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În actualul context mondial, în care energia este principalul motor al dezvoltării economice 
şi sociale, diversificarea surselor de energie și creșterea eficienței energetice au devenit 
principalii piloni în implementarea conceptului de dezvoltare durabilă. 

La nivel naţional obiectivul general al strategiei sectorului energetic prevede satisfacerea 
necesarului de energie în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare, cu respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 

Hidroelectrica şi-a propus atingerea acestui obiectiv prin implementarea unui nou concept 
managerial al companiei ce are la bază principiile dezvoltării durabile, respectiv abordarea 
integrativă a activităților desfăşurarate şi viziunea de lungă durată asupra dezvoltării, prin 
permanenta orientare spre calitate, inovație și inițiativă şi prin asumarea unei atitudini 
responsabile față de mediu. 

2011 – 2014 a fost pentru Hidroelectrica o perioada marcată de dificultăți - prin secete 

prelungite şi lipsă de lichidități, de provocări - prin intrarea în insolvență, şi de transformări 

- prin tranziţia de la o companie aflată intr-o dificultate temporară, la o companie eficientă 

şi profitabilă. 

Totodată, în perioada 2011 – 2014, Hidroelectrica şi-a consolidat poziția de lider în 

producția de energie electrică şi de principal furnizor de servicii tehnologice necesare în 

Sistemul Energetic Naţional, ajungând în anul 2014 la o cotă de piaţă de 28,46%. 
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Hidroelectrica – energie verde 
 

Înfiinţată în anul 2000, Hidroelectrica este principalul producător și furnizor de energie electrică și servicii 
tehnologice de sistem, din resurse hidroenergetice din România, cu o producţie de energie electrică realizată 
în anul hidrologic mediu de peste 17 TWh. 

Din punct de vedere organizatoric, în anul 2011, Hidroelectrica SA, cu sediul principal în Bucuresti, avea în 
componenţă 13 sedii secundare cu statut de sucursale fără personalitate juridică. Ca urmare a unui amplu 
proces de restructurare a societății, în anul 2013, Hidroelectrica s-a reorganizat în 7 sucursale: SH Bistriţa, SH 
Curtea de Argeş, SH Cluj, SH Haţeg, SH Porţile de Fier, SH Râmnicu Vâlcea și SH Sebeş. 

Producția anuală de energie electrică în centralele hidroelectrice este puternic influențată de condițiile 
hidrologice ale fiecărui an în parte. Astfel, în perioada 2011 – 2012, pe fondul  unei secete servere și 
prelungite, producția de energie electrică a scăzut foarte mult, înregistrându-se în anul 2012 chiar un mimin 
istoric de 12,065 TWh.  

Producția de energie electrică a Hidroelectrica în perioada 2011 – 2014 este redată în figura de mai jos: 

 

În conformitate cu prevederile legislative în vigoare la începutul anului 2011, Hidroelectrica beneficia de 
schema de sprijin prin certificate verzi pentru un număr de 10 unităţi din administrarea Hidroelectrica. 
Energia livrată de aceste unități de producere a condus la obținerea unui număr de 35.424 de certificate 
verzi. 

Cu începere din luna decembrie 2011 a intrat în vigoare o nouă schemă de sprijin pentru producătorii din SRE 
pe baza Legii nr. 220/2008 - pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regerenarabile de energie, cu modificările și completările ulterioare. 

Cu această ocazie un număr de 123 centrale (cu puteri instalate de până la 10 MW inclusiv) din administrarea 
Hidroelectrica SA au primit acreditarea pentru noua schemă de sprijin. Energia livrată în luna decembrie 2011 
de aceste 123 de centrale a condus la obținerea unui număr de 8.051 certificate verzi. 
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În concluzie în anul 2011 Hidroelectrica SA a obținut un număr total de 43.475. 

In anii 2012 şi 2013, în lista unităților acreditate pentru a beneficia de schema de sprijin prin certificate verzi 
au fost introduse 124 de centrale din administrarea Hidroelectrica. Astfel Hidroelecrica a obținut un număr 
de 219.938 certificate verzi pentru o energie livrată în sistem de  287.780,141 MWh (în 2012) respectiv 
293.920 certificate verzi pentru o energie livrată în sistem de 406.715,587 MWh (în 2013). Un număr de 
14.033 certificate verzi, aferente anului 2013, au fost amânate conform Ordinului ANRE nr. 56/2013. 

La începutul anului 2014 erau acreditate 104 centrale. Urmare a terminării perioadei de acreditare şi a 
înstrăinărilor din patrimoniul Hidroelectrica, la sfârşitul anului 2014 numărul acestora a scăzut la 21. Numărul 
de certificate verzi obținute în anul 2014 fiind de 293.920 pentru o energie electrică livrată în sistem de 
437.899,944 MWh. Un număr de 45.791 certificate verzi, aferente anului 2014, au fost amânate conform 
Ordinului ANRE nr. 56/2013. 

 

 
 

În vederea informării clienţilor săi, existenţi sau potenţiali asupra contribuţiei fiecărei surse de energie 
primară la producerea energiei şi în conformitate cu prevederile ANRE, Hidroelectrica a făcut public eticheta 
energiei electrice furnizate în anul precedent. 

Eticheta energiei electrice conţine următoarele informatii:  

 contribuţia fiecărei surse primare de energie la acoperirea achiziţiei de energie electrică a furnizorului  
 nivelul emisiilor specifice CO2 şi deşeurile radioactive aferente energiei electrice pe care o furnizează  
 comparaţia datelor de mai sus cu valorile medii la nivel naţional. 
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Managementul de mediu  
Politica de mediu și obiectivele generale  

Plecând de la definirea misiunii, viziunii şi valorilor sale, Hidroelectrica şi-a stabilit ca obiectiv strategic 
creşterea valorii companiei prin optimizarea funcţionării capacităţilor de producţie și a controlului 
operaţional, investiţii rentabile și extindere la nivel regional, utilizând resursele într-o manieră responsabilă și 
eficientă și acționând pentru prevenirea și reducerea impactului asupra mediului înconjurător. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv strategic, atingerea unor standarde de performanță la nivelul 
exigențelor internaționale privind protecția mediului a constituit o etapă importantă de dezvoltare a 
sistemului de management de mediu existent în Hidroelectrica care a avut stabilite următoarele direcții de 
acțiune:  

• creşterea responsabilității față de mediu prin implicarea directă, instruirea și perfecționarea 
continuă în domeniul protecției mediului a întregului personal; 

• prevenirea și combaterea poluării apei și solului, prin măsuri legate de exploatarea și întreţinerea 
echipamentelor, într-o primă etapă și prin modificări tehnologice în perspectivă; 

• aplicarea unor soluţii compatibile cu mediul în cadrul lucrărilor de noi investiții, modernizări, 
retehnologizări și refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor; 

• managementul eficient al deşeurilor rezultate din activitatea proprie; 
• inițierea și dezvoltarea de parteneriate, cu toți factorii preocupați de protecția mediului; 
• îmbunătățirea comunicării cu publicul prin creşterea transparenţei și incurajarea dialogului. 
• imbunatăţirea continuă a sistemului de management de mediu, parte a sistemului de 

management integrat al Hidroelectrica. 
 

