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Misiune
Să producem energie electrică din 
surse regenerabile, într-o manieră 
responsabilă faţă de comunitate 
Şi mediu, în condiţii de calitate Şi 
siguranţă, cu costuri cât mai reduse.

Values
Professionalism, team 
spirit, integrity, social 
responsibility and innovation 
are the basic values our 
organizational culture is 
built upon. 

Valori
Competenţă, spirit 
de echipă, integritate, 
responsabilitate socială Şi 
inovaţie sunt valorile pe 
care este clădită cultura 
noastră organizaţională.

Viziune
Să ne consolidăm poziţia 
de lider în producerea de 
energie electrică Şi furnizarea 
serviciilor tehnologice de 
sistem, respectând principiile 
dezvoltării durabile.

Mission
To generate electric power 
from renewable sources, in a 
responsible manner towards 
community and environment, 
in quality and safe conditions at 
prices as low as possible.

Vision
To consolidate the leader 
position in power generation 
and ancillary services 
delivery, according with the 
principles of sustainable 
development. 
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Hidroelectrica, cel mai important producător de energie 
electrică și furnizor de servicii de sistem din România, se 
adaptează permanent la cerințele pieței – cantitate, preț, 
certificate verzi, surse alternative de energie. 

Anul 2010 a fost un an foarte bun, încheiat cu o producție 
record de aproape 20 TWh. Aceast rezultat de excepție nu 
s-a  datorat doar hidraulicității ridicate, ci și competenței și 
implicării angajaților în buna administare a capacităților de 
producție. 

O direcție prioritară a activității noastre a fost finalizarea 
investițiilor începute în anii ’90, pentru care am alocat 
resurse în funcție de stadiile fizice executate, direcţie ce va 
fi continuată şi în 2011 astfel încât acestea să poată fi date în 
exploatare cât mai curând.

Pentru valorificarea potențialului hidroenergetic de pe 
sectoarele de râu neamenajate, s-au elaborat studii de 
prefezabilitate, cu scopul de a fundamenta inițierea unor noi 
obiective de investiții din surse proprii, sau prin atragere de 
capital extern.

Programele de retehnologizare au continuat, având ca rezultat 
sporirea producției de energie electrică și creșterea siguranței 
în exploatare a echipamentelor.

Rezultatele deosebite înregistrate în anul 2010 confirmă 
orientarea noastră clară spre excelență și responsabilitate 
socială. Hidroelectrica rămâne și în viitor loială acestor principii, 
bazându-se pe integritatea, competența și spiritul de echipă al 
angajaților săi.

Privind spre viitor, am certitudinea că Hidroelectrica va fi la 
orizontul anilor 2015 – 2020 un jucător de vârf pe piața de 
energie din zona Balcanilor. 

În concluzie, pot spune ca 2010 a fost un an de creștere 
pentru compania noastră. Cifrele arată că suntem pe locul I 
în ceea ce privește cantitatea de energie furnizată Sistemului 
Energetic Național , iar prezentul raport probează rezultatele 
de excepție obținute de Hidroelectrica.

Hidroelectrica, the main energy generator and ancillary 
services provider in Romania, continuously adapts to all market 
requirements - quantity, price, green certificates, alternative 
sources of energy. 

2010 was a very good year, ending with record output 
amounting to nearly 20 TWh. This outstanding performance 
was not only the result of the positive hydrologic conditions, 
but also of the competence and commitment of the employees 
to the good management of the generating projects. 

One of the priorities of our activity was to finalize the 
investments which had been launched in the 90’s, for which 
we allocated resources depending on the stage of works, a 
priority which will be continued in 2010 so that to be able to 
commission them as soon as possible. 

In order to tap Romania's hydropower potential on the 
undeveloped river stretches, pre-feasibility studies were 
developed so as to substantiate new investment projects to be 
launched using own resources or by attracting external capital.

The refurbishment projects were continued, resulting in 
increased energy output and enhanced operational reliability of 
the equipment.

The outstanding results achieved in 2010 confirm our definite 
orientation towards excellence and social responsibility. 
Hidroelectrica will remain loyal to these principles, relying on 
its employees’ integrity, competence and team spirit.

Looking forward toward the future, I am confident that on the 
2015-2020 time horizon Hidroelectrica will be a key player in 
the Balkan energy market.

In conclusion, I can say that 2010 was a growth year for 
our company. The figures show that we were first when 
considering the amount of energy supplied to the National 
Power System, and the 2010 Annual Report once again 
confirms the extraordinary performance of Hidroelectrica. 

MESAJUL 
DIRECTORULUI 
GENERAL

MESSAGE FROM 
THE GENERAL 
MANAGER

Constantin TRIHENEA  Director General / General Manager
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EVENIMENTE 2010 MAIN EVENTS of 2010
Ianuarie

 ¾ În perioada 01.10.2009-19.01.2010 la hidroagregatul nr. 2 din centrala hidroelectrică Vădeni (SH Târgu Jiu) au fost executate 
lucrări de reparaţii tip LN3. Lucrările au constat, în principal, în recondiţionarea arborelui turbinei la UCM Reşiţa.

Februarie
 ¾ În 15.02.2010 a fost pus în funcţiune, în urma lucrărilor de retehnologizare, hidroagregatul nr. 2 al Hidrocentralei Lotru – 

Ciunget (SH Râmnicu Vâlcea). 

 ¾ Pe data de 19.02.2010 a avut loc, la CHE Lugaşu (SH Oradea), în colaborare cu ISU Crişana - Staţia de Pompieri Aleşd, un 
exerciţiu pentru testarea capacităţii de răspuns în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă. 

Martie
 ¾ În perioada 01.03.2010 - 02.09.2010 au avut loc lucrări de mentenanţă de nivel 4 (LN4) la HA2 din CHE Sadu V (SH Sibiu). 

Lucrările au constat în înlocuirea injectoarelor la turbina Pelton, refacerea instalaţiei de automatizare şi înlocuirea regulatorului 
de viteză.

 ¾ Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, în perioada 15 - 22.03.2010 a avut loc, la sediul sucursalei Oradea, concursul de pictură şi 
desen “Apa - energie pură!”. 

 ¾ În perioada 22 - 26.03.2010 colectivul Atelierului Exploatare Motru a desfăşurat o acţiune de plantare a 60 de arbori, din care 
45 de pomi fructiferi, în vederea înfrumuseţării spaţiilor verzi din zona CHE Motru (SH Târgu Jiu). 

 ¾ În luna martie 2010 la SH Haţeg, după finalizarea lucrărilor de injecţii la barajul Gura Apelor, s-a trecut la umplerea controlată 
a lacului de acumulare Gura Apelor din amenajarea hidroenergetică Râul Mare Retezat. Umplerea s-a efectuat în două etape: 
etapa I - până la cota 1015 mdM şi etapa a II-a până la cota 1030 mdM, cu respectarea anumitor paliere intermediare. Atingerea 
cotei de 1030 mdM a fost programată pentru începutul anului 2011.

 ¾ În ziua de 27.03.2010 a avut loc la CHE Vidraru o vizită de documentare organizată de Universitatea „Politehnica” Bucureşti în 
cadrul proiectului european “South East Europe Hydropower 2009-2012”. Au participat specialişti din Italia, Austria, Slovenia, 
Grecia, Republica Moldova şi România.

January
 ¾ Over October 1, 2009 – January 9, 2010, LN3 repair works were performed at hydro-unit no. 2 of Vadeni Hydropower Plant 

(Targu Jiu Hydropower Subsidiary). The works consisted mainly in the refurbishment of the turbine shaft at UCM Resita. 

February
 ¾ On February 15, 2010, hydro-unit no. 2 of Lotru-Ciunget Hydropower Plant (Ramnicu Valcea Hydropower Subsidiary) was 

commissioned subsequent to the refurbishment works.  

 ¾ On February 19, 2010, a drill to test the response capacity in case of emergency was organized at Lugasu HPP (Oradea 
Hydropower Subsidiary), together with Crisana Emergency Situations Inspectorate – Alesd Fire Department. 

March
 ¾ Over March 1, 2010 – September 2, 2010, level 4 (LN4) maintenance works were performed at hydrounit no. 2 of Sadu V 

HPP (Sibiu Hydropower Subsidiary). The works consisted of replacing the Pelton turbine injectors, refurbishing the automation 
equipment and replacing the speed governor.

 ¾ Occasioned by the World Water Day, the painting and drawing contest named “Water – pure energy!” was organized between 
March 15 and 22, 2010, at the headquarters of Oradea subsidiary. 

 ¾ Between March 22 and March 26, 2010, the staff of Motru Operation Workshop planted 60 trees, 45 of which being fruit 
trees, with the aim to enhance the green spaces around Motru HPP (Targu Jiu Hydropower Subsidiary). 

 ¾ In March 2010, at Hateg Hydropower Subsidiary – subsequent to the completion of the grouting works at Gura Apelor 
dam, the Gura Apelor reservoir was watered from the Raul Mare Retezat hydropower development. The filling process was 
performed in two phases: phase I – up to 1015 masl and phase II up to 1030 masl, and in compliance with certain intermediate 
level requirements. According to the schedule, the 1030 masl level is to be reached at the beginning of 2011. 

 ¾ On March 27, 2010, a study tour was organized at Vidraru HPP by the Polytechnic University of Bucharest within the European 
project “South East Europe Hydropower 2009-2012”. Specialists from Italy, Austria, Slovenia, Greece, the Republic of Moldova 
and Romania took part in the event. 

Lacul de acumulare Vidraru - Argeş The Reservoir of Vidraru - Argeş
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April
 ¾ At the 38th edition of the International Inventions Fair, held in Geneva between April 21 and 23, 2010, Florian Petre Daia, Ion 

Tiriplica and Simona Greta Nemtoiu, from Targu Jiu Hydropower Subsidiary and Petre Trusca from Hidroserv Portile de Fier 
were awarded the Gold Medal for the invention “Automatic Lubricating Equipment”.

 ¾ Over April – December 2010, Frunzaru reservoir (Slatina Hydropower Subsidiary) was dewatered to allow the execution 
of some works so as to enhance the operational reliability of the dykes, to lower the groundwater level to a depth which is 
appropriate for agricultural works, and to enhance the drainage. 

May
 ¾ May 10, 2010 – Portile de Fier I navigation ship lock was re-put into operation, after one year during which some complex 

works had been performed. The ship lock will be operated for one year and it will ensure the transit of ships over this time 
period, as the Serbian lock is out of operation to allow performance of some works. 

 ¾ In May 2010, Buzau Hydropower Subsidiary celebrated 20 years since the commissioning of Candesti, Vernesti and Simileasca 
hydropower plants, which are part of the general hydropower development of the Buzau River on the stretch between 
Nehoiasu and Dambroca reservoir.

 ¾ Scenes were shot at Vidraru dam and power plant for an informative television programme addressing the general audience, 
on the subject of energy generation in hydropower plants. 

June
 ¾ On „Children’s Day”, a show named “Happy Childhood” was organized at Portile de Fier Hydropower Subsidiary by “Dimitrie 

Grecescu” Secondary School of the town of Drobeta Turnu Severin.

 ¾ To celebrate “World Environment Day”, Oradea Hydropower Subsidiary organized a contest with the theme “Together we 
learn to respect, know and protect the environment!” at the local school and at the Tileagd Hydropower Plant. Moreover, a 
sanitation campaign and a round table were concomitantly held.

 ¾ Over June 4 - June 5, 2010, „Dorin Pavel – the founder of Romanian hydropower engineering” National Multidisciplinary 
Conference. Sebes Hydropower Subsidiary was one of the hosts of the event, together with Sebes Mayoralty, Alba Prefecture, 
Alba County Council and Cluj General Association of Romanian Engineers.  

Aprilie
 ¾ În cadrul celei de-a 38-a ediţii a Salonului Internaţional de Invenţii desfăşurat la Geneva în perioada 21-23.04.2010, Florian Petre 

Daia, Ion Tiriplică şi Simona Greta Nemţoiu de la SH Târgu Jiu şi Petre Truşcă de la Hidroserv Porţile de Fier au primit Medalia 
de Aur pentru invenţia “Instalaţie automată de ungere”.

 ¾ În perioada aprilie-decembrie 2010 a fost golit lacul de acumulare Frunzaru (SH Slatina) în vederea efectuării unor lucrări pentru 
mărirea gradului de siguranţă în exploatare a digurilor, coborârea nivelului freatic la adâncimi optime pentru culturile agricole 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de drenaj. 

Mai
 ¾ 10.05.2010 – a avut loc repornirea ecluzei de la Porţile de Fier I, după o perioadă de 1 an, timp în s-au efectuat o serie de 

lucrări complexe. Ecluza va funcţiona timp de un an, perioadă în care va asigura tranzitarea navelor, ecluza sârbă fiind închisă 
pentru lucrări.

 ¾ În  luna mai 2010 la SH Buzău, s-au sărbătorit 20 de ani de la punerea în funcţiune a centralelor Cândeşti, Verneşti şi Simileasca, 
centrale ce se încadrează în schema generală de amenajare a râului Buzău, între Nehoiaşu şi acumularea Dâmbroca.

 ¾ La centrala şi barajul Vidraru s-au efectuat filmări pentru o emisiune informativă destinată publicului larg, având ca temă 
producerea energiei electrice în hidrocentrale.

Iunie
 ¾ Cu ocazia „Zilei copilului”  a avut loc la SH Porţile de Fier un spectacol cu tema “O copilărie fericită” susţinut de elevii de la 

Şcoala “Dimitrie Grecescu” din Drobeta Turnu Severin.

 ¾ Cu ocazia „Zilei Internaţionale a Mediului”, SH Oradea a organizat la şcoala şi la hidrocentrala din Tileagd concursul tematic 
”Împreună învăţăm să respectăm, să cunoaştem şi să protejăm mediul înconjurător!”. În acelaşi timp s-au desfăşurat o campanie 
de ecologizare şi o masă rotundă.

 ¾ În perioada 04-05.06.2010, s-a desfăşurat Conferinţa Naţională Multidisciplinară „Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii 
româneşti”. SH Sebeş a fost unul dintre organizatori, alături de Primăria Municipiului Sebeş, Prefectura Alba, Consiliul Judeţean 
Alba şi AGIR Cluj. 

Ecluza de la Porţile de Fier I Portile de Fier I navigation ship lock
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July
 ¾ Over July 6 – July 8, 2010, the 14th edition of “Hydropower Engineer’s Trophy” professional contest was held at Bistrita Hydropower 

Subsidiary. 

 ¾ Between July 26, 2010 and December 10, 2010, hydro-unit no. 2 of Motru HPP (Targu Jiu Hydropower Subsidiary) was shut down in 
order to perform some repair works at the generator rotor, draft tube cone and Francis turbine, which were transported to UCM Resita 
for rehabilitation works. 

August
 ¾ On August 8, 2010, hydro-unit no. 2 of Zavideni Hydropower Plant (Ramnicu Valcea Hydropower Subsidiary) was commissioned 

subsequent to LN4 works. 

 ¾ On August 13, 2010, hydro-unit no. 1 of Lotru-Ciunget Hydropower Plant (Ramnicu Valcea Hydropower Subsidiary) was commissioned 
subsequent to the refurbishment works.

 ¾ In August 2010, the refurbishment works at the Lower Olt project (Slatina Hydropower Subsidiary), hydro-units no. 1 and 2 of Frunzaru 
and Rusanesti Hydropower Plants were resumed. According to schedule, the works will be completed in the second semester of 2011.

September
 ¾ On September 7, 2010, the upgrade works at the 110 kV switchgears of Ipotesti and Frunzaru hydropower plants (SH Slatina) were launched. 

 ¾ At the Innovation and Investment International Fair held in Moscow over September 7th – 10th, the invention “Automatic Lubricating 
Equipment” was awarded the Gold Medal and the Special Prize granted by the Korean Inventors Association. The invention was developed 
by Florian Petre Daia, Ion Tiriplica and Simona Greta Nemtoiu, from Targu Jiu Hydropower Subsidiary, and Petre Trusca from Hidroserv 
Portile de Fier.

 ¾ September 15, 2010 – Hateg Hydropower Subsidiary commissioned Plopi Hydropower Plant (a derivation power plant) which is part of the 
hydropower development of the Strei River on Subcetate – Simeria stretch. The power plant utilizes the flow which is machined by Subcetate 
HPP and is fitted with 2 units having vertical shaft KVB 6-15 Kaplan turbines and HVS synchronous, vertical HVS hydro-units. From the energy 
perspective, in an average hydrological year the average output of the power plant reaches 27.42 GWh, the installed capacity being 12 MW.

 ¾ Over September 15 – October 15, 2010, Malaia HPP was completely shut down (Ramnicu Valcea Hydropower Subsidiary) and Malaya 
reservoir was dewatered to allow execution of some complex works both at the construction part and at the hydro-mechanical equipment.

 ¾ On September 24, 2010, Bistrita Hydropower Subsidiary celebrated 50 years since the inauguration of Stejaru-Bicaz hydropower development, 
”the legend of Romanian hydropower engineering”. The ceremony was attended by specialists who had participated in the construction of the 
dam and commissioning of the power plant. They were awarded prizes at the opening ceremony. On the same occasion, the documentary 
“Beyond the Dam” was shown. 

Iulie
 ¾ În perioada 06-08.07.2010 a avut loc la SH Bistriţa a XIV-a ediţie a concursului profesional “Trofeul Energeticianului”.

 ¾ În perioada 26.07.2010-10.12.2010 hidroagregatul nr. 2 de la centrala hidroelectrică Motru (SH Târgu Jiu) a fost retras din 
exploatare pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la rotorul generatorului, conul aspirator şi turbina tip Francis, care au fost 
transportate la UCM Reşiţa pentru a fi recondiţionate.

August
 ¾ La data de 08.08.2010 a avut loc la SH Râmnicu Vâlcea punerea în funcţiune după lucrarea tip LN4 a hidroagregatului nr. 2 de la 

Hidrocentrala Zăvideni. 

 ¾ În 13.08.2010 a fost pus în funcţiune, în urma lucrărilor de retehnologizare, hidroagregatul nr. 1 al Hidrocentralei Lotru – Ciunget 
(SH Râmnicu Vâlcea).

 ¾ În august 2010 au fost reluate lucrările de retehnologizare de pe Oltul Inferior (SH Slatina) la hidroagregatele nr. 1 şi 2 din 
centralele Frunzaru şi Rusăneşti, lucrările urmând a se finaliza în a doua jumătate a anului 2011.

Septembrie
 ¾ În 07.09.2010 au început lucrările de modernizare a staţiilor de 110 kV ale centralelor Ipoteşti şi Frunzaru din cadrul SH Slatina.

 ¾ Invenţia “Instalaţie automată de ungere” a fost premiată cu Medalia de Aur şi Premiul Special din partea Asociaţiei Inventatorilor 
Coreeni la Salonul Internaţional de Inovaţii şi Investiţii desfăşurat la Moscova în perioada 07-10.09.2010. Autorii invenţiei sunt: 
Florian Petre Daia, Ion Tiriplică şi Simona Greta Nemţoiu de la SH Târgu Jiu, alături de Petre Truşcă de la Hidroserv Porţile de Fier.

 ¾ 15.09.2010 – Sucursala Hidrocentrale Haţeg a pus în funcţiune centrala hidroelectrică Plopi (de tip derivaţie) care face parte din 
schema de amenajare hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate – Simeria. Centrala, cu o putere instalată de 12MW,  
valorifică debitul uzinat de centrala hidroelectrică Subcetate şi este echipată cu două grupuri având turbine hidraulice tip Kaplan 
KVB 6 - 15 cu ax vertical şi hidrogeneratoare HVS de tip vertical, sincrone. Din punct de vedere energetic, în condiţiile unui an 
mediu hidrologic, producţia de energie a centralei este de 27,42 GWh.

 ¾ În perioada 15.09-15.10.2010 au avut loc oprirea totală a CHE Malaia (SH Râmnicu Vâlcea) şi golirea lacului Malaia pentru execuţia 
unor lucrări complexe, atât la partea de construcţii, cât şi la echipamentele hidromecanice.

 ¾ Pe data de 24.09.2010, la SH Bistriţa s-au sărbătorit 50 de ani de la inagurarea amenajării Bicaz-Stejaru, „legenda hidroenergeticii 
româneşti”. La festivitate au fost prezenţi specialiştii care au participat la construcţia barajului şi punerea în funcţiune a hidrocentralei. 
În cadrul ceremoniei de deschidere a avut loc prezentarea filmului documentar „Dincolo de baraj”.

Lacul de acumulare Bicaz The Reservoir of Bicaz 
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 ¾ A team made of 39 volunteers from Slatina Hydropower Subsidiary took part in the national sanitation program named 
“Let’s Do It, Romania”, which was organized on September 25, 2010. The team selectively collected the waste inappropriately 
disposed of in the area surrounding Slatina reservoir. Within the same program, their colleagues of Campulung Plant took part 
in the sanitation of the area neighboring the plant. 

 ¾ Between September 29 and October 2, 2010, the International Inventors Exhibition was held in Zagreb, Croatia. Within this 
scientific event, the project “Automatic Lubricating Equipment”, which had already been awarded a gold medal at the fair in 
Moscow, won the silver medal. 

 ¾ On September 29, 2010, on the occasion of the meeting of the European continental interconnection system operators, 
organized by Transelectrica, dispatchers from Hungary, Ukraine, Slovenia and Romania visited Vidraru Hydropower Development. 

October
 ¾ The 110 kV switchgear of Draganesti HPP (Slatina Hydropower Subsidiary) was upgraded subsequent to the works performed 

over October 4, 2010 – December 4, 2010.  

 ¾ The project “Automatic Lubricating Equipment” was awarded the Special Prize at the International Exhibition of Inventions, 
Scientific Research and New Technologies “Inventika 2010” held in Bucharest between October 6 and October 9, 2010, and 
thus gained recognition from the State Office for Inventions and Trademarks.

 ¾ On October 8, 2010, in Cluj-Napoca, the anniversary event “40 years since the establishment of Cluj Hydropower Subsidiary 
and 35 years since the commissioning of Tarnita HPP” was organized.

 ¾ On October 15, 2010, the headrace between Cornereva and Herculane was penetrated between Bolvasnita I working front and 
the intake of Cornereva Dam, the event representing an important milestone in the Cerna Belareca Hydropower Development 
project (Caransebes Hydropower Subsidiary).

 ¾ Hidroelectrica’s inventors team participated with the invention “Automatic Lubricating Equipment” in the Research Regional Fair. 
The scientific exhibition was held in Craiova over October 21 – 24, 2010 and enjoyed national and international participation.

 ¾ On October 22, 2010, an extensive population warning drill was held at Petresti HPP (Sebes Hydropower Subsidiary). The 
purpose of the drill was to examine the way in which “Unirea” Emergency Situations Inspectorate, Alba Emergency Situations 
County Council, Sebes Emergency Situations Local Council and Sebes Hydropower Subsidiary cooperate and respond in case 
of floods upstream hydro-technical dams. 

 ¾ Sucursala Hidrocentrale Slatina a participat cu o echipă de 39 voluntari la campania de curăţenie naţională "Let's do it 
Romania!" desfăŞurată în ziua de 25.09.2010. Aceştia au colectat selectiv deşeurile din zona lacului de acumulare Slatina. În 
cadrul aceleaşi iniţiative, colegii din cadrul UH Câmpulung au desfăşurat acţiuni de ecologizare în zona de activitate a uzinei.

