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Hidroelectrica are în plan realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o noua
hidrocentrala pe Dunare
Hidroelectrica are în plan realizarea unui studiu de fezabilitate pentru o noua hidrocentrala pe Dunare,
care ar putea fi principalul proiect de tranzitie spre o energie mai curata în România, în contextul Green
Deal, a declarat, marti, Bogdan Badea, directorul general al producatorului de energie hidro.
"Pe zona de dezvoltare de capacitati noi hidro, lucrurile nu au mers foarte bine din punctul de vedere al avizelor si
al autorizatiilor si în general din punctul de vedere al corelarii legislative cu cerintele de mediu. Am facut o
analiza, am reanalizat potentialul pe care România îl mai are în acest moment, cu toate restrictiile, cu toate
parcurile nationale, siturile Natura 2000 si toate celelalte chestiuni care ne-a frânat si ne-au împiedicat sa
avansam asa cum am dorit. Consideram ca o aliniere a legislatiei de mediu cu ceea ce înseamna dezvoltarea de noi
capacitati hidro este în spiritul Green Deal si aici este cea mai mare provocare pe care o are România din punct de
vedere legislativ pentru a-si realiza investitiile", a precizat Badea, prezent la Energy Strategy Summit.
Potrivit acestuia, specialistii Hidroelectrica au analizat care din zonele României mai sunt rentabile pentru acest
soi de proiecte.
"Un proiect extrem de ambitios, pe care eu mi-l doresc foarte mult, este proiectul de realizare a unei noi centrale
pe Dunare. Au fost multe discutii de-a lungul timpului, s-a vorbit multa vreme de celebra investitie Turnu
Magurele-Nicopole, dar întotdeauna pentru o investitie transfrontaliera este nevoie de acordul ambilor parteneri.
Am constatat ca lucrurile n-au mers asa cum ne doream si ca atare am încercat sa valorificam potentialul
hidroenergetic exclusiv românesc", a aratat reprezentantul companiei energetice.
Badea a mai spus ca în perioada urmatoare urmareste demararea unui studiu de fezabilitate în acest sens.
"Am plecat de la niste analize mai vechi si dorim ca într-un termen nu foarte lung sa dam drumul la un studiu de
fezabilitate detaliat care sa respecte reglementarile legislative, astfel încât acest proiect pe Dunare, pe care v-am
spus ca mi-l doresc extrem de mult si care cred ca va aduce României un aport semnificativ de energie hidro,
pentru ca nu mai sunt multe zone pe care le putem amenaja din punctul de vedere al potentialului hidro, sa fie un
proiect fezabil si, în masura în care vom avea si sprijinul autoritatilor, acesta sa fie unul dintre principalele proiect
de tranzitie catre o energie mai curata în România", a continuat Badea la evenimentul organizat de
energynomics.ro.
Hidroelectrica este cel mai mare producator de energie electrica din România.
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