-Poiana Ruscå - CHE Râul Alb - PIF 2006

Grupul 1 çi 2007 Grupul 2;
✔ amenajarea hidroenergeticå a râului Criçul Repede pe sectorul Alejd-Fughiu - CHE Fughiu - PIF 2006;
✔ amenajarea hidroenergeticå Râul Mare Retezat çi Clopotiva - aducÆiune secundarå - tronson Paroç

- Nucçoara - PIF 2006;
✔ amenajarea hidroenergeticå a râului Olt, sector Cornetu-Avrig - CHE Robeçti - PIF 2007.
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Obiectivul Pi (MW) Em (GWh/an)
Amenajarea hidroenergeticå Bistra-Poiana Mårului-Ruieni-Poiana Ruscå; 1,52 8,30
CHEMP Zerveçti 
CHEMP Tråisteni II, gr. 2 pe râul Doftana 1,20 3,13
Amenajarea hidroenergeticå Râul Mare Retezat çi Clopotiva; 54,00
AducÆiunea secundarå Nucçoara - Debuçare
Amenajarea hidroenergeticå Måneciu - Vålenii de Munte, pe râul Teleajen; 5,00 17,60
CHE Vålenii de Munte gr. 1
Amenajarea hidroenergeticå a râului Sebeç 10,00 54,26
CHE Çugag çi CHE Gâlceag. StaÆia de pompe Gâlceag.
Hidroagregatul de pompare nr. 2
Amenajarea hidroenergeticå a râului Strei - Sector Subcetate-Simeria; 6,00 13,63
CHE Subcetate, gr. 1



Programul de investiÆii realizat în 2005 se înscrie în prevederile strategiei de dezvoltarea a HIDROELECTRICA
care, pentru perioada 2005-2015, îçi propune o evoluÆie extrem de dinamicå (graficul nr. 2).
A continuat, de asemenea, activitatea de dotare a amenajårilor hidroenergetice cu sisteme de avertizare-
alarmare a populaÆiei, în caz de incidente la marile baraje aflate în administraÆia HIDROELECTRICA, cele
mai importante acÆiuni în aceastå direcÆie fiind:
✔ la data de 21.12.2005, la S.H. BistriÆa, a fost pus în funcÆiune sistemul de avertizare-alarmare în cazul

situaÆiilor de urgenÆå în aval de barajul Izvorul Muntelui, pe valea râului BistriÆa;
✔ la data de 10.12.2005, la S.H. Slatina, a fost pus în funcÆiune sistemul de avertizare-alarmare în aval

de barajul Strejeçti, pe valea râului Olt.

În anul 2005, pentru susÆinerea activitåÆilor de cercetare, studii, analize çi expertizare tehnicå a fost
alocat un buget de 10.000.000 RON, din care 5.060.000 RON pentru sucursalele HIDROELECTRICA.
Acesta a corespuns realizårii unui numår de 251 de lucråri necesare în activitatea Companiei. 
Scopul acestor lucråri a fost îndeplinirea strategiei HIDROELECTRICA, prin:
✔ creçterea eficienÆei energetice çi economice în producerea de energie electricå;
✔ valorificarea potenÆialului hidroenergetic neamenajat;
✔ diversificarea çi valorificarea serviciilor de sistem asigurate;
✔ integrarea în sistemul european privind activitåÆile specifice, cu respectarea cerinÆelor de protecÆia mediului;
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✔ mårirea siguranÆei în exploatare a construcÆiilor hidrotehnice;
✔ optimizarea funcÆionårii instalaÆiilor energetice din patrimoniul Companiei;
✔ justificarea çi etapizarea lucrårilor de reparaÆii, modernizare çi retehnologizare din cadrul amenajårilor

hidroenergetice;
✔ analiza eficienÆei tehnico-economice a noilor lucråri de investiÆii.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ amenajarea  hidroenergeticå  Bistra  Poiana  Mårului,  Ruieni,
Poiana  Ruscå  -  CHE  Râul  Alb,  Grupurile  1  çi  2,
Pi  =  40  MW,  Em  =  71,4  GWh/an;
✔✔ amenajarea  hidroenergeticå  a  râului  Siret  pe  sectorul
Cosmeçti-MMovileni  -  CHE  Movileni,  Grupurile  1  çi  4,
Pi  =  16,63  MW,  Em  =  57,7  GWh/an;
✔✔ UHE  Râul  Mare  Retezat  -  aducÆiunea  secundarå  Paroç-
Nucçoara,  Pi  =  0  MW,  Em  =  12,4  GWh/an;
✔✔ amenajarea  hidroenergeticå  a  râului  Criçul  Repede  pe  sectorul
Aleçd-FFughiu  -  CHE  Fughiu,  Pi  =  10  MW,  Em  =  20,56  GWh/an;
✔✔ amenajarea  hidroenergeticå  Cerna-MMotru  Tismana.  Etapa  a
2-aa  -  aducÆiunea  principala  BistriÆa-TTismana  çi  acumularea
Clocotiç,  Pi  =  0  MW,  Em  =  49,0  GWh/an;
✔✔ centrala  hidroelectricå  de  micå  putere  -  CHEMP  Godeanu 2,
Pi  =  0  MW,  Em  =  2,04  GWh/an;
✔✔ centrala  hidroelectricå  de  micå  putere  -  CHEMP  Zåbala  4A,
Pi  =  0,64 MW,  Em  =  1,85  GWh/an;
✔✔ centrala  hidroelectricå  de  micå  putere  -  CHEMP  BistriÆa  Prislop,
Pi  =  0,18  MW,  Em  =  4,02  GWh/an;
✔✔ MHC  Vålenii  de  Munte,  Pi  =  0,36  MW,  Em  =  1,9  GWh/an;
✔✔ CHEAP  TarniÆa-LLåpuçteçti.  Demararea  activitåÆilor  pentru
elaborarea  studiului  de  fezabilitate,
Pi  =  1.000  MW,  Em  =  1.200  GWh/an.







În anul 2005, activitatea de retehnologizare, componentå importantå a strategiei de dezvoltare çi
modernizare a HIDROELECTRICA, a continuat prin execuÆia de lucråri pentru creçterea gradului de
siguranÆå çi prin îmbunåtåÆirea parametrilor funcÆionali ai unor construcÆii çi instalaÆii.

Lucrårile  de  retehnologizare  la  grupurile  din  centrala  PorÆile  de  Fier  I
În cursul anul 2005, Contractorul a fost preocupat de reparaÆiile fisurilor apårute la paletele unor grupuri
aflate în exploatare, lucrare finalizatå la grupurile retehnologizate.
Cauza defectelor a fost o geometrie incorectå a canalului de descårcare a eforturilor.

În  cadrul  contractului  de  retehnologizare  a  centralei  PorÆile  de  Fier  II,  a  fost  pus  în  funcÆiune  Grupul  nr.  4,
la  parametrii  de  proiect,  la  data  de  22.12.2005
În timpul probelor de punere în funcÆiune, Grupul çi-a atins parametrii funcÆionali asumaÆi prin contract,
çi anume:
✔ puterea la cupla turbinei - 32,5 MW la cåderea netå de 7,8 m;
✔ puterea nominalå la bornele generatorului - 31,4 MW;
✔ puterea aparentå nominalå la bornele generatorului - 32 MVA.

Retehnologizarea  centralelor  de  pe  Oltul  Inferior:  CHE  Ipoteçti,  Drågåneçti,  Rusåneçti,  Frunzaru  çi  Izbiceni
Contractul prevede retehnologizarea a 20 de grupuri bulb reversibile cu puterea unitarå de 13,25 MW,
instalate în cinci centrale, cu aducerea la parametrii iniÆiali de proiect çi creçterea randamentului cu
peste 2%.
Contractul este în faza de realizare a lucrårilor pregåtitoare.
În luna mai s-au efectuat încercårile pe model, în laborator neutru. Rezultatele obÆinute, consemnate în
raportul final aprobat la data de 29.08.2005, aratå cå garanÆiile contractuale pot fi îndeplinite.
În luna decembrie s-a finalizat elaborarea proiectelor tehnice, urmând ca proiectele de execuÆie çi
retragerea din exploatare a primului grup så se facå în cursul anului 2006. 

Lucrårile  de  retehnologizare  a  echipamentelor  de  la  CHE  Lotru
Lucrårile constau în principal în reabilitarea celor trei hidroagregate echipate cu turbine “Pelton” fiecare
cu o putere de 170 de MW, çi a instalaÆiilor auxiliare ale centralei, cu creçterea energiei produse anual
cu circa 100 de GWh, creçterea volumului serviciilor de sistem çi îmbunåtåÆirea randamentului cu peste 1%.
În 2005 a avut loc preselecÆia ofertanÆilor (s-au precalificat cinci companii) çi s-a finalizat documentaÆia
de licitaÆie (cu asistenÆå tehnicå din partea unor consultanÆi externi).
Analiza ofertelor este organizatå în douå etape: oferta tehnicå çi oferta financiarå. Lucrarea se va realiza
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cu un credit BIRD. Acordul de garanÆie dintre România çi BIRD, semnat la Bucureçti la data de 13.07.2005,
a fost ratificat prin Legea 405/29.12.2005.

Reabilitarea  ecluzei  de  la  SHEN  PorÆile  de  Fier  I
În 2005 s-au avizat documentaÆia çi caietul de sarcini. De asemenea, anunÆul de participare a fost
publicat în Monitorul Oficial nr. 2001/10.11.2005.
Deschiderea procedurii de atribuire a contractului a avut loc la data de 2.12.2005 prin deschiderea
celor douå oferte primite, de la “Romelectro” çi “Romenergo”.
La data de 14.02.2006, comisia de evaluare a desemnat câçtigåtoare oferta “Romenergo”, urmând a
se negocia clauzele contractuale.

