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MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL

Respectând misiunea noastră de a “produce energie electrică din surse 
regenerabile într-o manieră responsabilă faţă de comunitate şi mediu, în
condiţii de calitate şi siguranţă” am integrat acţiunile de protecţia mediului
în cadrul activităţilor noastre şi în anul 2010. 

Eforturile noastre au fost orientate spre armonizarea obiectivelor 
economice şi de mediu cu cele sociale, urmărind utilizarea eficientă a
resurselor de apă, prevenirea poluării şi diminuarea impacturilor asupra
mediului.

Abordarea proactivă în domeniul protecţiei mediului a fost demonstrată în
special prin promovarea şi realizarea lucrărilor de dezvoltare şi 
retehnologizare în concordanţă cu cerinţele privind protecţia mediului,
prin acţiunile întreprinse în scopul prevenirii poluării şi prin relaţiile bine
consolidate cu părţile interesate.

Performanţele de mediu din anul 2010 s-au situat la un nivel înalt, 
recunoscut atât prin certificarea Sistemului de Management Integrat 
calitate – mediu – securitate şi sănătate în muncă, cât şi prin faptul că nu
s-au înregistrat evenimente de mediu şi nici nu au fost aplicate sancţiuni
sau amenzi de către organele de control în domeniu. 

Continuând tradiţia editării Raportului anual de mediu al
Hidroelectrica, dorim să vă prezentăm, prin intermediul
acestuia, principalele coordonate ale desfăşurării
activităţii de protecţia mediului în anul 2010.



ENERGIA VERDE SI 
HIDROELECTRICA
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Înfiinţată în anul 2000, Hidroelectrica a devenit lider al Pieţei de 
Energie din România datorită experienţei, credibilităţii şi flexibilităţii sale,
fiind în prezent principalul producător şi furnizor de energie din România
din resurse hidroenergetice, precum şi principalul furnizor de servicii de
sistem.

Rezultatele excelente, precum şi angajamentul nostru pentru calitate ne
confirmă ca un sistem de referinţă al industriei energetice româneşti.

Cu o politică orientată spre client, Hidroelectrica îşi focalizează energia
pentru furnizarea unor servicii de calitate în vederea atingerii unor noi
standarde de eficienţă şi profitabilitate. 

Societatea are în administrare 273 de hidrocentrale şi 11 grupuri de
pompare energetice, care însumează o putere instalată de 6.361,92 MW.

Gestionarea centralelor hidroelectrice este organizată pe bazine
hidrografice funcţionând în acest fel 13 sucursale de hidrocentrale.

Distributia judetelor cu 

sucursale Hidroelectrica

pe teritoriul Romaniei
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În anul 2010,  din producţia brută de energie electrică a Romaniei,
Hidroelectrica a produs 19.852 GWh reprezentând 32,66% din producţia
naţională. 

Producţia de energie

electrică în Romania 

în anul 2010

La sfârşitul anului 2010 Hidroelectrica deţinea un număr de 77.040 
certificate verzi, fiind în acest fel principalul deţinător de certificate verzi
din România. Un număr de 69.613 certificate verzi au fost vândute prin
licitaţie la OPCOM. Contravaloarea certificatelor verzi tranzacţionate în
cursul anului 2010 a fost de 16.175.276 lei.

Creşterea ponderii producţiei de energie hidroelectrică în sistem asigură
reducerea noxelor şi economisirea combustibililor fosili.

Efectele economice şi sociale sunt favorabile  prin asigurarea
folosinţelor, îmbunătăţirea căilor de comunicaţie şi favorizarea
dezvoltării unor activităţi economice în zonă (agrement, turism etc.). 

Dorinţa unanimă este ca realizarea schemelor de amenajare a cursurilor
de apă, inclusiv amenajările hidroenergetice, din cadrul acestora să fie
încadrate armonios în mediul natural şi antropic în care acestea sunt
amplasate.



CONFORMAREA 
CU LEGISLATIA
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a. Acte de reglementare

Preocuparea permanentă pentru protejarea mediului şi conformarea cu
cerinţele legale şi alte cerinţe de mediu au dus la o bună colaborare cu
autorităţile şi părţile interesate în dezvoltarea durabilă a bazinelor 
hidrografice.

Un aspect important al conformării cu legislaţia este obţinerea şi
menţinerea autorizaţiilor de mediu, de gospodărire a apelor şi de
funcţionare în condiţii de siguranţă. 