 ¾ În perioada 29.09-02.10.2010 a avut loc la Zagreb, în Croaţia, Salonul Internaţional al Inventatorilor. În cadrul manifestării 
ştiinţifice, proiectul “Instalaţie automată de ungere”, premiat deja la salonul de la Moscova, a câştigat medalia de argint.

 ¾ În ziua de 29.09.2010, cu ocazia întâlnirii operatorilor de sistem de interconexiune continental-europeană organizată de 
Transelectrica, un grup de dispeceri din Ungaria, Ucraina, Slovenia şi România au vizitat amenajarea hidroenergetică Vidraru.

Octombrie
 ¾ La CHE Drăgăneşti - SH Slatina a fost modernizată staţia de 110 KV, lucrările desfăşurându-se în perioada 04.10.2010 – 

20.12.2010. 

 ¾ Prin Premiul Special acordat în cadrul Salonului Internaţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi “Inventika 
2010” desfăşurat la Bucureşti în perioada 06-09.10.2010, proiectul “Instalaţie automată de ungere” a primit recunoaşterea 
Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

 ¾ În data de 08.10.2010, la Cluj-Napoca, a avut loc evenimentul aniversar “40 de ani de la înfiinţarea Sucursalei Hidrocentrale 
Cluj şi 35 de ani de la punerea în funcţiune a CHE Tarniţa”.

 ¾ Pe data de 15.10.2010 a avut loc străpungerea conductei de aducţiune Cornereva - Herculane între fronturile de lucru 
Bolvaşniţa I şi priza din barajul Cornereva, acest eveniment marcând o etapă importantă în desfăşurarea lucrărilor pentru 
Amenajarea Hidroenergetică Cerna Belareca (SH Caransebeş).

 ¾ Echipa de inventatori Hidroelectrica a fost prezentă cu invenţia “Instalaţie automată de ungere” la Salonul Regional al 
Cercetării, manifestare ştiinţifică şi expoziţională cu participare naţională şi internaţională desfăşurată la Craiova în perioada 
21-24.10.2010.

 ¾ La data de 22.10.2010, a avut loc la CHE Petreşti (SH Sebeş) un amplu exerciţiu de alarmare publică ce a vizat modul de 
cooperare şi acţiune a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea”, CJSU Alba, CLSU Sebeş şi SH Sebeş pentru 
intervenţia în cazul producerii unor inundaţii în aval de barajele hidrotehnice. 

Lacul de acumulare Galbeni - Lotru The Reservoir of Galbeni - Lotru
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November
 ¾ November 12, 2010 - the works at the final section of Bistra – Poiana Marului Reservoir secondary headrace (Caransebes 

Hydropower Subsidiary) were started. The inflow it catches will provide some 49.9 GWh/year additional output at Ruieni 
HPP. Bistra - Poiana Marului Reservoir secondary headrace is part of the investment project „Bistra - Poiana Marului – Ruieni 
– Poiana Rusca Hydropower Development”, which aims to develop the hydropower potential of the area, estimated to add up 
to 501 GWh/year.

 ¾ November 16, 2010 – the opening conference of the project “Training and developing the company’s staff according with 
human resources development strategy, based on the principles of continuous improvement of the activities in order to increase 
the capacity of the company to adapt to the changing economic environment” was held in Bucharest. 

 ¾ The invention “Device for reducing vortex and increasing oxygenation of turbined water” won the Gold Medal at the 59th 
edition of Eureka International Contest dedicated to inventions, organized in Brussels between November 18 and 20 under the 
INNOVA Fair. Moreover, at the same scientific event, the Iranian delegation awarded the project the Special Prize for the best 
invention. The invention was developed by Florian Petre Daia (Portile de Fier Hydropower Subsidiary), Pantelie Raicu, Simona 
Greta Nemtoiu and Dragos Andrei Poenaru (Targu Jiu Hydropower Subsidiary). 

December
 ¾ December 6, 2010: Representatives of Portile de Fier Hydropower Subsidiary visited the Pufan Secondary School and made 

gifts from the staff of the subsidiary. 

 ¾ Within the project named “Electricity Attracts Life”, part of the Leonardo da Vinci program which was organized by the 
Polytechnic University of Bucharest, 40 students and professors from Norway, Turkey, Bulgaria, United Kingdom and Romania 
visited Sinaia 0 museum and power plant on December 10, 2010.

 ¾ December 13, 2010 – a partnership agreement was signed between Hidroelectrica and „Transilvania” University of Brasov. The 
partnership sets down activities aiming at developing and implementing the infrastructure for micro-hydropower plants in the 
Brasov area, as well as the engagement of the university in various scientific research projects. 

 ¾ Hydrounit no. 3 of Lotru-Ciunget Hydropower Plant (Ramnicu Valcea Hydropower Subsidiary) was commissioned on December 
17, 2010. The works were part of the power plant’s refurbishment project.

Noiembrie
 ¾ 12.11.2010  - au început lucrările la tronsonul final al aducţiunii secundare Bistra – Lac Poiana Mărului (SH Caransebeş). Debitul 

captat va asigura, în CHE Ruieni, un aport suplimentar de energie de 49,9 GWh/an. Aducţiunea secundară face parte din 
obiectivul de investiţii “Amenajarea Hidroenergetică Bistra - Poiana Mărului – Ruieni - Poiana Ruscă”, proiect ce are ca scop 
punerea în valoare a potenţialului hidroenergetic al zonei, estimat la 501 GWh/an.

 ¾ 16.11.2010 - a avut loc la Bucureşti conferinţa de deschidere a Proiectului „Formarea şi perfecţionarea personalului societăţii 
în conformitate cu strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a activităţii în scopul 
creşterii capacităţii de adaptare a societăţii la mediul economic în schimbare.”

 ¾ Invenţia “Dispozitiv pentru reducerea vortexului şi creşterea gradului de oxigenare a apei turbinate” a câştigat Medalia de Aur 
la cea de-a 59-a ediţie a Concursului Internaţional Eureka dedicat inventicii, organizat la Bruxelles în perioada 18-20.11.2010 
în cadrul Salonului INNOVA. De asemenea, la aceeaşi manifestare ştiinţifică, invenţia a obţinut din partea delegaţiei iraniene 
un Premiu Special pentru cea mai bună invenţie. Autorii invenţiei sunt: Florian Petre Daia (SH Porţile de Fier), Pantelie Raicu, 
Simona Greta Nemţoiu şi Dragoş Andrei Poenaru (SH Târgu Jiu). 

Decembrie
 ¾ 06.12.2010 reprezentanţi ai SH Porţile de Fier au făcut o vizită la Şcoala Pufan, împărţind cadouri din partea angajaţilor 

sucursalei.

 ¾ În cadrul proiectului “Electricity Attracts Life” din programul Leonardo da Vinci derulat de Universitatea „Politehnica” Bucureşti, 
40 de studenţi şi cadre didactice din Norvegia, Turcia, Bulgaria, Anglia şi România au vizitat în ziua de 10.12.2010 centrala-muzeu 
Sinaia 0.

 ¾ 13.12.2010 - a fost semnat Acordul de Parteneriat între Hidroelectrica şi Universitatea „Transilvania” din Braşov. În cadrul 
acestui parteneriat sunt prevăzute activităţi de dezvoltare şi implementare a infrastructurii pentru microhidrocentrale în zona 
Braşov, precum şi implicarea universităţii în diverse proiecte de cercetare ştiinţifică.

 ¾ În cadrul lucrărilor de retehnologizare a Hidrocentralei Lotru – Ciunget (SH Râmnicu Vâlcea), la data de 17.12.2010 a fost pus 
în funcţiune hidroagregatul nr. 3.

Centrala hidroelectrică „Dimitrie Leonida” „Dimitrie Leonida” - Hydropower Plant
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 ¾ On December 19, 2010, 25 years since the commissioning of Remeti HPP were celebrated at Oradea Hydropower Subsidiary. 

 ¾ On December 21, 2010, the staff of Targu Jiu Hydropower Subsidiary offered gifts to the 100 children of Targu Jiu Community 
Service Center for Children in Distress.

 ¾ On Christmas, the people working at Portile de Fier Hydropower Subsidiary made gifts to the seniors of Gura Vaii Nursing 
Home. 

 ¾ The second edition of the “Fundraising Ball” was organized at Curtea de Arges Hydropower Subsidiary. The ball is intended to 
bring joy to the less fortunate people on Christmas Holidays. ACCES Social and Educational Counseling Center for Children in 
Distress, St. Justinian Day Center for Disabled Adults and Basarab I After School Center were the organizations that benefited 
from the fundraising.

 ¾ On a special edition of the event (the 10th), Curtea de Arges Hydropower Subsidiary awarded prizes to the most meritorious 
employees.

 ¾ În 19.12.2010 s-au sărbătorit la SH Oradea 25 de ani de la punerea în funcţiune a CHE Remeţi. 

 ¾ În data de 21.12.2010, cei 100 de copii de la Complexul de servicii comunitare pentru copilul în dificultate din Târgu Jiu, au 
primit daruri din partea angajaţilor SH Târgu Jiu.

 ¾ Cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun, angajaţii de la SH Porţile de Fier au oferit cadouri bătrânilor din Azilul Gura Văii. 

 ¾ La SH Curtea de Argeş a fost organizată a doua ediţie a “Balului de caritate” menit să aducă o bucurie în pragul Sărbătorilor de 
Crăciun pentru cei mai puţin favorizaţi de soartă. Destinatarii acestei acţiuni au fost Centrul de consiliere socio-educativă pentru 
copiii aflaţi în dificultate ACCES, Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap Sf. Justinian şi Centrul after school Basarab I.

 ¾ SH Curtea de Argeş a acordat într-o ediţie jubiliară (a X-a) premiile anuale pentru cei mai merituoşi dintre angajaţii săi.

Tunel acces hidrocentrala Lotru - Ciunget Acces tunnel Hydropower Plant Lotru - Ciunget
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    the birth of 
Aphrodite, Goddess of love and beauty, 
from the water

Naşterea 
Afroditei, Zeița frumuseții și iubirii, 
din apă
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EVOLUŢIA PRODUCŢIEI ŞI A CONSUMULUI  DE ENERGIE ELECTRICĂ ÎN ANUL 2010

În anul 2010, puterea instalată în România a fost de 20.878 MW, din care 7.178 MW în centrale pe cărbune, 5.460 MW în centrale 
pe hidrocarburi, 6.482 MW în hidrocentrale, 1.413 MW în centrala nucleară de la Cernavodă, 323 MW în centrale eoliene şi 23 
MW în centrale pe bază de biomasă. 
În acelaşi an, producţia totală de energie electrică a fost de 60.782 GWh. În funcţie de tipul de combustibil utilizat, 21.765 GWh au 
fost produşi în centralele pe cărbune, 6.638 GWh în centralele pe hidrocarburi, 11.624 GWh  în centrala nucleară, 20.479 GWh în 
centrale hidro (din care 19.852 GWh în centralele hidroelectrice din administrarea Hidroelectrica) şi 276 GWh în centrale eoliene 
(G 1 şi  G 2).

     

 
Consumul intern de energie electrică al României a fost în anul 2010 cu 4,85% mai ridicat decât valoarea înregistrată în anul precent, 
respectiv 57.864 GWh (faţă de 55.189 GWh în 2009). 

PRODUCŢIA DE ENERGIE ÎN HIDROELECTRICA

Energia electrică produsă de Hidroelectrica a reprezentat 32,66 % din producţia totală a României, fiind superioară celei realizate 
în 2009 cu 27,94%, respectiv cu 4.336 GWh. Ponderea faţă de producţia totală a SEN a fost cuprinsă între 41,5 %  în luna mai şi 
25,3 % în  februarie.
În anul 2010 Hidroelectrica a produs 19.852 GWh, energie electrică obţinută integral pe seama afluenţei naturale. În acelaşi timp 
s-a înregistrat o creştere a rezervei de apă în marile lacuri de acumulare în valoare echivalentă energetic de circa 654 GWh (de la 
1.455 GWh în 31.12.2009, la 2.109 GWh în 31.12.2010).

EXPLOATARE OPERATION
EVOLUTION OF THE POWER 
CONSUMPTION AND GENERATION 
IN 2010

In 2010, the installed capacity in Romania was 
of 20,878 MW out of which 7,178 MW in coal 
fueled plants, 5,460 MW in hydrocarbon plants, 
6,482 MW in hydropower plants, 1,413 MW in 
Cernavoda nuclear plant, 323 MW in wind plants 
and 23 MW in plants based on biomass. 
During the same year, the total power generation 
was of 60,782 GWh. Considering the type of used 
fuel, 21,765 GWh were generated in coal fuelled 
plants, 6,638 GWh in hydrocarbon plants, 11,624 
GWh in nuclear plant, 20,479 GWh in hydropower 
plants (out of which 19,852 GWh in hydroelectric 
powerplants managed by Hidroelectrica) and 276 
GWh wind power plants (G 1 and G 2).

The internal power consumption of Romania in 
2010 was 4.85% higher than the value recorded 
in 2009, respectively 57,864 GWh (compared to 
55,189 GWh in 2009).  

HIDROELECTRICA’S ENERGY 
GENERATION

The energy generated by Hidroelectrica 
represented 32.66% of Romania’s total production, 
being superior to the one realized in 2009 with 
27.94%, respectively 4,336 GWh. The average 
regarding the NPS total production was comprised 
between 41.5% in May and 25.3% in February. 
In 2010 Hidroelectrica generated 19,852 GWh, 
energy achieved integrally from natural inflow. At 
the same time, an increase of the water reserves 
in large reservoirs was recorded, amounting 
around 654 GWh  (from 1,455 GWh  in 
December 31, 2009  to 2,109 GWh  in December 
31, 2010).

SUPPLY OF TECHNOLOGICAL 
ANCILLARY SERVICES

As main stability factor for the National Power 
System, Hidroelectrica has covered 73.44% of the 
secondary regulation band and 83.72% of the rapid 
tertiary reserve. During 2010, Hidroelectrica has 
also supplied the entire quantity of reactive energy, 
necessary at NPS level (15,920 MVArh).  

FURNIZAREA DE SERVICII 
TEHNOLOGICE DE SISTEM

Ca principal factor de stabilitate 
pentru sistemul energetic naţional, 
Hidroelectrica a acoperit 73,44% din 
banda de reglaj secundar şi 83,72% din 
rezerva terţiară rapidă. De asemenea, 
în cursul anului 2010 Hidroelectrica a 
furnizat întreaga cantitate de energie 
reactivă necesară la nivelul SEN (15.920 
MVArh).
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Aportul principalelor centrale reglante la realizarea serviciului de reglaj secundar în anul 2010 este prezentat în tabelul T1.

Productia  HE în 2010 / HE generation in 2010*                     19852 GWh  
Centrala (acumularea) BRSmax calificată Banda   RS
Subsidiary (hydropower development)   Qualified BRSmax
   (MW) (hMW) (%)

Stejaru (Izvorul Muntelui) 26  0 0,0
Marişelu (Fântânele) 30 12 490 0,5
Corbeni (Vidraru) 80 37 052 1,4
Ciunget (Vidra) 474 668 323 26,0
Gâlceag (Oaşa) 44 13 330 0,5
Şugag (Tău) 24 12 442 0,5
Retezat (Gura Apelor) 16 6 864 0,3
Porţile de Fier I (Porţile de Fier) 780 1 819 458 70,8
Total  1 474 2 569 959 100

Valoarea maximă a puterii la vârf produse de HE Data / Date:   Vârf de consum / Peak consumption:   
Maximum value of peak power generated by HE*  31.12.2010   8 823 MW
                           4 062 MW     Pondere hidro / Hydro share:
     46,0%    

Ponderea maximă a participării HE la vârful de sarcină Data / Date:  Vârf de consum / Peak consumption: 
Maximum share of HE participation at peak load              27.05.2010                 6 999 MW
                            54,6 %    Total hidro / Total hydro:    
     3 822 MW

Ca urmare a reglementărilor privind 
calificarea  producătorilor interni ca 
furnizori de servicii de sistem,
Hidroelectrica asigură:
1. Reglaj secundar frecvenţă – putere 

cu 26 hidroagregate;
2. Rezerva terţiară rapidă cu 95 

hidroagregate;
3. Reglajul puterii reactive în banda 

secundară de reglaj a tensiunii cu 
28 hidroagregate;

4. Restaurarea SEN cu 78 
hidroagregate.

DINAMICA PUTERII CENTRALELOR HIDROELECTRICE
INSTALATE ÎN HIDROELECTRICA ÎN 2010. 
PARTICIPAREA HIDROCENTRALELOR LA BALANŢA DE 
PUTERE 

La sfârşitul anului 2010, Hidroelectrica avea o putere totală de 6438,11 MW 
instalată în 273 centrale şi staţii de pompare energetice (din care 139 CHEMP şi 
MHC cu puteri cuprinse sub 4 MW, 23 CHE între 4 MW şi 10 MW şi 106 CHE 
cu puteri mai mari de 10 MW). Numărul de grupuri aflate în exploatare a fost 
de 589 (din care 285 în centrale cu puterea instalată sub 4 MW, 46 în centrale 
de 4 MW - 10 MW, 247 în CHE cu puteri de peste 10 MW şi 11 grupuri de 
pompare).

Puterea totală instalată în 2010 a fost în creştere faţă de anul anterior ca urmare 
a punerilor în funcţiune de noi grupuri sau a retehnologizărilor efectuate, astfel: 

 ¾ punerea în funcţiune la SH Haţeg a CHE Plopi (2×6 MW în 15.09.2010 cu o 
energie de proiect Ep =  27,42 GWh/an);

 ¾ repunerea în funcţiune, la 19 mai 2010, a HA 8 din CHE Porţile de Fier II după 
retehnologizare (la 31,4 MW, faţă de 27 MW înainte de retehnologizare).

Ţinând cont de reducerile permanente şi temporare de putere, Hidroelectrica 
a asigurat în anul 2010 o putere de 4.687,04 MW în centralele cu puterea 
instalată mai mare de 4 MW (cu cca. 205 MW mai mult decât în 2009) şi 
83,885 MW în centralele cu puterea instalată sub 4 MW. În acelaşi timp, 
consumul intern pentru producere şi transformare la nivelul Hidroelectrica a 
fost de 193.596 MWh, reprezentând 0,98 % din producţia brută, cu 1,09% mai 
puţin decât în 2009. 

The contribution of the main regulatory power 
plants to the realization of the secondary regulation 
service in 2010 is presented in the table T1.

Following the regulations regarding internal 
producers’ qualification as suppliers of ancillary 
systems, Hidroelectrica ensures: 
1. Frequency-power secondary regulation – 26 

hydro-units; 
2. Fast tertiary reserve with 95 hydro-units;
3. Reactive power adjustment in secondary 

voltage regulation band with 28 hydro-units; 
4. NPS refurbishment with 78 hydro-units;

DYNAMICS OF INSTALLED 
CAPACITY IN HIDROELECTRICA 
IN 2010. HPP’S CONTRIBUTION TO 
THE POWER BALANCE

At the end of 2010, Hidroelectrica had a total 
capacity of 6,438.11 MW installed in 273 power 
plants and energetic pumping stations (out of which 
139 SHPP and MHPP with capacity under 4 MW 
and 10 MW and 106 HPP with capacity higher 
than 10 MW). The number of units in operation 
was of 589 (out of which 285 in power plants with 
installed capacity  under 4 MW, 46 in power plants 
with 4 MW - 10 MW, 247 in HPPs with capacity 
over 10 MW and 11 pumping units).

The total installed capacity in 2010 was increased 
compared to the previous year, following the 
commissioning of new units or refurbished realized, 
as described below:  

 ¾ Commissioning at Hateg Subisidiary of Plopi 
HPP (2×6 MW in September 15, with a project 
energy Ep =  27.42 GWh/year);

 ¾ Re-commissioning, in May 19, 2010, of HU8 
in Portile de Fier II HPP after refurbishment 
(at 31.4 MW, compared to 27 MW before 
refurbishment). 

Considering the permanent and temporary 
capacity reduction, Hidroelectrica ensured in 2010 
a capacity of 4,687.04 MW in power plants with 
installed capacity higher than 4 MW (with around 
205 MW more than in 2009) and 83.885 MW in 
power plants with installed capacity under 4 MW. 
At the same time, the domestic consumption for 
generation and transformation at Hidroelectrica 
level was of 193,596 MWh, representing 0.98% of 
gross production, with 1.09% less than in 2009. 

1.  CHEMP / SHPP Marga (HA 2 / HU 2) 
 Putere instalată / Installed capacity:   0,250 MW  

2.  CHEMP Zerveşti / SHPP (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2) 
 Putere instalată / Installed capacity:  1,520  MW 

3.  CHE / HPP Vălenii de Munte (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2)
 Putere instalată / Installed capacity:  10 MW 
 
4.  CHE / HPP Fughiu (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2)
 Putere instalată / Installed capacity:  10 MW 

5.  CHEMP / SHPP Bistriţa Prislop (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2)
 Putere instalată / Installed capacity:  1,800  MW 
  
6.  CHEMP / SHPP Godeanu 2 (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2)
 Putere instalată / Installed capacity:  0,660 MW.