Retehnologizarea  CHE  Stejaru
La data de 27.10.2005, HIDROELECTRICA a încheiat un contract de servicii de consultanÆå cu firma
suedezå Sweco International AB pentru elaborarea studiului de fezabilitate çi a documentaÆiei de licitaÆie
pentru retehnologizarea CHE Stejaru.
În perioada 12-16.12.2005, reprezentanÆii companiei suedeze au efectuat o vizitå de documentare la
centralå, urmând ca în luna august 2006 så predea studiul de fezabilitate.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ CHE  PorÆile  de  Fier  I  -  finalizarea  lucrårilor  la  HA1;
✔✔ CHE  PorÆile  de  Fier  II  -  realizarea  lucrårilor  la  HA3;  
✔✔ Oltul  Inferior  -  retragerea  din  exploatare  çi  începerea  lucrårilor
la  HA1  din  CHE  Ipoteçti;  
✔✔ CHE  Lotru  -  semnarea  contractului  çi  începerea  lucrårilor  de
proiectare  çi  inginerie;  
✔✔ Ecluza  PorÆile  de  Fier  I  -  este  prevåzutå  semnarea  contractului,
în  luna  mai,  cu  firma  câçtigåtoare  (“Romenergo”)  çi,  apoi,
începerea  lucrårilor  pregåtitoare;
✔✔ CHE  Stejaru  -  dupå  predarea  raportului  preliminar,  compania
Sweco  urmeazå  så  predea  studiul  de  fezabilitate  (în  luna  iunie).







În 2005, participarea HIDROELECTRICA la piaÆa de energie internå çi regionalå s-a bazat pe o serie de
reglementåri importante. Decizia 503/20.12.2004 a aprobat preÆurile çi cantitåÆile vândute pe piaÆa
reglementatå çi gradul de deschidere a pieÆei la 55%. Decizia 766/22.06.2005 a stabilit, începând cu luna
iulie, tarife diferenÆiale pe orele de gol çi de vârf, ca çi pe tipul unitåÆilor de producÆie: CHE, respectiv MHC.
În iulie, gradul de deschidere a pieÆei a ajuns la 82,35%.

Ordinul 25/2004 a aprobat noul cod comercial, care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2005 çi care a
stipulat, printre altele, constituirea PårÆilor Responsabile cu Echilibrarea (PRE) çi introducerea unei noi
structuri a pieÆei concurenÆiale de energie electricå.
Astfel, HIDROELECTRICA a transmis cererea de înregistrare ca PRE în februarie 2005. De asemenea,
HIDROELECTRICA çi-a asumat implicit responsabilitatea echilibrårii pentru toÆi consumatorii såi eligibili.
Tot în februarie 2005, HIDROELECTRICA s-a înscris ca participant pe piaÆa de echilibrare cu tot portofoliul
såu de unitåÆi dispecerizabile, aceastå piaÆå fiind obligatorie, çi pe PiaÆa Zilei Urmåtoare (PZU). Pânå în
decembrie, numårul de participanÆi pe PZU a ajuns la 44.
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Furnizarea energiei

Din punct de vedere al serviciilor
de sistem, HIDROELECTRICA a
participat în lunile ianuarie çi
februarie la simularea de licitaÆie
organizatå de TRANSELECTRICA
în scopul testårii acestui nou
mecanism de piaÆå.

Ordinul 42/9.11.2005 a aprobat Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacÆionare a contractelor
bilaterale de energie electricå (PCCB), iar Ordinul 40/17.11.2005 a aprobat Regulamentul de organizare
çi funcÆionare a pieÆei de Certificate Verzi. Din totalul de 7.761 de Certficate Verzi au fost påstrate 367,
aferente energiei livrate de HIDROELECTRICA direct consumatorilor finali în 2005, restul fiind vândute
prin licitaÆiile organizate de OPCOM.



Cantitatea de energie vândutå în anul 2005 a fost de 21.671 de GWh, din care:
✔ pe piaÆa internå: 81,37%;
✔ pe piaÆa regionalå: 18,63%.

Energia vândutå pe piaÆa internå a avut urmåtoarea structurå:
✔ pe piaÆa reglementatå: 16,82% cåtre ELECTRICA, destinatå furnizorilor captivi;
✔ pe piaÆa concurenÆialå internå: 64,54 % vândutå unui numår de consumatori eligibili çi furnizori

licenÆiaÆi, printre care çi ELECTRICA, pe contract negociat;
✔ la export: 18,63%.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ contribuÆia  la  creçterea  veniturilor  HIDROELECTRICA  în  condiÆiile
liberalizårii  totale  a  pieÆei  de  energie  electricå;
✔✔ asigurarea  transparenÆei  tranzacÆiilor  cu  energie  electricå  çi  servicii  de  sistem;
✔✔ furnizarea  de  servicii  de  sistem  în  zona  Balcanilor,  ca  urmare  a  conectårii
la  UCTE;
✔✔ asigurarea  unei  permanente  preocupåri  în  satisfacerea  clienÆilor  çi  o  bunå
colaborare  cu  toÆi  participanÆii  la  piaÆa  de  energie  electricå.







Strategia HIDROELECTRICA în domeniul privatizårii cuprinde trei mari proiecte, cu un aport de putere
instalatå de 466 de MW çi o energie de 1.700 GWh/an, care presupun investiÆii de 1.230 milioane de euro:
1. privatizarea obiectivelor nefinalizate prin crearea unor structuri de tip IPP, care au drept scop

dezvoltarea çi modernizarea capacitåÆilor de producÆie în domeniul hidroenergetic;
2. privatizarea microhidrocentralelor prin vânzarea de pachete de obiective aflate în cascadå, prin licitaÆie

deschiså;
3. privatizarea filialelor de reparaÆii “Hidroserv”, proces demarat cu “Hidroserv” BistriÆa.

În perioada 2004-2005 s-au vândut prin licitaÆie cu strigare 28 de microhidrocentrale aflate în bazinele
râurilor Gilort, BistriÆa, Topolog, Firiza, Doftana çi Månåileasa, puterea instalatå a acestora fiind de 35,04
MW, iar producÆia de 56,7 GWh/an pentru un an hidrologic mediu. Valoarea acestor tranzacÆii a însumat
aproximativ 23 de milioane de euro, investitorii asumându-çi în mod expres obligaÆia realizårii unui
program de investiÆii pentru reabilitare, modernizare çi dezvoltare tehnologicå pe o perioadå de cinci ani.

Pe parcursul anului 2005, activitatea de privatizare s-a desfåçurat în douå direcÆii importante:

I.  Continuarea  proiectelor  de  parteneriat  nefinalizate
Costurile iniÆiale de investiÆii, deosebit de mari în hidroenergeticå, recuperarea lentå a investiÆiilor çi lipsa
unui cadru legislativ stabil çi atractiv au fåcut ca investitorii privaÆi så fie destul de reticenÆi în a investi în
dezvoltarea potenÆialului hidroenergetic. Cooperarea în parteneriat cu investitori privaÆi români çi stråini
va permite nu numai finalizarea rapidå, în 3-4 ani de la înfiinÆarea de societåÆi mixte çi deschiderea
finanÆårii, a obiectivelor hidroenergetice în construcÆie, dar çi alocarea mai eficientå a resurselor financiare
ale HIDROELECTRICA cåtre obiective cu punere în funcÆiune într-un orizont de timp foarte scurt, precum
çi finanÆarea lucrårilor de retehnologizare la cele mai importante centrale hidroelectrice din cadrul
Sistemului Energetic NaÆional.
Pentru privatizarea (prin concesionare sau prin vânzare) unora dintre aceste proiecte în scopul finalizårii
lor în cel mai scurt termen, trebuie gåsite metode de susÆinere a eventualilor investitori prin acordarea
de facilitåÆi fiscale care Æin de competenÆa Guvernului çi prezentarea de cåtre HIDROELECTRICA de
pachete de proiecte cât mai atractive.
În urma reanalizårii, împreunå cu reprezentanÆii Ministerului Economiei çi ComerÆului, pe baze tehnico-
economice a proiectelor propuse pentru parteneriate, s-a întocmit o ierarhizare a acestora, rezultând trei
categorii:
a. proiecte care pot fi realizate în perioada urmåtoare din alte resurse de finanÆare, cum ar fi: CHE

Câineni, CHE Borca, CHE Lotrioara, AHE Strei etc.;
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Privatizarea



b. proiecte care vor fi finalizate de HIDROELECTRICA în perioada 2006-2008;
c. proiecte care vor fi finalizate de HIDROELECTRICA în perioada 2009-2011.

II.  Continuarea  privatizårii  prin  vânzarea  micro-hhidrocentralor
IniÆiatå în 2004, privatizarea prin vânzare a 150 de MHC în scopul reabilitårii çi modernizårii lor a continuat
în anul 2005 când, în baza dispoziÆiilor art. 15 alin. 4 din Legea 137/2002 privind unele måsuri pentru
accelerarea privatizårii, Adunarea Generalå a AcÆionarilor HIDROELECTRICA, din septembrie 2005, a aprobat
vânzarea prin licitaÆie deschiså cu strigare, în pachet, a activelor microhidrocentrale: Prislop, Tråisteni 1-2,
Negraç 1-2 , Teçila 1-2 (râul Doftana, judeÆul Prahova), Voineasa 1-3 (râul Månåileasa, judeÆul Vâlcea) çi
Horezu 1-2 (râul Horezu, judeÆul Vâlcea).

AchiziÆiile
În ceea ce priveçte activitatea de achiziÆii se poate aprecia cå anul 2005 a reprezentat un vârf atât din
punct de vedere al numårului de produse achiziÆionate, cât çi al valorii acestora. Astfel, au fost derulate
procedurile de achiziÆie centralizatå çi s-au finalizat contractele pentru un numår de 13 grupe de produse,
a cåror valoare a depåçit 6 milioane RON. Totodatå, s-au fåcut alte 14 achiziÆii de produse cu o valoare
de peste 40 de milioane RON.
În anul 2006 ne propunem derularea procedurilor de achiziÆie centralizatå pentru un numår de 11 grupe
de produse, cu o valoare estimatå de peste 5 milioane RON çi derularea celorlalte contracte pentru
achiziÆiile executivului.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ angajarea  unui  consultant  care  så  propunå  alternative  de
dezvoltare  a  sectorului  hidroenergetic  prin  implicarea  sectorului
privat;
✔✔ privatizarea  microhidrocentralelor:  vânzarea  prin  licitaÆie
deschiså  a  unui  numår  de  aproximativ  30  de  centrale  situate  pe
flux/cascadå;
✔✔ continuarea  acÆiunilor  în  vederea  demarårii  privatizårii  filialelor
de  reparaÆii  “Hidroserv”.