Aspecte de mediu 

În cadrul sistemului de management de mediu, au fost identificate aspectele de mediu, asociate impacturile 
posibile, evaluate și stabilite aspectele semnificative de mediu care au fost monitorizate în permanenţă. 
Criteriile de indentificare şi modul de documentare a fost stabilit unitar la nivelul Hidroelectrica. Lista 
aspctelor de mediu semnificative este disponibilă tuturor angajaţilor, iar responsabilităţile pentru ţinerea 
acestora sub control sunt definite prin fişe de post, decizii, proceduri, instrucţiuni și dispoziţii directe. 
Principalul aspect de mediu cu impact semnificativ asociat activităţii curente din cadrul Hidroelectrica este 
posibila poluarea cu ulei a apei atât prin impactul local dar mai ales prin amploarea pe care poate să o aibă. 
Adesea, în aval de centralele administrate de Hidroelectrica există zone sau puncte cheie, cum ar fi 
alimentările cu apă potabilă și industrială a comunităților locale, păstrăvării sau alte utililități. În cazul unei 
poluări majore a apei cu ulei aceste folosințe de apă ar fi puternic afectate. 
Din acest motiv eforturile de ţinere sub control a poluării apei în perioada 2011 – 2014 au fost susţinute și 
continue prin: 

- Achiziţionarea și dotarea cu materiale absorbante a tuturor punctelor de lucru potenţial 
poluatoare; 

- Crearea și menţinerea unui stoc de siguranţă pentru materiale absorbante necesar atât pentru 
prevenire în activitatea curentă cât și pentru intervenție în caz de poluare accidentală; 

- Elaborarea și actualizarea Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ale apei 
pentru bazinele hidrografice în care sunt amplasate obiectivele hidroenergetice; 

- Instruirea angajaţilor atât teoretică cât și prin exerciții practice pentru testarea capacităţii de 
răspuns în caz de poluare a apei. 
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Un alt aspect de mediu semnificativ 
este poluarea generată de terţi în 
amplasamentele Hidroelectrica 
prin abandonarea deşeurilor pe 
maluri şi lacuri.  Acest aspect, deşi 
nu este generat de activitatea 
noastră, este un aspect de mediu 
semnificativ, deoarece pe lângă 
impactul negativ din punct de 
vedere vizual  şi de poluare a 
solului și apei, acesta aduce 
prejudicii societății noastre şi 
împiedică, în anumite situaţii, 
funcţionarea hidrocentralelor în 
condiții optime. 
 
Eforturile Hidroelectrica de 
colectare şi eliminare a acestor 
deşeuri sunt extrem de costisitoare iar acțiunile de montare panouri de atenționare şi de conştientizare a 
populație nu se dovedesc a fi eficiente în diminuarea impactului acestui aspect de mediu. Hidroelectrica nu 
are pârghiile legale pentru a aplica măsuri coercitive acestor poluatori. 
 

 

Cerințe legale şi alte cerinte   

Obținerea actelor de reglementare în domeniul mediului 

Respectarea cadrului legal, a cerințelor standardelor internaționale dar și a reglementărilor  interne, 
responsabilitatea față de mediul înconjurător şi faţă de comunităţile locale sunt doar o parte din valorile 
adoptate și constituie principii prin care Hidroelectrica este guvernată.   
În acest context, specialiștii de mediu din Hidroelectrica au solicitat, obținut și menținut actele de 

reglementare necesare și totodată au monitorizat permanent valabilitatea acestora. 

Din graficul următor rezultă performanța atinsă în anul 2014 cu privire la stadiul obținerii și reînnoirii 

autorizatiilor de mediu.  
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Numărul diferit de la an la an al obiectivelor hidroenergetice care necesită autorizare din punct de vedere al 
protecției mediului se datorează punerii în funcțiune de noi obiective hidroenergetice și vânzării de 
microhidrocentrale din patrimoniul societății.  
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Obligații de mediu obținute pentru vanzare active 

Autorizațiile de mediu emise de autoritățile competente pentru obiectivele hidroenergetice ale 
Hidroelectrica, valabile în perioada 2011 – 2014 nu sunt însoțite de programe de conformare. 

In perioada 2011 - 2014  s-au făcut demersurile necesare, în conformitate cu cerințele legale în vigoare, în 
scopul obținerii acordurilor și avizelor de mediu pentru obiectivele de investiții hidroenergetice CHE Cosmeşti 
şi MHC Movileni (SH Bistrița) precum şi pentru lucrarea de retehnologizare care va avea loc la CHE Stejaru (SH 
Bistrița). 

O parte din obiectivele existente și din lucrările de investiţii aflate în derulare, se situează în arii protejate de 
interes naţional sau judeţean, ceea ce uneori înseamnă impunerea unor restricţii stabilite de administrațiile 
ariilor, în special  prin stabilirea unor cerințe privind executarea lucrărilor de execuție sau de intervenție, 
respectiv obținerea avizelor emise de administratorii ariilori protejate.  

Fluctuația numărului de avize a depins de numărul de lucrări de mentenanța realizate la instalațiile și 
construcțiile Hidroelectrica aflate în arealul ariilor protejate. Se observa o diminuare a acestora în anul 2013, 
an în care datorită insolvenței s-au redus drastic lucrările de mentenanță. 
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Politica  

Hidroelectrica în acestă perioadă de a păstra în administrare doar capacităţile de producţie mari și profitabile, 

a presupus vânzarea unor active precum: microhidrocentrale, clădiri și terenuri pentru care a fost necesară 

obținerea obligațiilor de mediu.  