7.  MHC / MHPP Vălenii de Munte (HA 1+HA 2 / HU 1+HU 2) 
 Putere instalată / Installed capacity:  0,32 MW 
 
8.  MHC / MHPP Obrejii de Căpîlna (HA 1 / HU 1)
 Putere instalată / Installed capacity:  0,14 MW  

9.  CHEMP / SHPP Zăbala 4A 
   (HA 1+HA 2+HA 3+HA 4 / HU 1+HU 2+ HU 3+HU 4)
 Putere instalată / Installed capacity:  0,64 MW

10. MHC / MHPP Cugir (HA 1 / HU 1)
 Putere instalată / Installed capacity:  0,108 MW 

UNITS QUALIFIED FOR  
PRIORITY GENERATION 
In 2010 there were no changes 
in the list of qualified units 
for priority generation. Thus, 
the power plants owing green 
certificated in 2010 were the 
following: 
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Tabel
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Tabel
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* coma is the decimal separator 

* coma is the decimal separator * coma is the decimal separator 

UNITĂŢI CALIFICATE 
PENTRU PRODUCŢIE 

PRIORITATĂ 
În anul 2010 nu au apărut modificări 

în lista unităţilor calificate pentru 
producţia prioritară. Astfel, centralele 

care au deţinut în anul 2010 certificate 
verzi au fost următoarele:
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Luna / Month ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec
Media lunară a puterilor la vârf / Monthly power of peak power
Media vârf SEN / NPS peak average (MW) 8355 8436 8140 7291 6743 6805 6899 7096 7189 7948 8064 8614
Media vârf HE / HE peak average (MW) 2905 2675 2928 3198 3136 3013 3178 3263 2945 3083 2880 3535
Pondere / Share HE* (%) 34,8 31,7 36,5 43,9 46,5 44,3 46,1 46,0 41,0 38,8 35,7 41,0
Valorile maxime ale puterilor la vârf ale HE / Maximum values of HE peak power
Data / Date 15 15 29 14 27 01 29 05 25 28 30 30
Vârf SEN / NPS peak (MW) 8525 8710 7880 8278 6999 6985 7097 7652 7655 8914 8517 8823
Vârf max HE / HE maximum peak (MW) 3686 3225 3446 3784 3822 3507 3669 3811 3468 3599 3488 4062
Pondere HE / Share HE* (%) 43,2 37,0 43,7 45,7 54,6 50,2 51,7 49,8 45,3 40,4 40,9 46,0
Valorile minime ale puterilor la vârf ale HE  / Minimum values of HE peak power
Data / Date 31 06 14 18 16 20 27 29 26 31 14 25
Vârf SEN / NPS peak (MW) 7769 8215 7465 6637 6104 6039 6068 6117 6260 7205 7064 7106
Vârf min HE / HE minimum peak (MW) 2171 2056 2327 2439 2723 2283 2250 2336 2373 2318 2244 2628
Pondere HE / Share HE* (%) 27,9 25,0 31,2 35,4 44,6 37,8 37,1 36,8 37,9 32,2 31,8 37,0

Energii brute produse de SH în anul 2010 / Gross energy generated by the hydroelectric subsidiaries in 2010:

 Luna ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec Total  Pondere
 Month jan feb mar apr may jun jul aug sep oct nov dec Total  Share*  
  MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW MW (%)

 Bistriţa 50402 62359 61089 97338 102847 165247 233100 220916 142941 101043 145317 190869 1573468 7,9
 Curtea de Argeş 79611 84119 98829 101272 135047 160505 169170 129308 120662 183577 101350 100664 1464114 7,4
 Rm Vâlcea 186420 210331 233300 244685 250090 276383 393827 383711 183533 229896 265142 379140 3236458 16,3
 Cluj 63263 55223 50032 51325 61325 69186 77206 86590 63513 82429 32701 52455 745248 3,8
 Porţile de Fier 648073 504375 677849 730977 712674 518316 629551 691596 627749 597118 639778 809730 7787786 39,2
 Haţeg 42715 7947 6203 30519 127807 93058 42782 31863 48623 45477 46253 64066 587313 3,0
 Caransebeş 34989 8444 15009 19186 37771 37938 28857 21163 12458 34808 3437 13608 267668 1,3
 Buzău 55845 55522 102728 67203 71886 67286 77759 63285 49333 47864 36697 60706 756114 3,8
 Sebeş 57513 48822 83083 40363 29611 58656 73586 89792 89552 83798 23931 21274 699981 3,5
 Tg Jiu 55583 39503 43423 60314 63696 68423 43390 30301 34420 54393 51543 52578 597567 3,0
 Slatina 110231 119552 143344 152540 138525 125425 98820 83255 41419 47740 43974 82907 1187732 6,0
 Sibiu 0 0 0 53094 52108 44472 58563 43424 26894 21880 19844 41253 361532 1,8
 Oradea 91793 43051 34453 40750 40536 47136 37925 53064 65876 42230 11071 79229 587114 3,0
 Total 1476438 1239248 1549342 1689566 1823923 1732031 1964536 1928268 1506973 1572253 1421038 1948479 19852095 100,0
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Participarea centralelor hidroelectrice la acoperirea vârfului de putere al SEN în anul 2010 / Hydropower plants’ 
contribution to the NPS load peak in 2010 
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 Sucursala En. electr. Consum  Consum Consum  Consum Consum En. electr. Consum
  la borne total prod. şi transf. regie mers în CS pompaj livrată (emisă) prod. & transf.
 Subsidiary Energy at  Total  Gen & transf. Rate   CS run Pumping Delivered Gen & trans
  terminal consumption consumption consumption consumption consumption  (issued) power consumption*
    (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (MWh) (%)

 Bistriţa 1573468 20331 18053 2278 0 0 1558705 1,15
 Curtea de Argeş 1464114 47046 18561 3541 24944 0 1448912 1,27
 Rm Vâlcea 3236458 190820 26591 4241 4911 155077 3101617 0,82
 Cluj 745248 10998 9966 1032 0 0 737590 1,34
 Porţile de Fier 7787786 55478 38813 16665 0 0 7742341 0,50
 Haţeg 587313 8751 8501 250 0 0 583254 1,45
 Caransebeş 267668 6404 3469 2935 0 0 262729 1,30
 Buzău 756114 13693 9630 4063 0 0 738594 1,27
 Sebeş 699981 73362 28129 800 0 44433 674186 4,02
 Tg Jiu 597567 6771 4606 2165 0 0 593050 0,77
 Slatina 1187732 15577 12960 1143 0 1474 1175709 1,09
 Sibiu 361532 5060 4701 359 0 0 357745 1,30
 Oradea 587114 48252 9616 338 0 38298 579630 1,64
  Total 19852095 502543 193596 39810 29855 239282 19554062 0,98

Consumuri pentru producere transformare, regie, pompaj înregistrate în sucursale - 2010 / Consumptions for generation, 
transformation, rate, pumping, recorded in subsidiaries - 2010

* coma is the decimal separator 

* coma is the decimal separator 

Hidrocentrala Porţile de Fier I Hydropower Plant - Porţile de Fier I



pag. 30 - RAPORT ANUAL   2010     ANNUAL REPORT 31               31

       Poseidon, master 
of waters, creator of rivers and 
springs, leading the Tritons

Poseidon, stăpânul apelor, creator 
de râuri și izvoare, 
conducând Tritonii
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În anul 2010 Hidroelectrica  a fost o prezenţă activă pe următoarele pieţe interne de 
energie:

 ¾ Piaţa reglementată
 ¾ Piaţa concurenţială

 ¾ Piaţa Contractelor Bilaterale Negociate
 ¾ Piaţa pentru Ziua Următoare
 ¾ Piaţa de Echilibrare
 ¾ Piaţa Certificatelor Verzi

 ¾ Piaţa Serviciilor de Sistem.
În același timp Hidroelectrica a avut în derulare şi contracte de export. 
 
Hidroelectrica este principalul deţinător de certificate verzi din România. Ca urmare a energiei 
electrice livrate la consumatorii finali, în contul de furnizor Hidroelectrica au fost transferate 
7 271 din totalul de 77 040  certificate verzi, celelalte 69 613 certificate verzi fiind vândute 
prin licitaţie la OPCOM. Contravaloarea certificatelor verzi tranzacţionate prin licitaţie în 
cursul anului 2010 a fost de 16 175 276 lei. 

Din punctul de vedere al activităţii de echilibrare a sistemului, Hidroelectrica a suportat 
financiar dezechilibrele celor 23 de membri PRE (Parte Responsabilă cu Echilibrarea) care şi-au 
delegat responsabilitatea către ea (incluzând consumatorii eligibili), recuperând apoi costurile de 
la aceştia. Totodată, trebuie evidenţiat rolul asumat de Hidroelectrica în echilibrarea sistemului 
ca participant cu unităţi dispecerizabile de producere a energiei la Piaţa de Echilibrare.

Pe piaţa Serviciilor de Sistem, Hidroelectrica a realizat obligaţiile contractuale de pe piaţa 
reglementată și a preluat suplimentar o parte din obligaţiile contractuale reglementate ale 
producătorilor termo (reglaj secundar şi rezervă terţiară rapidă). Venitul obţinut din serviciile 
de sistem furnizate în 2010 a fost de 326 795 056 lei. 
 
Cantitatea de energie facturată în anul 2010 a fost de 22 539,29 GWh, din care:

 ¾ pe piaţa internă: 95,61% (inclusiv Piaţa de Echilibrare);
 ¾ la export: 4,39 %.

 
Energia vândută pe piaţa internă a avut următoarea structură:

 ¾ pe piaţa reglementată: 18.99 %  destinată furnizorilor captivi;
 ¾ pe piaţa concurenţială  internă: 81.01 %, vândută unui număr de 15 consumatori eligibili şi 

furnizori licenţiaţi, producători, PZU, Piaţa de Echilibrare şi dezechilibre.

During 2010 Hidroelectrica has been an active player on the 
following domestic energy markets:

 ¾ Regulated market
 ¾ Competitive market

 ¾ Negotiated bilateral contracts market
 ¾ Day-ahead market
 ¾ Balancing market
 ¾ Green certificates market

 ¾  Ancillary services market.

At the same time, Hidroelectrica has developed export 
contracts as well.  
 
Hidroelectrica is the major owner of green certificates 
in Romania. 7,271 of a total of 77,040 green certificates 
have been transferred in Hidroelectrica’s supply account 
as a consequence of the electric power delivered by 
Hidroelectrica to the final consumers, and the difference 
of 69,613 green certificates have been sold through the 
tender organized by OPCOM. The counter value of the 
green certificates traded by tender during 2010 was of LEI 
16,175,276. 

Considering the system balancing activity, Hidroelectrica 
has financially supported the unbalancing of the 23 BRP 
members (Balance Responsible Party) which assumed the 
role toward it (including eligible consumers), afterwards 
recovering the costs from these members. Nevertheless, the 
role assumed by Hidroelectrica in balancing the system as a 
participant in the Balancing market with power generation 
dispatchable units is one which is worth being emphasised.  

As to the ancillary services market, Hidroelectrica has fully 
accomplished its contractual obligations on the regulated 
market, and has additionally taken over a part of the 
regulated contractual obligations (secondary regulation 
and rapid tertiary reserve) of the thermal producers. The 
income from the ancillary services delivered in 2010 was of 
LEI 326,795,056. 
 
The amount of energy invoiced in 2010 was of 22,539.29 
GWh, out of which:

 ¾ Domestic market: 95.61% (including the Balancing 
Market);

 ¾ Export: 4.39%.
 
The energy sold on the domestic market was structured as 
follows:

 ¾ On the regulated market: 18.99%  for the captive 
suppliers;

 ¾ On the domestic competitive market: 81.01%, sold to a 
number of 15 eligible consumers and licensed suppliers, 
producers, DAM, Balancing and unbalancing Market. 

FURNIZARE SUPPLY

* coma is the decimal separator 

* coma is the decimal separator 
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DEZVOLTARE
ACTIVITATEA DIRECŢIEI DE DEZVOLTARE DIN CADRUL HIDROELECTRICA 

Dezvoltarea continuă a pieţei de energie, precum şi oportunităţile care se deschid în domeniul energetic reprezintă pentru Hidroelectrica 
noi provocări în elaborarea politicilor de menţinere şi consolidare a poziţiei de principal producător de energie electrică şi servicii de 
sistem, într-o manieră responsabilă faţă de mediul înconjurator şi societatea civilă, toate acestea în condiţii de eficienţă şi profitabilitate 
maximă. 

În vederea atingerii obiectivelor stabilite, având ca motivaţie rezultatele obţinute de-a lungul timpului, an de an activitatea de 
dezvoltare din cadrul societăţii, urmăreşte asigurarea unei creşteri durabile printr-o optimă orientare strategică şi decizii responsabile 
în ceea ce priveşte proiectele promovate. 

Activitatea de dezvoltare are ca principal scop realizarea de noi capacităţi de producţie, în vederea menţinerii şi consolidării poziţiei 
de lider a Hidroelectrica pe piaţa producţiei de energie electrică.

Direcţia Dezvoltare are ca responsabilitate desfăşurarea următoarelor activităţi:
1. activitatea de dezvoltare;
2. activitatea legată de achiziţia de terenuri necesare activităţii de dezvoltare.

1. ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE

Activitatea de dezvoltare are ca principal scop realizarea de noi capacităţi de producţie, în vederea menţinerii şi consolidării poziţiei 
de lider a Hidroelectrica pe piaţa producţiei de energie electrică.
Dezvoltarea optimă a potenţialului hidroenergetic în condiţiile aplicării principiilor dezvoltării durabile reprezintă misiunea 
compartimentului implicat în coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii de investiţii şi dezvoltare din cadrul Hidroelectrica. 
Scopul propus este gestionarea eficientă a fondurilor de investiţii alocate. 
În acest context, realizarea programului de punere în funcţiune propus pentru intervalul 2010 - 2015 va asigura suplimentarea puterii 
instalate în centralele hidroelectrice cu 336,10 MW şi o energie produsă în anul hidrologic mediu de 1.379,20 GWh/an, investiţia 
necesară pentru execuţia lucrărilor rest de executat la 01.01.2011 fiind de cca. 1.040,07 mil. €.

1.1. Surse de finanţare ale programului de investiţii pe anul 2010
În conformitate cu bugetul Hidroelectrica, pentru anul 2010 au fost constituite următoarele surse pentru finanţarea investiţiilor:

1. Surse proprii Hidroelectrica 760 000 mii lei
2. Credite bancare 700 000 mii lei 
3. Alocaţii de la buget 8 000 mii lei
TOTAL surse de finanţare a investiţiilor 1 468 000 mii lei        
Realizările anului 2010 au fost de 1 447 157 mii lei

DEVELOPMENT DEPARTMENT 

The continuous development of the energy market as well 
as the opportunities arising in the energy field are new 
challenges for Hidroelectrica in drawing up the policies for 
maintaining and strengthening its main energy and ancillary 
services producer position, maintaining a responsible 
approach towards the environment and civil society, under 
maximum efficiency and profitability conditions.
In order to meet these goals, being motivated by the results 
obtained along the years, year after year the development 
activity within the company aims to ensure sustainable 
growth through an optimal strategic orientation and through 
responsible decisions regarding the promoted projects.
The main objective of the development activity is to build 
up new generation facilities plants in order to maintain and 
strengthen Hidroelectrica’s leader position on the energy 
generation market.

The Development Department carries out the following 
activities:
1. the development activity;
2. the activity related to purchasing the land needed in the 

development activity;

1. DEVELOPMENT ACTIVITY
The main goal of the development activity is to build up 
new generation plants so as to maintain and strengthen 
Hydroelectrica’s leader position on the energy generation 
market.
The optimum development of the hydropower potential in 
terms of applying the sustainable development principles 
is the mission of the department involved in coordinating, 
guiding and controlling the investment and development 
activity within Hidroelectrica. The purpose is to efficiently 
manage the assigned investment funds. 

In this context, performing the commissioning schedule 
projected for 2010 – 2015 will ensure 336.10 MW additional 
capacity installed in the hydropower plants and an energy 
generation in an average hydrological year of 1,379,20 GWh/
year, the investment needed to carry out the works remaining 
to be performed as of 01.01.2011 reaching approx. Euro 
1,040.07 million. 

1.1. Financing sources of 2010 investment program 
According to Hidroelectrica’s income and expenditure budget, 
the following sources for financing the 2010 investments were 
established:
1. Hidroelectrica’s own sources 760,000 thousand lei
2. Bank loans  700,000 thousand lei 
3. Allocated through the budget 8,000 thousand lei
TOTAL investments 
financing sources  1,468,000 thousand lei        
Achieved in 2010  1,447,157 thousand lei

DEVELOPMENT
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1.2. Criteriile pe baza cărora s-au repartizat fondurile 
de investiţii aprobate pentru anul 2010 au fost:

 ¾ Strategia de dezvoltare, retehnologizare şi modernizare pe 
perioada 2005 - 2025 a Hidroelectrica.;

 ¾ Stadiul fizic de execuţie şi ordinea de prioritate la finanţare 
a capacităţilor care vor fi puse în funcţiune în perioada 
2010 - 2011 şi în perspectivă până în anul 2015;

 ¾ Eficienţa energo-economică a obiectivelor hidroenergetice 
în derulare; 

 ¾ Creşterea gradului de utilizare a resurselor de investiţii 
pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare, modernizare şi 
mărirea gradului de siguranţă în exploatare a centralelor 
hidroelectrice; 

 ¾ Promovarea şi finanţarea lucrărilor de intervenţii la 
construcţiile şi instalaţiile existente în scopul menţinerii în 
exploatare a capacităţilor de producere a energiei electrice 
în hidrocentrale;

 ¾ Promovarea investiţiilor pentru lucrări de protecţie a 
mediului;

 ¾ Asigurarea resurselor financiare pentru reabilitări şi 
modernizări ale centrelor dispecer, sediilor administrative, 
a dotărilor şi utilajelor independente necesare în procesul 
de producţie, a studiilor pentru investiţii viitoare. 

1.2. Basic criteria for the allocation of the 2010 investment 
funds 

 ¾ The 2005 – 2025 development, refurbishment and upgrading 
strategy of S.C. Hidroelectrica S.A.;

 ¾ physical execution phase and financing priority of the projects 
to be commissioned over 2010 -2011 and in the future by 
2015;

 ¾ economic and energy generation efficiency of the ongoing 
hydropower projects;

 ¾ increase of the investment resources usage for financing 
refurbishments, upgrading works and works aiming at 
enhancing the operational reliability of hydropower plants;

 ¾ promoting and financing the intervention works at the 
existing constructions and equipment with the aim to 
maintain the generating hydropower plants in operation;

 ¾ promoting the investments in environmental protection 
works;

 ¾ ensuring the financial resources for refurbishing and upgrading 
the dispatcher plants, the administrative premises, the 
independent facilities and plants necessary in the generation 
process, as well as for studies regarding future investments.

1.3. Obiective de investiţii
Obiectivele de investiţii ale societăţii în anul 2010 care au avut puneri în funcţiune sau la 
care au fost atinse stadii fizice importante în vederea realizării programului de punere în 
funcţiune conform Strategiei de Dezvoltare a Hidroelectrica sunt următoarele: 

A. OBIECTIVE DE INVESTIŢII  PUSE ÎN FUNCŢIUNE ÎN 2010

A.1. Capacităţi hidroenergetice noi:

A.1.1. Amenajarea hidroenergetică a râului Strei pe sectorul Subcetate - Simeria. 
CHE Plopi

 ¾ PIF - septembrie 2010
 ¾ Pi = 12 MW Emp= 27,40 GWh/an

                     
A.1.2. Amenajarea hidroenergetică Bistra – Poiana Mărului – Ruieni – Poiana Ruscă

 ¾ Aducţiunea secundară Bistra - Lac Poiana Mărului pentru căderea Ruieni, 
cu un aport de energie totală de 49,4 GWh/an.

 ¾ Căderea Râul Alb - captare și CHEMP Râul Alb - drumuri definitive, 
linii electrice. Lucrările au fost finalizate în decursul anului 2010 urmând 
ca la începutul anului 2011 să se facă probele de punere în funcțiune și 
demersurile necesare calificării hidroagregatelor.

1.3. Investment projects
The investment projects commissioned in 2010 or reaching 
important physical stages in the commissioning schedule in 
accordance with Hidroelectrica’s Development Strategy are: 

A. INVESTMENT PROJECTS COMMISSIONED 
IN 2010

A.1. New Hydropower Plants 

A.1.1. Hydropower Development of the Strei River on Subcetate 
– Simeria stretch. Plopi HPP 
Commissioning - September 2010
Ic = 12 MW, HU1 - 6MW and HU2 - 6MW and average output 
= 27.40 GWh/year

A.1.2. Bistra – Poiana Marului– Ruieni – Poiana Rusca 
Hydropower Development

 ¾ Bistra - Poiana Marului  secondary headrace for Ruieni head, 
with a total energy addition amounting to 49.4 GWh/year.

 ¾ Raul Alb Head – catchment and Raul Alb SHPP – roads, 
power lines. The works were completed in 2010, and the 
commissioning tests and the actions necessary to qualify the 
hydro-units were scheduled for the beginning of 2011.

* coma is the decimal separator 
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A.2. Lucrări de investiții cu caracter de protecţia mediului

In cursul anului 2010 au fost finalizate următoarele investiţii, care au avut ca scop rezolvarea unor probleme de mediu:
 ¾ Refacere reţea de alimentare cu apă, canalizare şi a staţiei de evacuare a apelor uzate de la CHE Dimitrie Leonida 

- Stejaru;
 ¾ Combaterea eroziunii taluzului mal stâng al regularizării din aval de CHE Izbiceni (râul Olt pe sectorul Slatina - 

Dunăre);
 ¾ Dezafectarea platformei tehnologice la CHE Drăgăneşti Şi redarea în circuitul natural (râul Olt pe sectorul Slatina 

Dunăre).

A.3. Modernizări de echipamente şi instalaţii; lucrări pentru mărirea gradului de siguranţă a construcţiilor

 ¾ CHE Buhuşi - Modernizarea pereului şi a hidroizolaţiilor la canalul de aducţiune şi camera de încărcare.
Lucrările au constat în înlocuirea integrală a etanşărilor bituminoase între rosturile plăcilor pereului din beton ale canalului, 
rebetonarea plăcilor avariate şi crearea unui rost logitudinal nou pe fiecare mal al canalului pentru îmbunătăţirea comportării 
pereului la solicitări termice.

 ¾ AHE a râului Argeş. Sistem de comunicaţie voce-date pe fibră optică între centralele aval de barajul Vidraru şi 
dispecerul de hidrocentru. Etapa I - Sectorul CHE Oeşti - CHE Goleşti
Amenajarea este formată din 16 centrale dispuse în cascadă pe o distanţă de aproximativ 70 km, distanţa dintre ele variind 
între 14 km şi 3 km. Toate obiectivele au legatură cu SH Curtea de Argeş unde se află Dispeceratul de Hidrocentru.
Sistemul de comunicaţie voce şi date (reţea de comunicaţie pe suport combinat fibră optică - canal radio) între centrale şi 
dispecerul de hidrocentru asigură transmisiile de date din procesele tehnologice şi permite creşterea gradului de siguranţă 
în exploatarea centralelor din amenajare.

 ¾ Automatizarea şi monitorizarea instalaţiilor de servicii generale şi de servicii proprii HA 2 CHE Călimăneşti, ;
 ¾ Modernizare hidrogenerator nr. 2 CHE Râmnicu Vâlcea şi modernizare instalaţii servicii proprii, automatizare şi 

monitorizare;
 ¾ Modernizarea staţiei de 110 kV de la CHE Dăeşti, CHE Băbeni şi CHE Râureni;
 ¾ Modernizarea staţiei de 110 kV aferentă CHE Ipoteşti, Frunzaru şi Drăgăneşti;

În cadrul acestor obiective de investiţii au fost înlocuite echipamentele existente uzate cu echipamente noi, la nivelul tehnicii 
actuale, în vederea creşterii fiabilităţii şi siguranţei în exploatare a centralelor.

 ¾ Mărirea gradului de siguranţă în exploatare a acumulării Frunzaru
La CHE Frunzaru, pe parcursul anului 2010, cu acumularea golită, s-au desfăşurat lucrările prevăzute în proiectul de punere 
în siguranţă şi anume:

 ¾ refacerea ecranului de etanşare în profunzime pe o lungime de cca. 2 km;
 ¾ refacerea etanşării rosturilor pereului de la bază până la NNR al acumulării;

În decembrie 2010 au fost terminate lucrările care condiţionau începerea acumulării şi s-a demarat umplerea lacului.
În anul 2011 se va definitiva umplerea la NNR, continuarea remedierii rosturilor deasupra NNR, precum şi lucrările de 
betonare a batardourilor la ecluză pentru punerea în siguranţă a zonei ecluzei, în vederea unei dezvoltări ulterioare a acestui 
obiect al acumulării Frunzaru. Aceste lucrări se desfăşoară făra a goli acumularea.