În anul 2005, preocuparea de transformare cât mai eficientå a forÆei apei în energie electricå respectând
natura se regåseçte în politica HIDROELECTRICA privind funcÆionarea çi dezvoltarea sectorului
hidroenergetic în condiÆii de siguranÆå, calitate çi compatibilitate cu mediul înconjuråtor, în deplinå
concordanÆå cu principiile dezvoltårii durabile.

Prin politica în domeniul calitåÆii çi mediului, conducerea HIDROELECTRICA a stabilit ca obiective
generale:
✔ satisfacÆia clienÆilor noçtri în condiÆii de transparenÆå;
✔ promptitudinea serviciilor oferite;
✔ costuri reduse de producÆie asigurând, totodatå, prevenirea poluårii;
✔ diminuarea impactului asupra mediului, pentru toate activitåÆile noastre;
✔ respectarea prevederilor legale çi a altor cerinÆe aplicabile în domeniul nostru de activitate;
✔ implicarea çi motivarea angajaÆilor.

Dintre realizårile anului 2005 în domeniul calitåÆii, mediului, securitåÆii çi sånåtåÆii în muncå, menÆionåm:
✔ auditul de supraveghere SRAC, care s-a desfåçurat la sediul central çi în sucursalele Sebeç, HaÆeg

çi Rm. Vâlcea, finalizat fårå nici o neconformitate, a demonstrat menÆinerea eficacitåÆii Sistemului de
Management al CalitåÆii çi Mediului çi îmbunåtåÆirea continuå a acestuia;

✔ acÆiuni de îmbunåtåÆire a Sistemului de Management al CalitåÆii çi Mediului prin reproiectarea
proceselor, în scopul unei mai bune interfaÆåri a acestora;

✔ acÆiuni de îmbunåtåÆire a activitåÆii de informare, comunicare internå çi verificare a aplicårii documentaÆiei
Sistemului de Management al CalitåÆii çi Mediului materializate prin întâlnirea de lucru desfåçuratå la
sfârçitul lunii septembrie, la SH Buzåu;

✔ finanÆarea çi demararea, în cadrul SH Slatina, a proiectului “Un cetåÆean informat - un mediu mai
curat”, care pune accentul pe conçtientizarea populaÆiei din zona de implementare a proiectului cu
privire la influenÆa negativå a depozitårilor necontrolate de deçeuri asupra rezervaÆiei naturale Valea
OlteÆului çi asupra calitåÆii apelor de suprafaÆå (pârâul OlteÆ, afluent al râului Olt);

Calitatea, mediul, securitatea çi sånåtatea în muncå
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✔ utilizarea “mecanismelor flexibile” promovate de protocolul de la Kyoto, concretizatå în derularea
contractului semnat cu firma olandezå “Senter Novem” pentru Proiectul “Modernizarea a trei
hidroagregate de la Centrala PorÆile de Fier I”, precum çi informarea în domeniu prin participarea la
cursul de perfecÆionare intitulat “Protocolul de la Kyoto al ConvenÆiei Cadru a NaÆiunilor Unite privind
schimbårile climaterice - oportunitåÆi pentru susÆinerea proiectelor din industrie”, organizat de Ministerul
Economiei çi ComerÆului;

✔ evitarea poluårii prin intervenÆia rapidå a personalului de exploatare cu ocazia evenimentului care a
avut loc în decembrie 2005 la CHE Motru, respectiv inundarea centralei çi, ca urmare, antrenarea
uleiului din lagårele turbinei, din gospodåria de ulei çi din GUP-uri, în aval de centralå. S-a izolat zona
poluatå prin montarea barajelor absorbante în timpul golirii apei din centralå çi s-a intervenit cu
material absorbant biodegradabil çi perne absorbante pe luciul apei pentru colectarea uleiului.
Materialele absorbante folosite au fost predate furnizorului, eliminând astfel deçeurile periculoase;

✔ acÆiuni de instruire çi formare a auditorilor interni pentru Sisteme de Management al CalitåÆii çi Mediului
în scopul efectuårii de audituri combinate calitate-mediu;

✔ monitorizarea continuå a percepÆiei clientului faÆå de produsul çi serviciile oferite de HIDROELECTRICA
prin evaluarea gradului de satisfacÆie a clienÆilor rezultat din chestionare çi din analiza statisticå a
reclamaÆiilor. Gradul de satisfacÆie a fost de 95%.

✔ demararea acÆiunilor privind elaborarea çi implementarea documentaÆiei Sistemului de Management
al CalitåÆii çi Mediului ca urmare a revizuirii standardului ISO 14001;

✔ acÆiuni de promovare a transparenÆei çi a dialogului cu pårÆile interesate prin editarea “Raportului de
mediu” al HIDROELECTRICA;

✔ participarea cu lucråri la conferinÆe naÆionale çi internaÆionale (ConferinÆa InternaÆionalå Enegie-Mediu
CIEM 2005 - specialiçti de la SH BistriÆa, SH Buzåu, SH PorÆile de Fier, SH Cluj çi SH Slatina);

✔ participarea specialiçtilor de la SH PorÆile de Fier la dezbaterile tematice “Impactul regulilor Uniunii
Europene asupra cetåÆeanului”, organizate cu ocazia semnårii Protocolului de Parteneriat -
Coordonarea Comunicårii privind aderarea României la Uniunea Europeanå între Prefectura judeÆului
MehedinÆi çi DelegaÆia Comisiei Europene în România;

✔ participarea alåturi de organizaÆii neguvernamentale (ONG) çi de societatea civilå în cadrul unor
proiecte locale în domeniu:

- reprezentanÆi ai SH BistriÆa, alåturi de cei ai Sistemului de Gospodårire a Apelor, ai Gårzii de
Mediu çi ai autoritåÆilor locale au luat parte la acÆiuni de ecologizare a lacurilor de acumulare Izvorul
Muntelui çi PângåraÆi, adunând peste opt camioane de PET-uri de pe luciul apei çi de pe malurile
acestuia. De asemenea, angajaÆii de la SH BistriÆa au participat la un proiect având ca scop
motivarea comunitåÆii locale çi a turiçtilor în adoptarea unei atitudini responsabile faÆå de mediu,
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alåturi de organizaÆia non-guvernamentalå “Ecomoldavia”;
- reprezentanÆi ai SH PorÆile de Fier au participat la derularea proiectului finanÆat de Uniunea
Europeanå destinat protecÆiei mediului în zona de frontierå a microregiunii Dunåre-Nera: Parteneriat
al ONG cu autoritåÆi ale administraÆiei locale din România çi Serbia-Muntenegru;
- SH PorÆile de Fier are în derulare parteneriate încheiate cu çcolile din Drobeta Turnu Severin
implicate în programul ecologic “Eco-Çcoala”;
- SH Cluj a colaborat la un proiect derulat de Compania de Apå Someç, participare necesarå în
vederea obÆinerii de fonduri ISPA pentru Programul “Reabilitarea çi modernizarea sistemelor de
alimentare cu apå çi canalizare din judeÆul Cluj”;

✔ realizarea de lucråri cu caracter de protecÆie a mediului în valoare de circa 10 milioane de euro pentru:
- acÆiuni de prevenire a poluårilor accidentale constând în lucråri de mentenanÆå la hidroagregate,
dotarea cu instalaÆii çi materiale specifice de intervenÆie çi instruirea personalului în vederea
intervenÆiilor;
- acÆiuni de protejare a riveranilor, constând în lucråri pentru combaterea eroziunii çi a alunecårilor
de maluri, lucråri de remediere a efectelor inundaÆiilor çi, nu în ultimul rând, instalarea de sisteme
de avertizare-alarmare dintre cele mai moderne (Someçul Mic - SH Cluj);
- acÆiuni de reducere a impactului asupra mediului constând în asigurarea debitelor de servitute,
lucråri de redare în circuitul natural a terenurilor ocupate temporar çi lucråri de ameliorare a peisajului
çi întreÆinere a spaÆiilor verzi (redarea în circuitul silvic a 8,5 ha - SH Tg. Jiu);
- acÆiuni de gestionare a deçeurilor, inclusiv de eliminare a unor deçeuri periculoase (echipamente
cu conÆinut de bifenilpolicloruraÆi - SH Cluj çi SH Argeç, deçeuri de azbest - SH Cluj);

✔ scåderea numårului çi a gravitåÆii accidentelor de muncå comparativ cu anul precedent (douå
accidente çi 48 zile de incapacitate temporarå de muncå);

✔ continuarea acÆiunii de asigurare a unor servicii medicale de înaltå performanÆå destinate acoperirii
necesitåÆilor de diagnozå, prevenire çi tratament a bolilor profesionale astfel încât, în cursul anului 2005,
nu au fost declarate noi îmbolnåviri profesionale;

✔ asigurarea de servicii medicale în scopul prevenirii apariÆiei unor boli cronice în rândul salariaÆilor
HIDROELECTRICA;

✔ realizarea programelor de måsuri în domeniul securitåÆii çi sånåtåÆii în muncå;
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✔ continuarea acÆiunii de combatere a influenÆei zgomotului la locul de muncå (amplasarea de cabine
fonoizolante în CHE Retezat - SH HaÆeg, dotarea personalului cu cåçti prevåzute cu antifoane çi filtru
de bandå - SH Cluj);

✔ demararea procesului de documentare în domeniul Sistemului de Management de Securitate çi
Sånåtate în Muncå;