Monitorizare:  

Hidroelectrica acţionează într-un domeniu reglementat şi este preocupată de respectarea condiţiilor impuse 
și încadrarea în parametrii de funcționare stabiliți de autorități prin autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a 
apelor, aceste cerințe vizând direct protecţia mediului înconjurător. 

Monitorizarea cerințelor din actele de reglementare de mediu presupune planificare și alocare de resurse în 
special pentru realizarea analizelor de laborator și măsurătorilor necesare pentru determinarea 
caracteristicilor/parametrilor de calitate privind factorii de mediu şi anume: 

 Monitorizarea emisiilor în apele uzate menajere evacuate de la obiectivele hidroenergetice; 

 Analiza calității apei uzinate; 

 Măsurători de zgomot la limita proprietății; 

 Analiza indicatorilor fizico-chimici si biologici a apei din lacuri. 

În perioada 2011-2014, singura depășire a limitelor admise, a fost depăşirea nivelulului de bifenilpoliclorurat 
cu 3,38 ppm la transformatorul de 110 KV din stația electrică a CHE Clocotiş. Soluția este eliminarea și 
decontaminarea printr-o firmă specializată, la sfârşitul ciclului de viață a transformatorului. În prezent, 
transformatorul este în funcţiune și nu există pierderi de ulei care să producă poluare. 

La unele obiective hidroenergetice, pe baza monitorizărilor anterioare care au demonstrat că nu există 
depăşiri  și ca factorii de mediu nu au fost poluați, la reautorizarea acestora, autoritățile de mediu au 
renunțat la stabilirea cerințelor de automonitorizare a calității apelor uzinate şi a nivelului de zgomot. 

Cheltuielile efectuate cu monitorizarea factorilor de mediu, acerințelor din actele de reglementare în 
perioada 2011 – 2014 sunt de 109.435,26 lei.  
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Alte condiții impuse prin autorizațiile de mediu se referă la asigurarea debitelor de servitute atât  pentru 
menținerea condițiilor de viață ale ecosistemelor acvatice existente precum și pentru asigurarea debitului 
necesar utilizatorilor de apă din aval. Valorile stabilite prin autorizațiile de mediu au fost respectate iar 
energia pierdută pentru asigurarea acestora este redată în graficul următor: 

 

 

Lucrări efectuate  

Preocuparea pentru protecția mediului înconjurător, focalizată în special pe prevenire și   ținerea sub control 
sau diminuarea impacturilor de mediu asociate aspectelor de mediu, este prezentă atât în activitățile curente 
de operare zilnică cât şi în lucrările de mentenanță şi investiții. 

Operarea zilnică a instalațiilor hidroenergetice se realizează respectând condițiile impuse în regulamentele de 
exploatare şi în autorizațiile de protecția mediului referitoare la nivelele în lacuri, asigurarea debitelor de 
servitute, colectarea selectivă şi valorificare/eliminarea deşeurilor, efectuarea de analize de laborator privind 
calitatea apei uzate etc.  

Deşi principalul scop al lucrărilor de mentenanță, de modernizare și dezvoltare este asigurarea funcționării în 
condiții de siguranță a instalațiilor hidroenergetice, asigurarea unui spor de putere instalată și creşterea 
randamentului hidroagregatelor, multe dintre acestea includ şi o componentă de protecție a mediului. Aceste 
tipuri de lucrări pot fi încadrate în următoarele categorii principale:  

 

 

 

 

 

120.000

125.000

130.000

135.000

140.000

145.000

150.000

155.000

2011
2012

2013
2014

141.328 

147.938 

153.761 

132.016 

Energie pierduta pentru debite de servitute (MWh) 



12 
 

 

 

- Lucrările de protecţie a terenurilor, de combatere a eroziunilor şi a alunecărilor de maluri: se 
concretizează prin lucrări de reparatii la canalele de fugă, la diguri, la rigolele de scurgere ape 
pluviale pentru combaterea eroziunii malurilor și taluzelor, lucrări de regularizare a albiilor, 
lucrări de refacere a zidurilor de sprijin în aval de baraje.  

- Lucrările de protecţie împotriva inundaţiilor  se concretizează prin lucrări de decolmatare a 
canalelor, contracanalelor, rigolelor; lucrări de remediere/revizie la stavilele şi maşinile de curăţat 
grătare; lucrări la aducţiuni, la bazinele de compensare, la vanele de golire, la grinda de deviere a 
plutitorilor.  
Exemple: În 2011, datorită viiturilor din anii precedenți, conducta de fugă a CHEMP Lopătari, jud.  
a fost dezgolită datorită eroziunii malului şi a protecţiei de apărare a conductei. Pentru a 
preîntâmpina distrugerea conductei de fugă prin subspălarea tuburilor de beton şi implicit 
inundarea zonelor învecinate a fost necesară realizarea protecţiei acesteia. Totodată conducta de 
aducţiune de la CHE Lopătari s-a spart în două zone şi au apărut exfiltraţii puternice care puneau 
în pericol gospodăriile şi terenurile învecinate necesitând realizarea lucrării de reparație a acestei. 

- Lucrările de îndepărtare a efectelor inundaţiilor  se concretizează în lucrări de refacere a 
drumurilor de acces deteriorate de inundaţii, refacere a protecţiilor aducţiunilor, refacere a 
canale de fugă etc. 
Exemple: Datorită debitelor mari de pe râul Buzău în luna mai 2012, au apărut 3 zone erodate pe 
o lungime de cca. 700 m, pe digul mal stâng al râului Buzău, protecţie zona Simileasca şi digul de 
protecţie regularizare râu Slănic, situaţie care a pus în pericol terenurile adiacente, aparţinând 
comunei Marăcineni. S-a executat un prism de protecţie din prefabricate din beton. 
În 2014, s-a executat o lucrare de reparație a canalului de fugă de la CHE Merişani pe o lungime 
de cca 200 m, care a fost deteriorat în urma viiturii din perioada 04-05.05.2014, prin inundarea 
zonei din stânga canalului de fuga, când a fost rupt digul mal stâng al canalului.  
În 2011 s-au realizat lucări de amenajare torenți  în zona captării Izvorul Muntelui.  

