
Extras din  

Avizulul de Mediu nr. 10938/Dec.2012 pentru Strategia energetica a 

Romaniei pentru perioada 2007-2020, actualizata pentru perioada 

2011-2020 (promovata de Ministerul Economiei, Comertului si 

Mediului de Afaceri) 

 

Titularul strategiei este obligat sa depuna anual, pana la sfarsitul primului 

trimestru al anului ulterior realizari monitorizarii (art. 27, alin (3) din HG 

1076/2004), rezultatele programului de monitorizare a efectelor asupra 

mediului la Min Mediului si Padurilor. 

 

Nerespectarea conditiilor prezentului aviz constituie contraventie si 

se pedepseste conform prevederilor legale in vigoare. 

 

Infrastructuri Hidroenergetice 

 

Conform Avizului, sursele regenerabile de energie reprezinta solutii 

durabile de producere a energiei numai daca toate considerentele de 

mediu sunt incluse in mod adecvat in procesul de planificare 

subsecventa, precum si de proiectare a acestora.  

Unul din cele 14 obiective strategice este reprezentat de “Reducerea 

impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 

inconjurator”. 

Avizul impune masuri de prevenire/reducere si compensare a 

efectelor adverse asupra mediului dupa cum urmeaza: 

-Reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului 

inconjutator, inclusiv prin evitarea alterarii habitatelor naturale, in 

special a celor ce fac obiectul conservarii; 



-Se va evita amplasarea noilor capacitati energetice si aglomerarea 

proiectelor hidroenergetice pe cursurile naturale de apa, indeosebi 

in interiorul ariilor natural protejate.  

-Reglementarea activitatilor energetice in Romania se va face pe 

baza unor planificari sectoriale intermediare subsecvente Strategiei 

(la nivel regional de ex.) care sa aiba in vedere efectul cumulat al 

investitiilor; 

-In aplicarea prevederilor privind evaluarea impactului asupra mediului 

pentru proiectele energetice, autoritatile pentru protectia mediului vor lua 

in considerare efectul cumulativ in etapa de incadrare, indiferent de 

dimensiunea proiectului analizat si tinand seama ca in zona in care 

se propune proiectul urmeaza, sau deja exista proiecte similare; 

-Dezvoltarea proiectelor energetice pe cursurile de apa va tine seama nu 

numai de potentialul hidrotehnic exploatabil ci si de cel ecologic al 

respectivului curs, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

 Proiectarea si realizarea solutiilor tehnice ingineresti trebuie sa 

respecte conceptele ecologice cunoscute, prin care cursul de apa 

este considerat un sistem continuu cu conectivitate 

hidrologica (longitudinala, laterala si verticala) si cu regim 

variabil in timp.  

 Analizarea solutiei in mai multe variante tehnice, incadrate intr-o 

marja de echilibru acceptabila pentru pentru cursul natural de apa; 

 Se va avea in vedere pe langa aspectele tehnico-economice si 

sociale si o serie de principii si criterii specifice zonei si/sau 

bazinului hidrografic, pentru conservarea naturii si a 

biodiversitatii. 

Zone “no go”/de excludere:  

In acele situri de interes comunitar (SCI-uri) care au fost propuse 

pentru protejarea speciilor de pesti, vidra si rac sau pentru 

habitatele care sunt influentate, nu se va 

propune/aproba/accepta dezvoltarea /amplasarea 

microhidrocentralelor. 

-Selectarea si implementarea masurilor adecvate de reducere si 

compensare a efectelor negative pe baza unei evaluari riguroase a 



impactului asupra mediului; in acest sens este necesar ca evaluarea 

impactului sa includa o monitorizare relevant (la o scara spatiala 

mai mare decat cea a proiectului si la o scara de timp de minim 1 

an) a particularitatilor de mediu din zona proiectului anterior 

evaluarii de impact si care sa fie continuata de o monitorizare a 

schimbarilor survenite pe durata implementarii proiectului si 

dupa punerea acestuia in functiune (minim 2-3 ani). 

-Evitarea implementarii unor proiecte care presupun modificari 

ale cursului, debitului sau nivelului apei in interiorul ariilor 

natural protejate in care apa joaca un rol important in mentinerea 

habitatelor/speciilor sau pe o distanta de 20 km amonte de 

acestea; 

-Evitarea implementarii unor proiecte care, chiar in situatia 

localizarii in exteriorul unor arii protejate, pot ameninta habitatele 

unor specii considerate periclitate;  

-refacerea vegetatiei ripariene, instalarea si mentinerea vegetatiei 

caracteristice zonelor umede, etc; 

-Evitarea implementarii unor proiecte care prin 

construirea/functionarea acestora pot avea un impact negativ asupra 

starii de sanatate a populatiei rezidente din vecinatate; 

-Respectarea debitutului de servitude pentru centralele 

hidroelecrice, cu includerea adecvata a debitului salubru (debitul 

minim necesar intr-o sectiune pe un curs de apa pentru asigurarea 

conditiilor naturale de viata ale ecosistemelor acvatice existente) in 

calculul debitului de servitude; 

-restabilirea conectivitatii longitudinale a cursurilor de apa prin 

realizarea de pasaje pentru trecerea ihtiofaunei; 

-cele mai bune solutii tehnice pentru asigurarea migratiei pestilor 

sau a altor organisme acvatice precum si prevenirea accesului 

acestora in prizele de aspiratie; structurile construite pentru pasajul 

pestilor trebuie sa isi dovedeasca functionalitatea iar dupa caz sa 

permita interventii ulterioare in scopul cresterii eficientei lor. 