✔ iniÆierea çi realizarea primelor acÆiuni pentru fundamentarea necesitåÆii implementårii unui Sistem de
Management de Securitate çi Sånåtate în Muncå, în conformitate cu referenÆialul OH SAS 18001.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ îmbunåtåÆirea  continuå  a  performanÆelor  proceselor  çi  activitåÆilor
HIDROELECTRICA;
✔✔ reproiectarea  Sistemului  de  Management  al  CalitåÆii  çi  Mediului  vizând
elaborarea  documentaÆiei  pentru  un  Sistem  de  Management  Integrat  care  så
cuprindå  çi  componenta  de  securitate  çi  sånåtate  în  muncå;
✔✔ implementarea  çi  certificarea  Sistemului  de  Management  Integrat  Calitate,
Mediu,  Securitate  çi  Sånåtate  în  Muncå;
✔✔ obÆinerea  sau  reînnoirea  autorizaÆiilor  de  mediu  pentru  toate  obiectivele
hidroenergetice;
✔✔ extinderea  Proiectului  “Un  cetåÆean  informat  -  un  mediu  mai  curat”  çi  în  alte
zone  ale  SH  Slatina,  eventual  în  alte  sucursale;
✔✔ colaborarea  cu  instituÆiile  de  învåÆåmânt,  organizaÆiile  de  tineret  çi  societatea
civilå  pentru  promovarea  unei  educaÆii  ecologice  çi  a  responsabilitåÆii  faÆå  de
mediu;
✔✔ finalizarea  evaluårii  nivelului  de  risc  de  accidentare  çi  îmbolnåvire  profesionalå
a  tuturor  angajaÆilor  HIDROELECTRICA;
✔✔ instruirea  çi  conçtientizarea  întregului  personal  pentru  realizarea  politicii  de
management  integrat;
✔✔ consultarea  angajaÆilor  Companiei  cu  privire  la  condiÆiile  çi  mediul  de  muncå
çi  informarea  acestora  cu  privire  la  nivelul  de  risc  specific  locurilor  de  muncå;
✔✔ dezvoltarea  unui  sistem  de  asiguråri  pentru  salariaÆii  HIDROELECTRICA  în
completarea  celui  existent  conform  Legii  346/2002  privind  asigurarea  pentru
accidente  de  muncå  çi  boli  profesionale.







Implementarea  certificatului  digital

Într-o lume a vitezei, semnåtura electronicå are un rol esenÆial, fiind un mijloc rapid de autentificare a
conÆinutului unui document çi a emitentului acestuia, având ca principal avantaj un nivel maxim de
securitate.
În primul trimestru al anului 2005, la sediul central çi în cele 12 sucursale ale HIDROELECTRICA s-a
desfåçurat acÆiunea de instruire a salariaÆilor privind utilizarea certificatului digital çi a dispozitivelor tip
e-Token çi au fost centralizate documentele pe baza cårora s-au eliberat cele 1.300 de certificate digitale.
În aceeaçi perioadå s-au instalat, pe acelaçi numår de staÆii de lucru, driverele pentru dispozitivele de
semnåturå electronicå çi s-au descårcat pe dispozitivele e-Token certificatele digitale emise. Astfel, se
pot trimite atât documente, cât çi mail-uri semnate electronic.
În urma configurårilor efectuate pe serverele Domain Controller çi în Active Directory, accesul în reÆeaua
HIDROELECTRICA çi autentificarea clientului de mail se face numai pe baza dispozitivului e-Token.

Implementarea  unei  soluÆii  de  arhivare  electronicå  a  documentelor

Indiferent de domeniul de activitate sau de dimensiunea companiei, procesele de afaceri se bazeazå
pe informaÆii çi pe date. De multe ori, datele rezidå în documente mai mult sau mai puÆin standardizate,
dar care trebuie culese în sistemele informatice, proces consumator de timp, de resurse umane çi
financiare.
Sistemul de management al conÆinutului este definit ca o platformå pentru administrarea datelor
vehiculate de toate compartimentele  unei companii çi are ca scop principal sprijinirea proceselor de
afaceri. Misiunea acestuia este aceea de a oferi acces inteligent la valorile informaÆionale ale companiei,
pentru a asigura o productivitate ridicatå, sau, altfel spus, oferirea informaÆiei potrivite, omului potrivit,
la momentul potrivit.

Tehnologia informaÆiei çi comunicaÆiile
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SoluÆia de arhivare electronicå implementatå la HIDROELECTRICA este dezvoltatå pe platforma
“Documentum” (versiunea 5) a companiei EMC, lider mondial în sisteme, servicii de stocare çi gestiune
a informaÆiilor, çi este formatå din urmåtoarele aplicaÆii:
✔ aplicaÆia de utilizare (personalizatå pentru HIDROELECTRICA);
✔ aplicaÆia StarCapture - sistemul de capturå a documentelor;
✔ aplicaÆia de administrare a organigramei, a nomenclatoarelor çi a permisiunilor. 
AplicaÆia este o soluÆie web ce oferå posibilitatea regåsirii sau a vizualizårii documentelor curente çi din
arhiva istoricå de cåtre structurile organizaÆionale aferente.
Se foloseçte browser-ul web Internet Explorer, iar accesul la aplicaÆie nu se poate face decât în baza
autentificårii utilizatorului.
Securitatea aplicaÆiei çi confidenÆialitatea documentelor sunt stabilite prin acordarea permisiunii (prin
user-name çi parolå) conform organigramei de funcÆionare a Companiei, iar autentificarea utilizatorilor
se face prin intermediul conturilor din Active Directory.
Sistemul conÆine o arhivå istoricå çi o arhivå a documentelor curente.
În toate sucursalele au fost scanate documentele cu caracter tehnic çi economic care constituie arhivele
istorice, au fost încårcate pe suport DVD çi apoi au fost instalate pe serverele aferente fiecårei locaÆii.
Toate documentele din arhiva istoricå se regåsesc çi pe serverul de la sediul central din Bucureçti, astfel
încât aceasta poate fi consultatå fårå a fi accesate serverele din locaÆiile respective, iar regåsirea
documentelor se face rapid, fårå congestionarea traficului prin VPN.
În prezent, a demarat scanarea documentelor ce vor constitui arhiva documentelor curente (contracte,
facturi, ordine çi hotårâri interne, documentaÆie de proiect çi documentaÆie tehnicå). 
Ca pilot a fost aleaså DirecÆia “Dezvoltare”, pentru ca apoi, în urma procedurilor ce vor fi redactate,
procesul de scanare a documentelor curente så fie extins la toate direcÆiile din cadrul HIDROELECTRICA.
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Implementarea  unei  soluÆii  de  restaurare  a  arhivei  electronice  de  documente  dupå  dezastru  çi  întocmirea
procedurilor  corespunzåtoare

Pornind de la cerinÆele unei siguranÆe sporite a informaÆiilor, structura aleaså are ca punct central un set
de servicii dezvoltate pe structura produsului NetWorker Legato. 
Serverele pe care ruleazå aceste servicii asigurå storage-ul la nivelul unei matrici de discuri, partea de
back-up propriu-zis fiind asiguratå prin intermediul unei biblioteci de benzi, ceea ce oferå o capacitate
de stocare ridicatå. Ar fi suficient så amintim cå se folosesc benzi cu capacitatea de 400 de GB.
Odatå ajunse pe mediile de stocare, informaÆiile sunt copiate într-o altå locaÆie, asigurându-se astfel
siguranÆa lor în cazul unor evenimente cum ar fi cutremur, incendiu etc.
Recuperarea informaÆiilor salvate çi/sau copiate se realizeazå tot prin utilizarea unui serviciu al platformei
Legato, urmând procedurile specifice care, dupå conectarea la serverul sau storagenode-ul respectiv,
asigurå restaurarea informaÆiilor.
Principalele caracteristici ale soluÆiei sunt:
✔ siguranÆa sporitå a informaÆiilor, asiguratå de existenÆa tehnologiilor ce transformå datele dintr-un

sistem de fiçiere specific clientului într-un sistem de fiçiere specific aplicaÆiei;
✔ interfaÆa prietenoaså specificå procesului;
✔ capacitatea sporitå de salvare, specificå soluÆiilor de salvare ce permit back-up concomitent de pe

mai multe maçini;
✔ arhitectura nespecificå unui sistem de operare.
Având în vedere cele de mai sus, se poate aprecia cå implementarea acestei soluÆii este un pas înainte
în escaladarea problemelor aferente sistemelor de backup necentralizat. Totodatå, nu putem trece peste
necesitatea stringentå a unei astfel de soluÆii într-o corporaÆie naÆionalå.
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Denominarea  monedei  naÆionale:  o  provocare  a  anului  2005  pentru  administratorii  sistemelor  informatice  

Procesul de denominare al sistemului informatic integrat Emsys (sistem operaÆional de tip ERP), funcÆional
în HIDROELECTRICA, a însemnat pentru administratorii de aplicaÆie çi administratorii de baze de date
un volum de muncå çi investiÆii de timp foarte mari.
Denominarea a fost un proiect extrem de dificil, cu atât mai mult cu cât a însemnat çi o “inspecÆie” a
datelor, ceea ce s-a întreprins în luna mai 2005, precum çi o analizå a fiecårui domeniu Emsys:
contabilitate, financiar, personal, salarizare, furnizori, clienÆi, mijloace fixe, stocuri, contabilitatea investiÆiilor,
contabilitatea de gestiune çi mentenanÆa utilajelor.
Luna iunie 2005 a fost o lunå de test a procedurii de denominare.
În luna iulie s-a trecut la denominarea propriu-ziså, iar în august 2005 s-a realizat denominarea sistemului.
Pregåtirea foarte atentå, seriozitatea çi profesionalismul administratorilor sistemului informatic Emsys din
cele 17 locaÆii (sediul central, 12 sucursale çi 4 uzine) a fåcut ca denominarea så fie un succes.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ finalizarea  proiectului  de  arhivare  electronicå  în  HIDROELECTRICA  (sediul  central,
12  sucursale,  4  uzine);

✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  comunicaÆii  bazat  pe  fibrå  opticå  între  PorÆile  de
Fier  1  çi  Djerdap;

✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  comunicaÆii  la  SH  Caransebeç;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  alarmare-aavertizare  la  SH  Rm.  Vâlcea;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  alarmare-aavertizare  la  Drågan-IIad;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  alarmare-aavertizare  la  Poiana  Mårului;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  alarmare-aavertizare  la  SH  BistriÆa  -  jud.  Bacåu;
✔✔ extinderea  sistemului  de  telecontorizare  energie  electricå  çi  servicii  de  sistem;
✔✔ eliberarea  parÆialå  a  benzii  de  450  Mhz;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  SCADA  la  DHE  Sebeç;
✔✔ pozarea  cablului  cu  fibrå  opticå  pe  aducÆiune;
✔✔ punerea  în  funcÆiune  a  sistemului  de  radiorelee  la  SH  PorÆile  de  Fier;
✔✔ realizarea  paginii  WEB  SCADA.