A.2. Environment-related investments

The investments completed in 2010, which aimed at solving some environmental 
problems, were: 

 ¾ Rehabilitation works at the water supply network, and effluent discharge station at 
Dimitrie Leonida Stejaru HPP, Neamt County;

 ¾ Hydropower development of the Olt River on Slatina – Danube stretch, Izbiceni 
HPP. Works to prevent the erosion of the left bank slope of the regulation system 
upstream Izbiceni;

 ¾ Hydropower development of the Olt River on Slatina – Danube stretch, Draganesti 
HPP – technological platform decommissioning; - environmental reclamation.

A.3. Equipment and plants upgrading, works aiming at increasing the 
safety of constructions 

 ¾ Buhusi HPP – upgrading the pitching and the waterproofing at the headrace and 
loading bay 

The works included the replacement of the bitumen waterproofing between the joints of 
the concrete slabs of the channel’s pitching, re-concreting the damaged slabs and creating 
a new longitudinal joint on each bank of the channel so as to enhance the behavior of the 
pitching under temperature stress. 

 ¾ Hydropower development of the Arges River. Optical fiber voice and data 
communication system between the power plants downstream Vidraru dam and 
the hydropower dispatch center. Phase I - Oesti HPP – Golesti HPP

The hydropower development includes a cascade of 16 power plants located over approx. 
70 km, the distance between the plants ranging between 14 km and 3 km. All the power 
plants are connected to Curtea de Arges Hydropower Subsidiary, where the Dispatch 
Center is located. 
The voice and data communication system (communication network using simultaneously 
optical fiber and radio channel) between the power plants and the dispatch center provides 
data transmission in the technological processes and enhances the operational reliability of 
the power plants which are part of the hydropower development.

 ¾ Automation and monitoring the plant services and hydro-unit no. 2 services 
equipment - Calimanesti HPP;

 ¾ Upgrade works at generator no. 2 of Ramnicu Valcea HPP and upgrade works at 
the plant services equipment, and at the automation and monitoring system;

 ¾ Upgrading works at the 110 kV switchgear of Daesti HPP, Babeni HPP, Raureni HPP;
 ¾ Upgrading works at the 110 kV switchgear of Ipotesti HPP, Frunzaru HPP and 

Draganesti HPP;
Under these investment projects, the existing equipment, which was affected by wear and 
tear, was replaced with new state-of-the-art equipment which meets the regulations in 
force, with the aim to enhance the viability and operational reliability of the power plants.

 ¾ FRUNZARU reservoir, enhancing the operational reliability 
At Frunzaru HPP, in 2010 the reservoir was dewatered and the works provided for in the 
project regarding the safety of reservoir were performed, as follows:

 ¾ deep reconstruction of the cut-off on 2 km;
 ¾ reconstruction of the sealing of pitching joints from the foundation to the 

NWL of the reservoir;
In December 2010 the works which conditioned the storage were performed and, as result , 
the reservoir started to be filled.  
In 2011 the reservoir will be filled up to the NWL, and there will be continued the remedy 
works at the joints above the NWL, as well as the concreting of the stop-logs of the lock 
so as to ensure the safety of the area for a further development of this part of Frunzaru 
reservoir. These works can be performed without dewatering the reservoir. 

Muzeul Sadu - SH Sibiu / Sadu Museum - HS Sibiu
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A.4. Sisteme de avertizare - alarmare în caz de accident la barajele HIDROELECTRICA

 ¾ Sistem de avertizare - alarmare în caz de accident la barajele aflate în administrarea SH Bistriţa de pe raza judeţelor 
Vrancea, Galaţi şi Brăila;

 ¾ Extinderea sistemului de avertizare - alarmare aferent SH Curtea de Argeş şi analiza compatibilităţii cu sistemul 
existent. Etapa I: Sector  Mâniceşti - Băiculeşti;

 ¾ Sistem de avertizare - alarmare în caz de accident la barajele: Vâja, Clocotiş şi Tismana Aval.

Realizarea acestor sisteme s-a făcut cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind situaţiile de urgenţă şi are ca scop 
avertizarea populaţiei din zonă în cazul producerii de accidente la barajele aflate în administrarea HIDROELECTRICA.

 B. OBIECTIVE DE INVESTIŢII  PRIORITARE ÎN CURS DE EXECUȚIE

B.1. Obiective de investiții cu PIF 2011 - 2012

 ¾ AHE a râului Olt pe sector Cornetu - Avrig. CHE Robeşti și CHE Racovița

Parametrii hidroenergetici principali optimizați:
CHE Racovița:  
Putere instalată 31,5 MW; 
Energie medie 73,99 GWh/an 
Stadiul realizărilor fizice la 01.01.2011 79 %
S-au realizat : dig mal drept - 90%, dig mal stâng - 45 % şi 95 % lucrările de construcţii la baraj şi centrală. S-au montat 
echipamentele de închidere la baraj. Se lucrează la montarea hidroagregatelor în centrală. 
PIF propus 2012

CHE Robești:   
Putere instalată 27,1 MW
Energie medie 74,63 GWh/an
Stadiul realizărilor fizice la 01.01.2011 92 %
S-au finalizat lucrările de construcţii la toate obiectele componente, echipamentele de închidere la baraj şi centrală şi 
montajul mecanic al hidroagregatelor. Se lucrează la partea de echipamente electrice în centrală şi racordarea la SEN.
PIF propus 2011

 ¾ AHE Răstoliţa.  (Baraj minim energetic + aducţiuni secundare Est+Vest)
CHE Răstoliţa (cu baraj realizat la cotă minim energetică NNR 720,00 mdM - aducţiuni secundare Est - Vest), Pi= 
35,2 MW, E= 94,6 GWh/an.
Termenul de punere în funcţiune al acestor obiective este 2012 (CHE Răstoliţa - Aducţiunea Secundară Vest, captarea 
Gălăoaia Mică+Mare, Aducţiunea Secundară Est - Aducţiunea Secundară Vest, captarea Bistra).

 

A.4. Warning systems – alarming in case of incidents at the dams 
administered by HIDROELECTRICA

 ¾ Alarm-warning system in case of incidents at the dams of Bistrita Piatra Neamt 
Hydropower Subsidiary, Vrancea, Galati, Braila Counties;

 ¾ Expanding the alarm-warning system of Curtea de Arges Hydropower 
Subsidiary and assessing the compatibility with the existing system. Phase I 
-  Manicesti – Baiculesti stretch;

 ¾ Alarm-warning system downstream Vaja dam, Clocotis dam and Tismana Aval 
dam.

These systems were executed in accordance with the emergency situations regulations 
in force and they were designed to warn the population downstream the reservoirs 
of the hydropower development in case of accidents at the dams administered by 
HIDROELECTRICA.  

B. ONGOING PRIORITY INVESTMENT PROJECTS 

B.1. Investment projects to be commissioned over 2011 - 2012

 ¾ Hydropower development of the Olt River on Cornetu – Avrig stretch. 
Robesti HPP and Racovița HPP

Main optimized hydropower parameters:
Racovița HPP:  
Installed capacity 31.5 MW
Average output 73.99 GWh/year
Stage of works as of 01.01.2011 79 %
Executed: right bank dyke - 90%, left bank dyke - 45 % and si 95 % of the 
construction works at the dam and power plant . The closing equipment was erected 
at the dam. The hydro-units are being erected in the power plant .  
Scheduled commissioning 2012

Robești HPP:   
Installed capacity 27.1 MW
Average output 74.63 GWh/year
Stage of works as of 01.01.2011 92 %
All the construction works at all the constituent parts, the closing equipment at 
the dam and the erection of the hydro-units were performed. Works related to the 
electrical equipment of the plant and to the connection to the National Power System 
are under performance.
Scheduled commissioning 2011

 ¾ Rastolita hydropower development.  (energy low dam + East+West secondary 
headraces)

Rastolita HPP (with a dam built at 720.00 m.a.s.l NWL – East – West secondary 
headraces), Installed capacity = 35.2 MW, E= 94.6 GWh/year.
The commissioning is scheduled as follows: 2012 for Rastolita HPP – West secondary 
headrace, Galaoaia Mica + Mare catchment , East secondary catchment – West 
secondary headrace, Bistra catchment .
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B.2. Obiective de investiții în curs de derulare cu stadii fizice importante 
realizate în 2010

 ¾ AHE  Bistra Poiana Mărului, Ruieni, Poiana Ruscă, Aducţiunea secundară  
Sebeşul Mare - Ruieni, tronson Sebeşel - Cuntu
Aducţiunea are un aport de energie totală de 35,07 GWh/an, iar în momentul 
de faţă este în funcţiune tronsonul Sebeşel - Aducţiune principală Ruieni, cu un 
aport de energie de 12,95 GWh/an, urmând ca în anul 2011 să fie realizat şi 
tronsonul final Sebeşel - Cuntu, ceea ce ar completa restul de 22,12 GWh/an 
până la energia totală de proiect .
PIF propus 2012

 ¾ AHE Cerna-Belareca. CHE Herculane. (Baraj Cornereva-nivel minim 
energetic 490 mdM)
Amenajarea  este formată din : Barajul Herculane amplasat pe  râul  Cerna,  
Barajul Cornereva  amplasat pe râul Belareca, Aducţiunea principală Cornereva - 
Herculane, Nodul de presiune  Herculane şi CHE Herculane amplasată la piciorul 
aval al barajului cu acelaşi nume.
În prezent barajul  Herculane şi CHE Herculane cu  două  grupuri de 2 MW şi  
5 MW  sunt în exploatare.
Lucrările de pe căderea  Belareca - Barajul Cornereva, Aducţiunea principală 
Cornereva - Herculane,  Nodul de presiune Herculane, CHE Herculane (grupul  
nr.  3   cu Pi  de 14,7 MW ) sunt în execuţie.
PIF propus 2013 - 2014

 
 ¾ AHE Surduc - Siriu, CHE Nehoiaşu II

Barajul stăvilar Surduc, realizează o mică acumulare, cu un volum total de 
circa 600.000 mc şi un volum util de circa 360.000 mc.
Aducţiunea principală Surduc - Nehoiaşu are lungimea de cca. 17 km, debitul 
instalat de 2x13 mc/s şi un diametru interior de 4,00 m, galeria forţată având 
L=2,6 km şi Di=3100 - 4100 mm;
Nodul de presiune şi CHE Nehoiaşu - Căderea Surduc (amplasament comun 
cu centralele existente Nehoiaşu - Siriu) echipată cu două grupuri Francis de 
55 MW, Em=333 GWh/an.
Stadiul realizărilor fizice la:  01.01.2011: 68 %
PIF propus 2013 - 2014

 ¾ AHE a râului Jiu pe sectorul Bumbeşti- Livezeni. CHE Dumitra; CHE Bumbeşti
Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni - Bumbeşti cuprinde 
două trepte de cădere, corespunzătoare celor două hidrocentrale de tipul pe 
derivaţie sub presiune, amplasate în zona de defileu a râului Jiu, între confluenţa 
Jiului de Est cu Jiul de Vest şi localitatea Bumbeşti.   
CHE Dumitra
- P  =  24, 50 MW
- E  =  92,00  GWh/an 
CHE Bumbesti
- P  =  40, 50 MW
- E  =  167,00  GWh/an
Stadiul realizărilor fizice la:  01.01.2011: 65 % 
PIF propus 2013 - 2014

B.2. Ongoing investment projects with key stages  performed in 
2010

 ¾ Bistra Poiana Marului, Ruieni, Poiana Rusca hydropower development, Sebesul 
Mare – Ruieni secondary headrace, Sebesel – Cuntu section

The headrace has 35.07 GWh/year total energy contribution, and the section between 
Sebesel and Ruieni main headrace is at present in operation, with 12.95 GWh/year 
energy contribution. In 2011, the final section, Sebesel - Cuntu, will be executed and 
thus the remaining 22.12 GWh/year will be provided, the total design energy being 
reached. 
Scheduled commissioning 2012

 ¾ Cerna-Belareca hydropower development. Herculane HPP. (Cornereva dam – 
minimum operating level 490 m.a.s.l.)

The hydropower development consists of: Herculane dam, located on the Cerna River, 
Cornereva dam, located on the Belareca River, Cornereva – Herculane main headrace, 
Herculane power structure and Herculane HPP, located at the downstream toe of the 
Herculane dam.
At present , Herculane dam and Herculane HPP, fitted with 2 units of 2 MW and 5 
MW, are in operation. 
The works at the head between Belareca and Cornereva dam, at Cornereva – 
Herculane main headrace, Herculane power structure, Herculane HPP (unit no. 3   
with 14.7 MW installed capacity) are under execution. 
Scheduled commissioning 2013 - 2014
 

 ¾ Surduc – Siriu hydropower development, Nehoiasu II HPP
Surduc gate dam creates a small reservoir, with a total volume amounting to approx. 
600,000 mc and approx. 360,000 mc active storage.
Surduc - Nehoiasu main headrace is approx. 17 km long, and its utilizable discharge 
is of 2x13 mc/s, the inner diameter is 4.00 m, while the penstock is characterized by 
L=2.6 km and inner diameter = 3100 - 4100 mm; the power structure and Nehoiasu 
HPP – Surduc head (location shared with Nehoiasu – Siriu existing power plants), 
fitted with two 55 MW Francis units, average output = 333 GWh/year.
Stage of works as of 01.01.2011: 68 %
Scheduled commissioning 2013 - 2014

 ¾ Hydropower development of the Jiu River on Bumbesti- Livezeni stretch. 
Dumitra HPP; Bumbesti HPP

The hydropower development of the Jiu River on Livezeni – Bumbesti stretch consists 
of two head steps associated with the two pressure derivation hydropower plants, 
located in the gorge area of the Jiu River between the confluence of the Eastern Jiu 
with the Western Jiu Rivers and the Bumbesti Town.   
Dumitra HPP
- P = 24. 50 MW
- E = 92.00 GWh/year 
Bumbesti HPP
- P = 40.50 MW
- E = 167.00 GWh/year
Stage of works as of 01.01.2011: 65 % 
Scheduled commissioning 2013 - 2014
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 ¾ AHE Runcu - Firiza. CHE Firiza I şi II
Amenajarea hidroenergetică Runcu - Firiza valorifică potenţialul hidroenergetic disponibil prin realizarea Acumulării Runcu şi 
folosirea căderii brute de 365,00 m existentă între Acumularea Runcu şi Acumularea Strâmtori.
Pentru alimentarea cu apă potabilă şi industrială a municipiului Baia Mare a fost realizată acumularea Strâmtori (anii 70) 
şi se află în execuţie Acumularea Runcu. Aceste obiective sunt în gestiunea Administraţiei Naţionale  „Apele Romane” şi nu 
au o funcţie energetică. În anul 1989 s-a hotărât să se utilizeze potenţialul energetic datorat diferenţei de nivel dintre ele 
două acumulări, astfel că prin Decretul 95/1989 s-a iniţiat realizarea obiectivului de investiţii “AHE Runcu Firiza” .
Proiectul prevede preluarea prin aducţiuni a debitului din acumularea Runcu(ANAR), uzinarea în scop energetic în două 
centrale electrice (Firiza I şi II - S.C. Hidroelectrica S.A.) şi restituirea acestuia in acumularea  Strâmtori (ANAR) în vederea 
furnizării apei către consumatori.
Stadiul fizic al lucrărilor realizate la 01.01 2011 este de  55%.
PIF propus 2013 - 2014

C. OBIECTIVE DE INVESTIŢII  DE INTERES NAȚIONAL

 ¾ CHEAP Tarniţa Lăpuşteşti
Obiectivul de investiţii presupune construirea unei centrale hidroenergetice de acumulare prin pompaj cu o putere instalată 
de 1000 MW, situată la Tarniţa-Lăpuşteşti, judeţul Cluj şi cuprinde în principal următoarele:
•	 4	grupuri	a	250	MW,	centrala	subterană	funcţionând	 în	regim	de	pompă	şi	de	generator;
•	 barajul	 inferior	Tarniţa,	deja	existent ,	de	80	mil.	mc;
•	 barajul	superior	Lăpuşteşti,	cu	o	acumulare	de	10	mil.	mc	–	urmează	a	fi	construit ;
•	 cădere	brută	550	m;
În prezent se află în curs de derulare contractul de consultanţă semnat în vederea selectării de investitori şi a înfiinţării 
societăţii comerciale pentru realizarea centralei hidroelectrice cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti.
Începerea lucrărilor este preconizată pentru anul 2013.

 ¾ AHE a Râului Olt pe sectorul Izbiceni-Dunăre. CHE Islaz
AHE Islaz reprezintă ultima treaptă de cădere pe râul Olt , la 3,5 km amonte de confuenţa acestuia cu Dunărea. Este o 
amenajare de tip fluvial, formată din nod hidrotehnic (baraj + centrală hidroelectrică), baraje longitudinale de contur lac , cu 
dezvoltare spre amonte, pe un traseu care urmăreşte cursul natural al râului Olt , in lungime de cca. 11.500 m pe fiecare 
mal.

Etape în curs în derularea proiectului:
•	 Procedura	de	declarare	a	utilităţii	publice;
•	 Evaluarea	de	mediu	pentru	planul	de	amenajare	a	

teritoriului zonal interjudeţean (PATZ-IJ);
•	 Achiziţia	terenurilor;
•	 Întocmirea	Proiectului	pentru	 liniile	electrice	de	

înaltă tensiune şi racordarea la SEN;
•	 Întocmirea	 documentaţiilor	 de	 atribuire	 pentru	

execuţiea lucrărilor.

Etape de parcurs până la începerea execuţiei: 
•	 Obţinerea	avizului	de	mediu;
•	 Obţinerea	terenurilor	necesare;
•	 Obţinerea	autorizaţiei	de	construire.

Începerea lucrărilor este preconizată pentru anul 
2012.

 ¾ Runcu – Firiza hydropower development. Firiza I and II HPP
Runcu - Firiza hydropower development taps the hydropower potential available as 
result of the execution of Runcu reservoir and utilizes the 365.00 m gross head 
between Runcu reservoir and Stramtori reservoir.
To provide industrial and drinking water supply for the town of Baia Mare, Stramtori 
reservoir was built (during the 70s) and Runcu reservoir is under construction. These 
projects are managed by „Romanian Waters” National Administration (Administratia 
Nationala “Apele Romane” – ANAR) and are not used for energy generation.  In 1989 
there was decided to utilize the hydropower potential resulting from the level difference 
between the two reservoirs, and, subsequent to Decree no. 95/1989, “Runcu Firiza 
hydropower development” investment project has been launched.
The project provides for the following: the discharge of Runcu reservoir (ANAR) is taken 
over through headraces, it is machined by two hydropower plants (Firiza I and II - S.C. 
Hidroelectrica S.A.) and then redirected into Stramtori reservoir (ANAR) so as to 
provide the consumers with water.

Stage of works as of 01.01 2011  55%
Scheduled commissioning 2013 - 2014

C. NATIONAL INTEREST INVESTMENT PROJECTS 

 ¾ Tarnita Lapustesti pumped storage Hydropower Plant
Under the investment project a 1000 MW pumped storage hydropower plant will be 
built at Tarnita-Lapustesti, Cluj County. The project mainly consists of the following:

•	4	units	of	250	MW	each,	the	underground	power	plant	operating	under	pump	
and generator mode;

•	the	80	mil.	mc	Tarnita	 lower	reservoir	-	already	existing;
•	the	10	mil.	mc	Lapustesti	upper	reservoir	–	 is	to	be	built ;
•	gross	head:	550	m.

At present , the concluded consultancy contract regarding the selection of investors 
and the establishment of the company for the execution of Tarnita-Lapustesti PSHPP 
is in progress.
The works are to be launched in 2013.

 ¾ Hydropower development of the Olt River on Izbiceni-Danube stretch. Islaz 
HPP

Islaz hydropower development is the last head step on the Olt River, located at 
approx. 3.5 km upstream the confluence with the Danube River. It is a fluvial 
development , consisting of a hydraulic structures assembly (dam + hydropower plant), 
peripheral longitudinal dams, directed toward upstream, following the natural bed of 
the Olt River, with the length of approx. 11,500 m on each bank. 

Ongoing activities under the project:
•	procedure	to	declare	the	project	as	public	utility;
•	environmental	assessment	for	the	regional	 inter-county	spatial	plan;
•	land	procurement;
•	developing	the	high	voltage	 lines	project	and	connection	to	the	National	

Power System;
•	drawing	up	the	documents	related	to	work	execution	awarding.

Steps to be taken by the start of the works: 
•	obtaining	the	environmental	permit;
•	obtaining	the	necessary	 land;
•	obtaining	the	construction	permit.

The works are scheduled to be launched in 2012.
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1.4. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE DEZVOLTARE 

1.4.1 APLICAȚIA PRIMAVERA

În scopul derulării programelor de dezvoltare ale societății, a devenit imperios necesară instituirea unui sistem de planificare, 
urmărire, control și gestionare a documentelor din proiecte, cât și a tuturor proiectelor cu o bază unică de date la nivelul întregii 
unități executive, ținând cont de dimensiunea și complexitatea proiectelor. Pentru aceasta, în anul 2010, a fost implementat un sistem 
informatic pentru urmărirea proiectelor de investiții, respectiv aplicația “Primavera” ce a avut în vedere următoarele obiective :

 ¾ Planificarea și urmărirea dinamică a proiectelor cu stabilirea fazelor și activităţilor pe intervale de timp; 
 ¾ Stabilirea și urmărirea graficelor de finalizare a fazelor de proiect pentru respectarea derulării în timp corelate cu eșalonarea 

costurilor și resurselor; 
 ¾ Actualizarea automată a stadiului proiectului și stabilirea în orice moment a situației reale în care se află proiectul din punct de 

vedere al timpului, resurselor și costurilor; 
 ¾ Structurarea investițiilor într-un grafic de tip enterprise (Enterprise Project Structure EPS) la nivelul întregii companii (inclusiv 

la nivelul sucursalelor) care permite managementului companiei să facă analize de tip corporate pe oricâte proiecte simultan; 
 ¾ Definirea și consolidarea în sistem a bugetelor pe fiecare proiect, sumarizat și consolidat la nivelul întregii companii;
 ¾ Încadrarea în termenele asumate de îndeplinire a investițiilor și respectarea bugetelor;
 ¾ Descrierea exactă a succesiunilor și identificarea evenimentelor cheie;
 ¾ Controlul riguros în fazele de execuție;
 ¾ Analiza rezultatelor și fundamentarea deciziilor prin scenarii de tip “What-if ”(Ce se întâmplă dacă?)

1.4.2. Programe dezvoltare

În cursul anului 2010 a fost luată decizia strategică de reorganizare a activității de dezvoltare a societății prin promovarea unei 
noi culturi organizaţionale bazată pe management prin proiecte/programe. Astfel, au fost selectate 20 programe de dezvoltare 
reprezentând obiective strategice de investiții ale societății grupate în 2 categorii:

 ¾ Proiecte aflate în faza preinvestiţională (în curs de obținere a aprobării);
 ¾ Proiecte aflate în fază de execuție.

Pentru fiecare program de dezvoltare al societății a fost numit un Director de Program care are în subordine echipa de proiect 
formată din specialişti din cadrul sucursalelor şi din executiv. Directorul de Program are sarcini în demararea, coordonarea, controlul, 
depășirea discontinuităților și încheierea proiectului. Toţi Directorii de Program sunt subordonați operativ Directorului Diviziei 
Dezvoltare Strategie.
Obiectivul principal al Directorului de Program și al echipei de proiect este asigurarea realizării cu succes a obiectivelor programului.

