
Opinii ob inute de SAR din diverse surse (autorit i publice, consultan i 

independen i, rapoarte nepublicate, etc.) 
 
Diver i speciali ti din Minister i consultan i independen i, care nu au putut participa 

la evenimentul SAR / KAS, ne-au trimis separat puncte de vedere, prezentate în 

continuare. Reprezentan ii PSD, care au manifestat în ultima vreme un puternic i 
legitim interes pentru proiectul Companiei Na ionale de Electricitate, amenin ând 

chiar cu mo iune de cenzur  pe acest subiect, n-au putut fi prezen i la discu ii 

deoarece, se pare, au organizat in paralel o dezbatere pe aceea i tem . Pân  la 
aceast  or  SAR n-a reu it s  ob in  de la organizatori un material scris privind 

pozi iile exprimate la acest seminar alternativ al PSD, îns  va încerca în continuare. 

Pân  atunci, am rezumat punctul de vedere al PSD dup  interviurile ample de pres  
acordate de liderii partidului i pozi ia alian ei PSD+PC din programul electoral, 

al turi de pozi iile celorlalte partide, în sec iunea urm toare. 
 
Cei mai mul i speciali ti sau consultan i independen i se opun companiei integrate de 
electricitate, dup  cum am aflat i din discu ii directe, i din pres . Mai jos sunt 
prezentate justific rile acestei pozi ii. 
 
1. Ideea înfiin rii companiei blocheaz  privatiz ri vitale pentru sector, cu 

investitori strategici, iar banii pe care vrea statul s -I investeasc  prin 

compania integrat  ar avea utiliz ri mai bune. 
• Lipsa de capital, de know-how i competen e tehnice în sectorul energetic 

românesc (care ar permite energie sigur , în condi ii de mediu bune i 
management care s  r spund  adecvat cererii), sunt cauzate de frânarea în 
ultimii ani a procesului de privatizare (studiu independent Arthur D. Little) 

• Statul a avut ocazia s  investeasc  în capacit ile de produc ie, îns  acolo 
unde a f cut investi ii le-a f cut prost (de ex. Hidroelectrica, unde investi iile 
recente nu sunt profitabile). Companiile de produc ie doresc s  atrag  
investi ii str ine i pentru capacitatea de management pentru a- i îmbun t i 
performan ele: nu e vorba numai de bani, ci i de o viziune pe termen lung pe 
care o are numai un investitor strategic. De aceea privatizarea cu investitori 
strategici e preferabil  celei prin listare la burs  a unor pachete minoritare. 

• Statul ar trebui s  se concentreze mai curând pe investi ii în alte zone ale 
sectorului energetic: re eaua de transmisie (de inut  de Transelectrica, 
companie de stat), pe care se pierd cca. 15% din energie i ar necesita 
repara ii de cca. 2,4 miliarde EUR. De asemenea, ar fi mai bine s  se 
urgenteze construc ia unit ilor 3 i 4 de la Cernavod . 

• Statul vrea s  privatizeze produc ie, îns  e tentat s  vând  « pietrele de 
moar  », companii nerentabile (gen Doice ti), care vor alunga investitorii. 
Statul ar trebui s  scoat  pe pia  unit ile rentabile (Turceni? Rovinari?) i s  
p streze controlul asupra siguran ei energetice de inând în continuare 
centrale, mai pu in performante, pe care le poate introduce în func iune într-o 
situa ie de criz . 

 
2. Guvernul vrea s  ating  obiective contradictorii prin înfiin area companiei i 
nu va atinge nici unul. 

• Compania integrat  nu poate s - i i maximizeze profitul (cum vrea AVAS i 
va vrea i investitorul de la Londra care va cump ra ac iuni la compania 
integrat ), s  i fie surs  de “energie ieftin  pentru consumul intern”. Cele 
dou  obiective sunt pur i simplu opuse: cu cât te apropii de unul te 
îndep rtezi de cel lalt. 

• Pentru cei care cred c  o asemenea companie ar fi bun  pentru c  permite 
controlul / monopolul statului asupra unei industrii strategice: de remarcat c  
Compania integrat  nu va r mâne la stat, i nici nu s-a pus vreo clip  



problema a a. Compania este sub AVAS pentru a fi privatizat . Dl. Atanasiu 
a declarat c  statul nu va mai fi ac ionar majoritar peste 5 ani la compania 
integrat ; oricum, ac iunile care r mân la stat vor fi sub AVAS, nu sub 
Minister, care r spunde de politica energetic . 