Resursele umane constituie elementul creator, activ çi coordonator al activitåÆii din cadrul oricårei
companii, ele influenÆând decisiv eficacitatea utilizårii resurselor materiale, financiare çi informaÆionale.

ImportanÆa activitåÆii de resurse umane în cadrul HIDROELECTRICA s-a impus în ultimii ani ca o
componentå vitalå pentru accelerarea atingerii obiectivelor Companiei.
Acest fapt nu este surprinzåtor, deoarece atenÆia acordatå resurselor umane implicate într-o organizaÆie,
motivarea çi dezvoltarea angajaÆilor sunt cei mai elocvenÆi indicatori ai potenÆialului de dezvoltare a unei
companii çi ai nivelului eticii çi moralei în afaceri.

În cifre, în cursul anului 2005, numårul mediu de personal a fost de 5.034 salariaÆi, HIDROELECTRICA
încadrându-se în numårul de personal stabilit prin Bugetul de venituri çi cheltuieli, de 5.128.

Politica de resurse umane a HIDROELECTRICA fost orientatå cåtre urmåtoarele obiective principale:
✔ asigurarea cu personal necesar funcÆionårii în condiÆii de siguranÆå a centralelor hidroelectrice în

operare. Numårul personalului din sucursalele HIDROELECTRICA, la data de 31.12.2005, a fost de
5.085. Structura profesionalå a angajaÆilor este prezentatå în cele douå grafice;

✔ întinerirea personalului. În anul 2005, 11% din numårul noilor angajaÆi au fost absolvenÆi din promoÆia
acestui an;

✔ creçterea nivelului de pregåtire profesionalå prin forme de pregåtire/perfecÆionare specifice:
- pentru un numår de 2.420 de angajaÆi, perfecÆionare profesionalå în instituÆii de specializare;
- pentru 85 de angajaÆi, formare iniÆialå pe post la schimbarea locului de muncå;
- pentru restul angajaÆilor, întreÆinere profesionalå prin instruire la locul de muncå.

✔ stimularea autoperfecÆionårii profesionale a specialiçtilor prin organizarea concursului “Trofeul
Energeticianului”. În anul 2005, faza finalå a concursului a fost organizatå de SH Sebeç.

Faza de maså a concursului a reunit un numår de 265 de specialiçti pentru cele cinci meserii din concurs:
maçinist turbine hidro, electrician exploatare centrale çi staÆii electrice, låcåtuç întreÆinere çi reparaÆii
echipament electric, electrician PRAM-AMC, electrician de întreÆinere çi reparaÆii echipament electric.

Resursele umane
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În anul universitar 2005-2006, în baza Legii nr. 376/2004, HIDROELECTRICA a continuat acordarea de
burse private pentru opt studenÆi din anii terminali ai UniversitåÆii Politehnice - Facultatea de Energeticå,
ai Institutului de ConstrucÆii çi ai Academiei de Studii Economice, care la terminarea studiilor vor lucra
în unitåÆile Companiei cel puÆin cinci ani dupå absolvire, conform contractelor încheiate cu HIDROELECTRICA.
Scopul acestei acÆiuni este atragerea de absolvenÆi cu studii superioare de specialitate, pentru asigurarea
în sucursale a unui personal care så Æinå pasul cu modernizarea çi retehnologizarea centralelor
hidroelectrice.

45

Având  în  vedere  perspectiva  aderårii  Æårii  noastre  la  Uniunea
Europeanå,  300  de  salariaÆi  ai  HIDROELECTRICA  vor  participa
în  anul  2006  la  cursuri  de  pregåtire  coordonate  de  Ministerul
Economiei  çi  ComerÆului  în  ceea  ce  priveçte  legislaÆia  europeanå,
în  mai  multe  etape,  dupå  cum  urmeazå:
-  Modul  I  -  Armonizare  legislativå;
-  Modul  II  -  Expert  armonizare  legislativå;
-  Modul  III  -  Expert  în  aplicarea  legislaÆiei  armonizate.
Aceaste  acÆiuni  se  vor  desfåçura  în  continuare  pentru  a  asigura
cunoçterea  de  cåtre  personalul  HIDROELECTRICA  a
particularitåÆilor  legislaÆiei  europene  în  domeniile  de  interes.
Pe  lângå  aceste  obiective,  în  perioada  care  urmeazå  ne
propunem:
✔✔ implementarea  unei  politici  de  resurse  umane  våzutå  din
perspectiva  rolului  såu  de  susÆinere  a  strategiei  generale  a
Companiei;
✔✔ îmbunåtåÆirea  modului  actual  de  desfåçurare  a  proceselor  de
recrutare,  selecÆie  sau  evaluare  a  personalului  (competenÆå
profesionalå,  eficienÆa  muncii,  etica  muncii,  aptitudini  de
conducere);
✔✔ sesizarea  deficienÆelor  structurale;
✔✔ analiza  modului  în  care  au  fost  îndeplinite  responsabilitåÆile
fiecårui  compartiment  çi  identificarea  noilor  responsabilitåÆi
pentru  perioda  urmåtoare;
✔✔ analiza  repartizårii  activitåÆilor  pentru  fiecare  salariat  prin  fiça
postului;
✔✔ conceperea  unui  sistem  eficient  de  integrare  profesionalå
pentru  personalul  nou  angajat.







10  puncte  forte  ale  echipei  de  Cooperare  InternaÆionalå  în  2005

Pe måsurå ce intrarea României în Uniunea Europeanå se apropie, se finalizeazå etapele în vederea
creårii çi liberalizårii totale a pieÆei interne de energie care så respecte standardele internaÆionale ale
Uniunii Europene çi, în acelaçi timp, se ivesc noi oportunitåÆi în sectorul energetic - un factor economic
çi geopolitic major.

În lumea schimbåtoare de aståzi, HIDROELECTRICA face progrese constante cu scopul de a contribui
la dezvoltarea durabilå a sistemului energetic românesc çi de a deveni un jucåtor de bazå, eficient çi
competitiv pe piaÆa europeanå de electricitate, pentru cå atingerea cerinÆelor energetice într-o manierå
durabilå reprezintå una dintre cele mai dificile provocåri ale secolului XXI. Pentru a funcÆiona ca o
companie de frunte pe piaÆa de energie, Æinând pasul cu procesul dinamic de liberalizare, echipa de
Cooperare InternaÆionalå de la HIDROELELECTRICA face tot posibilul så contribuie în mod eficient la
îndeplinirea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare.

În anul 2005, au continuat relaÆiile cu vechii parteneri de afaceri çi au fost stabilite noi relaÆii de cooperare,
cu alÆi parteneri internaÆionali de renume. În 2005, echipa de Cooperare InternaÆionalå a HIDROELECTRICA
a avut mai multe rezultate remarcabile, dintre care 10 sunt excepÆionale, reprezentând punctele forte ale
departamentului.

Cooperarea internaÆionalå
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1.  PerformanÆa
Fårå îndoialå, una dintre realizårile cele mai importante ale anului, în termeni de cooperare, a fost acordul
de împrumut semnat cu Banca InternaÆionalå pentru ReconstrucÆie çi Dezvoltare, la data de 13 iulie
2005, în cadrul Proiectului ComunitåÆii de Energie din Europa de Sud-Est (ECSEE APL no 1), referitor la
reabilitarea Centralei Lotru, din judeÆul Vâlcea. Împrumutul, de 66 de milioane de euro, face parte dintr-un
program care are scopul de a integra sistemele energetice din Æårile Europei de Sud-Est în piaÆa internå
de energie a Uniunii Europene. Legea nr. 405/2005 cu privire la aprobarea Acordului de GaranÆie dintre
România çi Banca InternaÆionalå pentru ReconstrucÆie çi Dezvoltare pentru proiect a fost publicatå în
Monitorul Oficial al României nr. 1195/30.12.2005. O parte din acest împrumut va fi folosit la finanÆarea
unui contract de servicii de consultanÆå, servicii care vor consta într-un acord de “twinning” care are ca
scopuri pe de o parte dezvoltarea instituÆionalå a HIDROELECTRICA çi, pe de altå parte, pregåtirea unui
studiu de fezabilitate pentru o centralå hidroelectricå cu acumulare prin pompaj.
Serviciile de consultanÆå vor fi furnizate de o utilitate energeticå ce realizeazå o producÆie importantå de
energie hidro çi care are o experienÆå îndelungatå pe piaÆa de electricitate liberalizatå din cadrul Uniunii
Europene. HIDROELECTRICA a primit 19 expresii de interes din partea unor diferite companii çi consorÆii.
Dupå procesul de selecÆie întocmit în conformitate cu procedurile Båncii Mondiale, în competiÆie au råmas
douå consorÆii: EDF (FranÆa)/MWH (Austria) çi IPA Energy Consulting (Marea Britanie)/Verbund (Austria).

2.  Flexibilitatea
Echipa de Cooperare InternaÆionalå a stabilit o cooperare cu compania suedezå SWECO International
AB, având ca scop furnizarea serviciilor de consultanÆå pentru Proiectul de reabilitare çi modernizare a
CHE Stejaru - Bicaz. Acordul dintre cele douå companii s-a semnat la data de 26 octombrie 2005 çi are
ca obiectiv principal elaborarea studiului de fezabilitate pentru Proiectul de reabilitare çi modernizare a
CHE Stejaru - Bicaz prin co-finanÆare. Ministerul Afacerilor Externe din Suedia a oferit un grant
reprezentând 50% din costul total al serviciilor de consultanÆå.