1.4. ORGANIZING THE DEVELOPMENT ACTIVITY 

1.4.1 PRIMAVERA SOFTWARE 

In order to carry on the company’s development programs and considering the 
size and complexity of the projects, there arose the urgent need for a software 
which would deal with the planning, monitoring, control and management of 
the project-related documents and of all the projects having a sole data-base 
managed at the headquarters. Therefore, in 2010, an investment projects 
monitoring information system was implemented, namely „Primavera” software, 
with the following objectives:

 ¾ planning and dynamic monitoring of the projects and setting the time frames 
of the phases and activities; 

 ¾ setting and monitoring the phases schedule so as to ensure the compliance 
with the progress schedule and to have a proper cost and resources phasing; 

 ¾ automated updating of the project phase and determining, at any time, the 
real status of the project from the time, resources and costs perspective; 

 ¾ structuring the investments according to an enterprise schedule (Enterprise 
Project Structure EPS), available in the entire company (including the 
subsidiaries), which allows the managers of the company to develop corporate 
analyses based on information on any number of projects simultaneously; 

 ¾ defining and consolidating the budget of each project, summarized and 
consolidated for the entire company, using the software;

 ¾ meeting the defined time frame to complete the investments and comply 
with the budget;

 ¾ exact description of the order and identification of key events;
 ¾ thorough control of execution phases;
 ¾ analyzing the outcome and substantiating the decisions through “What-if ” 

scenarios.

1.4.2. Development programs

In 2010, the strategic decision to reorganize the development activity was 
taken.  Thus, a new organizational culture, built on projects/programs-based 
management, was implemented. As result, there were selected 20 development 
programs representing strategic investment objectives of the company, and they 
were divided into 2 categories:

 ¾ projects in the pre-investment stage (pending approval);
 ¾ projects in the execution stage.

For each development program, a Project Manager was appointed, 
coordinating a project team which included experts from the Subsidiaries 
and the Headquarters. The Project Manager is responsible for implementing, 
coordinating, controlling, managing the disturbances and closing the project. All 
the Project Managers are subordinated to the Strategy Development Division 
Manager. 
The main goal of the Project Manager and the project team is to ensure the 
successful execution of the project objectives.
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2. ACTIVITATEA DIN DOMENIUL TERENURILOR

Principalele direcţii de activitate ale acestui domeniu sunt:
 ¾ Activitatea de obţinere a terenurilor necesare dezvoltării, modernizării şi funcţionării obiectivelor hidroenergetice precum şi a 

lucrărilor de cadastru funciar (identificări, cumpărări, întabulări şi închirieri de terenuri de la terţi); 
 ¾ Asigurarea datelor pentru promovarea proiectelor de acte normative referitoare la obţinerea terenurilor pentru  investiţii, în 

conformitate cu prevederile legale;
 ¾ Culegerea şi gestionarea informaţiilor, sub aspect tehnic şi juridic cu privire la situaţia terenurilor aparţinând  Hidroelectrica şi 

a sucursalelor sale;
 ¾ Obţinerea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în administrarea  Hidroelectrica, precum 

şi pentru MHC - urile preluate prin HG nr. 554/2002 şi HG nr. 1016/2002. În anul 2010, prin activitatea desfaşurată, s-au 
obţinut de 29 de certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Principalele obiective sunt:
a) elaborarea, avizarea şi aprobarea următoarelor tipuri de documentaţii:

 ¾ documentaţia de identificare a terenurilor necesare obiectivelor de investiţii;
 ¾ dosarul pentru cercetare prealabilă, în vederea declarării utilităţii publice a obiectivelor de investiţii, conform Legii nr. 33/1994, 

cu modificările şi completările ulterioare ;
 ¾ documentaţii pentru ocuparea definitivă a terenurilor agricole şi silvice ;
 ¾ documentaţii pentru ocuparea temporară a terenurilor (închirieri);
 ¾ documentaţii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol şi silvic, în condiţiile legislaţiei în vigoare (Legea nr. 18/1991 a 

fondului funciar, republicată, Legea nr. 26/1996 - Codul Silvic etc.);
b) dobândirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în baza HGR nr. 834/1991 şi a Criteriilor nr. 
2665/1C/311/1992;
c) înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice privind terenurile şi construcţiile pentru obiective de investiţii, conform 
Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;
d) participarea la analize şi verificări în teren a documentaţiilor topo-cadastrale pe baza cărora se obţin Certificatele de atestare a 
dreptului de proprietate asupra terenurilor;
e) verificarea documentaţiilor primite de la sucursalele de hidrocentrale (partea topografică şi cadastrală);
f ) inventarierea încheierilor de carte funciară şi a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate, obţinute de la ministerul de 
resort pentru Hidroelectrica

2. LAND-RELATED ACTIVITY

The activity mainly focuses on:
 ¾ Obtaining the lands necessary for the development, upgrading and operation 

of hydropower structures, obtaining the cadastral works (identification, buying, 
registration in the Land Register and renting lands to third parties);  

 ¾ Providing the necessary data for the promotion the normative acts proposals 
regarding obtaining the lands for investments, in accordance with the legislation 
in force;

 ¾ Collecting and managing information, from technical and legal perspective, 
regarding the status of the lands owned by S.C. Hidroelectrica S.A. and its 
subsidiaries; 

 ¾ Obtaining the ownership certificates of for the lands that are administered by 
S.C. Hidroelectrica S.A., as well as for the MHPPs taken over based on GD no. 
554/2002 and GD no. 1016/2002. In 2010, subsequent to the endeavours of 
the department, 29 land ownership certificates were obtained.    

The main objectives are:
a) developing, endorsing and approving the following documents: 

 ¾ documentation on identifying the lands needed for the investments projects;
 ¾ the prior research file for declaring the investment objectives as public utility, 

in accordance with Law no. 33/1994, with its further changes and supplements;
 ¾ documentations on permanent occupation of agricultural and sylvan lands;
 ¾ documentation on temporary occupation of lands (rental);
 ¾ documentation on withdrawing the lands from the agricultural and sylvan use, 

in accordance with the legislation in force (Law no. 18/1991 on agricultural real 
estate, republished, Law no. 26/1996 – Sylvan Code etc.);

b) obtaining the land ownership certificate based on GD no. 834/1991 and on 
Criteria no. 2665/1C/311/1992;
c) registration in the Land Register of all legal facts and deeds related to lands and 
constructions for the investment projects, as per Law  no. 7/1996 regarding the 
cadastre and real estate publicity, republished;
d) participating in assessments and checks of topographic and cadastral 
documentations based on which the land ownership certificates are obtained;
e) checking the documents transmitted by the subsidiaries (from the topographic 
and cadastral perspective);
f ) inventory the registrations in the Land Register and the land ownership 
certificates obtained by Hidroelectrica from the concerned Ministry.

Situaţia certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor
şi a încheierilor de întabulare obţinute în perioada 2001-2010.
Overview of land ownership certificates and of registrations in the Land Register over 2001-2010

Sucursala Nr. total certificate Nr. încheieri de Suprafaţa
 emise în perioada 2001-2010 întabulare pentru certificate (ha)
Subsidiary Total no. of No. of registrations Area
 certificates issued over  in the Land Register (ha)*
 2001 - 2010 to obtain certificates 
Bistriţa 37 24 838,97
Buzău 43 42 315,02
Caransebeş 21 6 52,24
Cluj 48 36 86,45
Curtea de Argeş 105 47 346,97
Haţeg 37 20 68,17
Oradea 35 30 252,98
Porţile de Fier 23 12 19,95
Râmnicu Vâlcea 78 26 41,74
Sibiu 33 24 24,11
Sebeş 33 32 24,30
Slatina 23 19 114,40
Târgu Jiu 41 30 180,76
TOTAL 557 348 2366,09

Tabel
Table 
T7

* coma is the decimal separator 



pag. 50 - RAPORT ANUAL   2010     ANNUAL REPORT 51               51

ACTIVITATEA DE RETEHNOLOGIZARE  -  2010

În programul de retehnologizare sunt incluse obiectivele la care acţiunile uzuale de mentenanţă nu mai pot contracara efectul 
uzurii fizice şi morale, urmărindu-se în acelaşi timp obţinerea unor beneficii suplimentare prin eficientizarea utilizării stocului de apă 
disponibil în lacuri şi sporirea capacităţii de a asigura servicii de sistem.

În anul 2010 s-au realizat lucrări de retehnologizare a echipamentelor ce au vizat îmbunătăţirea performanţelor tehnice, a fiabilităţii 
şi a siguranţei în funcţionare, precum şi asigurarea unui nou ciclu de viaţă de 30 de ani.

CHE Porţile de Fier II

Contractul, aflat în derulare, prevede retehnologizarea celor 10 hidroagregate bulb (8 în CHE Porţile de Fier II şi 2 în CHE Gogoşu) 
precum şi a instalaţiilor auxiliare ale centralelor.
Obiectivele lucrărilor de retehnologizare includ:
- mărirea puterii instalate pe grup de la 27 MW la 31,4 MW;
- creşterea randamentului turbinei cu 2,2 %;
- eliminarea deficienţelor de concepţie şi execuţie constatate la agregatele vechi.
Pe parcursul anului 2010 s-a făcut recepţia finală la HA 5 (03.02.2010), a fost retras din exploatare HA 2 (19.04.2010) şi s-a pus în 
funcţiune HA 8 (25.05.2010), în prezent fiind retehnologizate 5 din totalul de 10 grupuri.

Ecluza Porţile de Fier I

Conform contractului, execuţia lucrărilor la Ecluza Porţile de Fier I are loc în 3 etape ce implică oprirea navigaţiei, lucrările fiind 
grupate pe 3 “Obiecte”.  Perioadele de oprire a navigaţiei sunt convenite cu partenerul sârb care trebuie să asigure, prin ecluza sa, 
navigaţia pe Dunăre.

În perioada 01.05.2009 - 01.05.2010 ecluza românească a fost retrasă din exploatare în vederea executării unor lucrări, dintre care 
cea mai importantă a fost înlocuirea porţii plane de serviciu cap amonte.  Navigaţia a fost reluată în 04.05.2010 conform graficului 
de lucrări.

CHE Stejaru            

Un alt contract de retehnologizare în derulare priveşte centrala hidroelectrică Stejaru, prima centrală de mare putere realizată în 
România, echipată cu şase grupuri Francis verticale (4 x 27,5 MW  +  2 x 50 MW)  puse în funcţiune între anii 1960 -1962.  

Toate echipamentele au durata de viaţă expirată, prezentând un grad avansat de uzură fizică şi morală, iar centrala a fost intens 
exploatată, grupurile înregistrând între 135.000 şi 210.000 ore de funcţionare. Studiul de fezabilitate, aprobat de Hidroelectrica, 
prevede înlocuirea celor 6 hidroagregate existente cu altele noi, având acelaşi amplasament, fără întreruperi semnificative ale 
funcţionării centralei.

RETEHNOLOGIZARE REFURBISHMENT
REFURBISHMENT ACTIVITY -  2010

In the refurbishment program, the objectives to which the regular maintenance 
actions can no longer stop the wear and tear are included, at the same time 
considering the issue of obtaining additional benefits by streamlining the use 
of the water stock available in lakes and increasing the capacity of ensuring 
ancillary services. 

During 2010 equipment refurbishment works were realized, which aimed the 
improvement of the technical performance, increase of reliability and safe in 
operation, as well as guaranteeing a new 30 year life cycle.  

Iron Gates II Hydropower Plant

The on-going contract foresees the refurbishment of the 10 bulb hydro-
units (8 in Iron Gates II HPP and 2 in Gogosu HPP), as well as the additional 
installations of the power plants.  
The objectives of the refurbishment works include:
- increasing the installed capacity per unit from 27 mw to 31.4 mw;
- increasing turbine efficiency by 2,2%;
- excluding the concept and execution deficiencies, found at old units. 
During 2010, the final acceptance at HU 5 (February 3, 2010) was realized, 
HU 2 (April 19, 2010) was taken out of operation and HU 8 (May 25, 2010) 
was commissioned, at present 5 of the total of 10 units being refurbished. 

Iron Gates I Lock

According to the Contract, the works execution at Iron Gates I Lock 
represents a three-phase execution, which implies the navigation stoppage, 
the works being classified in three “Objects”. The periods of the navigation 
stoppage are established together with the Serbian partner, which must 
ensure, through his ship lock, the navigation on the Danube.

During May 01, 2009 – May 01, 2010, the Romanian ship lock was taken out 
of operation for the execution of certain works, the most important being the 
replacement of the upstream service sluice gate.  The navigation was restarted 
in May 04, 2010 according to the works schedule. 

Stejaru HPP         

Stejaru hydropower plant represents another on-going refurbishment contract, 
the first power plant of high power realized in Romania, equipped with 6 
Francis vertical units (4 x  27.5 MW  +  2 x 50 MW)  commissioned between 
1960 ÷1962.  

All equipment have overdue life time, presenting an advance level of wear and 
tear, and the power plant have been intensively operated, the units recording 
between 135.000 and 210.000 operating hours. The feasibility study, approved 
by Hidroelectrica, foresees the replacement of the 6 hydro-units with new 
ones, which should have the same location, with no major outages of the 
power plant operation. 



pag. 52 - RAPORT ANUAL   2010     ANNUAL REPORT 53               53

Oltul Inferior
CHE Ipoteşti, CHE Drăgăneşti, CHE Rusăneşti, CHE Frunzaru, CHE Izbiceni

Prin retehnologizarea celor 20 de grupuri bulb reversibile se urmăreşte disponibilizarea întregii puteri instalate de 265 MW şi 
creşterea puterii instalate unitare (regim turbină) de la 13,25 MW la 14,20 MW, ajungînd la final la o putere instalată totală de 284 
MW (regim turbină), realizarea regimului de pompă, pregătirea echipamentelor pentru un nou ciclu de funcţionare de 30 ani şi 
creşterea randamentului cu 2 %.

În anul 2010 au fost retrase din exploatare în vederea retehnologizării, 2 grupuri  (HA 1 la 20.09.2010 şi HA2 la 09.08.2010)  din  
CHE Frunzaru şi 2 grupuri (HA 1 la 27.09.2010 şi HA 2 la 23.11.2010) din CHE Rusăneşti.

CHE Lotru Ciunget

În anul 2010 au fost executate lucrări în cadrul contractului de retehnologizare a CHE Lotru Ciunget (SH Râmnicu Vâlcea).
Contractul prevede retehnologizarea celor 3 hidroagregate Pelton de 170 MW fiecare, a instalaţiilor auxiliare şi a camerei de 
comandă supraterană (Dispeceratul amenajării hidroenergetice Lotru).

Prin retehnologizare se asigură un nou ciclu de viaţă (de 30 de ani) pentru echipamentele centralei, cu o fiabilitate şi siguranţă în 
funcţionare ridicate şi o creştere a randamentului pe grup cu 1 %.
 
Conform graficului contractual, în anul 2010 au avut loc recepţiile la punerea în funcţiune a HA 2 (19.02.2010) şi a HA 1 
(26.08.2010). În data de 11.03.2010 a fost retras din exploatare pentru începerea lucrărilor de retehnologizare grupul 3, care are 
termen pentru recepţia de punere în funcţiune în anul 2011. 

Lower Olt
Ipoteşti, Drăgăneşti, Rusăneşti, Frunzaru, Izbiceni 
Hydropower Plants

By the refurbishment of the 20 bulb reversible hydro-units, the disposability of 
the entire installed capacity of 265 MW is aimed, the increase of the unitary 
installed capacity (turbine mode) from 13.25 MW to 14.20 MW, at the end 
reaching a total installed capacity of 284 MW (turbine mode), execution of the 
pomp mode, preparation of equipment for a new 30 year operation cycle, and 
increasing the efficiency by 2%.

In 2010, 2 units were taken out of operation for refurbishment, (HU1 in 
September 20, 2010 and HU 2 in August 09, 2010) from Frunzaru HPP and 2 
units (HU 1 in September 27, 2010 and HU 2 in November 23, 2010), from 
Rusanesti HPP. 

Lotru Ciunget HPP

In 2010 works within the Lotru Ciunget HPP (Ramnicu Valcea Subsidiary) 
refurbishment contract were executed. 
The Contract foresees the refurbishment of the 3 Pelton hydro-units of 170 
MW each, the additional installations and the over-ground control room (Lotru 
hydropower development dispatch). 

The refurbishment aims the insurance of a new 30 year life cycle for the power 
plant’s equipment, with a higher reliability and safety in operation, as well as an 
increase by 1% of the unit’s efficiency. 
 
According to the contractual execution schedule, during 2010 the acceptances 
at the commissioning of HU 2 (February 19, 2010) and HU 1 (August 26, 
2010) took place. In March 11, 2010, unit 3 was taken out of operation for the 
beginning of the refurbishment works, with commissioning term for 2011.  



pag. 54 - RAPORT ANUAL   2010     ANNUAL REPORT 55               55

MENTENANŢĂ MAINTENANCE
1. REALIZAREA PROGRAMULUI FIZIC DE MENTENANŢĂ

Activitatea de mentenanţă reprezintă suportul pentru exploatarea obiectivelor hidroenergetice în condiţii de siguranţă. 
În anul 2010 au fost programate lucrări de mentenanţă la hidroagregate energetice si instalaţii auxiliare însumând o putere medie 
anuală de 735 MW. S-au realizat lucrările de mentenanţă (inclusiv mentenanţă corectivă) pentru agregate însumând o putere medie 
de 762,9 MW. Din punct de vedere fizic, la hidroagregate au fost programate 127 lucrări de mentenanţă din care: 77 LN2 (lucrări de 
nivel 2), 37 LN3 (lucrări de nivel 3), 13 LN4 (lucrări de nivel 4). In 12 luni s-au finalizat 86 lucrări de mentenanţă din care: 59 LN2, 
22 LN3, 5 LN4. Un număr de 12 lucrări (6 LN3, 1 LN2 şi 5 LN4) sunt în derulare cu finalizare în anul 2011. Au mai fost realizate 
un număr de 14 LN1 şi 163 OT (opriri tehnologice) ce au necesitat retragerea din exploatare a hidroagregatelor pentru execuţia 
de lucrări la echipamente legate funcţional de acestea.
În anul 2010 s-au executat la hidroagregate şi lucrări de mentenanţă corectivă pentru o putere medie anuală de 118,5 MW.
Au fost finalizate un număr de 2 lucrări de nivel 4 cu modernizare:

 ¾ HA2 CHE Zăvideni – SH Râmnicu Vâlcea;
 ¾ HA 1 CHE Vaduri – SH Bistriţa.

Acestea au fost lucrări foarte complexe, cu durată mare de execuţie, în urma cărora hidroagregatele şi instalaţiile auxiliare aferente 
acestora au fost aduse la parametrii tehnici ce permit exploatarea pentru o nouă durată de viaţă.
În tabelul şi figura de mai jos este prezentată:

Sinteza realizării fizice la hidroagregate a programului de mentenanţă 2010 / Physical 
realization synthesis at hydro-units, forrge maintenance program during 2010

            Program / Scheduled 2010   Realizat / Realized 2010
 LN1 LN2 LN3 LN4 OT Total LN1 LN2 LN3 LN4 OT Total %

Putere medie în mentenanţă (MW) 14,8 172,9 136,6 100,8 309,7 735 13,1 128,8 129,7 98 274,6 644 88
Average power in maintenance (MW)
Nr. lucrări mentenanţă 25 77 37 13 250 402 14 59 22 5 163 263 65
Maintenance works number

1. PERFORMANCE OF THE PHYSICAL  
MAINTENANCE PROGRAM

The maintenance activity represents the support for the 
hydropower objectives operation in safety conditions.  
In 2010 maintenance works at hydro-units and auxiliary 
installations were scheduled, achieving an average yearly power of 
735 MW. Maintenance works (including corrective maintenance) 
were realized for hydro-units, achieving an average capacity of 
762.9 MW. From a physical point of view, 127 maintenance works 
were scheduled at hydro-units, out of which:  77 LN2 (level 2 
works), 37 LN3 (level 3 works), 13 LN4 (level 4 works). In 12 
months 86 maintenance works were completed, out of which: 59 
LN2, 22 LN3, 5 LN4. A number of 12 works (6 LN3, 1 LN2 and 
5 LN4) are under performance, with completion date established 
for 2011. A number of 14 LN1 works and 163 TO (technological 
outages) were realized, which required the stoppage of the hydro-
units for the performance of works to equipment operationally 
connected to them.  
In 2010 corrective maintenance works were performed at hydro-
units, for an average yearly power of 118.5 MW.
2 works level 4 with modernization were completed:

 ¾ HA2 Zăvideni HPP – Râmnicu Vâlcea Subsidiary;
 ¾ HA 1 Vaduri HPP – Bistriţa Subsidiary.

These represented works with high complexity, with long 
performance period, which improved the hydro-units and related 
auxiliary installations by bringing them to technical parameters 
that allow their operation for a new life cycle. 
(represented in table no.8).

Hydro technical constructions represent an important category 
of assets, whose functionality represents a safety in operation 
condition of the hydro energetic objectives. During 2010 
important interventions took place, among which:  

Iron Gates Subsidiary
Margin protection 
upstream Iron Gates   210,604,222 Lei 

Bistriţa Subsidiary 
Intake tunnel water supply gallery: 
repairing works at gate chamber, 
penstocks, surge tank 3,100,000 Lei 

Râmnicu Vâlcea Subsidiary 
Lotru development: repairing at 
the secondary captions Jieţ, 
Coasta lui Rus, Slivei 2,470,000 Lei 

Works with repairing on development funds were executed, 
required for the insurance of the reservoirs safety, for instance, 
repairing deep and surface insulation of the Galbeni (Bistrita 
Subsidiary) development dam on the rights margin, on a length of 
3000 m.

Construcţiile hidrotehnice reprezintă o categorie importantă de active, a căror funcţionalitate este o condiţie de siguranţă în 
exploatare a obiectivelor hidroenergetice. În cursul anului 2010 s-au desfăşurat intervenţii importante asupra acestora, dintre care 
am putea aminti: 

Sucursala Porţile de Fier 
Protecţie de mal aval de centrala Porţile de Fier   210 604 222 lei

Sucursala Bistriţa 
Tunel de aducţiune galerie alimentări cu apă: 
lucrări de reparaţii la casa vanelor, castel de 
echilibru, conducte forţate   3 100 000 lei

Sucursala Râmnicu Vâlcea 
Amenajarea Lotru: reparaţii la captările 
secundare Jieţ, Coasta lui Rus, Slivei   2 470 000 lei

S-au executat, de asemenea, lucrări cu caracter de reparaţii din fonduri de dezvoltare, necesare pentru siguranţa acumulărilor, ca 
de exemplu refacerea etanşării în profunzime şi de suprafaţă a digului mal drept al acumulării Galbeni (SH Bistriţa) pe o lungime de 
3000 m.

Tabel
Table 
T8

* coma is the decimal separator 

* coma is the decimal separator 

Graf.
Chart 
 G10
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2. REALIZAREA PROGRAMULUI VALORIC DE MENTENANŢĂ.