Astfel, din totalul de 230 de obiective hidroenergetice care necesită
autorizaţii de mediu, la finele anului 2010 erau autorizate 224 de 
obiective, reprezentând peste 97% din total, termenele de valabilitate
fiind cuprinse între 2010 - 2020. Pentru toate celelalte obiective au fost
depuse documentaţii în vederea reînnoirii autorizaţiilor de mediu şi sunt
în proces de autorizare.

Evoluţia procesului 

de autorizare 2008 – 2010

b. Programe de conformare

Din cele 224 de autorizaţii de mediu în vigoare 3  sunt emise cu 
programe de conformare, obiectivele vizate aparţin sucursalelor Buzău
şi Porţile de Fier. Măsurile scadente au fost realizate la termen, iar cele
cu caracter permanent sunt în atenţia noastră. 
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c. Monitorizare 

Acţionăm într-un domeniu reglementat şi ne preocupă respectarea
condiţiilor din autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor ele vizând
direct protecţia mediului. 

Monitorizările efectuate pentru urmărirea comportării construcţiilor, 
pentru apă şi zgomot nu au indicat depăşiri în anul 2010 faţă de limitele

admisibile. Costul total al analizelor efectuate este de
23.346,61 lei. Au fost respectate debitele de servitute impuse
prin autorizare şi necesare conservării biodiversităţii aval de
barajele pe care le avem în administrare.

Respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe de mediu, a pro-
cedurilor, instrucţiunilor, planurilor şi regulamentelor interne,
ţinerea sub control a aspectelor de mediu, gestionarea
riscurilor, monitorizarea instalaţiilor, instruirea şi
conştientizarea angajaţilor privind responsabilităţile ce le revin
pentru protejarea mediului au făcut posibil ca anul 2010 să

decurgă fără nici o poluare accidentală.

d. Managementul deşeurilor

Procesul de producere a energiei electrice nu presupune generarea
sistematică de deşeuri: ele se produc aleator în special în cadrul 
procesului de mentenanţă. 

Minimizarea stocurilor, utilizarea judicioasă a resurselor, reutilizarea 
produselor/materialelor atunci când este posibil sunt doar câteva din
metodele de prevenire a producerii deşeurilor.

Direcţiile de acţiune pentru gestionarea eficientă a deşeurilor:
- informarea permanentă privind legislaţia aplicabilă;
- conştientizarea salariaţilor asupra responsabilităţilor 
ce le revin;
- încheierea şi urmărirea contractelor pentru valorificarea

sau eliminarea deşeurilor prin firme specializate;
- întocmirea şi raportarea la timp a evidenţei deşeurilor.

Lacul Tarniţa - colectare deşeuri



RESPONSABILITATE 
SOCIALA
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a.Proiecte derulate în comunitate 

Preocuparea permanentă pentru protejarea mediului, producerea de
energie electrică din resurse regenerabile, lipsa emisiilor şi impactul
socio-economic favorabil ne situează pe o poziţie avantajoasă pe plan
local şi naţional. Pe parcursul anului 2010 nu au existat sesizări sau
reclamaţii vizavi de activitatea desfăşurată de societatea noastră. 

Acţiuni derulate alături de comunitatea locală :
- Participarea la acţiunea de salubrizare “Let's do it Romania”

(25 septembrie 2010) - (sucursalele Cluj, Curtea de Argeş, Oradea,
Slatina, Râmnicu Vâlcea);

Oameni 

şi fapte

- Participarea la proiectul “Donati cartuse goale pentru
UNICEF, impreuna ii putem ajuta pe copii” (anul 2010) - 
(sucursala Slatina);
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- concurs de pictură şi desen “Apa - energie pură!”
desfăşurat cu ocazia Zilei Mondiale a Apei 
(SH Oradea - 20 martie 2010);

- concurs tematic ”Împreună învăţăm să respectăm,
să cunoaştem şi să protejăm mediul înconjurător!”
organizat cu ocazia „Zilei Internaţionale a Mediului”
(SH Oradea - 3 iunie 2010);

- acţiune de plantare a 60 de arbori, din care 45 de
pomi fructiferi la CHE Motru (SH TG Jiu).