3.  PerfecÆionarea
Referitor la strategia de dezvoltare pe termen lung, una dintre prioritåÆile HIDROELECTRICA constå în
retehnologizarea çi modernizarea hidrocentralelor. Printre cooperårile internaÆionale realizate pânå acum
s-au detaçat acelea cu urmåtorii parteneri: VA TECH Hydro - ElveÆia pentru CHE PorÆile de Fier I, VA TECH
Hydro - Germania pentru CHE PorÆile de Fier II çi consorÆiul condus de Voith Siemens Hydro Power
Generation Gmbh & Co pentru hidrocentralele localizate pe râul Olt - sectorul inferior. Meritå menÆionatå,
de asemenea, cooperarea cu compania elveÆianå Landys+Gyr pentru Contractul “Sistemul de
contorizare a energiei çi a serviciilor de sistem”.
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4.  Încrederea
Dacå luåm în considerare activitatea de cooperare internaÆionalå a HIDROELECTRICA, nici în 2005 nu
putem trece cu vederea continuarea cooperårii cu partenerul din Serbia-Muntenegru în vederea exploatårii
çi întreÆinerii sistemelor naÆionale hidroenergetice çi de navigaÆie de la PorÆile de Fier I çi II, din cadrul
comisiilor mixte româno - sârbo-muntenegrene care s-au întrunit în douå sesiuni ordinare, la Belgrad (în
luna mai) çi la Bucureçti (în luna noiembrie).

5.  Angajamentul
În anul 2005, HIDROELECTRICA a fost un participant care s-a angajat în activitåÆile organizaÆiilor
internaÆionale çi ale asociaÆiilor profesionale în acest sector çi a cåutat så-çi menÆinå strânsele relaÆii cu
partenerii.
✔ HIDROELECTRICA are un reprezentant în Consiliul Director al AsociaÆiei InternaÆionale de Energie Hidro

(IHA). Aceasta este principala organizaÆie internaÆionalå care promoveazå energia hidro astfel încât
så fie îndeplinite cerinÆele mondiale de energie çi apå prin perfecÆionarea continuå a practicilor
durabile, construind un consens cu alÆi acÆionari prin parteneriate solide çi lansând initiaÆive în vederea
creçterii aportului regenerabilelor çi, în particular, al energiei hidro.

Afilierea la IHA confirmå un angajament de perfecÆionare çi sprijinire a rolului energiei hidro în dezvoltarea
durabilå. Afilierea demonstreazå, de asemenea, cå reprezentarea în sector a fost abordatå în mod
progresiv.
✔ Specialiçtii HIDROELECTRICA au participat la acÆiunile EURELECTRIC (Uniunea Industriei de

Electricitate), având reprezentanÆi în structurile de expertizå, dupå cum urmeazå: în Comitetul
“ProducÆie çi Politici Energetice” - un membru în grupul de lucru “Regenerabile çi ProducÆia Distribuitå”
çi un membru în grupul de lucru “Hidro”; în Comitetul “PieÆe” - un membru în grupul de lucru
“Comercial”; în Comitetul “Mediu çi Dezvoltare Durabilå” - un membru în grupul de lucru
“Managementul çi Economia Mediului” çi alÆi doi membri în grupul de lucru “Schimbarea Climatului”.

EURELECTRIC promoveazå rolul electricitåÆii în dezvoltarea societåÆii çi reprezintå interesele comune ale
membrilor såi, sprijinindu-i så contribuie la dezvoltarea çi la competitivitatea industriei de electricitate.
✔ Între timp, activitatea desfåçuratå de specialiçtii HIDROELECTRICA în cadrul organizaÆiei Comisia

InternaÆionalå a Marilor Baraje (ICOLD) a contribuit la consolidarea relaÆiilor de cooperare. ÎnfiinÆatå în anul
1928 çi având comitete naÆionale din 83 de Æåri, cu aproximativ 7.000 de membri, Comisia InternaÆionalå
a Marilor Baraje asigurå un forum în vederea schimbului de cunoçtinÆe çi de experienÆå în ingineria
barajelor. ICOLD asigurå schimbul de informaÆii dintre comitetele naÆionale prin organizarea de çedinÆe
executive anuale, de simpozioane tehnice çi de congrese internaÆionale, prin crearea comitetelor tehnice
de experÆi çi prin grupurile de lucru ale Clubului European din cadrul Comitetelor NaÆionale Europene.

50



✔ HIDROELECTRICA este mândrå cå este membru al ReÆelei InternaÆionale Micro-Hidro (IN-SHP), o
organizaÆie non-profit de coordonare çi promovare internaÆionalå pentru dezvoltarea globalå a micro-
hidrocentralelor care se bazeazå pe participarea voluntarå a punctelor centrale regionale, sub-
regionale çi naÆionale, a instituÆiilor, utilitåÆilor çi întreprinderilor relevante, beneficiul social fiind obiectivul
såu major.

✔ Anul 2005 a fost marcat de o activitate semnificativå în cadrul structurilor Consiliului Mondial al Energiei
(WEC) pentru cå, împårtåçind aceeaçi opinie çi susÆinând în totalitate misiunea WEC de “Promovare
a furnizårii çi a folosirii durabile a energiei în beneficiul tuturor oamenilor”, reprezentanÆii
HIDROELECTRICA au participat la majoritatea iniÆiativelor Consiliului - principala organizaÆie multi-
energeticå din lume, la ora actualå.

6.  Progresul
Cu o viziune orientatå spre viitor, echipa de Cooperare InternaÆionalå a HIDROELECTRICA a continuat så
promoveze cooperårile economice bilaterale având ca scop dezvoltarea çi consolidarea parteneriatelor
în termeni de egalitate, complementaritate, beneficiu çi respect reciproc. HIDROELECTRICA crede cå
aceste cooperåri bilaterale sunt necesare pentru promovarea iniÆiativelor cu privire la valorificarea
potenÆialului energetic. Semnarea acordurilor bilaterale de cooperare asigurå cadrul legal pentru
participarea companiilor din diferite Æåri la o serie de proiecte de investiÆii çi garanteazå finanÆarea externå
çi obÆinerea împrumuturilor în condiÆii avantajoase.
Luând în considerare necesitatea urgentå de modernizare a sectorului energetic românesc prin atragerea
investitorilor stråini, a tehnologiei çi a know-how-ului astfel încât România så respecte standardele
Uniunii Europene, HIDROELECTRICA se implicå în mod activ în dezvoltarea relaÆiilor de cooperare cu
partenerii cu experienÆå, facilitând implementarea proiectelor în vederea unei dezvoltåri durabile a tuturor
pårÆilor implicate. De asemenea, HIDROELECTRICA face progrese în facilitarea investiÆiilor çi îçi
concentreazå eforturile pentru încurajarea companiilor stråine de a participa la programele de privatizare,
deoarece o dezvoltare durabilå se poate realiza prin parteneriate. Echipa de Cooperare InternaÆionalå
a HIDROELECTRICA promoveazå cooperarea strategicå, transparenÆa çi corectitudinea çi are ca scop
îndeplinirea obiectivelor de afaceri ale Companiei prin relaÆii pe termen lung.
În consecinÆå, HIDROELECTRICA îçi propune, prin flexibilitate, så dezvolte noi proiecte çi parteneriate de
succes pentru a se adapta mai bine la cerinÆele pieÆei, pentru a-çi îmbunåtåÆi dinamica afacerilor çi pentru
a-çi consolida poziÆia de lider pe piaÆa de energie.

7.  Munca  în  echipå
ReprezentanÆii HIDROELECTRICA au fost implicaÆi în mod activ pe durata întregului an 2005 în echipele
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energetice de lucru din cadrul Consiliilor Economice de Cooperare Inter-Guvernamentalå care îçi
desfåçoarå activitatea sub conducerea Ministerului Economiei çi ComerÆului din România çi a altor
ministere corespondente din Æårile cu care s-au iniÆiat çi derulat activitåÆi de cooperare în sectorul
energetic. Printre Æårile cu care HIDROELECTRICA a dezvoltat acÆiuni de cooperare menÆionåm Austria,
Germania, Suedia, Norvegia, Portugalia çi SUA. Açadar, o cale lungå în cooperarea cu aceste instituÆii
care, la rândul lor, au jucat un rol pozitiv în promovarea participårii stråine la diferite proiecte
hidroenergetice.
Fårå îndoialå, cooperarea cu reprezentanÆele economice stråine çi acelea acreditate în România în
vederea identificårii proiectelor, a promovårii relaÆiilor economice çi a cooperårii internaÆionale, este un
element esenÆial al activitåÆii depuse de echipa de Cooperare InternaÆionalå a HIDROELECTRICA.

8.  Cunoaçterea
În 2005, echipa de Cooperare InternaÆionalå a promovat HIDROELECTRICA prin coordonarea participårii
specialiçtilor din Companie la câteva evenimente internaÆionale semnificative. ConferinÆele çi seminariile
au oferit audienÆei ocazia de a schimba idei, de a-çi realiza noi contacte çi de a participa la discuÆii de
informare imparÆiale çi cu o abordare interesantå cu factorii decizionali. Astfel de evenimente au
reprezentat, de asemenea, o ocazie de a exprima interesul Æårilor participante de a-çi promova proiectele
bilaterale çi multilaterale, împårtåçind cele mai bune practici çi identificând subiecte de interes pentru
viitoarele evenimente din domeniu.