- Acțiuni de prevenirea poluării şi epurarea apei – se concretizează în lucrări de refacere a 
etanşărilor la instalațiile hidroenergetice sau în alte lucrări de mentenanţă privind prevenirea 
pierderilor de ulei, igienizarea luciului de apă, lucrări de întreținere şi modernizare a stațiilor de 
epurare apă uzată.  
 
 
 
 

Exemplu: Lucrări de protecție maluri realizate la acumularea Taşca, judeţul Neamţ 



13 
 

 
Exemple:  
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.  

 
 
 

- Lucrările de ameliorare a peisajului se contretizează prin acțiuni de curățare a vegetației pe de 
coronament şi taluze, de eliminare a instalațiilor dezafectate, de reamenajare a clădirilor, 
realizare şi întreţinere spații verzi şi împrejmuiri. 

Din punct de vedere al costurilor alocate ponderile acestora din totalul de cheltuieli efectuate pentru 
protecția mediului pentru perioada 2011 -2014 este ilustrată în figura de mai jos. 
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La ”Alte cheltuieli” s-au inclus costurile pentru obţinerea/reînoirea actelor de reglementare, studii de mediu, 
monitorizarea factorilor de mediu, lucrări de prevenirea poluării solului şi aerului, parteneriate cu părțile 
interesate precum şi instruirea personalului. 

Ţinerea sub control a aspectelor de mediu precum şi asigurarea respectării cerințelor de protecția mediului 
pentru lucrările executate de terți în amplasamanetele Hidroelectrica, se realizează din etapa de proiectare 
prin includerea de cerințe specifice de protecția mediului în studiile de fezabilitate, caietele de sarcini şi 
proiectele tehnice, iar pentru perioada de execuție se încheie convenții de protecția mediului în care se 
specifică obligațiile ce revin fiecărei parți referitor la respectarea cerințelor de protecția mediului.  

 

Managementul deşeurilor:  

Îmbunatățirea managementului deşeurilor rezultate din actvitatea proprie prin colectarea, valorificarea sau 
eliminarea acestora utilizând cele mai bune tehnici, cu respectarea ierarhiei deșeurilor, având totodată în 
vedere prioritățile economice, este una din direcțiile de acțiune stabilite în politica de mediu a Hidroelectrica. 

Hidroielectrica se confruntă cu situația gestionării a două mari categorii de deşeuri, în funcție de sursa de 
generare a acestora, respectiv: 

- Deşeuri generate prin desfăşurarea activităților proprii; 
- Deşeuri generate de comunitătile locale şi de turişti prin depozitarea necontrolată a acestora pe 

malurile râurilor şi lacurilor. 

Pentru eficientizarea gestionării deşeurilor generate în cadrul procesului de producere al energiei electrice 
atât în mod sistematic (deşeuri menajere, hârtie, plastic) cât și în mod aleator în funcţie de lucrările de 
mentenanţă (ulei, metale feroase şi neferoase, echipamente electrice şi electronice, etc.), se realizează: 

 informarea permanentă privind legislaţia aplicabilă şi de conştientizarea salariaţilor asupra 
responsabilităţilor ce le revin; 

 respectarea cerinţelor legale în domeniu şi monitorizarea implementării acestora în cadrul societăţii; 
 încheierea și urmărirea contractelor pentru valorificarea/eliminarea deşeurilor prin firme 

specializate; 
 întocmirea şi raportarea la timp a evidenţei deşeurilor. 

Costurile totale pentru colectarea, transportul şi eliminarea ambelor categorii de deşeuri, manționate mai 
sus, pentru perioada 2011 – 2014 s-au ridicat la valoarea de 8,1 mil lei fiind repartizate astfel: 
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Încasările din vânzarea deşeurilor valorificabile au avut cele mai mari valori in perioada 2011-2012 ajungand 
cumulat la suma de 6,6 milioane lei. In anul 2013 a fost luata decizia de vanzare centralizata  a acestor 
deseuri prin bursa de marfuri, proces care necesita un timp mai indelungat pentru finalizare.  
 

Pregătirea pentru situații de urgență:  

Gestionarea eficace a situațiilor de urgență presupune identificarea punctelor critice și instalațiile sau 
echipamentele care pot genera eventuale poluări ale factorilor de mediu, elaborarea de planuri de prevenire 
şi combatere a poluării accidentale, asigurarea de materiale specifice pentru intervenție şi instruirea 
personalului pentru punerea în aplicare a acestor planuri. 

Pentru situațiile de poluare accidentală a apei, în conformitate cu prevederile Ordinului MAPDPP nr. 
278/1997 și a Ordinului MAI/MMAP 192/1422/2012, s-au elaborat Planurile de prevenire și combatere a 
poluărilor accidentale ale apei pentru toate obiectivele hidroenergetice aflate în administrarea 
Hidroelectrica.  

La nivelul fiecărei sucursale s-au elaborat scenarii de situații de urgență complexe care includ în afară de 
componentele de protecția mediului și componente de apărare împotriva incendiilor, protecție civilă, 
securitate şi sănătate în muncă precum. Acestea sunt utilizate pentru instruire, simularea unor evenimente și 
modul de intervenție pentru testarea capacității de răspuns a personalului. 
Obiectivele exerciţiilor practice efectuate de personal au fost: 

o Testarea capacităţii de răspuns a personalului propriu privind modul de acţionare în cazul 
producerii unor situaţii de urgenţă; 

o Verificarea eficienţei modului de comunicare în situaţii de urgenţă; 
o Verificarea existenţei, dimensionării şi accesibilităţii bazei materiale pentru intervenţii în caz 

de situaţii de urgenţă; 
o Identificarea de oportunităţi de îmbunătăţire a capacităţii de răspuns în cazul situaţiilor de 

urgenţă. 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Simulare realizată la CHE Herculane – 2012 – 

pentru situația apariție unei poluări acidentale 

ale apei cu produse petroliere în aval de 

centrală 
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După fiecare exerciţiu, au loc analize privind modul în care a decurs acţiunea de intervenţie şi cum a răspuns 
personalul de intervenţie, dacă au acționat corect, cu responsabilitate şi au realizat izolarea, limitarea sau 
combatearea poluării de aşa manieră încât să nu aibă efecte negative în aval. Concluziile rezultate în urma 
exercițiilor realizate relevă faptul că personalul  este bine pregătit, aplică măsurile necesare diminuării pe cât 
posibil a efectelor care pot fi cauzate de o eventuală situație de urgență.  