Hidroelectrica susţine dezvoltarea diverselor
proiecte, atât prin participarea la dezbateri publice
privind impactul de mediu al acestora în calitate de
parte interesată, cât şi prin avizarea lor.
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Prezenţa reprezentanţilor Hidroelectrica la şedinţele comitetelor de
bazin hidrografic, ca membri de drept sau invitaţi, este o oportunitate
de a participa activ la elaborarea planurilor de management bazinal şi
de a aduce o contribuţie concretă la dezvoltarea durabilă a bazinelor
hidrografice. 

b.Colaborarea cu ONG-urile locale

Susţinerea acţiunilor de ecologizare, de conştientizare şi de
promovare a protecţiei naturii reprezintă pentru Hidroelectrica un 
alt mod de  implicare în viaţa locală.

- Colaborarea cu ONG Asociaţia Valea Cernei la o acţiune de
ecologizare - “Amprenta Ecologică”, pe lacul Prisaca (Herculane – 
SH Caransebeş);

- Susţinerea activităţilor desfăşurate de ONG Ecomoldavia cu
ocazia zilei Biodiversităţii (SH Bistriţa, 21 mai);
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c.Igienizarea oglinzii lacurilor

Cantităţile impresionate de deşeuri (în mod curent ambalaje din 
plastic) generate de turişti şi riverani, ineficienţa sau lipsa sistemelor
de colectare a deşeurilor duc la alterarea imaginii  lacurilor de 
acumulare.  

Ştim cu toţii ca Hidroelectrica nu este poluatorul ci doar “ beneficiarul”
efectelor acesteia.

Şi în anul 2010 Hidroelectrica a depus eforturi însemnate pentru 
reducerea efectelor poluării cauzate de riverani.  Suma cheltuită 
pentru colectarea acestor tipuri de deşeuri se ridică la peste 750.000
lei.

Deşeuri colectate 



BIODIVERSITATE
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Interesul crescut pentru dezvolarea reţelelor de arii protejate din
România a facut ca în ultimii 10 ani o mare parte a lacurilor de 
acumulare aflate în administrarea Hidroelectrica să fie declarate  arii

naturale protejate avifaunistic. Sucursalele care au în administrare
lacuri de acumulare – arii
protejate avifaunistic sunt :

Bistriţa, Curtea de Argeş,
Caransebeş, Porţile de Fier, 
Râmnicu Vâlcea, Slatina.

Activităţile de exploatare şi intreţinere a amenajărilor se derulează cu
consultarea custozilor şi în concordanţă cu cerinţele privind 
conservarea biodiversităţii, detaliate în regulamentele specifice
fiecărei arii protejate.

În anul 2010 s-a derulat procedura de obţinere a avizului/acordului de
mediu pentru investiţii hidro amplasate parţial în arii protejate,
pentru:

- Planul de amenajare a teritoriului zonal interjudeţean aferent
"Amenajării hidroenergetice a râului Olt pe sectorul Izbiceni-Dunăre.
Centrala Hidroelectrică Islaz"  – aviz de mediu

-  „Amenajarea hidroenergetică a râului Siret pe sector Cosmeşti
- Movileni - Amenajarea Hidroelectrică Cosmeşti “ - acord de mediu. 

Dezvoltarea investiţiei se face în paralel cu monitorizarea biodiversităţii
pentru arealul supus proiectului şi analiza indicatorilor de mediu
monitorizaţi din zona de influenţă a proiectului.



MANAGEMENTUL DE MEDIU
- COMPONENTA SMI -
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Direcţii de acţiune

Managementul de mediu este parte componentă a managementului
societăţii noastre. Ţelul  propus este de a ne asigura succesul economic
într-o manieră responsabilă faţă de mediu şi societatea civilă.

Prin politica stabilită, managementul la cel mai înalt nivel şi-a asumat
obiective pe termen scurt, mediu şi lung în scopul reducerii impacturilor
negative ale activităţii noastre asupra mediului şi a menţinerii efectelor
pozitive.

Alimentarea cu apă potabilă şi industrială, prevenirea
inundaţiilor, gestionarea perioadelor secetoase, irigaţiile, 
piscicultura, zonele de agrement, favorizarea dezvoltării 
economice a regiunilor în care sunt amplasate amenajările
hidroenergetice, dezvoltarea căilor de comunicaţie sunt câteva
din efectele benefice pe care Hidroelectrica le aduce în toate
regiunile ţării. 