9.  Provocarea
HIDROELECTRICA este actualmente una dintre cele mai impunåtoare çi întreprinzåtoare companii din
România, iar rating-urile obÆinute o ajutå så-çi demonstreze punctele comerciale forte çi poziÆia de lider
pe piaÆa de electricitate din România çi pe cea regionalå. De asemenea, rating-urile reprezintå un suport
puternic în a-çi demonstra solvabilitatea în faÆa potenÆialilor creditori, cum ar fi båncile çi investitorii
naÆionali çi internaÆionali. Din motivele menÆionate, în anul 2004 poziÆia HIDROELECTRICA a fost evaluatå
de Moody’s Investor Service, agenÆie de evaluare financiarå care a acordat un rating de Ba3, poziÆie
stabilå pentru împrumuturile Companiei pe termen lung. Evaluarea a Æinut cont de performanÆele
Companiei, de modalitatea favorabilå de reglementare, de prezenÆa HIDROELECTRICA pe piaÆå çi de
statutul Companiei printre principalii producåtori de electricitate ai României. Standard and Poor’s a
acordat ratingul BB-/Stabil pentru împrumuturile pe termen lung ale Companiei, cu o perspectivå de
stabilitate. Dezvoltarea substanÆialå a activitåÆii Companiei s-a reflectat prin îmbunåtåÆirea ratingului.
Astfel, în ianuarie 2005 Moody’s a îmbunåtåÆit ratingul acordat HIDROELECTRICA ridicându-l la
Ba1/Stabil, în timp ce Standard and Poor’s a acordat un rating de BB-/Pozitiv.
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10.  Comunicarea
Ultima, dar nu cea din urmå, realizare - cu scopul declarat de consolidare a poziÆiei de lider pe piaÆa de
energie, de atingere a unui brand de calitate superioarå çi de recunoaçtere în mediul de afaceri,
HIDROELECTRICA promoveazå un mod de comunicare deschis çi permanent cu partenerii såi curenÆi
çi potenÆiali prin furnizarea informaÆiilor într-o manierå obiectivå çi transparentå. Bazându-se pe principii
de credibilitate, transparenÆå çi respect în construirea relaÆiilor solide, abordarea echipei de Cooperare
InternaÆionalå cu privire la o comunicare deschiså a reprezentat un element fundamental în procesul de
implementare a strategiei de dezvoltare a HIDROELECTRICA.
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Pe  viitor,  echipa  de  Cooperare  InternaÆionalå  a  HIDROELECTRICA
va  continua  så  se  concentreze  asupra  extinderii  çi  a  consolidårii
acÆiunilor  de  cooperare  cu  o  serie  de  companii,  instituÆii,
organizaÆii  çi  asociaÆii  internaÆionale  din  domeniu  prin  semnarea
unor  noi  relaÆii  contractuale,  consolidându-lle,  în  acelaçi  timp,  pe
cele  existente.  Avem  încredere  cå  direcÆionarea  eforturilor  spre
promovarea  afacerilor  cu  partenerii  stråini  çi  spre  atragerea
capitalului  stråin  în  vederea  dezvoltårii,  modernizårii  çi  a  creçterii
performanÆei  hidrocentralelor  româneçti  reprezintå  un  element
ce  contribuie  decisiv  la  succesul  corporativ  pe  termen  lung.







În ultimii ani, brandul HIDROELECTRICA a devenit din ce în ce mai puternic datoritå consolidårii poziÆiei
Companiei prin aportul întregii echipe, care se completeazå în construirea unei imagini de firmå durabilå
çi puternicå. În atingerea acestor obiective, morala çi etica joacå un rol important. Încredere,
responsabilitate, sprijin, noutate - iatå mesajele pe care orice organizaÆie doreçte så le transmitå
partenerilor såi. Succesul Companiei se construieçte în mod esenÆial prin formarea unei imagini favorabile
în ochii celor cu care colaboreazå. La baza creårii çi promovårii unei identitåÆi puternice se aflå sistemul
de relaÆii publice pe care compania îl dezvoltå, comunicarea în interiorul çi în exteriorul organizaÆiei.
Un principiu esenÆial dupå care HIDROELECTRICA se cålåuzeçte în relaÆia cu mass-media este acela
al transparenÆei, al obiectivitåÆii çi corectitudinii. Modul în care presa româneascå a înÆeles så reflecte
activitatea hidroenergeticå ne motiveazå în a cåuta çi a gåsi calea pentru a oferi publicului larg informaÆii
care så reflecte cât mai obiectiv activitatea, evoluÆia çi realizårile HIDROELECTRICA. 
Cuvintele cheie pentru construirea çi consolidarea unei identitåÆi clar definite pentru HIDROELECTRICA
sunt cuvinte simple, la îndemâna noastrå pentru cå ne definesc: adevår, transparenÆå, dialog, respect,
promptitudine çi obiectivitate.
Realizarea çi promovarea imaginii unitare, distincte çi favorabile a HIDROELECTRICA, dezvoltarea
comunicårii çi a schimbului optim de informaÆii constituie principalele direcÆii în domeniul relaÆiilor publice.
În acest scop, HIDROELECTRICA este prezentå în publicaÆii interne çi externe de interes din domeniul
energetic çi al zonelor conexe, la simpozioane, evenimente çi întâlniri în plan intern çi internaÆional.
Compania noastrå este afiliatå la organizaÆii importante din domeniul energetic çi hidroenergetic atât din
România, cât çi internaÆionale. La cele mai multe dintre acestea, HIDROELECTRICA este membru
fondator çi face parte din structurile decizionale.

Comunicare  internå
Pornind de la rolul relaÆiilor publice care presupun un cumul de activitåÆi direcÆionate pentru consolidarea
imaginii reale a HIDROELECTRICA, în centrul preocupårilor noastre stå transmiterea informaÆiilor relevante
pentru Companie, conform cu realitatea. În mijlocul unei adevårate revoluÆii a informaÆiilor çi a “societåÆii
informaÆionale” în care tråim trebuie så acÆionåm pe “drumul cunoaçterii” într-o manierå cât mai diverså
çi cât mai rapidå. Unul din mijloacele de diseminare a informaÆiei privind rezultatele companiei este
comunicarea internå. Creçterea încrederii salariaÆilor în buna orientare a managementului companiei,
înÆelegerea corectå a obiectivelor programelor pe termen mediu çi lung contribuie la succesul întregii
activitåÆi çi la crearea unei determinåri çi a unei atitudini de solidaritate a angajaÆilor, resurse de mare
valoare pentru activitatea de management.
Imaginea HIDROELECTRICA va fi îmbunåtåÆitå prin:
✔ continuarea realizårii într-un mod cât mai profesional a buletinului informativ çi de opinie “Universul Hidro”;
✔ mårirea numårului seminariilor profesionale deschise care så aibå ca obiectiv nu doar transferul de

cunoçtinÆe, ci çi dezvoltarea solidaritåÆii çi a dialogului între participanÆi;

RelaÆiile publice, comunicarea çi imaginea
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✔ organizarea de evenimente pe categorii de salariaÆi, care så permitå atât întâlnirea angajaÆilor din
sucursale diferite pe o temå profesionalå de interes, cât çi formarea unui mediu competiÆional intern;

✔ continuarea organizårii concursului pe meserii “Trofeul Energeticianului”, ajuns deja tradiÆie; Se va mai
adåuga o ediÆie çi de fiecare datå va fi mai bunå, mai atractivå; Într-un cuvânt: alta;

✔ continuarea organizårii competiÆiilor sportive (fotbal, baschet, volei çi tenis de câmp); Preocuparea
pentru sport ca mod de viaÆå este deja un apanaj al vremurilor pe care le tråim çi care ne ajutå så ne
cunoaçtem mai bine, så fim mai competitivi çi mai solidari. Avant la lettre, salariaÆii HIDROELECTRICA
au asigurate condiÆiile de a pune în practicå cu multå pasiune ceea ce s-a spus, deçi ar putea pårea
doar un çablon pentru cei care nu ne cunosc;

✔ continuarea çi intensificarea implicårii în acÆiuni civice: sociale, ecologice, culturale çi de învåÆåmânt.

Comunicarea  externå
Acest domeniu al comunicårii se adreseazå partenerilor, clienÆilor, furnizorilor, mediilor de afaceri,
organizaÆiilor interne çi internaÆionale çi, nu în ultimul rând, comunitåÆii din care facem parte çi alåturi de
care evoluåm.
Din aceastå perspectivå, obiectivele sunt legate de:
✔ participarea la manifestårile çtiinÆifice din Æarå çi din stråinåtate, la standardele cele mai înalte;
✔ participarea la simpozioane çi conferinÆe în calitate de coorganizator sau cu un suport cât mai eficient;
✔ apariÆia rapoartelor anuale çi a celor de mediu, care s-au dovedit instrumente foarte valoroase de

comunicare cu publicul;
✔ realizarea de materiale de prezentare;
✔ actualizarea site-ului HIDROELECTRICA;
✔ intensificarea dialogului cu toate mediile, de la angajaÆi pânå la publicul larg.

RelaÆiile cu mass-media sunt o categorie aparte a relaÆiilor publice. Ele se situeazå în centrul preocupårilor
noastre, fiind de o deosebitå importanÆå pentru transmiterea de informaÆii, printr-un flux coerent, cât
mai dinamic cu privire la activitatea çi strategia Companiei. Astfel, opinia publicå poate fi corect informatå
cu privire la realizårile HIDROELECTRICA, amplificându-i în acest mod credibilitatea.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ consolidarea  imaginii  pozitive  a  HIDROELECTRICA;
✔✔ gåsirea  celor  mai  bune  mijloace  de  prezentare  corectå  çi  realå  a  realizårilor  Companiei
atât  pentru  publicul  Æintå  format  din  salariaÆi,  cât  çi  pentru  mediul  extern  organizaÆiei;
✔✔ organizarea  de  evenimente  çi  participarea  la  manifeståri  tehnico  -  çtiinÆifice  din
domeniul  energiei;
✔✔ gåsirea  unor  modalitåÆi  eficiente  de  informare  çi  de  comunicare  mass-mmedia  pentru
creçterea  notorietåÆii  Companiei;
✔✔ implicarea  activå  în  viaÆa  comunitåÆii.







SituaÆia economico-financiarå
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În anul 2005, HIDROELECTRICA a cunoscut o creçtere puternicå a performanÆelor economico-financiare,
consolidându-çi poziÆia de lider al producåtorilor de energie electricå pe piaÆa româneascå, poziÆie
validatå çi de îmbunåtåÆirea ratingurilor acordate Companiei:
✔ AgenÆia de evaluare financiarå Moody’s Investors Service a îmbunåtåÆit ratingul atribuit HIDROELECTRICA

în anul 2004 cu douå trepte în baza performanÆelor financiare pe termen lung de la Ba3 la Ba1 stabil;
✔ AgenÆia de evaluare financiarå Standards & Poor’s Rating Service a îmbunåtåÆit ratingul atribuit

HIDROELECTRICA în anul 2004 de la BB- stabil la BB- stabil pozitiv, ceea ce reflectå o evoluÆie çi o
prognozå mai bunå a performanÆelor financiare.