Pe perioada analizată la obiectivele Hidroelectrica au fost organizate și desfășurate un număr de 345 de 
simulări a unor situații de urgență complexe.     

 

 
  

Evenimente de mediu  

În perioada 2011 – 2014 la nivelul întregii societăți nu s-au înregistrat poluări ale mediului având ca sursă 
instalațiile proprii. 

Au fost însă înregistrate mai multe evenimente de mediu în aproprierea obiectivelor hidroenergetice care au 
fost generate de: 

- fenomene naturale precum: incendii de vegetație, alunecări de teren, viituri, inundaţii etc.; 
- depozitări  necontrolate de deşeuri; 
- abandonarea de către persoane fizice sau juridice în apele de suprafață, a unor substanțe poluante 

de tipul: produse petroliere, dejecții animaliere și  produse chimice.  

În astfel de  cazuri personalul Hidroelectrica a anunțat autorițățile competente în domeniu și în funcție de 
situația existentă a intervenit pentru limitarea efectelor și combaterea poluării prin îndepărtarea 
substanțelor poluante. 
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Câteva exemple:  

 În data de 25.06.2013, ca urmare a 
precipitațiilor abundente a avut loc o viitură 
puternică în bazinul Râului Cumpăna care a 
antrenat o cantitate imensă de material 
lemnos de pe versanți sau din depozitele 
temporare ale firmelor forestiere de 
exploatare. S-a solicitat intervenția 
Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi 
Vânătoare Ploieşti pentru a obliga firmele 
raspunzătoare să curețe și să degajeze valea 
Râului Cumpăniţa. 

 În data de 22.10.2013 s-a produs o poluare 
masivă cu păcură datorată activității unui agent 
comercial din zonă. Poluarea s-a extins pe apoximativ 30 km din Râul Târgului şi a afectat acumularea 
Apa Sărată din componența UHE Câmpulung. Pe lângă personalul propriu al uzinei, care a intervenit 
cu materialele absorbante din dotare (baraj, perne și batiste absorbante), pentru limitarea și 
eliminarea undei de poluare au intervenit ISU Argeș și ABA Argeș-Vedea cu personal și materiale 
specifice. 

 In data de 17.03.2013 s-a înregistrat o poluare  cu produse petroliere în zona amonte CHE Porțile de 
Fier I. Au fost anunțate autoritățile, care însă nu au putut identifica sursa de poluare și implicit nici 
poluatorul. Personalul operativ al CHE Porțile de Fier I si personalul S.G.A. Mehedinti  a actionat 
foarte rapid si cu profesionalism, cu   material absorbant biodegradabil care a fost imprăştiat pe toată 
suprafaţa luciului de apă unde era prezent produs petrolier.  Sursa de poluare nu a fost identificată, 
rămânând ca autoritățile abilitate în domeniul mediului să găsească şi să identifice poluatorul, 
prelevându-se în acest sens şi probe de apa cu agent poluant. 

 

Evaluarea conformării cu cerințele legale 

Respectarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe de mediu (procedurilor, instrucţiunilor, planurilor și 
regulamentelor interne), ţinerea sub control a aspectelor de mediu, gestionarea riscurilor, monitorizarea 
instalaţiilor, instruirea și conştientizarea angajaţilor privind responsabilităţile ce le revin pentru protejarea 
mediului au fost verificate prin controale interne efectuate de specialiştii de Protecția Mediului şi prin 
controale externe ale Gărzii Naționale de Mediu. 

În perioada 2011 – 2014 s-au realizat 500 de controale interne și 429 controale externe efectuate de 
autoritățiile locale şi centrale în domeniul protecției mediului. 
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Din rapoartele de inspecţie sau notele de constatare încheiate de reprezentanții autorităților competente, 
rezultă că principalele aspecte verificate au fost: 

• Conformarea cu cerințele din autorizațiile de mediu; 
• Evidența gestiunii deşeurilor (modul de colectare a deşeurilor, evidența deşeurilor,  respectarea 
cerințelor din autorizațiile de mediu etc.) ; 
• Ţinerea sub control a aspectelor semnificative de mediu ; 
• Evenimente de mediu, gestionarea uleiurilor etc; 
• Depunerile de deşeuri de catre riverani pe terenurile aparținând Hidroelectrica; 
• Deversări ape uzate în canalele şi contracanale; 
• Verificarea modului în care a fost instruit personalul la locul de muncă pe linie de protecție a 
mediului  şi consemnarea acestuia. 

Din totalul de 532 de măsurile dispuse s-au implementat 462 de măsuri, celelalte măsuri dispuse de 
autorittățile de control având  caracter permanent. 
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Măsurile stabilite în controalele externe și interne efectuate, au fost de regulă măsuri preventive, care au 
condus la un proces continuu de îmbunătăţire a activităţilor defăşurate. Concluziile rezultate din 
monitorizarea implementării acestora și evaluarea gradului de conformare cu cerințele legale la nivelul 
societății confirmă în perioada 2011-2014 un grad de conformare foarte bun care variază între 92% şi 98%.  

 

Comunicarea internă:  

 „Comunicarea de mediu” este parte integrantă a comunicării organizaţionale care permite circularea 
informaţiilor, atât intern cât şi extern, pentru a sprijini implementarea politicii de mediu în scopul atingerii 
obiectivelor propuse şi îmbunătăţirii continue a performanţei de mediu.  

Comunicarea internă este pârghia prin care Hidroelectrica motivează propria forţă de muncă în asumarea 
unei atitudini responsabile faţă de mediu prin permanenta informare asupra problemelor de mediu cu care 
se confruntă organizaţia şi un program susţinut de instruire. 

Evoluţia infrastructurii pe care o deţinem prin extinderea reţelei de calculatoare la majoritatea punctelor de 
lucru şi asigurarea legăturilor telefonice permit îmbunătăţirea continuă a comunicării interne prin 
actualizarea permanentă a paginii de intranet a societății cu informaţii de interes pentru toţi şi extinderea 
metodei de lucru prin videoconferinţă. 