 
3. Compania va distorsiona iremediabil pia a de energie. 

• Dac  scopul companiei e maximizarea profitului, la dimensiunea pe care o va 
avea, va influen a pre urile pân  la distorsiuni majore ale pie ei de energie. 
Mai mult, compania î i va permite s  vând  o perioad  energie la pre  de 
dumping pentru a scoate indezirabili de pe pia , iar statul s -i acopere 
pierderile sau s -i tearg  datoriile. 

• Studiul KPMG recomand  înfiin area companiei numai pe baza argumentului 
c  aceast  companie ar avea for a financiar , îns  nu examineaz  aspecte 
legate de concentrare a pie ei. Compania ar concentra 80% din puterea 

instalat , 50% din produc ie i 90% din servicii auxiliare (de sistem), 
mult mai mult decât azi, de i studiul afirm  paradoxal c  prin constituirea 
companiei ar cre te concuren a. În prezent, de i toat  capacitatea de 
produc ie e la stat, pia a e destul de pu in concentrat : cota de pia  a celui 
mai mare produc tor e 28%. 

(Serviciile auxiliare asigur  echilibrarea ofertei de curent (care se produce continuu) cu cererea 
(care variaz  orar), pe parcursul unei zile. Sunt practic unit i care produc numai la vârf de consum. 
De i cel mai eficient economic ar fi ca energia mai ieftin  s  acopere necesarul de baz  (« base 
load ») i pentru vârf s  fie utilizate centralele mai scumpe i mai ineficiente, unit ile care produc 
pentru servicii de sistem trebuie s  poat  fi pornite imediat i oprite rapid, lucru care se întâmpl  
numai la produc ie hidro. Servicii auxiliare sunt produse în principal de Por ile de Fier II i, în viitor, 
la Tarni a. Cine controleaz  serviciile de sistem practic controleaz  furnizarea pe perioada de vârf 
de consum.) 
 
• Mai mult, pe pia a efectiv , domina ia companiei integrate va fi chiar mai 

mare. Atunci când se atinge vârful de consum, unit ile care compun 
compania integrat  produc cca. 70-80% din energia care se consum , ceea 
ce creeaz  un monopol tocmai când energia e mai scump . 

• Constituirea mai multor unit i hidro+termo care s  concureze ar fi o solu ie 
mai bun , ar evita concentrarea i ar ine pre ul la nivel competitiv. 

• Studiul KPMG porne te de la presupunerea c  pia a energetic  european  
exist  i e competitiv , în a a fel încât compania integrat  ar intra în 
concuren  cu ceilal i actori regionali i nu ar reprezenta un pericol pentru 
concentrarea pie ei; acest lucru nu este adev rat cât pie ele na ionale nu sunt 
bine interconectate (eu nu pot cump ra electricitate de la EDF, de exemplu). 
România este relativ bine conectat  la re ele din UE: totu i, re eaua nu 
permite import sau export mai mari de 10% din consumul intern. 

• Se spune în studiu c  serviciile oferite de compania integrat  vor intra în 
concuren  pe pia a de electricitate din România cu servicii similare prestate 
de celelalte companii integrate vertical prezente pe pia a noastr . Acest lucru 
este fals. CEZ sau EON, de i de in în alte ri capacit i de produc ie, în 
România fac doar furnizare c tre consumatorul final, i noi nu cump r m 
electricitate produs  i furnizat  de aceste companii. Cât  vreme EON nu 
poate s  vând  în România electricitate produs  în alt  ar  (din cauza 
problemelor de conectare între pie ele na ionale), “concuren a”, în viziunea 
KPMG, ar ar ta probabil în felul urm tor: eu, consumator final, voi avea de 
ales între a) curent produs de compania integrat  i furnizat de EON i b) 
curent produs de compania integrat  i furnizat de compania integrat . 
Deci, f r  concuren  pe partea de produc ie, ci numai pe furnizare, care 
exist  oricum i azi. 