Impactul pozitiv imediat a fost creçterea încrederii în HIDROELECTRICA pe piaÆa bancarå internå çi
externå, concretizat prin: 
✔ negocierea unor credite pentru investiÆii în condiÆii foarte avantajoase çi fårå garanÆii guvernamentale

sau scrisori de confort;
✔ BERD çi-a exprimat oficial intenÆia de a finanÆa, împreunå cu un sindicat bancar internaÆional,

reabilitarea Hidrocentralei Stejaru - Bicaz.

Consideram cå, în condiÆiile unui trend pozitiv al liberalizårii pieÆei de energie, HIDROELECTRICA poate
deveni un participant important pe piaÆa financiarå externå çi internå, existând premise bune pentru
atragerea de fonduri suplimentare necesare programului investiÆional pe termen lung. EvoluÆia principalilor
indicatori economico-financiari este prezentatå în cele cinci grafice.
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Obiective pentru anul 2006:

✔✔ politica  financiarå,  ca  element  al  politicii  economice  globale  a  Companiei,  se  integreazå  în  strategia
economicå  de  ansamblu  a  acesteia,  fiind  una  dintre  componentele  deosebit  de  importante  ale
strategiei  generale. Elaborarea  strategiei  financiare  a  HIDROELECTRICA  reclamå  o  cunoaçtere
temeinicå  a  standingului  såu  financiar,  în  care  este  cuprinså  informaÆia  ce  trebuie  prelucratå  prin  prisma
corelaÆiei  diferitelor  tipuri  de  efort  financiar  çi  de  rezultatele  financiare;
✔✔ în  vederea  creçterii  profitabilitåÆii,  HIDROELECTRICA  urmåreçte  adoptarea  unor  metode  çi  tehnici
manageriale  economice  moderne,  çi  anume  managementul  prin  obiective,  asigurat  de  utilizarea
bugetului  ca  instrument  economic  de  cea  mai  mare  importanÆå  în  management.  Maniera  de  întocmire
a  acestuia  este  “de  sus  în  jos”,  începând  cu  bugetul  general  çi  terminând  cu  bugetele  centrelor  de
gestiune  din  sfera  activitåÆilor  funcÆionale  astfel  încât,  la  final,  så  fie  “construitå”  o  reÆea  bugetarå  care
så  nu  ocoleascå  nicio  componentå  procesualå  sau  structuralå  a  Companiei.
Managementul  prin  obiective  permite  urmarirea  în  timp  çi  spatiu,  în  mod  distinct  çi  complet,  a  tuturor
activitåÆilor  Companiei,  precum  çi  desfåçurarea  activitåÆii  pe  subunitåÆile  componente.
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31  decembrie    2004 31  decembrie  2005
Active  imobilizate  
Imobilizåri corporale 16.073.464.531 16.168.745.416
Alte active imobilizate 3.435.500.067 3.507.637.576
Total active imobilizate 19.508.964.598 19.676.382.992

Active  circulante
Stocuri 44.379.283 79.464.872
ClienÆi çi conturi asimilate 166.231.077 375.677.203
Alte active circulante 48.317.347 47.946.302
DisponibilitåÆi båneçti 36.936.359 34.672.410
Total active circulante 295.864.066 537.760.787
Cheltuieli în avans 1.010.171 1.218.400

Total  activ 19.805.838.835 20.215.362.179

Capitaluri  proprii
Capital social 3.962.588.960 3.971.878.330
Rezerve reevaluare 11.303.094.708 11.285.793.649
Rezerve 44.313.022 150.981.089
Rezultatul exerciÆiului 73.692.052 258.636.059
Rezultatul reportat (282.813.461) (117.555.560)
Repartizarea profitului (73.692.052) (258.636.059)
Total capitaluri proprii 15.027.183.229 15.291.097.508
Patrimoniu public 85.830.704 36.836.731
Total capitaluri 15.113.013.933 15.327.934.239

Datorii  pe  termen  lung
Împrumuturi pe termen lung 156.514.893 372.800.536
Alte datorii pe termen lung 3.443.507.056 3.501.359.220
Total datorii pe termen lung 3.600.021.949 3.874.159.756

Datorii  curente
Împrumuturi pe termen scurt 99.052.352 108.607.640
Furnizori çi conturi asimilate 664.066.109 582.090.437
Alte datorii curente 33.863.397 44.791.706
Total datorii curente 796.981.858 735.489.783

Venituri  înregistrate  în  avans 295.806.049 274.233.761

Provizioane  pentru  riscuri  çi  cheltuieli 15.046 3.544.640

Total  pasiv 19.805.838.835 20.215.362.179

BILANæ LA 31 DECEMBRIE 2005 (RON)



31  decembrie    2004 31  decembrie  2005

Cifra  de  afaceri  netå 1.426.041.406 2.181.194.926

Venituri  din  exploatare 1.454.511.418 2.202.180.158

Cheltuieli  pentru  exploatare  total, 1.360.788.403 1.904.443.577
din  care:
Cheltuieli cu materiile prime çi materialele consumabile 17.711.192 20.768.717
Alte cheltuieli materiale 11.703.472 4.638.517
Alte cheltuieli din afarå 114.882.663 349.658.689
Cheltuieli privind mårfurile 901.670 1.583.410
Cheltuieli cu personalul 144.107.709 168.365.810
Amortizåri çi provizioane pentru deprecierea 
imobilizårilor corporale çi necorporale 517.261.357 743.156.364
Alte cheltuieli de exploatare 554.205.318 607.315.277

Rezultatul  din  exploatare
Profit 93.723.015 297.736.581
Pierdere - -
Venituri financiare 19.060.244 34.836.611
Cheltuieli financiare 39.091.207 58.417.133

Rezultatul  financiar
Profit - -
Pierdere 20.030.963 23.580.522

Rezultatul  curent
Profit 73.692.052 274.156.059
Pierdere - -
Venituri totale 1.473.571.662 2.237.016.769
Cheltuieli totale 1.399.879.610 1.962.860.710

Rezultatul  brut
Profit 73.692.052 274.156.059
Pierdere - -
Impozit pe profit
Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat - 15.520.000

Rezultatul  net
Profit  73.692.052 258.636.059
Pierdere - -
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CONTUL DE PROFIT ÇI PIERDERI LA 31 DECEMBRIE 2005 (RON)
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HHIIDDRROOEELLEECCTTRRIICCAA
Str. Constantin Nacu nr. 3
Cod RO 020995 - Localitatea Bucureçti
e-mail: generala@hidroelectrica.ro
www.hidroelectrica.ro
Telefon: +40 021 3032529
Fax: +40 021 3032564
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  BBIISSTTRRIIææAA
Str. Dråghiescu nr. 13
Cod RO 610125 - Localitatea Piatra NeamÆ
JudeÆul NeamÆ
email: bistrita@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0233 207111
Fax: +40 0233 207130
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  BBUUZZÅÅUU
Str. Dorin Pavel nr. 1
Localitatea Buzåu
JudeÆul Buzåu
e-mail: buzau@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0238 720919
Fax: +40 0238 414847
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  CCAARRAANNSSEEBBEEÇÇ
Str. Splai Sebeç nr. 2A
Cod RO 325400 - Localitatea Caransebeç
JudeÆul Caraç Severin
e-mail: caransebes@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0255 512107
Fax: +40 0255 513728
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  CCLLUUJJ
Str. Taberei nr. 1
Cod RO 400512 - Localitatea Cluj-Napoca
JudeÆul Cluj
e-mail: cluj@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0264 207800
Fax: +40 0264 427797
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  CCUURRTTEEAA  DDEE  AARRGGEEÇÇ
Str. Basarabilor nr. 82-84
Cod RO 115300 - Localitatea Curtea de Argeç
JudeÆul Argeç
email: arges@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0248 507299
Fax: +40 0248 721741
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  HHAAææEEGG
Str. Progresului nr. 38 bis
Cod RO 335500 - Localitatea HaÆeg

JudeÆul Hunedoara
email: hateg@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0254 207407
Fax: +40 0254 777761
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  PPOORRææIILLEE  DDEE  FFIIEERR
Str. I. Gh. Bibicescu nr. 2
Cod RO 220103 - Localitatea Drobeta Turnu Severin
JudeÆul MehedinÆi
email: pdf@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0252 308601
Fax: +40 0252 311514
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  RRÂÂMMNNIICCUU  VVÂÂLLCCEEAA
Str. Decebal nr. 11
Cod RO 240255 - Localitatea Râmnicu Vâlcea
JudeÆul Vâlcea
email: valcea@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0250 735230
Fax: +40 0250 735232
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  SSEEBBEEÇÇ
Str. Alunului nr. 9
Cod RO 515800 - Localitatea Sebeç
JudeÆul Alba
email: sebes@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0258 731728
Fax: +40 0258 732647
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  SSIIBBIIUU
Str. Rahova nr. 45
Cod RO 550345 - Localitatea: SIBIU
JudeÆul Sibiu
Telefon: +40 0269 202399
Fax: +40 0269 244135
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  SSLLAATTIINNAA
Str. Tudor Vladimirescu nr. 158
Cod RO 230087 - Localitatea Slatina
JudeÆul Olt
Telefon: +40 0249 507005
Fax: +40 0249 436892
SSUUCCUURRSSAALLAA  HHIIDDRROOCCEENNTTRRAALLEE  TTÂÂRRGGUU  JJIIUU
Str. Prelungirea Vasile Alexandri nr. 1
Cod RO 210185 - Localitatea Târgu Jiu 
JudeÆul Gorj
email: tgjiu@hidroelectrica.ro
Telefon: +40 0253 207201
Fax: +40 0253 218670

Contacte

HIDROELECTRICA  este  un  actor  economic  de  succes  din  perspectiva  obiectivelor  pe  termen
mediu  çi  lung  ale  sectorului  energetic  în  special,  çi  ale  sectorului  economic  în  general  çi  ale
procesului  de  integrare  europeanå  a  României  în  conformitate  cu  politicile  UE  în  sectorul
energetic,  un  actor  care  îçi  asumå  misiunea  de  a  realiza  nu  numai  propriile  obiective,  ci  çi  de  a
contribui  la  un  program  naÆional  de  modernizare  alåturi  de  compatrioÆi  çi  de  partenerii  de  afaceri.