Respectând tendința de informatizare a căilor de comunicare şi de diminuare a suportului de hârtie utilizat, 
emailul  a devenit un mijloc oficial de comunicare. 
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Audit intern  

Realizarea auditurilor interne urmăreşte evaluarea cerințelor pentru toate activitățiile/procesele desfășurate 
pe toate cele trei componente, respectiv calitate, mediu şi securitate şi sănătate în muncă.  

În perioada 2011 -2014 au fost efectuate 1075 de audituri interne combinate, identificându-se un total de 
173 acțiuni corective, 81 acțiuni preventive şi 1726 de recomandări de îmbunătățire, care se referă la toate 
cele trei componente ale Sistemului de management integrat.  

Acţiunile preventive, corective și de îmbunătăţire specifice protecției  mediului  au vizat o mai bună corelare a 
legislației de mediu cu activitatea desfăşurată, în special în activitatea de exploatare.  

 

Dintre acestea menționăm câteva recomandări de îmbunătățire relevante: 

- Stabilirea unei soluţii pentru realizarea unui sistem de ancorare a barajelor 
permanente/absorbante în caz de poluare accidentală - Secția Exploatare Someş Amonte 
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- Analiza uleiurilor din gospodariile de ulei pentru verificarea calității acestuia înainte de a fi 
introdus în instalații 

- Disponibilitatea fişelor cu date  de securitate a substanțelor periculoase folosite în instalații şi 
instruirea suplimentare privind utilizarea acestora 

- Actualizarea planului de management al deşeurilor cu includerea tuturor tipuri de deşeuri 
rezultate din activitatea noastra 

- Actualizarea Planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale ale apei în 
conformitate cu schimbările organizatorice efectuate. 

 

Certificarea sistemului de management de mediu  

Hidroelectrica a fost printre primele societăţi din domeniul energetic care a înţeles necesitatea implementării 
unui sistem de management în domeniul protecției mediului, astfel încât în anul 2002 s-a realizat proiectarea 
şi implementarea  sistemului de management de mediu. 

Pasul firesc de integrare a sistemelor de management de mediu şi de calitate s-a finalizat prin certificarea în 
2004, de către Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC), a Sistemului de Management Integrat 
calitate – mediu, în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001 şi ISO 14001. Hidroelectrica a devenit 
astfel primul producător de energie electrică din România care avea implementat şi certificat un sistem de 
management integrat calitate – mediu. 

Devenind un lider în domeniul energetic, Hidroelectrica a dorit să demonstreze că activitatea sa se realizează 
nu numai ținând cont de calitate, siguranţă în exploatare și protecţia mediului ci şi de responsabilitatea sa 
faţă de angajaţi ceea ce a condus la proiectarea, implementarea și certificarea Sistemului de Management 
Integrat al calității, mediului, securității şi sănătății în muncă, în conformitate cu standardele internațioanle 
ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001. 
Sistemul de management Integrat, menținut şi dezvoltat în continuare, s-a recertificat în iunie 2012. La 

sfârșitul anului 2014 Hidroelectrica deținea certificate recunoscute la nivel național emise de SRAC (ISO 9001 

nr. 325/4, ISO 14001 nr. 95/3 şi OHSAS 18001 nr. 250/2) și certificate recunoscute la nivel internațional emise 

de IQNet. 
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Responsabilitate socială 
 Proiecte de mediu la nivel global  

România este parte la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice (UNFCCC), ratificată 
prin Legea nr.24/1994 şi totodată la Protocolul de la Kyoto, ratificat prin Legea nr. 3/2001. 
Ȋn baza prevederilor art. 6 din Protocolul de la Kyoto (orice parte poate transfera sau achiziţiona de la altă 
parte unităţi de reducere a emisiilor rezultate din proiecte care au ca scop reducerea emisiilor) a fost ȋncheiat 
un Memorandum de Ȋnțelegere ȋntre Guvernul Romȃniei și Guvernul Olandei, semnat la Haga ȋn 23 noiembrie 
1999, ratificat prin Legea nr. 368/2002. 
Guvernul Olandei a mandatat Agenția SenterNovem (actualmente NLAgency) ȋn derularea programelor 
pentru implementarea mecanismelor Protocolului de la Kyoto (proiecte JI și CDM). 
Proiectele JI au fost identificate și dezvoltate pe baza unor proceduri de licitație, recunoscute sub denumirea 
ERUPT.  
În cadrul programului ERUPT, Hidroelectrica a derulat,  în perioada 2003 – 2012, împreună cu Guvernul 
Olandei proiectele de tip Joint Implementation (JI) „Modernizarea a trei hidroagregate la centrala Porţile de 
Fier I”, „Modernizarea primelor patru hidroagregate la centrala Porțile de Fier II” şi „Portofoliu de dezvoltare 
hidroenergetică al Hidroelectrica JI Modul I.   
S-a reușit finalizarea cu succes a contractelor obținându-se, în 2012, venituri în valoare de cca. 6,1 milioane 
euro. 
 

Proiecte derulate în comunitățile locale  

Alături de comunitatea locală  personalul Hidroelectrica (SH Cluj, SH Curtea de Argeş, SH Rm. Vâlcea) au 
participat la acţiunile de salubrizare “Let's do it Romania” organizate în luna septembrie a fiecarui an. În 
cadrul acestor campanii s-a efectuat curățenie în amplasamente Hidroelectrica sau în zonele limitrofe (ex. 
Baraj Sătic, Dragoslavele – Frasin, Moroieni – Dobrești, CHE Slatina, Lacul de acumulare Tarnița etc.).  
Pentru menținerea stării de curățenie în zona Moroieni – Dobrești a fost încheiat un parteneriat între SH 
Curtea de Argeș și Școala Gimnazială Colceag și Asociația de Cultură, Ecologie și Turism Valahia. 
 

                    Acumularea Sătic - inainte și după ecologizare “Let's do it Romania”  - 28.09.2013  
 
 



23 
 

  

Parteneriate și colaborări  

În fiecare an pe data 5 iunie de Ziua Mondială a Mediului, SH Porţile de Fier participă ca partener în derularea 
activităţilor organizate cu acest prilej alături de APM Mehedinţi, fapt care demonstrează respectul nostru 
pentru mediul înconjurător.  