Acumulare Tarniţa - priză apă potabilă

Astfel, in 2010 s-au efectuat:
- lucrări pentru prevenirea inundaţiilor  4.599.586,44 lei
- lucrări pentru combaterea efectelor inundaţiilor  1.576.768,46 lei

Există sisteme de avertizare-alarmare în toate amplasamentele în care
Hidroelectrica îşi desfăşoară activitatea, ele sunt testate periodic în 
colaborare cu factorii locali: inspectoratele pentru situaţii de urgenţă,
administraţia locală, agenţii economici. 
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Situaţii de urgenţă

Suntem conştienţi că există un pericol de a polua apa în aval de 
obiectivele hidroenergetice, motiv pentru care investim în prevenirea
poluării şi preîntâmpinarea apariţiei unor astfel de situaţii:

- achiziţionare de materiale absorbante pentru 
completarea stocurilor existente la fiecare punct de
lucru - peste 106.000 lei;

- simulări pentru testarea capacităţii de răspuns în caz de
poluări accidentale.

Hidroelectrica se concentrează pe managementul durabil prin utilizarea
eficentă a resurselor naturale, prevenirea poluării, reducerea impactului
asupra mediului înconjurător.

În cifre, efortul depus este de 76.263.479,48 lei, fiind
concretizat în lucrări de prevenire a poluării şi a apariţiei
situaţiilor de urgenţă, protejarea factorilor de mediu,
gestionarea deşeurilor, efectuarea analizelor de 
laborator, managementul ariilor protejate, instruirea
angajaţilor şi comunicarea cu autorităţile şi factorii
interesaţi.

Cel mai preţios activ al societăţii noastre este omul. Un
accent deosebit se pune pe formarea personalului, pe instruirea
periodică şi creşterea nivelului de conştientizare.
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Certificare şi audit

Managementul de mediu, ca parte componentă a sistemului de
management integrat, este certificat încă din anul 2004 în conformitate
cu cerinţele standardului ISO 14001: 2004 . 

Preocuparea noastră este de a utiliza toate instrumentele pe care acest
sistem ni le oferă pentru a ne îmbunătăţi performanţa de mediu.

În anul 2010 a avut loc primul audit de supraveghere după recertificarea
Sistemului de Management Integrat din anul 2009.  Auditul s-a desfăşurat
în luna iunie şi a cuprins sucursalele Caransebeş şi Sebeş şi Executivul
Societăţii. 

Ca în fiecare an auditul s-a încheiat la executivul societăţii cu un Raport
de audit care a inclus  7 domenii de îmbunătăţire, 0 neconformităţi şi 0
observaţii. 

Recomandările făcute în urma auditului de supraveghere nr. 1 au fost
analizate împreună cu sucursalele şi vor fi implementate până la auditul
de supraveghere nr. 2 din 2011.  



PERSPECTIVE
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În prezent energia hidro este cea mai importantă dintre opţiunile de
energie curată, fezabilă din punct de vedere tehnico – economic şi
care poate aduce beneficii conexe pentru: utilizarea durabilă a
resurselor de apă, a turismului, a infrastructurii şi a serviciilor în zonele
respective. 

Amenajarea potenţialului hidro din România constituie o 
provocare pentru economia naţională şi este o preocupare
permanentă a societăţii noastre.

În prezent sunt în execuţie mai multe obiective hidroenergetice ges-
tionate de sucursalele: Bistriţa, Buzău, Caransebeş, Cluj, Haţeg, Sibiu,
Slatina şi Târgu Jiu.

În cadrul programului viitor se evidenţiază prin amploare şi importanţă
tehnică deosebită, centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj
Tarniţa – Lăpuşteşti de 1000 MW şi hidrocentrala Islaz, pe râul Olt.

Sunt proiecte de importanţă naţională, cu rol activ, decisiv pe piaţa de
energie electrică din România şi nu numai. Impactul pozitiv al acestui
proiect se va reflecta şi în exportul de energie electrică şi de servicii de
sistem.

Cu o strategie cuprinzând valori şi
credinţe împărtăşite de toţi angajaţii,
Hidroelectrica va putea duce la
îndeplinire obiectivele îndrăzneţe pe
care şi le-a propus având în centrul
atenţiei conceptele de eco-eficienţă
şi dezvoltare durabilă.

Percepem mediul înconjurător ca un
bun de preţ care trebuie ocrotit şi
conservat în beneficiul nostru, dar şi
al generaţiilor viitoare.



RAPORT DE MEDIU 2010   -    23

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

SEDIU CENTRAL HIDROELECTRICA BUCURESTI
Str. Constantin Nacu, nr. 3
020995 Bucuresti, sector 2

Tel.: +40 213 032500; Fax: +40 213 032564
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