• Inexplicabil, KPMG afirm  c  concuren a ar cre te la nivel na ional (nu 
în elegem cum poate cre te concuren a na ional  prin concentrare na ional !) 



i la nivel regional (din nou, nu în elegem cum poate cre te concuren a 
regional  f r  îmbun t irea interconect rii re elelor na ionale; mai ales c  ni 
se dau asigur ri c , pentru a nu sup ra Comisia, compania integrat  nici nu 
are control asupra re elei de transmisie!) 

• Costurile companiei integrate sunt cu mult mai mici decât ale celorlal i 
produc tori, ceea ce ar face ca compania integrat  s  aib  o marj  mult mai 
mare de manipulare a pre urilor (costurile de produc ie la compania integrat  
ar fi cca. 60% din costurile celorla i produc tori) 

• Dup  unele surse, Electrica (ce va de ine compania integrat ) a solicitat deja 
anularea ordinului MEC 408/2006, prin care companiile de stat sunt obligate 
s  tranzac ioneze numai pe burs  pentru a se evita contractele încheiate f r  
competi ie. Lucrul acesta s-a mai întâmplat la începutul lui 2007, când s-a 
ob inut o exceptare temporar  de la acest ordin pentru Electrica, justificat  
atunci prin nevoia de continuitate în livrare. Tocmai aceste except ri permit 
contractele cu “b ie ii de tep i” i exist  o îngrijorare real  c  solicitarea 
Electrica va duce la abrogarea definitiv  a  Ordinului (sau exceptarea 
permanent  doar a companiei integrate de la obliga ia de a tranzac iona 
independent). Unii anali ti spun chiar c  absen a numelui Companiei 
integrate din ordinul MEC va face ca aceast  companie s  fie pur i simplu 
scutit  de obligativitatea de tranzac ionare pe burs , neintrând sub inciden a 
Ordinului. 

 
5. Nimeni nu tie cum ar trebui s  arate o astfel de companie, ce structur  s  

aib  i cui s -i dea socoteal  managementul companiei. 

• Nu este clar cum se va face compania: ca un colos integrat, în care unit ile 
componente sunt complet comasate iar opera iunile fiec reia ar fi 
netransparente, sau ca un holding, care m car ar necesita raportarea 
separat  a activit ii fiec rei componente i optimizarea deciziilor de 
profitabilitate pe fiecare component . Companiile din holding trebuie s  
participe individual pe pia a angro de energie electric , nu într-o entitate 
comasat  sub Electrica, deoarece altminteri apare un conflict de interese 
specific integr rii verticale: Electrica ar face ca unit ile de produc ie s  
produc  prioritar i eventual mai ieftin pentru clien ii Electrica (în dezavantajul 
celor 5 companii de distribu ie privatizate). În cazul CONEL, nimeni nu a 
reu it s  determine care activit i sunt ineficiente, nici m car un consultant 
angajat special în acest sens (PWC, 1998). Chiar dac  se constituie un 
holding, nevoia de reglementare e mult mai mare decât pe o pia  în care 
companiile sunt complet separate i acest lucru va suprasolicita capacit ile 
ANRE. 

• Toate companiile invocate de adep ii modelului integrat (Endesa, E-ON, CEZ, 
PGE din Polonia, pân  i recent constituita companie din Bulgaria) sunt 
holdinguri cu gestiune separat  pe componente, în condi iile în care e 
clarificat în legisla ie ce e holdingul. Numai a a au ob inut avizul autorit ilor 
de concuren . Noi nu avem legisla ie privind holdingul. 

• Nu este clar cine va face parte din managementul companiei (cum compania 
va fi preluat  de Electrica, probabil managementul va fi cel de azi al 
Electrica). Nu se tie cât de competent poate fi acest management pe 
activit i mult mai variate i mai complexe: distribu ie, furnizare de energie, 
dar i produc ie din diverse surse. Acest management care azi gestioneaz  
jum tate din distribu ie va gestiona 60% dintr-o afacere cu rulaje de 3 
miliarde EUR pe an, care este sectorul energetic. E discutabil dac  acest 
lucru e de dorit, atât din motive de competen  tehnic , cât i dac  avem în 
vedere puterea formidabil  de care va dispune un num r mic de oameni 
numi i pe criterii obscure i f r  posibilitatea real  de a fi vreodat  tra i la 
r spundere. 



