PROBLEMA CU MICROHIDROCENTRALELE
Scurt istoric:
2009 – 2010: au loc primele lucări de amenajare de microhidrocentrale (MHC) pe cursurile râurilor din Făgăraș și
alte zone din țară;
1 noiembrie 2011: Coaliția pentru Mediu din România (CMR) adresează o scrisoare deschisă ministrului Laszlo
Borbely în care atrage atenția că amploarea pe care construcția de MHC-uri a căpătat-o în special pe râurile de
munte aflate în arii protejate este în neconcordanță cu legislația națională și europeană. Este solicitată elaborarea
unei strategii naționale serioase în domeniul energiei hidro pentru a stabili clar contribuția energiei din surse hidro
la atingerea procentului de 24% energie regenerabilă, luând în considerare și impactul asupra mediului.
18 aprilie 2012: CMR cere ministrului Korodi întreruperea lucrărilor la MHC-urile din Argeș, evaluarea reală a
situației din teren, suspendarea avizelor ilegale, emise post factum și aducerea albiilor la starea inițială. Se insistă
pe instituirea unui moratoriu pentru proiecte similare și pe reactualizarea legislației de mediu astfel încât
prevederile să facă referire și la siturile protejate, Natura 2000.
Iulie 2012: Au existat trei controale ale Gărzii Naționale de Mediu (GNM), Agenției Regionale pentru Protecția
Mediului și Administrației Naționale Apele Române.
27 august: Mai multe ONG-uri și asociații ale pescarilor au protestat pe cursul râurilor betonate din Făgăraș
împotriva neregulilor și ilegalităților persistente la construcțiile de MHC-uri, enumerate în scrisoarea deschisă
adresată Ministerului Mediului. Rovana Plumb, ministrul Mediului, a înaintant termenul de 16 septembrie pentru
închiderea lucrărilor ilegale. În total aproximativ 50 de microhidrocentrale sunt în curs de execuție în toată țara.
Dacă se constată că România nu a respectat legislația de mediu a comunității europene este foarte posibil ca să fie
demarată procedura de infringement.
Probleme cu microhidrocentralele:
- Sunt lucrări derulate în lipsa acordurilor de mediu (actualizate);
- Sunt proiecte de construcții aprobate fără respectarea în totalitate a legislației, cel mai important aspect fiind lipsa
”studiului de evaluare adecvată” care e obligatoriu în Sit Natura 2000;
- Proiectele tehnice nu au fost respectate în execuție, legislația de mediu a fost încălcată prin modificarea structurii
geomorfologice a albiei minore, prin îngustarea secțiunii de curgere a apei după montarea conductelor pe terenul
statului;
- Sunt justificate cu documente și avize oficiale emise post factum de către autoritățile de mediu județene, în
încercarea de a justifica/ acoperi neregulile din execuția proiectului.
Majoritatea lucrărilor sunt ilegale, se desfășoară fără acord de mediu valabil într-un Sit Natura2000, fără acordul
custodelui, cu complicitatea autorităților care dau avize retroactiv, iar biodiversitatea este prima victimă a MHCurilor.