În anul 2010, prin propunerea de buget de venituri şi cheltuieli al Hidroelectrica, pentru lucrările de mentenanţă la agregatele 
energetice de bază, construcţii, instalaţii electrice PRAM-AMC, maşini unelte de ridicat şi transport, a fost prevăzută valoarea totală 
de 385.150.000 lei. Au fost cheltuiţi 371.270.422 lei, din care pentru lucrări de mentenanţă de nivel 4,  89.351.887 lei.  Valoarea 
lucrărilor de construcţii executate a fost de 124.412.960 lei, reprezentând 30% din valoarea totală a lucrărilor de mentenanţă.
Valoarea lucrărilor de mentenanţă corectivă în anul 2010 a fost de 33.107.704 lei, reprezentând 11 % din valoarea totală a lucrărilor 
de mentenanţă planificată realizate.
Sinteza realizării valorice este prezentată pe sucursale în tabelul şi în figura următoare:

2. COMPLETION OF THE 
MAINTENANCE BUDGET 
PROGRAM.

In 2010 by SC Hidroelectrica SA revenue and 
expenditures budget proposal for maintenance 
works performed to base power units, 
constructions, electric installations PRAM-
MCI, elevating and transportation machines, a 
total amount of Lei 385,150,000 was foreseen. 
Lei 371,270,422 were spent, out of which 
Lei 89,351,887 for maintenance works level 
4. The value of the performed construction 
works is Lei 124,412,960, representing 30% of 
the total value of the maintenance works. 
The value of the corrective maintenance 
works in 2010 was of lei 33,107,704, 
representing 11 % of the total value of the 
performed and scheduled maintenance works.
The synthesis of the budget realization is 
presented in table no. T9 and G11.

Sinteza realizărilor valorice pe fonduri de mentenanţă - 2010 / Budgeted synthesis on maintenance funds realization – 2010

Sucursala Programat / Scheduled 2010 Realizat / Realized 2010 Din care / Out of which
Subsidiary   LN4 LN1-LN2-LN3, MC
Porţile de Fier 49 000 000 43 216 043 12 591 796 30 624 247
Curtea de Argeş 34 300 000 34 998 571 947 262 34 051 309
Râmnicu Vâlcea 61 500 000 57 349 566 30 591 508 26 758 058
Bistriţa 41 000 000 43 598 382 12 972 015 30 626 367
Cluj 24 000 000 18 447 971 2 689 997 15 757 974
Sebeş 13 000 000 11 660 840 185 256 11 475 584
Haţeg 33 400 000 33 398 315 1 937 673 31 460 642
Târgu Jiu 15 300 000 15 299 731 332 699 14 967 032
Caransebeş 14 500 000 14 280 322 9 459 531 4 820 791
Buzău 23 100 000 23 782 309 0 23 782 309
Oradea 21 500 000 20 689 495 290 570 20 398 925
Slatina  34 200 000 32 591 470 6 765 792 25 825 678
Sibiu 20 350 000 21 957 407 10 587 788 11 369 619
Total         385 150 000 371 270 422 89 351 887 281 918 535

Tabel
Table 
T9

Tabel
Table 
T10

Costuri specifice pentru activitatea de mentenanţă la echipamente şi 
construcţii / Specific costs for the maintenance activity at equipment and 
construction

Sucursala Costuri totale Cost specific Cost specific
Subsidiary Total costs Specific cost Specific cost
 (lei) (lei/kWi) (€/kWi)
Porţile de Fier 43 216 043 29,824 7,1
Curtea de Argeş 34 998 571 58,176 13,81
Râmnicu Vâlcea 57 349 566 48,798 11,61
Bistriţa 43 598 382 85,171 20,27
Cluj 18 447 971 55,762 13,27
Sebeş 11 660 840 33,653 7,99
Haţeg 33 398 315 65,784 15,62
Târgu Jiu 15 299 731 79,287 18,83
Caransebeş 14 280 322 75,959 18,04
Buzău 23 782 309 109,118 25,91
Oradea 20 689 495 87,238 20,77
Slatina  32 591 470 85,993 20,47
Sibiu 21 957 407 149,827 35,67
Total 371 270 422 58,640 13,96
Curs mediu 2010 - 4,2099 lei/1€ / Medium exchange rate in 2010 - 4.2099 lei/1€

Curs mediu 2010 - 4,2099 lei/1€ / Medium exchange rate in 2010 - 4.2099 lei/1€

* coma is the decimal separator 

* coma is the decimal separator 
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      Apollo, God of light, sun and 
arts,  tendend by the Nymphs

Apollo, Zeul zilei, al luminii și al artelor, 
îngrijit de Nimfe
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Hidroelectrica are ca principal obiectiv dezvoltarea unui sistem energetic durabil, iar cooperarea internaţională activă şi susţinută 
este una din căile prin care se urmăreşte atingerea acestuia. 

În anul 2010, eforturile societăţii în acest domeniu au fost orientate spre următoarele activităţi:

 ¾ Prospectarea posibilităţilor de dezvoltare a unor relaţii de cooperare cu parteneri  internaţionali 
Strategia Hidroelectrica în domeniul cooperării şi relaţiilor internaţionale s-a axat în ultimii ani, inclusiv  în  2010,  pe identificarea de 
potențiali parteneri în vederea atragerii de capital străin ca factor de propulsare a dezvoltării, modernizării şi creşterii performanţei 
hidrocentralelor româneşti. Această abordare, a cooperării reciproc avantajoase cu parteneri din întreaga lume în vederea 
realizării proiectelor hidroenergetice din România, a condus la obţinerea unor rezultate deosebite, semnificative în acest sens fiind 
numeroasele solicitări venite din partea unor companii străine, de renume în domeniu,  privind implicarea acestora în dezvoltarea 
sistemului hidroenergetic românesc, precum și discuţiile avansate în vederea încheierii unor acorduri de cooperare cu companii din 
Austria, Germania, Bulgaria, China, Suedia sau Norvegia.  

 ¾ Consolidarea relaţiilor de cooperare în curs 
Anul 2010, deşi un an dificil datorită efectelor crizei economice asupra tuturor sectoarelor economiei, a fost caracterizat de o 
consolidare a parteneriatelor existente. În contextul crizei globale şi încetinirii creşterii economice, cimentarea relaţiilor de afaceri 
a reprezentat un element de bază în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri, astfel încât turbulenţele generate de criză să fie 
depăşite iar efectele pozitive asupra afacerii să se facă resimţite în cel mai scurt termen. 
Unul din rezultatele deosebite ale anului 2010 îl reprezintă finalizarea cu succes a cooperării cu Banca Mondială pentru Proiectul 
Comunităţii Energetice a Europei de Sud-Est (ECSEE APL #1), în ceea ce priveşte reabilitarea CHE Lotru-Ciunget, contract derulat 
cu consorţiul format din Voith Siemens Hydro Power Generation GmbH & Co KG (Germania) şi Voith Siemens Hydro Power 
Generation GmbH & Co KG (Austria). 

În privinţa relaţiilor de cooperare pe termen lung, este important să subliniem parteneriatul strategic româno-sârb pentru 
administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemelor Naţionale Hidroenergetice şi de Navigaţie Porţile de Fier I şi II – un parteneriat 
bazat pe principii de egalitate, respect reciproc şi încredere. În acest scop, cât şi pentru consolidarea relaţiilor româno-sârbe, în anul 
care a trecut Comisia mixtă s-a întrunit în două sesiuni ordinare: cea de a 81-a sesiune în luna iunie la Bucureşti şi cea de a 82-a 
sesiune în luna noiembrie la Kopaonik, în Serbia. 

Urmărind aceeași traiectorie de îmbunătățire a parametrilor tehnici la standarde de eficiență și profitabilitate cu un maxim de 
siguranță în exploatare, Hidroelectrica a derulat și în anul 2010 o serie de contracte de retehnologizare a centralelor existente.
Printre acestea se remarcă contractele încheiate cu consorţiul format din VOITH SIEMENS Hydro Power Generation GmbH & Co. 
KG şi VA TECH ESCHER WYSS GmbH pentru retehnologizarea hidrocentralelor de pe sectorul Olt Inferior şi consorţiul format din 
firmele VA TECH ESCHER WYSS din Ravensburg, Germania şi VA TECH Hydro GmbH din Viena, Austria pentru reparaţia capitală 
cu modernizare la CHE Porţile de Fier II.

STRATEGIE ŞI 
COOPERARE 
INTERNAŢIONALĂ

STRATEGY AND 
INTERNATIONAL 
CO-OPERATION 
The main objective of Hidroelectrica is to contribute to the development of a 
sustainable energy system, and an active and constant international co-operation 
is one of the ways in which this objective can be met. 

In 2010, the company’s endeavors in this area focused on the following activities:

 ¾ Exploring the possibilities to develop co-operation relations with 
international partners 

Over the last years, including 2010, Hidroelectrica’s strategy in the field of 
international co-operation has concentrated on identifying potential partners so 
as to attract foreign capital, the driving force for developing, modernizing and 
enhancing the performances of the Romanian hydropower plants. This approach, 
to establish mutually profitable co-operation relations with worldwide partners 
so as to carry out hydropower projects in Romania, has yielded some exceptional 
results, namely the numerous requests from some famous foreign companies in 
the field to participate in the development of the Romanian hydropower sector, 
as well as the advanced discussions aimed at concluding co-operation agreements 
with companies from Austria, Germany, Bulgaria, China, Sweden or Norway.  

 ¾ Strengthening  the ongoing co-operation relations
Although a difficult year due to the effects of the global crisis on all the 
economic sectors, 2010 was characterized by the reinforcement of the existing 
partnerships. Considering the global crisis and economic slowdown, strengthening 
the business relations represented a basic element of the endeavor to enhance 
the business environment, so as to overcome the turbulences generated by the 
crisis and the positive effects on the business to be felt as soon as possible.

One of the 2010 notable achievements is the successful completion of the co-
operation with The World Bank on the Energy Community of South-East Europe 
Project (ECSEE APL #1) related to the rehabilitation of Lotru-Ciunget HPP 
in Valcea County, a contract which was carried on with Voith Siemens Hydro 
Power Generation GmbH & Co KG (Germany) and Voith Siemens Hydro Power 
Generation GmbH & Co KG (Austria). 

As to the long-term co-operation relations, it is important to highlight the 
Romanian-Serbian strategic partnership for the administration, operation and 
maintenance of Iron Gates I and II National Hydropower and Shipping Systems 
– a partnership based on fairness, mutual respect and trust principles. Both with 
this purpose and to reinforce the Romanian-Serbian relations, two ordinary 
sessions of the Joint Commission were held in 2010: the 81st session in June, in 
Bucharest, and the 82nd session in November, in Kopaonik, Serbia.    

Following the same path, of enhancing the technical parameters, by meeting 
the efficiency and profitability standards under maximum operational reliability, 
Hidroelectrica carried on contracts for the refurbishment of some existing 
hydropower plants in 2010.
Some of the noteworthy contracts are concluded with: the consortium 
established by VOITH SIEMENS Hydro Power Generation GmbH & Co.KG and 
VA TECH ESCHER WYSS GmbH for the refurbishment of the hydropower 
located on the Lower Olt River and the consortium established by VA TECH 
ESCHER WYSS from Ravensburg, Germany and VA TECH Hydro GmbH from 
Vienna, Austria, for the overhaul and upgrading of Portile de Fier II Hydropower 
Plant.
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 ¾ Identificarea şi derularea proiectelor de colaborare cu organizaţii şi 
instituţii financiare internaţionale în vederea obţinerii de asistenţă 
şi finanţare internaţională 

Anul 2010 marchează îmbunătățirea relației cu instituțiile financiare internaţionale 
precum BEI sau BERD, cei mai mari investitori şi creditori multilaterali. Nivelul avansat 
al discuțiilor privind acordarea unui împrumut de către  BERD în vederea finanțării 
parțiale a unui proiect de retehnologizare confimă trendul ascendent al colaborării 
companiei noastre cu instituțiile financiare internaționale. Suportul financiar acordat de 
aceste instituţii de renume asigură cofinanţarea necesară implementării unor proiecte 
prioritare, de anvergură, iar atragerea unui astfel de investitor financiar conduce la 
creşterea credibilităţii şi vizibilităţii companiei pe piaţă.

 ¾ Promovarea cooperărilor economice bilaterale 
În această direcţie principalele obiective au fost orientate spre: promovarea cooperării 
bilaterale în domeniul energiei prin măsuri pertinente pentru stimularea, promovarea şi 
facilitarea dezvoltării acţiunilor şi proiectelor hidroenergetice; schimbul de experienţă 
privind dezvoltarea sectorului energetic; dezvoltarea unor mecanisme transparente 
destinate creşterii schimburilor energetice în regiune și facilitarea accesului la resursele 
financiare disponibile prin bănci şi alte instituţii financiare. 

 ¾ Asigurarea unei cooperări durabile la nivel interguvernamental 
Pe parcursul întregului an 2010, Hidroelectrica s-a implicat activ în echipele de lucru 
pe probleme energetice din cadrul comisiilor interguvernamentale. Activitatea acestora 
s-a concentrat pe sensibilizarea partenerilor străini privind implicarea în sectorul 
hidroenergetic din România, promovarea proiectelor de dezvoltare şi eficientizare 
a acestui sector prioritar, dezvoltarea relaţiilor cu autorităţile din diferite ţări, 
identificarea căilor de acţiune care să susţină dezvoltarea cooperării în domeniu, cât şi 
pe participarea la negocieri în vederea convenirii de noi acorduri. Toate aceste acţiuni 
au dus la înregistrarea unor progrese semnificative în cooperarea cu ţări cum ar fi: 
Bulgaria, Austria, Franţa, Ungaria, Serbia sau Germania.

 ¾ Absorbţia fondurilor structurale şi de coeziune  
Una dintre prioritățile Guvernului României, absorbţia fondurilor structurale şi de 
coeziune, reprezintă o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi 
lung a economiei şi societăţii româneşti, precum şi un element central al sustenabilităţii 
bugetare prin prisma strategiei investiţionale şi a caracterului nerambursabil al 
acestor fonduri. Pentru Hidroelectrica, pe parcursul anului 2010, această resursă a 
fost valorificată datorită eforturilor echipei din cadrul Compartimentului Dezvoltare 
Regională şi Fonduri Structurale - specializat în accesarea de fonduri structurale 
destinate sprijinirii investițiilor în modernizarea şi realizarea de noi capacități de 
producere a energiei electrice, prin valorificarea resurselor regenerabile de energie.

Atingerea dezideratului stabilit prin Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013, 
şi anume absorbţia a cel puţin 90% din alocarea disponibilă pentru România, necesită 
eforturi semnificative, cu caracter permanent, atât din punct de vedere financiar, cât 
și din punct de vedere al resurselor umane şi materiale implicate. Datorită faptului că 
nivelul de absorbţie al fondurilor europene este încă scăzut, se impune accelerarea 
ritmului în vederea influențării pozitive a alocărilor din etapa următoare, respectiv din 
perioada 2014-2020.

Confirmând faptul că accesarea fondurilor europene este o prioritate și pentru 
Hidroelectrica, compania a depus un prim proiect în cadrul Programului Operaţional 
Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE), domeniul major de 
intervenție 2 „Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea 
energiei verzi”, proiect ce presupune valorificarea potențialului hidroenergetic al râului 
Neagra Șarului. 

 ¾ Identifying and developing collaboration projects with foreign 
financial organizations and institutions so as to benefit from 
foreign assistance and funds

2010 featured an enhancement of Hidroelectrica’s relations with international 
financial institutions such as EIB or EBRD, the largest multilateral investors 
and lenders, the advanced stage of discussions regarding a loan from EBRD to 
partly finance a refurbishment project confirming the ascending trend of the 
co-operation between our company and international financial institutions. The 
financial support from these renowned institutions provide the co-financing 
necessary to implement some wide scope, priority projects, and the fact that 
the company attracted such an investor resulted in an increase in the company’s 
trustworthiness and visibility.

 ¾ Supporting bilateral economic co-operation relations 
Related to this activity, the main objectives were: promoting bilateral co-
operation in the energy field by taking relevant measures in order to stimulate, 
encourage, and facilitate action taking and development of hydropower 
projects; experience exchange regarding energy sector development; developing 
transparent mechanisms to increase the energy exchanges in the region; and 
facilitating the access to the financial resources available through banks and any 
other financial institutions.

 ¾ Achieving sustainable inter-governmental co-operation
Throughout the year, Hidroelectrica was actively present in the energy related 
work teams within the inter-governmental commissions. Their activity focused 
on making the foreign partners aware of the potential advantages of their 
involvement in the Romanian hydropower sector, on developing the relations 
with authorities of various countries, on identifying the means of taking actions 
that would support the development of co-operation in this sector, as well as 
on participating in negotiations for concluding new agreements. All such actions 
led to exceptional co-operation progress with countries such as Bulgaria, Austria, 
France, Hungary, Serbia or Germany. 

 ¾ Absorption of structural and cohesion funds 
One of the top priorities of the Romanian Government, the absorption of 
structural and cohesion funds, is a key resource for the short, medium and long-
term development of the Romanian economy and society, as well as a central 
element of fiscal sustainability considering the investment strategy and the non-
reimbursable character of these funds. As related to Hidroelectrica, in 2010 this 
resource was capitalized on due to the endeavors of the Regional Development 
and Structural Funds department team - specializing in accessing structural funds 
designed to support investments in upgrading and building new power generating 
projects by tapping renewable energy resources.

In order to meet the goal set by the 2007-2013 National Strategic Reference 
Framework, i.e. the absorption of at least 90% of the share available to Romania, 
significant and permanent effort is required, both from the financial perspective 
and from the involved human and material resources. Due to the fact that the 
absorption of European funds is still low, it is essential to accelerate the pace so 
as to positively influence allocations over the next phase, namely over 2014-2020.

As confirmation of the fact that accessing European funds is a priority for 
Hidroelectrica as well, the company submitted a first project under the Sectoral 
Operational Programme „Increase of Economic Competitiveness”, key area 
of intervention no. 2 „Capitalization on renewable sources for green energy 
generation”, a project which involves tapping the hydropower potential of the 
Neagra Sarului River. 
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Acest proiect, cu o valoare de aproximativ 112.906.733 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de 38.232.355 
lei, vizează execuţia a două microhidrocentrale noi pe sectoare intermediare nevalorificate ale căderii şi modernizarea altor 9 
obiective existente, în scopul realizării unui nou ciclu de funcționare.

De menţionat este faptul că, după finalizarea perioadei de depunere a proiectelor s-a suplimentat suma alocată de la 420 milioane 
lei până la valoarea de 800 milioane de lei, datorită numărului mare de proiecte depuse (419) o valoare totală de 14,2 miliarde lei, 
și a valorii de 8,3 miliarde lei solicitată ca asistență financiară nerambursabilă.

Chiar dacă la sfârșitul anului 2010 procedura de evaluare și selecție  a proiectelor nu s-a finalizat, proiectul depus de Hidroelectrica 
a primit aprobarea din partea Organismului Intermediar pentru Energie pentru începerea lucrărilor de construcție, sub rezerva unor 
verificări ulterioare mai detaliate ale proiectului.  
Aşadar, anul 2011 este decisiv pentru alocarea de fonduri pe care România le va primi în perioada 2014-2020, iar Hidroelectrica va 
continua să depună eforturile necesare pentru accesarea şi utilizarea cât mai eficientă a fondurilor structurale, pentru o dezvoltare 
sustenabilă atât a companiei, cât şi a întregului sector energetic din România.

 ¾ Demararea procesului de reorientare strategică a organizaţiei 
Având în vedere provocările majore cu care se confruntă sectorul energetic, s-a impus necesitatea  elaborării unei strategii ambițioase 
care să asigure competitivitatea companiei, răspunzând în același timp cerințelor Uniunii Europene în ceea ce privește acquis-ul 
comunitar pentru energie, mediu, concurenţă şi surse regenerabile. 

În acest context, în urma aplicării procedurii de licitație deschisă, în data de 13 august 2010 Hidroelectrica a încheiat cu ofertantul 
selectat – compania Arthur D. Little - un contract de consultanță în vederea identificării şi evaluării opțiunilor privind strategia 
de dezvoltare a companiei. Studiul de consultanță, derulat pe parcursul a 4 luni, a fost finalizat cu succes în 30 noiembrie 2010, 
rezultatul acestuia constând în definirea principalelor direcţii de dezvoltare ale companiei, având în vedere dezvoltarea economico-
socială şi demografică, situaţia existentă în sectorul energiei electrice şi corelarea cu politica energie–mediu a Uniunii Europene. În 
acest scop, echipa consultantului a efectuat o serie de analize şi a întocmit rapoarte în ceea ce priveşte:
•	 piaţa	de	energie	 la	nivel	naţional	şi	european;
•	 poziţia	actuală	a	Hidroelectrica	 în	contextul	evoluţiilor	 la	nivel	naţional	şi	 internaţional;
•	 identificarea	scenariilor	de	dezvoltare	şi	a	matricelor	de	risc	aferente;	
•	 stabilirea	mai	multor	opţiuni	de	dezvoltare	şi	evaluarea	impactului	 lor	asupra	companiei	din	perspectivă	financiară,	strategică	şi	

de sustenabilitate;
•	 selectarea	scenariilor	funcţionale	şi	estimarea	valorii	viitoare	a	companiei;
•	 planul	strategic	privind	modalităţile	de	 implementare	a	scenariului	de	dezvoltare	selectat.

The project is valued at approximately 112,906,733 lei, the requested non-reimbursable financial support amounting to 
38,232,355 lei, and it consists of building two new micro-hydropower plants on the intermediate, untapped stretches and 
upgrading other 9 existing plants so as to provide them with a new lifespan.

It is worth mentioning that after the deadline for the submission of projects under Sectoral Operational Programme „Increase of 
Economic Competitiveness”, key area of intervention no. 2 „Capitalization on renewable sources for green energy generation”, 
the allocated amount was supplemented from 420 million to 800 million lei, due to the large number of submitted projects (419) 
totaling 14.2 billion lei, and to the 8.3 billion lei requested financial assistance.

Although at the end of 2010 the assessment and selection of projects was not completed, the project submitted by 
Hidroelectrica received from the Intermediate Body of Energy the approval to start the construction works, subject to further 
detailed assessment of the project.
Therefore, 2011 is crucial for the allocation of funds that Romania is to receive over 2014-2020, and Hidroelectrica will continue 
to make every effort to access and efficiently use the structural funds for the sustainable development of both the company and 
the entire Romanian energy sector.

 ¾ Initiating the process of strategic reorientation of the company  
Given the major challenges the energy sector was facing, an ambitious strategy had to be developed so as to ensure the 
company’s competitiveness, while addressing the requirements of the European Union regarding the community acquis on energy, 
environment, competition and renewable sources. 

In this context, following an open tender procedure, on August 13, 2010, Hidroelectrica concluded with the selected bidder - 
Arthur D. Little - a consulting contract to identify and assess options for the company’s development strategy. The consultancy 
study was conducted over 4 months and was successfully completed on November 30, 2010. The study defined company’s main 
development directions, considering the economic, social and demographic situation, the status of the energy sector and the 
correlation with the energy and environment policy of the European Union. Thus, the consultant’s team conducted analyses and 
drawn up reports on the following subjects:
•	 national	and	European	energy	market;
•	 current	position	of	Hidroelectrica	 in	the	 light	of	the	national	and	international	developments;
•	 identifying	the	development	scenarios	and	the	related	risk	matrices;
•	 establishing	several	development	options	and	assessing	their	 impact	on	the	company	from	the	financial,	strategic	and	

sustainability perspectives;
•	 selecting	the	functional	scenarios	and	estimating	the	future	value	of	the	company;
•	 strategic	plan	regarding	the	means	to	 implement	the	selected	development	scenario.