• Nu se tie cum se va numi i cum se va schimba managementul companiei, 
mai ales dup  privatizare, i în ce m sur  statul va mai avea vreun control 
“strategic” asupra companiei. În realitate, nici CONEL nu era de inut de stat, 
ci mai curând de grupuri de interese. 

 
6. Dac  siguran a energetic  e responsabilitatea statului, e a Ministerului 
Economiei, nu a AVAS, cel din urm  aflându-se i în conflict de interese. 

• AVAS nu trebuie s  administreze compania integrat , nici înainte i nici dup  
listarea la burs . Ministerul Economiei are responsabilitatea i competen a în 
materie de siguran  energetic , iar f r  controlul asupra companiei integrate 
nu- i poate îndeplini obliga iile. În plus, Ministerul are experien  în 
privatizare, a avut în trecut în componen  un oficiu de privatiz ri (OPSPI) 
privatiz rile f cute de MEF au avut succes. 

• AVAS se afl  în conflict clar de interese cu de inerea de participa ii în sectorul 
energetic. AVAS de ine companii mari consumatoare de energie pe care 
dore te s  le privatizeze i le poate face mai profitabile temporar prin 
reducerea costurilor cu energia, prin manipularea pre urilor energiei furnizate 
de compania integrat  (la care va de ine o pondere important  i înainte i 
dup  privatizare). 

• Serviciile de sistem (auxiliare), sub Hidroelectrica, trebuie s  r mân  sub 
controlul statului, deoarece cine controleaz  aceste servicii de ine i controlul 
sistemului energetic. 

• Înfiin area unui astfel de colos ar pune presiuni sporite pe capacitatea ANRE 
de a reglementa pia a i a proteja consumatorul final de discre ia 
monopolului. ANRE a fost înfiin at în 1999 dup  spargerea CONEL i nu are 
experien a reglement rii unui monopol pe energie electric . 

• Poate partea cea mai vulnerabil  a sectorului în materie de siguran  a 
aprovizion rii cu materie prim  este generarea termo pe gaz; dac  România 
e deocamdat  aproape independent  energetic pe consumul de c rbune i 
evident hidro, dependen a de gaz e cca. 65%. Proiectul South Stream e o 
amenin are din acest punct de vedere, iar România ar trebui s  insiste pe 
Nabucco. Înfiin area companiei integrate, în care intr  produc ie termo pe 
c rbune i hidro, dac  va manipula pre urile, va pune o presiune i mai mare 
asupra centralelor pe gaz, de i acestea din urm  sunt cele mai eficiente 
energetic în generare termo. 

• De asemenea, serviciile de sistem furnizate de Hidroelectrica sunt foarte 
importante pentru buna func ionare a Nuclearelectrica (mai pu in pentru 
unit ile 1 i 2, dar serviciile auxiliare vor fi vitale pentru unit ile 3 i 4 ce 
urmeaz  s  se construiasc ).Astfel, în cele din urm , cine va controla 
compania integrat  va controla întregul sistem energetic. 

 
7. Dac  înc lc m Directivele UE mai pu in decât al ii, nu înseamn  automat c  

e în regul  s  le înc lc m. 
• Ultimul pachet al CE (2007) privind sectorul energetic în UE acuz  integrarea 

vertical  i concentrarea ca fiind principalele cauze ale lipsei unei pie e 
interne UE de energie, iar unii oficiali solicit  reducerea concentr rii pân  la 
20% maxim în orice pia  relevant  pân  în 2020. De i România st  mai bine 
decât alte ri la acest capitol, constituirea companiei e un regres grav. 

• Înfiin area companiei intr  în conflict cu mai multe legi, unele dintre ele 
aprobate în timpul negocierilor cu Comisia pe Cap. 14 Energie i pe care 
agreasem cu UE c  le punem în aplicare: Legea Energiei, Road Map 2003-
2010 agreat cu Comisia European , Strategia energetic  2007-2020, în care 
se spune c  Hidroelectrica ar fi privatizat  par ial pe pia a de capital, Legea 
Concuren ei, Hot rârea de Guvern privind organizarea i func ionarea MEF, 
Fondul Proprietatea care de ine ac iuni la Turceni, Rovinari i Hidroelectrica. 



 


