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3. Dincolo de aspectele economice si sociale importante pentru tara noastra, sunt profund 
ingrijorat de efectele negative ireversibile pe care construirea de microhidrocentrale si 
infrastructura aferenta le au asupra ecosistemelor raurilor. 
 
DA, sunt aspecte economice şi sociale pozitive importante pentru România. DA, sunt efecte dacă 
se priveşte strict influenţa microhidrocentralelor asupra râurilor şi nu se priveşte scopul urmărit: 
înlocuirea producerii de energie electrică din surse poluante cu producerea de energie electrică 
din surse mai puţin poluante. 
 
4. Deşi avizul de mediu pentru Strategia Energetica a Romaniei interzice clar amplasarea 
microhidrocentralelor in anumite arii naturale protejate, masurile acestui aviz sunt ignorate de 
catre toate autoritaţile relevante. Raurile de munte sunt distruse unul cate unul, cu participarea 
autoritatilor statului roman. 
 
DA, este adevărat, cu toate acestea ultima afirmaţie nu este adevărată în întregime. 
 
5. Satisfacerea necesarului de energie electrica din surse regenerabile a atins aproape 100% din 
obiectivul propus pentru anul 2020. Cu toate acestea, exista inca sute de microhidrocentrale 
care asteapta sa fie construite sau autorizate fara sa se tina seama de criterii ecologice, 
economice si sociale acceptate din punct de vedere stiintific. Astfel, nu se tine cont de faptul ca 
majoritatea sectoarelor de rau pe care se construiesc microhidrocentrale sunt incluse in arii 
naturale protejate. Nu se tine seama de faptul ca raurile de munte gazduiesc specii si habitate 
importante pentru mentinerea echilibrului ecosistemului raului si ca acestea trebuie pastrate 
conform legislatiei in vigoare. Majoritatea acestor rauri de munte reprezinta cursuri de apa 
naturale cu stare ecologica foarte buna, pentru care Romania si-a asumat mentinerea calitatii 
apei si a morfologiei albiei. 
 
NU, nu s-au atins obiectivele propuse. Piaţa de certificate verzi se autoreglează în funcţie de 
acest grad de realizare a obiectivelor propuse. Numărul de microhidrocentrale care aşteaptă să fie 
autorizate nu este chiar atât de mare. Dezvoltarea microhidrocentralelor este oricum blocată 
datorită poverilor nepermis de mari pe care statul le-a pus pe umerii investitorilor şi a incoerenţei 
cadrului legislativ. 
 
6. In acest context ma alatur solicitarii WWF, impreuna cu organizatii nationale si 
internationale pentru protectia mediului si conservarea biodiversitatii[1], precum si a asociatiilor 
pescarilor sportivi[2], pentru suspendarea imediata a procesului de autorizare si constructie a 
hidrocentralelor, pana la implementarea unui proces de pre-planificare care sa contribuie 
efectiv la protectia raurilor de munte. 
Asadar, va solicit emiterea unui act normativ prin care sa se desemneze si delimiteze acele 
corpuri de rauri care vor trebui excluse de la constructia hidrocentralelor. Un asemenea act 
normativ trebuie sa reglementeze inclusiv clasificarea si delimitarea celorlalte corpuri de apa 
nefavorabile sau putin favorabile constructiei de microhidrocentrale, in conformitate cu 
principiile dezvoltarii durabile. 
 
Suntem de acord cu faptul că trebuie elaborat un act normativ dedicat dezvoltării 
microhidrocentralelor, coerent şi complet ! 
Este păcat ca toți investitorii să fie judecați cu aceeași măsură, cei corecți nu au decât de pierdut 
și sunt, totuși, majoritari ! 
Suntem de acord cu faptul că Statul trebuie să ia în serios statutul său de coordonator inteligent şi 
ferm al activităţilor economice şi să nu mai lase loc “erorilor umane” când este vorba despre 
mediu, despre noi toţi ! 