Centrala hidroelectrica Sadu - Sibiu Sadu Hidropower Plant - Sibiu
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 ¾ Enhancing the relation with the international energy bodies 
Amongst the activities developed throughout 2010, we can distinguish the 
active participation in the national and international professional organizations 
of which Hidroelectrica is a member and which are committed to promote the 
hydropower role, namely the International Hydropower Association (IHA), The 
Union of Electricity Industry (EURELECTRIC), The International Commission of 
Large Dams (ICOLD), The International Network of Small Hydro Power (IN-
SHP), the World Energy Council (WEC), The Romanian National Committee 
of the World Energy Council (CNR-CME), the Romanian Institute for Energy 
Development Studies (IRE), the Romanian National Committee of Large Dams 
(CROMB), the Association of Romanian Energy Suppliers (AFEER) etc.

 ¾ Disseminating the best practices in the hydropower field   
In 2010, the participation of the company’s specialists in the most representative 
international events, on themes which were of interest to our delegates, – 
conferences, workshops or round tables, negotiations, conclusion and monitoring 
the contracts developed with foreign partners, equipment inspections, tests and 
acceptance, or as part of special work teams in accordance with the contracts 
in force – represented opportunities to meet and to take part in debates 
and discussions with foreign experts, to acquire up-to-date information which 
guarantee a competitive advantage in business, to assimilate the best practices in 
the field, as well as to benefit from fruitful experience exchange. All the above 
resulted in developing co-operation relations with representatives of foreign 
energy companies and led to the implementation of new models and means to 
develop projects,  to identifying strategies and actions for attracting investors, and 
to shaping new technical solutions applicable within the Romanian hydropower 
sector as well. Therefore, taking part in energy related events is one of the most 
interactive and successful means of communication among potential business 
partners, and also a way to identify the solutions to the challenges the energy 
sector is facing.

Thus, Hidroelectrica, through the International Co-operation and Relations team, 
constantly takes all the appropriate actions to promote and develop mutually 
beneficial partnerships for the sustainable development of the Romanian 
hydropower sector, as well as to identify the best practices and opportunities to 
continuously enhance the activity within the company.

 ¾ Intensificarea relaţiilor cu organismele internaţionale de profil 
Printre activităţile derulate de-a lungul anului 2010, s-a evidenţiat şi participarea activă 
în cadrul organizaţiilor profesionale naţionale şi internaţionale în care Hidroelectrica 
este membru, organizaţii angajate în promovarea rolului hidroenergiei, precum: 
Asociaţia Internaţională pentru Hidroenergie (IHA), EURELECTRIC (Uniunea 
Industriei de Electricitate), Comisia Internaţională a Marilor Baraje (ICOLD), Reţeaua 
Internaţională Micro Hidro (IN-SHP), WEC (Consiliul Mondial al Energiei), CNR-CME 
(Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei), IRE (Institutul Naţional 
Român pentru Studiul Amenajării şi Folosirii Surselor de Energie), CROMB (Comitetul 
Naţional Român al Marilor Baraje), AFEER (Asociaţia Furnizorilor de Energie Electrică 
din România) etc.

 ¾ Diseminarea celor mai bune practici în domeniul hidroenergetic  
În 2010, participarea specialiştilor companiei la cele mai reprezentative manifestări 
internaţionale ale căror tematici au prezentat interes, precum conferinţe, seminarii 
sau mese rotunde, negocieri, încheieri şi urmăriri de contracte aflate în derulare cu 
parteneri străini, inspecţii, teste şi recepţii de echipamente sau în grupele speciale de 
lucru conform contractelor în vigoare, a facilitat întâlniri cu specialişti străini, dezbateri 
şi discuţii, dobândirea de informaţii actuale care asigură un avantaj competitiv în afaceri. 
Preluarea celor mai bune practici în domeniu şi schimburile de experienţă constructive 
care au avut ca rezultat dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu reprezentanţi ai 
companiilor energetice străine, au condus la implementarea de noi concepte şi 
modalităţi de dezvoltare a proiectelor, la identificarea de strategii şi modalităţi de 
acţiune pentru atragerea investitorilor, cât şi la conturarea de noi soluţii tehnice 
posibil a fi aplicate şi în sectorul hidroenergetic românesc. În consecinţă, participarea 
la evenimente este printre cele mai interactive şi mai de succes forme de comunicare 
între potenţialii parteneri de afaceri, dar şi o modalitate de a identifica soluţiile pentru 
provocările cu care se confruntă sectorul energetic.

Aşadar, Hidroelectrica, prin echipa de Cooperare şi Relaţii Internaţionale, întreprinde 
în mod constant toate demersurile pentru promovarea şi dezvoltării de parteneriate 
reciproc avantajoase, în vederea dezvoltării durabile a sectorului hidroenergetic din 
România, urmărind totodată identificarea celor mai bune practici şi oportunităţi pentru 
o îmbunătăţire continuă a activităţii la nivelul companiei.
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        Atlas, the mighty Titan, 
supporting the World 
on his shoulders

Atlas, puternicul 
Titan, ţinând Lumea 
pe umerii săi
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TEHNOLOGIA 
INFORMAȚIEI 

INFORMATION 
TECHNOLOGY 

TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII

În anul 2010 principalele preocupări privind tehnologia informației și comunicații au fost:
 ¾ Extinderea aplicației Scada executiv la cinci sucursale.
 ¾ Modernizarea aplicației “Oferta de Energie”.
 ¾ Implementarea sistemului metering etapa a II-a (montare contori, echipamente de comunicaţie, servere şi cabluri seriale).
 ¾ Integrarea în unele sucursale a aplicaţiei “UCCH-All”, care monitorizează parametrii de risc la construcţiile hidrotehnice şi 

asigură transmiterea măsurătorilor la sediul Hidroelectrica.
 ¾ Integrarea reglajului frecvență-putere la hidrocentralele modernizate Porţile de Fier şi Lotru în sistemul de metering executiv.
 ¾ Implementarea Microsoft System Center Configuration Manager - soluţie pentru inventariere hardware şi software, instalarea 

programelor de la distanţă etc.
 ¾ Implementarea Microsoft Sharepoint Server - portal Intranet.
 ¾ Preluarea administrării zonei publice hidroelectrica.ro prin instalarea şi configurarea a două servere proprii.
 ¾ Proiectul pilot Microsoft Exchange Server 2010, care include accesul la e-mail din afara companiei.
 ¾ “Pagina de dialog” - aplicaţie pe Intranet prin care toţi angajaţii Hidroelectrica sunt în dialog permanent cu Directorul General 

în vederea lămuririi oricărei probleme.
 ¾ Aplicaţia “Evidenţa Militară” realizată în tehnologie web - elaborează automat rapoarte cerute de centrele militare privind 

mobilizarea sau nu la locul de muncă .
 ¾ Protecţia informaţiilor clasificate – realizată în tehnologie web pentru biroul de documente secrete.
 ¾ Studiu de fezabilitate pentru  “Sistem informatic ERP (Enterprise Resource Planning) cu instrumente de analiză managerială”. 

ERP reprezintă sisteme dezvoltate pentru prelucrarea tranzacţiilor şi facilitarea integrării tuturor proceselor, din faza planificării 
proceselor, dezvoltării producţiei, până la relaţiile cu furnizorii, clienţii sau alţi parteneri de afaceri. ERP este considerată expresia 
cea mai fidelă a interdependenţei dintre domeniul economic şi tehnologia informaţională.

 ¾ Actualizarea unei aplicaţii  realizată în tehnologie web care urmăreşte îndeplinirea la termen a planului de măsuri întocmit la 
nivel de sucursală.

INFORMATION TECHNOLOGY AND 
COMMUNICATION 

In 2010, the main activities of the IT&C department were: 
 ¾ Extension of Scada headquarters application to five subsidiaries.
 ¾ “Energy Offer” application upgrade.
 ¾ Metering system implementation – phase II (mounting meters, 

communication equipment, servers and serial cables).
 ¾ Integration at some subsidiaries of the UCCH-All application, 

which monitors the risk parameters at the hydropower 
constructions and provides transfer of the measurements to 
Hidroelectrica headquarters.

 ¾ Power-frequency regulation integration of the upgraded Portile 
de Fier and Lotru hydropower plants into the metering system 
of the headquarters.

 ¾ Microsoft System Center Configuration Manager implementation 
– solution for hardware and software inventory, remote 
software installation etc.

 ¾ Microsoft SharePoint Server implementation - Intranet portal.
 ¾ Takeover of hidroelectrica.ro public zone administration - 

installation and configuration of 2 own servers.
 ¾ Microsoft Exchange Server 2010 pilot project, including email 

access from outside the premises of the company.
 ¾ Dialogue page - Intranet application where the employees of 

Hidroelectrica engage in a permanent dialogue with the General 
Manager so as to clarify various issues.

 ¾  “Military Status” application – web-based technology; upon the 
request of military centers, it automatically generates reports 
regarding mobilization (or not) at workplace. 

 ¾  Classified information protection – web-based technology 
designed for the secret documents bureau.

 ¾ Feasibility study regarding “ERP (Enterprise Resource Planning) 
information system, with managerial analysis instruments”. 
ERP integrates systems designed to process the transactions 
and facilitate the integration of all processes, starting with the 
processes planning, production, and ending with the relations 
with suppliers, customers and other business partners. ERP 
is considered as best presentation of the interdependence 
between the economic field and information technology. 

 ¾ Web-based technology application upgrade; the application 
monitors the timely accomplishment of a subsidiary’s action 
plan.
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RESURSE UMANE 
ŞI COMUNICARE 

HR AND 
COMMUNICATION 

În anul 2010 activitatea de resurse umane s-a concentrat pe creşterea calităţii procesului de formare profesională, a nivelului de 
performanţă  al managerilor societăţii, pe crearea de parteneriate cu instituţii de învăţământ destinate creşterii calităţii formării 
profesionale. 
De asemenea, în august 2010 Hidroelectrica a demarat primul proiect finanţat din POSDRU destinat formării şi perfecţionării 
personalului societăţii în conformitate cu strategia de dezvoltare a resurselor umane, bazată pe principiile îmbunătăţirii continue a 
întregii activităţi în scopul creşterii capacităţii de adaptare a societăţii la mediul economic în schimbare.

Structura personalului Hidroelectrica în anul 2010 in funcţie de pregătirea profesională cuprinde 32,11 % personal cu pregătire 
superioară, 7,78 % personal cu pregătire medie şi 60,11 % personal muncitor, conform graficului nr. G12:
 
                                                                               

Din totalul personalului societăţii cu studii superioare, 67,38 % sunt 
ingineri, 12,92 % economişti si 19,70 % alt personal cu studii superioare, 
conform graficului nr. G13:
 

In 2010, human resources activities focused on increasing the quality 
of training, performance level of the company’s managers and creating 
partnerships with educational institutions aimed to increase training quality.
Also, in August 2010 Hidroelectrica initiated the first project funded of 
the Sectoral Operational Programme Human Resources Development 
(SOP HRD) aimed to the training and improvement of the company’s 
personnel according to the human resources development strategy, based 
on principles of continuous improvement of the entire activity, in order to 
increase the acclimation capacity of the company to the changing economic 
environment.

According to the professional training, in 2010 Hidroelectrica’s personnel 
structure comprises 32.11% of highly educated personnel, 7.78% of 
secondary education personnel and 60.11% of workers, according to the 
chart no. G12.

Out of the total highly educated personnel, 67.38% are engineers, 12.92% 
are economists and 19.70 % represent different highly educated personnel, 
as presented in the chart no. G13.

The main achievements in the field of human resources in 
2010 are presented below:

1. Constant concern to improve the quality of the training and 
development process
In 2010, training and development registered a qualitative leap, focusing on 
areas of training that contributed to the development of the employees 
according to the company’s strategy: training courses of business English, 
projects management, processes improvement within organization or of 
improving managerial performance.
Based on the internal training procedure of the company, the entire 
personnel are trained in the fields provided by the related law or the 
professional-related law.

2. Increasing the performance level of the managers – essential 
for a company that aims to extend the involvement at the 
regional and European level.
During 2010, Hidroelectrica and Gallup Romania have carried out a project 
to improve the performance of the company’s managers.
The project, unprecedented in Hidroelectrica was addressed to a target 
group of 100 managers and potential managers.
Gallup introduced in Hidroelectrica the talents philosophy, of using the 
employees in the fields where they are talented.
Using tools owned by Gallup, the management potential of each employee 
in the target group was evaluated.
Also, depending on the determined training needs, the 100 managers and 
potential managers attended the training sessions.
The most important achievement in the contractual relationship with 
Gallup Company has led to the signing of a MEMORANDUM on 
December 17, 2010 by which the two companies have committed to 
join their efforts in order to create a strong and efficient CENTRE FOR 
MANAGERIAL EXCELLENCE in order to develop an offer of managerial 
consulting programs which are applicable to the energy and public utilities 
fields.  

Principalele realizări în domeniul resurselor 
umane în anul 2010 au fost:

1.Preocuparea constantă pentru creşterea 
calităţii procesului de formare şi 
perfecţionare
În anul 2010 formarea şi perfecţionarea au înregistrat 
un salt calitativ, axându-se pe domenii de instruire 
care au contribuit la dezvoltarea angajaţilor în funcţie 
de strategia societăţii: cursuri de limba engleză în 
afaceri, cursuri de managementul proiectelor, cursuri 
de îmbunătăţire a proceselor în organizaţie sau de 
îmbunătăţire a performanţelor manageriale. Pe baza 
unei proceduri proprii de instruire internă întreg 
personalul se instruieşte în domeniile impuse de 
legislaţie sau profesional.

2.Creşterea nivelului de performanţă al 
managerilor 
Pe parcursul anului 2010 Hidroelectrica, companie 
care  ţinteşte  extinderea implicării la nivel regional 
şi european, împreună cu Gallup România a derulat 
un proiect pentru îmbunătăţirea performanţelor 
managerilor societăţii. Proiectul, fără precedent în 
Hidroelectrica, s-a adresat unui grup ţintă de 100 de 
manageri şi potenţiali manageri. Gallup a introdus în 
Hidroelectrica filosofia talentelor, a folosirii angajaţilor 
în domeniile unde ei sunt talentaţi.
Folosind instrumente proprietate Gallup, a  fost 
evaluat potenţialul de management al fiecărui angajat 
din grupul ţintă. De asemenea, în funcţie de nevoile de 
training determinate, cei 100 de manageri şi potenţiali 
manageri au participat la sesiuni de training. 
Cea mai importantă realizare în relaţia contractuală 
cu firma Gallup s-a concretizat prin semnarea unui 
MEMORANDUM în data de 17.12.2010  prin care 
cele două firme s-au angajat să-şi unească eforturile 
pentru crearea unui CENTRU DE EXCELENŢĂ 
MANAGERIALĂ solid şi eficient în vederea dezvoltării 
unei oferte de programe de consultanţă managerială 
cu aplicabilitate în domeniile energetic şi al utilităţilor 
publice. 
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* coma is the decimal separator 
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3.Orientarea spre eficienţă şi reducerea costurilor; implementarea în organizaţie a filosofiei îmbunătăţirii 
continue KAIZEN

În august 2010 a început implementarea primului proiect finanţat din fonduri structurale în Hidroelectrica ( Programul sectorial 
operaţional dezvoltarea resurselor umane). Proiectul este derulat cu firma Kaizen Institute - IKAR Management, filiala a Kaizen 
Global. Contractul finanţat din POSDRU se derulează până în aprilie 2012 şi va contribui la formarea a 17 % din angajaţii 
societăţii. Bugetul proiectului POSDRU este de 1.465.000 lei, din care 865.00 lei (59,05 %) contribuţie financiară nerambursabilă  
şi 600.000 lei (40,95 %) contribuţie Hidroelectrica .

4. Burse private 
Unul dintre obiectivele strategice pe termen lung ale Hidroelectrica este asigurarea necesarului de personal pentru următorii ani, 
atât ca număr, cât şi pe categorii şi calificări. 
Formarea unui specialist în domeniul hidroenergetic presupune o perioadă îndelungată de pregătire profesională. De aceea, 
Hidroelectrica a ales sa acorde burse private celor mai buni studenţi ai facultăţilor de profil electric şi hidroenergetic, încă din 
anul 2003.
În anul universitar 2009-2010 au fost acordate 16 burse private de studiu. Aceasta este o investiţie în oameni, chiar inainte ca 
aceştia să devină angajaţi ai societăţii.

5. Privind spre viitor: parteneriate
Hidroelectrica, împreună cu Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice şi UCM Reşiţa 
au elaborat un proiect pentru realizarea unui laborator didactic în incinta centralei Mihăileşti, care va sta la baza formării unui 
nucleu de cercetare în cadrul societăţii.
În plus, alături de Universitatea Transilvania din Braşov, Hidroelectrica a iniţiat un parteneriat  pentru perfecţionarea activităţii 
didactice şi de formare profesională a studenţilor, pentru dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare - inovare şi intensificarea 
activităţii în sistemele alternative de instruire.

3. Orientation toward efficiency and costs reduction 
- implementation in organization of the continuous 
improvement philosophy - KAIZEN
In August 2010 the implementing of the first project funded from 
structural funds has started in Hidroelectrica. The project is carried out 
by the company Kaizen Institute - Ikar Management, subsidiary of Kaizen 
Global. The contract funded of the Sectoral Operational Programme 
Human Resources Development (SOP HRD) is carrying out until April, 
2012 and will contribute to the training of 17 % of the company’s 
employees. The budget of the SOP HRD project is 1,465 million lei of 
which: non-refundable financial contribution of 865,00 lei (59,05 %) and 
the Hidroelectrica’s contribution of 600,000 lei (40,95 %).

4. Private scholarships 
One of the long-term strategic objectives of Hidroelectrica is to ensure 
the requiring personnel for the coming years, both as number and 
categories and qualifications. Training a specialist in hydropower field 
requires a long period of professional training. Therefore Hidroelectrica 
has chosen to grant private scholarships to the best students of electric 
and hydro power faculties, since 2003. In the academic year 2009-2010, 
16 private scholarships for study were granted.
This is an investment in people, even before they become employees of 
the company.

5. Looking to the future: partnerships
Hidroelectrica, together with the Polytechnic University of Bucharest, 
Institute of Hydroelectric Studies and Design and Resita Machine Building 
Plant (UCM Resita - ro) has developed a project to set up a teaching 
laboratory within Mihailesti plant which will be the basis of a research 
core in the company.
In addition, Hidroelectrica together with Transilvania University of Brasov 
has initiated a partnership in order to improve teaching and training 
activities for students to develop research-development-innovation and 
increase the activity in alternative systems of training.

6. Communication and public relations 
After 10 years of existence, Hidroelectrica is in the process of 
strengthening the brand valences, keeping the original colours and 
symbolism.
At the end of 2010, the company ownership approved the new 
Hidroelectrica logo, consisting of a stylized turbine with four blades, 
symbolizing the union of the four basic elements: water, air, earth and 
fire. The colours are mingled into a dynamic transition from blue to red, 
representing the transformation of water into power.
Under this turbine is writing with large letters, capital letters, the word 
„HIDROELECTRICA”, achieving a natural transition from the old to the 
new brand:

In 2010, the activity of the public relations and communication of the 
company has materialized, among other things, by organizing events such 
as the 50th year anniversary from the inauguration of the hydropower 
development from Bicaz - Stejaru (a special event in the history of 
Hidroelectrica), participation in conferences and seminars in the field of 
energy, organization of press conferences, maintaining the relationship 
with the national and international media, managing the internal and 
external communication.

6. Comunicare şi relaţii publice
După 10 ani de la înfiinţare, Hidroelectrica se află într-un 
proces de consolidare a valenţelor brandului, păstrând 
culorile şi simbolistica iniţială. 
La sfârşitul anului 2010, acţionariatul societăţii a aprobat 
noul logo Hidroelectrica, alcătuit dintr-o turbină stilizată, 
cu patru palete, simbolizând uniunea celor patru elemente 
fundamentale: apa, aerul, pamântul şi focul. Culorile se 
întrepătrund într-o tranziţie dinamică dinspre albastru 
spre roşu, reprezentând transformarea apei în energie 
electrică. Sub această turbină este scris cu litere masive, 
majuscule, cuvântul HIDROELECTRICA, realizându-se o 
trecere firească de la vechiul la noul brand. 

În anul 2010, activitatea de relaţii publice şi comunicare a 
societăţii s-a concretizat, printre altele, prin organizarea 
de evenimente de anvergură cum ar fi aniversarea a 
50 de ani de la inaugurarea amenajării hidroenergetice 
Bicaz - Stejaru şi prin participări la conferinţe şi seminarii 
din domeniul energetic, organizarea de conferinţe şi 
menţinerea legăturii cu presa naţională şi internaţională, 
gestionarea comunicării interne şi externe. 
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Perseu, fiul lui Zeus, salvând-o pe 
frumoasa Andromeda 
de furia lui Poseidon - Zeul Apelor

     Perseus, son of Zeus, saving 
the beautiful Andromeda from 
the fury of Poseidon - God of Waters
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MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII

QUALITY 
MANAGEMENT

MANAGEMENTUL CALITĂȚII, MEDIULUI, SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII ÎN MUNCĂ

Managementul calităţii

Creșterea performanțelor societăţii, atât în calitate de producător şi furnizor de energie electrică din surse regenerabile, cât şi 
ca principal furnizor de servicii tehnologice de sistem, este susţinută şi prin menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de 
Management Integrat calitate – mediu – securitate şi sănătate în muncă.
În anul 2010 a avut loc primul audit de supraveghere după recertificarea Sistemului de Management Integrat din anul 2009. Pe 
parcursul auditului, desfăşurat în luna iunie la sucursalele Caransebeş şi Sebeş şi la executivul Hidroelectrica, nu s-au constatat 
neconformităţi. Au fost identificate şapte domenii de îmbunătăţire, incluse în Raportul de audit, care au fost analizate împreună cu 
sucursalele şi vor fi implementate până la auditul de supraveghere nr. 2 din 2011. 
In plus, datorită modificării structurii organizatorice – 13 sucursale, faţă de 11 în 2009 – au fost incluse pe certificatele obţinute şi 
noile sucursale.