În anul 2011 s-a realizat un protocol de colaborare cu Şcoala Generală Normală cu clasele 1-8 „Oltean Domna 
din Oradea” pentru realizarea proiectului „Brăduţ Ecologic”. În cadrul poriectului elevii au confecţionat 
podoabe de pom din materiale reciclabile care ulterior au fost expuse în cadrul unei expoziții organizate la 
sediul UHE Oradea. 

    În luna iunie 2011 în cadrul  
proiectului „Ecologizarea Râului 
Sebes-un proiect realizabil”, 
derulat de „Asociatia Club Rotary 
Alba Iulia Civitas Solis”, s-a realizat 
o acțiunie de igenizare în zona  
coada lacului Petreşti,  pe o vale în 
sus către satul Răchița, de unde 
veşnic cu ocazia ploilor sunt 
antrenate deşeuri care ajung în 
lac. SH Sebeş a participat la 
această acțiune prin personalul 
propriu și a pus la dispozitie mijloc 
de transport pentru a prelua și 

elimina sacii cu deşeuri colectaţi. 

 

În anul 2012 s-a derulat  parteneriatul între SH Porțile de Fier şi Universitatea din Craiova - Facultatea de 
Ingineria Mediului Drobeta Turnu Severin, care a avut ca scop promovarea celor mai bune tehnologii 
disponibile de mediu. Proiectul a constat în vizitarea Hidrocentralei Porţile de Fier de către studenţii din anii 
terminali ai facultăţii de ingineria mediului în vederea prezentarii modului de producere  a energiei electrice 
ecologice și totodată prezentarea dotărilor referitoare la materialele și echipamentele  din gama protejării 
mediului înconjurător, pe care le deţine Hidroelectrica, în vederea folosirii acestora la intervenţia în cazul 
producerii  diferitelor  “evenimente de mediu” precum și utilizarea acestora  în mod preventiv, pentru a 
limita orice fel de poluare cu produse petroliere,  înainte să ajungă în fluviul Dunărea.  

În perioada 13 -14 decembrie 2012, s- a desfăşurat  cea de a doua ediţie a conferinţei internaţionale 
“Advanced in Engeneering & Management Adem 2012” în cadrul Facultăţii de Mecanică a Universităţii din 
Craiova- Departamentul de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice Drobeta- Turnu – Severin. 
Participarea Hidroelectrica  s-a concretizat prin prezentarea lucrării :” Pregătirea pentru situaţii de urgenţă și 
capacitatea de răspuns în cadrul producerii unei poluări accidentale pe fluviul transfrontalier Dunărea “ în 
care s-au evidențiat cele mai noi aspecte ale relaţiei energie - mediu – dezvoltare durabilă în S. H. Porţile de 
Fier. 

În anii 2011, 2012 şi 2013 SH Cluj a participat cu lucrări la mesele rotunde organizate de ziua mondială a apei 
de către Compania de Apă Someş şi la Conferinţele internaţionale „Apa şi aerul – componente ale mediului” 
organizate universitatea Babeş Bolyai - Departamentul de Geografie fizică şi Tehnică. 
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Comunicarea cu factorii interesaţ i în dezvoltarea durabilă a bazinelor hidrografice  

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, în cazul în care acestea 
afectează/influențează amplasamentele societății. 

Prezenţa reprezentanţilor Hidroelectrica la şedinţele comitetelor de bazin hidrografic, ca membrii 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. 

Totodată, datorită dezvoltării în ultimii ani ai rețelei Natura 2000 tot mai multe amenajări hidroenergetice 
sunt inluse în arealul acestor arii protejate. Astfel pentru elaborarea şi aprobarea Planurilor de management 
şi Regulamentul ariei protejate, specialişti ai Hidroelectrica au participat la dezbaterile publice organizate de 
autoritățile de mediu, după cum urmează: 

2011 – 2013 au avut loc întâlniri ale  Consiliului Consultativ al Parcului Naţional Buila Vânturariţa, care au avut 
ca scop informarea comunităţilor locale cu privire la obligaţiile şi drepturile pe care le au proprietarii care 
deţin suprafeţe în parc, la scăderea presiunii exercitate asupra resurselor naturale, creşterea gradului de 
conservare a habitatelor şi speciilor din parc, desfăşurat în cadrul proiectului „Revizuirea planului de 
management al PNBV şi strategia de monitorizare a conservării habitatelor şi speciilor de interes comunitar”. 
Hidroelectrica a fost reprezentantă prin specialişti de la SH Rm. Vâlcea. 

2012 – 2013 au avut loc dezbateri publice cu factorii interesaţi pentru elaborarea Planului de management al 
Sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea Oltului Inferior, Hidroelectrica fiind parte interesată, având obiective 
hidroenergetice aflate pe teritoriul acestei arii protejate.  

2014 au avut loc întâlniri ale grupului de lucru pentru realizarea Raportului de Mediu pentru Planul de 
management al Parcului  National Cozia. 

2011-2014 au avut loc sedinţele Consiliului Consultativ de Administrare a Parcului Natural Porţile De Fier la 
Centrul de Informare –Documentare al Parcului Natural Porţile De Fier. Hidroelectrica prin SH Porţile de Fier, 
îndeplineşte în cadrul Consiliului Consultativ de Administrare al Parcului Natural Porţile de Fier funcţia de 
Preşedinte.  

2011 – 2012 au avut loc dezbateri publice pentru definitivarea planurilor de management al ariilor protejate 
pentru (TWh) lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, Vaduri şi Pângăraţi.  

2013 – au avut loc dezbateri publice privind proiectul de construiere a unei centrale hidroelectrice cu 
acumulare prin pompaj in judetul Neamţ. 

 

Deşeuri generate de terți şi colectate şi eliminate de H IDROELECTRICA 

Producerea energiei electrice în hidrocentrale este o activitate nepoluantă. Existenţa lacurilor de acumulare 
favorizează dezvoltarea turismului şi implicit creşterea cantităţii de deşeuri depozitate necontrolat. 

Managementul defectuos al deşeurilor generate de riverani şi turişti este un aspect de mediu generat de terţi 
în amplasamentele noastre, având un impact negativ semnificativ asupra mediului, deoarece: influenţează 
direct calitatea apei, sursa cea mai importantă pentru susținerea vieţii, amploarea impactului depăşeşte 
amplasamentul în care se produce, frecvenţa de producere este permanentă, iar acţiunile întreprinse pentru 
ţinerea sub control nu au rezultatele scontate. 
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Cele mai dese tipuri de deşeuri întâlnite pe luciul şi malurile lacurilor de acumulare precum şi la grătarele 
prizelor de apă sunt ambalajele de plastic, de aluminiu, de sticlă, deşeuri de lemn şi altele, predominând însă 
ambalajele din plastic de tip PET. 

