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ÎNTREBARE 

             

Adresată:Domnului Virgil Daniel Popescu, Ministrul Economiei, 
Energiei și Mediului de Afaceri 
 

De la: Alin Vasile VĂCARU, Deputat Pro Europa 

 

Subiectul:Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu, pe sectorul 

cuprins între Valea Sadului și Vădeni 

 

Obiectivul intrebării 

Domnule Ministru, 

Vă adresez o întrebare în legătură cu situația lucrărilor începute și 

abandonate privind amenajarea hidroenergetică a râului Jiu, pe sectorul 

cuprins între Valea Sadului și Vădeni. 

Proiectul presupunea construcţia a două centrale şi două baraje, în Valea 

Sadului şi Curtişoara, dar care nu au fost finalizate.Obiectivul de investitii 

"Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Valea Sadului - 

Vădeni" a fost aprobat in februarie 1989. Acesta a fost gandit ca un 

obiectiv cu folosintă complexă, de la alimentarea cu apă a unor localități și 

irigații, până la producerea de energie electrică. De asemenea, investiția 

urma sa fie folosită pentru decantarea si sedimentarea suspensiilor 
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provenite de la exploatările de huilă de la Valea Jiului, care între timp au 

fost închise în mare parte. 

Conducerea Hidroelectrica susţine că investiţia nu este rentabilă, deşi s-au 
cheltuit până acum fonduri foarte mari, inclusiv pentru exproprierea 
numeroaselor  gospodării din zona comunei Schela. 
 

Stimate Domnule Ministru, ținând cont de aceste aspecte si de faptul că, 

Hidroelectrica este unul dintre cei mai mari producători de energie din 

țară, care furnizează circa 30% din producția totală a României, vă rog să 

îmi transmiteți punctul dumneavoastră de vedere în privința situației 

semnalate mai sus și să precizați dacă veți continua această investiție, 

deoarecece, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilorsupune spre 

aprobare, în perioada imediat următoare, abandonarea lucrărilor realizate 

pentru obiectivul de investiţii «Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe 

sectorul Valea Sadului-Vădeni». 

 

Cu speranța unei soluționăriși a primirii unui răspuns pozitiv, vă 

mulțumesc anticipat! 

 

Solicit răspuns în scris. 

 

 

 

 
 
Alin Vasile VĂCARU, Deputat Pro Europa 
 