Managementul mediului

Pentru realizarea unui echilibru între componentele economice, sociale şi de mediu, activităţile desfăşurate se bazează pe abordarea 
proactivă a protecţiei mediului şi pe implicarea şi motivarea întregului personal în asumarea unei atitudini responsabile faţă de mediu 
şi comunitate. 
Acţiunile de protecţie a mediului şi de conştientizare a societăţii civile asupra importanţei acesteia, iniţiate în parteneriat cu organizaţii 
non-guvernamentale (ONG) şi cu autorităţile locale, demonstrează respectul nostru pentru mediul înconjurător.
Pe termen lung, obiectivele Hidroelectrica vizează atingerea unor standarde de performanţă la nivelul exigenţelor internaţionale 
privind protecţia mediului în amenajările hidroenergetice. Pentru atingerea lor, în anul 2010 au fost puse în practică următoarele 
acţiuni:

 ¾ ecologizarea malurilor şi a luciului apei în toate sucursalele, acţiuni realizate atât în colaborare cu diferite ONG-uri sau autorităţi 
publice locale, cât şi prin forţe proprii;

 ¾ prevenirea poluării apei şi aerului prin achiziţia de materiale de intervenţie şi instrurea personalului operator pentru utilizarea 
eficientă a acestora;

 ¾ protecţia terenurilor şi combaterea eroziunii solului;
 ¾ colectarea, transportul şi evacuarea deşeurilor;
 ¾ modernizarea decantoarelor IMHOFF la Porţile de Fier I şi Porţile de Fier II, prin montarea unor instalaţii compacte monobloc 

în conformitate cu normele europene de mediu;
 ¾ instruirea personalului în domeniul protecţiei mediului şi a modului de acţionare în situaţia poluărilor accidentale ale apei cu 

produse petroliere;
 ¾ ameliorarea peisajului şi redarea în circuitul natural a terenurilor ocupate temporar.   

QUALITY, ENVIRONMENT, AND OCCUPATIONAL 
HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT

Quality Management

The improvement of the company’s performances, both as a 
producer and supplier of electric energy from renewable sources 
and as the main supplier of technological ancillary services, is 
sustained also by keeping and continuously enhancing the Quality 
– Environment – Occupational Health and Safety Management.
The first inspection audit after the 2009 re-certification of the 
Integrate Management System took place in 2010. During the 
auditing process, which was hosted in June by the subsidiaries 
Caransebeş and Sebeş, and also by Hidroelectrica’s headquarters, 
no unconformities were found. Seven domains of improvement 
were found, included in the Audit Report, and analyzed in 
collaboration with the subsidiaries, and are to be implemented by 
the forthcoming 2011 inspection audit no. 2. 
Moreover, due to the company’s re-organization – thirteen 
subsidiaries unlike eleven in 2009 – the new organized 
subsidiaries were included on the certificates as well. 

Environment Management

In order to balance the economic, social, and environmental 
components, the undergoing activities are focused on proactively 
approaching environmental protection and on involving and 
motivating the entire personnel for assuming a responsible 
attitude towards the environment and social community. 
The actions of environmental protection and of civil society’s 
awareness of its importance, initiated in partnership with 
some non-governmental organizations (NGOs) and with local 
authorities, confirm our respect for the environment.
Hidroelectrica’s long-term objective aims at reaching some 
performance standards like those required at the international 
level concerning environmental protection for hydropower 
developments. In order to reach such a level, in 2010 the 
following actions were implemented:

 ¾ reclaiming water banks and luster within all the subsidiaries, 
actions developed both in co-operation with various NGOs 
or local public authorities and by ourselves;

 ¾ preventing water and air from being polluted by purchasing 
intervention supplies and by training the operating personnel 
on their effective usage;

 ¾ land protection and soil erosion prevention;
 ¾ wastes collection, transport, and discharge;
 ¾ upgrading Iron Gates I and II IMHOFF settling tanks by 

mounting compact single-block installations as in conformity 
with the EU environment regulations;

 ¾ personnel’s training for the environmental protection and for 
the events where water can be accidentally polluted by oil 
products;

 ¾ recovering landscape and reclaiming the temporarily occupied 
lands.   
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Out of the total of 230 hydropower projects, which need environment authorizations, 224 projects owned such authorizations at 
the end of the year 2010, representing about 94% of the total, and the availability terms ranging within 2011 ÷ 2020. Concerning 
all the other projects, documentations for renewing their environment authorizations were submitted.
The works developed in 2010 for the environmental protection reached the amount of 54,623,208 lei (about Euro 12.9 million). 
We mention that the value of the works we dedicated integrally to environmental protection is 6.41 million lei, and the difference 
was devoted to some maintenance and investment works, which are related to the environmental protection.

Occupational Health and Safety Management

The integrated management system documentation has suffered some adjustments throughout the year 2010 because we 
permanently focused on continuously enhancing our performance, meanwhile respecting the specific occupational health and 
safety management Romanian legal requirements. 
All the experts involved in implementing and operating the occupational health and safety management component within the 
integrated management system were trained and attested in accordance with the new SR OHSAS 18001: 2008 standard, which 
became, following to its new edition, a Romanian standard.
In order to insure the regulation needs in the field of occupational health and safety management within the whole company, 
in conformity with the obligations stipulated at the art. 13, letter e) from the Act no. 319/2006, the experts within the safety 
precaution department drew up and implemented their own occupational health and safety instructions.
No occupational diseases have been either declared or registered during the year 2010, no industrial accident and no special 
situations, which could generate any such industrial accidents, have been registered, therefore the sick leaves on the grounds of 
temporary disability have decreased by 19% comparing to the last year, which represents a substantial reduction. 
At Hidrolectrica’s level, the following actions were initiated and organized during the year 2010: development of first aid training 
programs for the experts who work in the safety precaution departments and for the members of the Occupational Health and 
Safety Committee (CSSM – abbreviation in Romanian).

 ¾ The development of the contract - “The Estimation of the risk factors according to Hidroelectrica S.A.’s specific jobs and the 
findings following to monitoring the health of the workers – proposals for adjusting and correlating assignments according to the 
age and to the factors that may injure health”. This contract aims at measuring the noxa from the operation environment - risk 
factors, and the findings are to be materialized by proposing some technical solutions for cutting down the risk level. The noise 
and vibration levels, the microclimate parameters, the magnetic field and the lightning characteristics have been determined 
and completed within all subsidiaries. This study is to be finalized in the year 2011, its findings and the solutions proposed by 
the consultant will make the object of the analysis of the safety precaution departments, and the implementation plan will be 
submitted to be checked by the Occupational Health and Safety Committee.

 ¾ Contracting the study – “Finding the risk factors that may damage work ability and injure health as well as drawing up some 
measures for cutting down their impact upon the operating personnel within Hidroelectrica S.A.’s power plants” – undergoing 
contract. 

Throughout the year 2010 the local authorities, which have the title of occupational health and safety inspectors, respectively 
the Territorial Labor Inspectorates (ITM – abbreviation in Romanian) and the Public Health Divisions (DSP – Abbreviation in 
Romanian), submitted almost all Hidroelectrica’s subsidiaries to inspection. Following to such controls, it was disposed to have 
some validity checks initiated, under the surveillance of both authorities and the officers within the subsidiaries. 

Din totalul de 230 de obiective hidroenergetice care necesită autorizaţii de mediu, la finele anului 2010 erau autorizate 224 de 
obiective, reprezentând cca 94% din total, termenele de valabilitate fiind cuprinse între 2011 - 2020. Pentru toate celelalte obiective 
au fost depuse documentaţii în vederea reînnoirii autorizaţiilor de mediu.
Costul lucrărilor realizate pentru protecţia mediului în anul 2010 a totalizat 54.623.208 lei (circa 12,9 milioane Euro). Menţionăm că 
valoarea lucrărilor dedicate integral protecţiei mediului este de 6,41 milioane lei, diferenţa fiind cuprinsă în lucrări de mentenanţă şi 
investiţii cu caracter de protecţia mediului.

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

Documentaţia sistemului de management integrat a suferit unele modificări şi actualizări în anul 2010, urmărindu-se permanent 
îmbunătăţirea continuă a performanţei, în condiţiile respectării cerinţelor legale specifice legislaţiei române aplicabile domeniului de 
securitate şi sănătate în muncă. 
Toţi specialiştii implicaţi în implementarea şi funcţionarea componentei de SSM din cadrul sistemului de management integrat au fost 
instruiţi şi atestaţi pe noul standard SR OHSAS 18001: 2008, care a devenit prin noua ediţie, standard român.
Pentru asigurarea necesarului de reglementare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul societăţii, în conformitate cu 
obligaţiile formulate de art. 13 lit. e din Legea SSM nr. 319/2006, specialiştii din cadrul compartimentului de prevenire şi protecţie 
au elaborat şi implementat în activitate instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă.
În anul 2010 nu a fost declarată şi înregistrată nicio nouă îmbolnăvire profesională, nu a fost înregistrat niciun accident de muncă 
şi nici un eveniment deosebit potenţial generator de accidente de muncă, iar zilele de incapacitate temporară de muncă prin 
îmbolnăvire au scăzut cu 19% faţă de anul precedent, ceea ce reprezintă o reducere semnificativă. 
La nivelul Hidroelectrica s-au inițiat și s-au realizat în anul 2010 următoarele acţiuni: 

 ¾ organizarea și realizarea instruirii unor specialiști din cadrul compartimentelor funcționale de prevenire și protecție şi a 
membrilor Comitetului de securitate și sănătate în muncă (CSSM) la nivel Hidroelectrica, în scopul abilitării pentru acordarea 
primului ajutor calificat.

 ¾ derularea contractului „Determinarea factorilor de risc în relaţie cu procesele de muncă specifice din Hidroelectrica în urma 
rezultatelor furnizate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor – propuneri de măsuri de adaptare şi corelare a sarcinii 
de muncă în raport cu vârsta şi factorii ce conduc la uzura stării de sănătate”. Contractul are ca scop efectuarea de măsurători 
ale noxelor din mediul de muncă, iar rezultatele se materializează prin propuneri de soluții tehnice pentru reducerea nivelului de 
risc. În toate sucursalele au fost finalizate nivelurile de zgomot şi vibrații, parametrilor de microclimat, caracteristicilor câmpului 
magnetic şi iluminatului. Studiul se va finaliza în 2011, rezultatele cu soluțiile propuse de către consultant urmând a face obiectul 
analizei compartimentelor de prevenire protecție, planul de implementare urmând a fi supus analizei CSSM;

 ¾ contractarea studiului „Identificarea factorilor de risc care pot contribui la uzura capacităţii de muncă şi la alterarea stării de 
sănătate precum şi elaborarea de măsuri necesare reducerii impactului acestora asupra personalului lucrător din centralele 
Hidroelectrica. 

În anul 2010, autoritățile locale cu drept de control în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv Inspectoratele Teritorile 
de Muncă (ITM) și Direcțiile de Sănătate Publică (DSP), au efectuat controale în majoritatea sucursalelor Hidroelectrica. În urma 
controalelor efectuate, s-a dispus inițierea de măsuri pentru conformare, care au fost monitorizate atât de autorități, cât și de 
responsabilii din cadrul sucursalelor.
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Triumful 
Amphitritei, 
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of the sea and wife of 
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COMERCIAL COMMERCIAL
În anul 2010, Direcţia Comercială a participat la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în „Strategia de dezvoltare a Hidroelectrica în 
perioada 2005-2025”, contribuind prin activitatea sa, atât la funcţionarea eficientă a capacităţilor de producţie existente, cât şi la 
creşterea puterii instalate în hidrocentrale.
Activitatea de achiziţii publice s-a concretizat în atribuirea contractelor aferente programului de investiţii şi în achiziţiile realizate pentru 
buna desfăşurare a activităţii de producţie şi mentenanţă. 
Acestea s-au realizat în conformitate cu cerinţele legale în vigoare şi cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor 
de achiziţie publică.
Astfel, în Hidroelectrica s-au derulat peste 2.000 de proceduri finalizate cu contracte în valoare totală de aproximativ 380.000.000 lei, 
fără TVA, având următoarea structură:

Contractele atribuite în anul 2010 se împart în două mari categorii, aferente fondurilor de investiţii şi fondurilor de producţie şi 
mentenanţă:

În portofoliul de activităţi al Direcţiei Comerciale s-au înscris activităţi de negociere, contractare şi derulare a contractelor 
internaţionale de retehnologizare. Acestea au inclus gestionarea livrărilor de echipamente din import, din achiziţii comunitare sau din 
ţară şi a lucrărilor de pe şantier, conform prevederilor contractuale şi în scopul minimizării costurilor.

Un alt domeniu de activitate important a fost atragerea de fonduri financiare de pe piaţa internă şi externă şi gestionarea utilizării 
eficiente a acestora, conform destinaţiei contractuale. Astfel s-au gestionat fonduri atrase de la Banca Mondială, de la bănci 
comerciale şi fonduri proprii şi s-a asigurat rambursarea creditelor externe la scadenţă.

All along the year 2010 the Commercial Department has 
participated in accomplishing the objectives stipulated 
within “Hidroelectrica’s 2005 – 2025 Development 
Strategy” by  having an input through its activity, for both 
the efficient running of the existent generation facilities 
and for the increase of the installed capacity within the 
hydropower plants.
The activity of public acquisitions has become visible 
through the assignment of the investment contracts and 
the completion of the acquisitions of which purpose 
was the high-quality development of the production and 
maintenance activity.
Such acquisitions were executed as in accordance with the 
legal requirements in force and with the regulations related 
to the asignment of public acquisitions contracts.
Therefore Hidroelectrica developed and contracted over 
2,000 such procedures reaching a total amount of about 
Lei 380,000,000 lei, VAT exclusive, classified as chart no. 
G14.

The contracts asigned in 2010 divide into two major 
categories according firstly to the investment funds and 
secondly to the production and maintenance funds - chart 
no. G15 and chart no. G16.

  
The activities of negotiating, contracting, and developing 
international refurbishment contracts were subscribed in 
the activity portfolio of the Commercial Department as 
well. These referred to managing the equipment delivered 
either from abroad or from communitary acquisitions 
or from our country, as well as the works on site, as in 
conformity with the contractual provisions and having in 
mind minimising the costs. 

Another important field of activity consisted in attracting 
financial funds on the home and international markets and 
in managing their efficient usage, as in confirmity with the 
contractual object. Hence funds we attracted from the 
World Bank or from commercial banks, as well as some 
own funds were appropriately managed and the extern 
loans were able to be paid back in due time.   

Graf.
Chart 
G14

Graf.
Chart 
G15

Graf.
Chart 
G16
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RAPORT FINANCIAR FINANCIAL REPORT
BILANŢ LA 31 DECEMBRIE 2010 / BALANCE SHEET AS OF DECEMBER 31st 2010

  31 dec. 2009 31 dec. 2010
 Lei Lei
Active imobilizate    
Imobilizări corporale 19 065 530 521 19 600 149 789
Alte active imobilizate 3 536 437 675 67 044 959
Total active imobilizate 22 601 968 196 19 667 194 748
   
Active circulante  
Stocuri 58 294 687 79 468 118
Clienţi şi conturi asimilate 202 397 882 288 735 930
Alte active circulante 98 475 860 8 381 526
Disponibilităţi băneşti 28 135 928 99 891 960
Total active circulante 387 304 357 476 477 534
Cheltuieli în avans 613 108 790 917
   
Total activ 22 989 885 661 20 144 463 200
   
Capitaluri proprii  
Capital social 4 463 991 497 4 471 972 072
Rezerve reevaluare 11 281 517 619 11 175 780 197
Rezerve 732 350 941 870 128 312
Rezultatul exerciţiului 48 377 249 292 368 000
Rezultatul reportat 41 791 118 41 791 118
Repartizarea profitului 48 377 249 19 458 290
Total capitaluri proprii 16 481 226 078 16 748 999 173
Patrimoniu public 73 361 712 73 361 712
Total capitaluri 16 554 587 790 16 822 360 885
   
Datorii pe termen lung  
Împrumuturi pe termen lung 803 999 991 1 200 336 723
Alte datorii pe termen lung 3 581 013 224 79 682 703
Total datorii pe termen lung 4 385 013 215 1 280 019 426
   
Datorii curente  
Împrumuturi pe termen scurt 677 014 490 701 066 031
Furnizori şi conturi asimilate 1 036 553 551 896 688 386
Alte datorii curente 82 072 897 131 199 394
Total datorii curente 1 795 640 938 1 728 953 811
   
Venituri înregistrate în avans 218 275 788 211 155 248
   
Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli 366 367 930 101 973 829
   
Total pasiv 22 989 885 661 20 144 463 200

 
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERI LA 31 DECEMBRIE 2010 / PROFIT AND LOSS STATEMENT AS 
OF DECEMBER 31st 2010 

 
Non-current assets
Tangible assets
Other tangible assets
Total non-current assets
 
Current assets
Inventories 
Accounts receivables
Other current assets
Cash and cash equivalents
Total current assets
Advance contribution
 
Total assets
 
Shareholder’s equity
Share capital
Inventories re-evaluation
Inventories 
Financial year outcome
Retained earnings
Profit allocation
Total shareholder’s equity
Public patrimony
Total equity
 
Non-current liabilities
Long-term loans
Other non-current liabilities
Total non-current liabilities
 
Current liabilities
Short-term loans
Accounts payable
Other current liabilities
Total current liabilities
 
Deferred income
 
Risk and expenditures provisions
 
Total liabilities

  31 dec. 2009 31 dec. 2010
 Lei Lei
Cifra de afaceri netă 2 420 799 964 3 273 700 089
   
Venituri din exploatare 2 466 183 403 3 287 073 869
   
Cheltuieli pentru exploatare total, 
din care: 2 304 226 512 2 784 283 899
Cheltuieli cu materiile prime şi 
materiile consumabile 19 223 709 24 186 813
Alte cheltuieli materiale 4 401 635 4 173 595
Alte cheltuieli din afară 598 692 663 628 359 028
Cheltuieli privind mărfurile 4 664 834 2 152 817
Cheltuieli cu personalul 402 681 566 425 401 675
Amortizări şi provizioane pentru 
deprecierea imobilizărilor 
corporale şi necorporale 654 873 735 874 218 170
Alte cheltuieli de exploatare 619 869 082 757 847 800
   
Rezultatul din exploatare  
Profit 161 956 891 502 789 970
Pierdere  
Venituri financiare 56 243 050 124 531 358
Cheltuieli financiare 152 691 899 237 066 421
   
Rezultatul financiar  
Profit  
Pierdere 96 448 849 112 535 063
   
Rezultatul curent  
Profit 65 508 042 390 254 907
Pierdere  
Venituri totale 2 522 426 453 3 411 605 227
Cheltuieli totale 2 456 918 411 3 021 350 320
   
Rezultatul brut  
Profit 65 508 042 390 254 907
Pierdere  
Impozit pe profit 17 130 793 97 886 907
Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat  
   
Rezultatul net  
Profit 48 377 249 292 368 000
Pierdere  

 
Net turnover
 
Operating income
 
Total operating expenses, 
out of which:
Materials and supplies

Other material expenses
Other risk related expenses
Goods 
Salaries and wages
Amortizations and provisions for depreciation 
of tangible and 
intangible assets
Other operating expenses
 
Operating income
Profit
Loss 
Financial income
Financial expenses
 
Financial income
Profit
Loss 
 
Current outcome
Profit
Loss 
Total revenues
Total expenses
 
Gross outcome
Profit
Loss 
Income tax
Expenses on delayed profit income tax
 
Net outcome
Profit
Loss 
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SUCURSALA HIDROCENTRALE 
BISTRIŢA 
Str. Locotenent Drăghiescu, nr.13
610125 Piatra Neamt, judeţul Neamt
Tel.: +40 233 207111; Fax: +40 233 207130
e-mail : shbistrita@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
BUZĂU
Str. Dorin Pavel, nr.1
120290 Buzău, judeţul Buzău
Tel.: +40 238 720919; Fax: +40 238 414847
e-mail: shbuzau@hidroelectrica.ro

 
SUCURSALA HIDROCENTRALE 
CARANSEBEŞ
Str. Splai Sebeş, nr.2A
325400 Caransebeş, judeţul Caraş Severin
Tel.: +40 255 512107, +40 255 512801; 
Fax: +40 255 513728
e-mail: caransebes@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
CLUJ
Str. Taberei, nr.1
400512 Cluj-Napoca, judeţul Cluj
Tel.: +40 264 207800; Fax: +40 264 427797
e-mail: shcluj@hidroelectrica.ro

 
SUCURSALA HIDROCENTRALE 
CURTEA DE ARGEŞ
Bd. Basarabilor, nr.82-84
115300 Curtea de Argeş, judeţul Argeş
tel.: +40 248 507299,  Fax: +40 248 721741
e-mail: sharges@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
HAŢEG
Str. Progresului, nr.38 bis
335500 Hateg, judeţul Hunedoara
Tel.: +40 254 207407; Fax: +40 254 777761
e-mail: shhateg@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
ORADEA
Str. Ogorului, nr.34
410554 Oradea, judeţul Bihor
Tel.: +40 259 408691; Fax: +40 259 408690
e-mail: shoradea@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
PORŢILE DE FIER
Str. I. Gh. Bibicescu, nr.2
220103 Drobeta Turnu Severin, judeţul Mehedinţi
Tel.: +40 252 308601; Fax: +40 252 311514
e-mail: shpdf@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
RÂMNICU VÂLCEA
Str. Decebal, nr.11
240265 Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea 
Tel.: +40 250 735230, +40 250 735231; 
Fax: +40 250 735232
e-mail: shvalcea@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
SEBEŞ
Str. Alunului, nr.9
515800 Sebeş, judeţul Alba
Tel.: +40 258 806400; Fax: +40 258 732647
e-mail: shsebes@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
SIBIU
Str. Rahova, nr.45
550345 Sibiu, judeţul Sibiu
Tel.: +40 0269 202303 ; Fax: +40 0269 244135
e-mail: shsibiu@hidroelectrica.ro

SUCURSALA HIDROCENTRALE 
SLATINA
Str. Tudor Vladimirescu, nr.158
230087 Slatina, judeţul Olt
Tel.: +40 249 507005; +40 249 507069; 
Fax: +40 249 436892
e-mail: shslatina@hidroelectrica.ro

 
SUCURSALA HIDROCENTRALE 
TÂRGU JIU
Str. Prelungirea Vasile Alecsandri, nr.1
210185 Târgu Jiu, judeţul Gorj
Tel.: +40 253 207201; Fax: +40 253 218670
e-mail: shtgjiu@hidroelectrica.ro

Biroul primului Director al Uzinei Sadu - 1896 / The office of the 
first Sadu HP Director - 1896
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HG
Hotărâre de Guvern
Governmental Decision (GD)

HGR
Hotărâre a Guvernului României
Romanian Government Decision (RGD)

BEI
Banca Europeană de Investiţii
European Investment Bank (EIB)

BERD
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

SH
Sucursala Hidrocentrale
Subsidiary (SH)

AHE 
Amenajare Hidroenergetică
Hydropower Development (HD)

HA
Hidroagregat
Hydro Unit (HU)

CHE
Centrală hidroelectrică
Hydropower Plant (HPP)

MHC 
Microhidrocentrală
Micro Hydropower Plant (MHPP)

CHEMP
Centrală Hidroelectrică de Mică Putere
Small Hydropower Plant (SHPP)

SCADA
Sistem de Supraveghere, Control şi Achiziţie de Date
Supervisory Control and Data Acquisition

SEN 
Sistemul Energetic Naţional
National Power System (NPS)

SSM
Securitatea şi sănătatea în muncă
Occupational health and safety

Pi
Puterea instalată
Installed capacity (IC)

E
Energie
Power

PIF
Punere în funcţiune
Commissioning

ABREVIERI

S.C. HIDROELECTRICA S.A.
3 Constantin Nacu Street,
RO-020995 Bucharest, district 2, ROMANIA
Tel.: +4 021 303.25.00
Fax: +4 021 303.25.64
E-mail: secretariat.general@hidroelectrica.ro
birou.presa@hidroelectrica.ro
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www.hidroelectrica.ro