Activitatea de producere a energiei electrice din resurse hidroenergetice este puternic afectată de poluările 
produse de către terţi în amplasamentele administrate de Hidroelectrica, ducând la pierderi financiare 
directe (pierdere energetică prin infundări de grătare) şi indirecte (igienizări repetate, transportul şi 
eliminarea deşeurilor).  

Eforturile Hidroelectrica pentru prevenirea generării 
acestei categorii de deşeuri şi de colectare si 
eliminare a acestora în conformitate cu cerințele 
legale se concretizează prin: 

a. Acțiuni preventive  
o Montarea şi întreţinerea panourilor 

de informare şi avertizare  pe baraje şi drumurile de 
acces spre maluri;  

o Bornarea şi îngrădirea 
terenului/terenurilor Hidroelectrica adiacent/ 
adiacente lacurilor pentru limitare acces şi implicit 
impiedicare campare deci reducere deşeuri;  

o Încheierea de parteneriate 
educaţionale cu şcoli, de exemplu: parteneriat educaţional: “Un mediu sănătos, o viaţă 
sănătoasă, prezent şi viitor” 

o Iniţierea şi susţinerea  acţiunilor de ecologizare, de conştientizare şi de promovare a 
protecţiei naturii în colaborarea cu comunitățile locale sau diferite ONG-uri. 

b. Acțiuni corective  
o Igienizarea malurilor şi luciilor de apă  
o Desfundarea de grătare ale instalațiilor hidroenergetice 
o însoţire reprezentanţi ai Gărzii de Mediu în controalele şi discuţiile cu reprezentanţi ai 

autorităţilor locale, cu riverani şi turişti. 

Sub motto-ul „O imagine cât o mie de cuvinte”, ilustrăm mai jos mai jos câteva dintre acțiunile corective:  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.05.2012 Zona limitrofa CHEMP 
Sinaia 3, judeţul Prahova porţiune de 
teren deasupra centralei 
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Înainte de ecologizare                                                                      După  ecologizare 
 

 

 
 
 

Igienizare maluri acumularea Sătic  - 11.04.2013 
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CHE Rm. Valcea  - Igenizare dig mal drept cu personalul CHE Rm. Vâlcea 

 

 
Cu o susţinere mai largă a factorilor interesaţi, precum: administraţia locală, autorităţile de gospodărire a 
apelor, regia naţională a pădurilor, riveranii, organizaţiile nonguvernamentale, custozii şi administratorii 
ariilor naturale protejate şi în special, autorităţile care pot şi trebuie să aplice măsuri coercitive, măsurile 
preventive iniţiate şi realizate de Hidroelectrica ar putea schimba mentalităţile şi ar conduce la o abordare 
sustenabilă. 
Practic, eforturile tuturor factorilor implicaţi trebuie să aplice conceptul de dezvoltare durabilă în domeniul 
gospodăririi apelor dirijându-şi eforturile către utilizarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă într-un 
mod echitabil şi rezonabil. 

Biodiversitate  
„Rețeaua Natura 2000” este un ansamblu de zone naturale protejate, la nivel european şi care a fost 
constituită pe  baza a două directive ale Uniunii Europene, respectiv Directiva Habitate și Directiva Păsări. 
Aceste zone protejate au fost create pentru protejarea unui eșantion reprezentativ de specii sălbatice și 
habitate naturale de interes comunitar dar și pentru menținerea acestor bogății naturale pe termen lung, 
pentru a asigura resursele necesare dezvoltării socio-economice.  

În multe situaţii, speciile şi habitatele protejate din siturile Natura 2000 au apărut şi s-au menţinut ca urmare 
a activităţilor umane de exploatare durabilă a resurselor naturale. Ca urmare, în majoritatea siturilor Natura 
2000 sunt menţinute activităţile economice, dar cu accent deosebit pe conservarea speciilor şi habitatelor 
pentru care au fost declarate. 

Dezvoltarea acestei rețele şi înființarea de Parcuri naturale şi naționale în ultimii ani în România a dus la 
situația în care în prezent 81 de obiective hidroenergetice îşi desfăsoară activitatea în arealul acestor arii 
protejate, ceea ce presupune o atenţie sporită în operarea instalațiilor hidroenergetice şi în anumite cazuri 
restricţii impuse prin actele de reglementare. 

Nu au existat sesizări sau reclamaţii din partea factorilor interesaţi în protejarea acestor arealuri. De 
asemenea nu există măsuri speciale rezultate în urma controalelor efectuate de organele abilitate vizavi de 
cerinţele speciale ce trebuie respectate în aceste arii protejate. 
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Multe din ariile protejate nu au planuri de management, unele nu au nici custozi/administratori. 

Perspective  
Privind în viitor Hidroelectrica are în plan acţiuni care vor duce la dezvoltarea durabilă a sectorului 
hidroenergetic: 
-Colaborarea cu autorităţile locale şi cu factorii de decizie la nivel central în vederea stabilirii unui protocol 
privind prevenirea şi remedierea poluărilor de pe luciul de apă; 
-campanii de conştientizare a turiştilor şi riveranilor pentru menţinerea unui mediu curat şi sănătos 
-dezvoltarea unui proiect care să includă autorităţile locale pentru creşterea gradului de implicare a factorilor 
interesaţi în dezvoltarea durabilă a bazinelor hidrografice 
-organizarea unei mese rotunde pe tema „Lacurile de acumulare – sursă de energie şi viaţă” în care să fie 
prezentate acumulările administrate de Hidroelectrica, roluri şi responsabilităţi ale Hidroelectrica şi 
autorităţilor locale, starea acestor lacuri (deşeuri, analize de apă, etc.) scopul fiind stabilirea de măsuri şi 
responsabilităţi pentru menţinerea curată a lacurilor de acumulare  
-creşterea vizibilităţii acţiunilor întreprinse de Hidroelectrica pentru protejarea mediului: articole mass media, 
participare la simpozioane şi conferinţe, postare articole şi informaţii de interes pe intranet şi pe pagina de 
web a societăţii. 

 


