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Scrisoare deschisă către WWF ca răspuns la campania 
 

7 MITURI DESPRE HIDROENERGIE;  
Adevărul despre impactul hidrocentralelor asupra naturii şi comunităţilor locale 

 
  Stimaţi prieteni, 
 
 De la bun început dorim să facem precizarea că ne considerăm printre apărătorii mediului, asociaţia 
noastră militând pentru amenajarea logică şi durabilă a râurilor cu microhidrocentrale. Nu ”cu orice preţ !”  
 În consecinţă apreciem în cea mai mare măsură activităţile dumneavoastră de atenţionare a opiniei 
publice cu privire la activităţi care afectează iremediabil mediul ! 
 
 Cu privire la petiţia lansată de asociaţia WWF Râurile de munte: ultima şansă, suntem conştienţi de 
abordarea dumneavoastră ce condamnă chiar ideea de microhidrocentrală pe râurile de munte. Din dorinţa 
de sensibiliza opinia publică nu aţi mai delimitat amplasarea în arii protejate de celelalte situaţii ceea ce nu 
este corect ! 
 Nu înţelegem şi nu suntem de acord cu condamnarea în bloc a hidrocentralelor ! 
 
 Ne permitem să facem câteva observaţii punctuale cu privire la campania 7 MITURI DESPRE 
HIDROENERGIE lansată de asociaţia WWF din dorinţa ca lucrurile să fie clare pentru persoanele care nu 
sunt specialişti în domeniu, dar care vor să se informeze şi să înţeleagă corect.  
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Albie minoră: talvegul este definit în mod eronat ca fiind canalul de etiaj 
Debit mediu anual: definiţia este dată pentru stocul mediu anual (cantitatea de apă) 

M1  
În realitate nu explică nimic. În text se vorbeşte despre tipuri de CHE nu se vorbește absolut nimic despre 
calitatea energiei hidro (curată/verde) comparativ cu cea din termo – de exemplu, ci doar despre afectarea 
condițiilor naturale ale râurilor. 

M2  
Discuția despre cât de dăunătoare sunt MHC-urile față de CHE mari (care ar fi mai justificate !) intră în 
contradicție cu tot ce s-a spus la M1 – adică nici o CHE nu este bună !! 

M3  
În realitate - De ce nu înlocuiesc CHE termocentralele care poluează ?! Nu sunt suficiente ?! 
CHEAP nu preiau energie doar de la termo şi CNE ci și de la eoliene. 
WWF militează măcar pentru amenajări hidroenergetice cu acumulare prin pompare care ar putea să nu 
includă (la o adică) niciun curs de apă natural pe care să-l distrugă conform M1 ?! 

M4  
Se recunoaște că lacurile mari contribuie la atenuarea viiturilor. Despre celelalte CHE au dreptate. 
Ar trebui specificate defrișările. 

M5  
Comentariile nu au legătură cu hidrocentralele ! 
S-a produs mai puțină energie hidro in 2011-2012 din cauza regimului precipitațiilor. Trebuie amintit despre 
alimentarea cu apă din lacuri antropice (unele lacuri făcute în acest scop și fără hidrocentrală), despre apa 
pentru irigații (în unele țări sunt lacuri neenergetice făcute doar pentru irigații ! – sau oamenii să mănânce 



 

 2 

deșert natura ?! Nemodificat antropic ?!), despre amenajările pentru navigație (sau este mai sustenabil 
transportul pe autostrăzi și CFR ?) 
Multe dintre afirmații nu au suport în realitate. De exemplu: Prin betonarea albiei râului în cazul unei 
construcții hidrotehnice, schimbul apei de suprafață cu apa subterană nu mai are loc. 

M6  
De acord cu conținutul de principiu. Dar după M1 ar trebui sa nu se mai facă nimic în domeniul 
hidroenergetic ! 

M7  
Condiții de turism, agrement, pescuit etc. asigură și amenajările hidro dacă sunt întreprinzători – prin 
urmare locuri de muncă. La măsuri de creșterea eficienței energetice etc. este mai adecvată robotizarea 
decât în lucrările din hidro ! Nu suntem de acord ! 
 

Concluzie 
 
 Poate că ar putea fi imaginată o lume idilică, fără lacuri de acumulare ! Cu oameni ici şi colo ! 
 În societatea modernă acest lucru nu este posibil ! 
 
 De ce ? 
 
1. Resursa de apă nu este uniform distribuită în spaţiu şi timp ! 
 Singura modalitate prin care se poate rezolva această problemă astfel încât apa să fie disponibilă 
acolo unde este nevoie şi la momentu la care este nevoie, adică în permanenţă, este să se realizeze lacuri 
de acumulare ! 
 
2. În strânsă legătură cu punctul 1. Simplificat, sistemul energetic naţional reprezintă totalitatea 
producătorilor şi consumatorilor de energie electrică interconectaţi. Producţia trebuie să urmărească şi să 
acopere consumul. Sunt mai multe categorii producătorilor de energie electrică: unii care funcţionează 
continuu, oprirea şi respectiv pornirea fiind de lungă durată şi foarte costisitoare, unii care funcţionează 
intermitent, în strânsă legătură cu condiţii de mediu, respectiv vânt şi soare, şi centralele hidroelectrice cu 
acumulări importante care funcţionează cînd este nevoie, pornirea şi oprirea având loc în câteva minute. În 
plus, sunt singurele care pot asigura şi servicii privind siguranţa în funcţionare a sistemului energetic şi 
calitatea energiei electrice furnizate. 
 
 Pe scurt, lacurile de acumulare mari sunt indispensabile alimentării cu apă a populaţiei şi a industriei, 
pe de o parte, şi funcţionării Sistemului Energetic Naţional, pe de altă parte ! 
 


