DESPRE PROIECTUL HIDROCENTRALEI
TARNIŢA-LĂPUŞTEŞTI
AMBASADORUL CHINEI DECLARĂ CĂ SE FAC
STUDII PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI
HIDROCENTRALEI DE LA TARNIŢA
25 ianuarie 2014,4:42 am | Articol scris in POLITICA

Ambasadorul Republicii Populare Chineze în România, doamna
Yuzhen Huo, a declarat vineri (24 ianuarie 2014), referitor la
realizarea proiectului hidrocentralei de la Tarniţa-Lăpuşteşti, că în
prezent se fac studii pentru ca investiţia să demareze cât mai
curând.
Ambasadorul a precizat că ambele guverne, de la Bucureşti şi
Beijing, acordă o mare importanţă acestui proiect. “Anul trecut a fost
semnat un contract de intenţie asupra acestui proiect, din partea celor
două părţi. Ambele guverne acordă o deosebită importanţă
implementării acestui proiect şi acum este în proces discutarea mai
detaliată şi se fac studii ca să se înceapă cât mai curând. Anul trecut
premierul chinez a vizitat România şi a participat la reuniunea liderilor
de guvern din China şi Europa Centrală şi de Est şi a zis că acest
proiect este un rezultat al vizitei şi acum avem sarcina să implementăm
aceste proiecte şi consensurile vizitei. O să implementăm pas cu pas
aceste proiecte”, a declarat Yuzhen Huo, la finalul întâlnirii pe care a
avut vineri cu primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.
La rândul său, primarul a declarat că unul dintre punctele
importante ale discuţiei purtate cu ambasadorul a fost tocmai
componenta de investiţie şi viitorul proiectului de la Tarniţa-Lăpuşteşti.
“Am discutat în primul rând componenta ce ţine de investiţiile
pe care sperăm China să le facă în România şi în special în Cluj. Am
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discutat despre proiectul de la Tarniţa Lăpuşteşti, un proiect pe care lam pus pe masa guvernului chinez încă din august 2011 şi acum
suntem într-o fază destul de avansată, sperăm noi să se poată
concretiza”, a spus Emil Boc.
Proiectul hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti este estimat la peste
un miliard de euro. Realizarea hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti va duce
la îmbunătăţirea regimului de funcţionare al reactoarelor nuclearelectrice de la Cernavodă, al termocentralelor pe combustibili fosili şi al
celor în cogenerare. Totodată, hidrocentrala va putea să asigure
reglajul sistemului, rezerva de avarie de scurtă durată şi condiţiile
optime pentru instalarea unei puteri mai mari de 2.000 MW în centralele
eoliene. Amplasamentul hidrocentralei a fost ales, în urmă cu 30 de ani,
dintr-un total de 20 de locuri din întreaga ţară, iar unul dintre atuurile
Clujului a fost acela că locul descoperit avea o foarte bună cădere de
apă. În cursul lunii decembrie 2013, a fost semnată o Scrisoare de
confort în vederea realizării proiectului “CHEAP Tarniţa Lăpuşteşti”.
Din partea României, documentul a fost semnat de Dan Cîrlan,
director companie de proiect Tarniţa-Lăpuşteşti, iar din partea chineză,
de Yun Lian, vicepreşedinte executiv Sinohydro Corporation.

DEŞI S-AU CHELTUIT PESTE 19,3 MILIOANE DE LEI,
NU SE ŞTIE ÎNCĂ DACĂ PROIECTUL
HIDROCENTRALEI TARNIŢA-LĂPUŞTEŞTI
ESTE FEZABIL
13 mai 2014,4:27 pm | Articol scris în ECONOMIE

Corpul de control al Departamentului pentru Energie a finalizat
analiza privind cheltuielile efectuate de Hidroelectrica privind
fezabilitatea proiectului hidrocentralei Tarniţa-Lăpuşteşti, din care
reiese că, deşi s-au cheltuit peste 19,3 milioane de lei, nu se ştie
încă dacă proiectul este fezabil sau nu.
“Corpul de Control al Departamentului pentru Energie a finalizat
analiza privind cheltuielile efectuate de SC Hidrolectrica SA pentru
studiile realizate în perioada 2003-2014. Suma totală cheltuită a fost de
15,6 milioane lei fără TVA (19,3 milioane de lei cu TVA – n.r.). Ministrul
delegat pentru Energie, Răzvan Nicolescu, a transmis Consiliului de
Administraţie al SC Hidro Tarniţa SA să prezinte un plan de acţiuni,
conform căruia proiectul hidrocentralei să beneficieze de informaţiile
obţinute în urma realizării studiilor, chiar dacă acestea nu conţin toate
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concluziile privind fezabilitatea sau nefezabilitatea proiectului”, se arată
într-un comunicat al Departamentului pentru Energie, citat de Agerpres.
De asemenea, Departamentul pentru Energie a solicitat
Consiliului de Administraţie al SC Hidro Tarniţa SA să finalizeze studiile
de fezabilitate privind proiectul în cauză la costuri minime, cu o eficienţă
ridicată în cheltuirea banilor societăţilor de stat prezente în acţionariat,
se mai precizează în comunicat. Societatea Hidro Tarniţa SA a fost
înfiinţată la 1 noiembrie 2013, pentru realizarea proiectului Centrala
Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa –
Lăpusteşti, având ca acţionari Complexul Energetic Hunedoara SA şi
SC DFEE Electrica SA. În acordul de înfiinţare a s-a convenit ca
acţionarii să aprobe, după înregistrarea societăţii, majorarea capitalului
prin aport de capital, subscris şi vărsat integral în numerar de
Complexul Energetic Hunedoara, DFEE Electrica, Hidroelectrica,
Nuclearelectrica, Romgaz, Complexul Energetic Oltenia, astfel încât,
după această primă subscriere, capitalul social al societăţii să
reprezinte echivalentul în lei a 12 milioane euro, respectiv câte 2
milioane de euro (8,9 milioane lei) pentru fiecare dintre cei şase
acţionari. Societatea Hidro Tarniţa SA a fost înfiinţată la 1 noiembrie
2013, pentru realizarea proiectului Centrala Hidroelectrica cu
Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarniţa – Lăpușteşti, având ca
acţionari Complexul Energetic Hunedoara SA şi SC DFEE Electrica SA.
În acordul de înfiinţare a s-a convenit ca acţionarii să aprobe, după
înregistrarea societăţii, majorarea capitalului prin aport de capital,
subscris şi vărsat integral în numerar de Complexul Energetic
Hunedoara, DFEE Electrica, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz,
Complexul Energetic Oltenia, astfel încât, după această primă
subscriere, capitalul social al societăţii să reprezinte echivalentul în lei a
12 milioane euro, respectiv câte 2 milioane de euro (8,9 milioane lei)
pentru fiecare dintre cei şase acţionari.
Proiectul de realizare a centralei de acumulare prin pompaj de
la Tarniţa-Lăpuşteşti a fost discutat pentru prima dată în România în
urmă cu aproximativ 40 de ani, când au fost efectuate şi cercetările
pentru depistarea celui mai bun loc. Locul de construcţie al
hidrocentralei a fost ales dintr-o serie de aproximativ 20 de
amplasamente din toată ţara, datorită, printre altele, căderii foarte bune
de apă şi a poziţionării. “Proiectul Tarniţa este unul strategic pentru
România”, apreciază oficialii Departamentului.
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Barajul Hoover din SUA a fost proiectat ca să reziste pentru cel puțin 2.000
de ani ! Cimentul folosit la ridicarea impresionantei construcții nu se va întări complet
decât peste 500 de ani.
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