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Borza:Firmele trebuie s ă renun Ńe la investi Ńii în unit ăŃi energetice noi,
este excedent de produc Ńie

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - Producătorii de electricitate ar trebui să renunŃe
la investiŃii în unităŃi noi de producŃie, întrucât la nivel naŃional se
înregistrează un excedent semnificativ de producŃie, a declarat marŃi
preşedintele Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, Remus Borza.
"Avem 12-15 TWh pe care nu avem unde să îi consumăm. Producătorii
trebuie să renunŃe la investiŃii în noi capacităŃi şi să prioritizeze investiŃiile
pentru retehnologizarea capacităŃilor existente. Avem excedent de producŃie,
dar în România continuă investiŃiile în regenerabile", a afirmat Borza la o
conferinŃă pe teme energetice.
El a adăugat că dacă în România ar exista un program de dezvoltare a
sistemului de irigaŃii surplusul de energie ar putea fi folosit în acest domeniu.
"Hidroelectrica a fost nevoită să deverseze apa din lacuri, un 1 TWh în iulie.
Dacă aveam irigaŃii, îl foloseam acolo. Suplimentarea consumului ar genera
100.000 locuri de muncă şi peste 1 miliard de euro la bugetul de stat", a mai
spus Borza.
Hidroelectrica, unul dintre cei mai mari producători de energie din România,
este controlat de stat, prin Departamentul pentru Energie.
Carol Dan, carol.dan@mediafax.ro
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Membrii CS al Transelectrica ar putea primi bani ti mp de doi ani dup ă ce
pleac ă din companie

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - ReprezentanŃii Consiliului de Supraveghere (CS)
al Transelectrica (TEL) ar putea primi indemnizaŃii lunare de la companie timp
de doi ani de la părăsirea funcŃiei, dacă în acest interval nu se angajează la
companii din sectorul energetic din România.
"De la data încetării prezentului contract şi pe o perioadă de doi ani de la data
încetării acestuia, indiferent de motivul încetării, mandantul va plăti
mandatarului o indemnizaŃie de neconcurenŃă lunară echivalentă cu media
aritmetică a totalului remuneraŃiei brute, formată atât din remuneraŃia fixă, cât
şi din remuneraŃia variabilă brută, plătită/cuvenită mandatarului pentru
ultimele «XX» luni anterioare datei de încetare a prezentului contract", potrivit
unui convocator AGA Transelectrica.



Numărul de luni până la încetarea mandatului va fi stabilit prin negociere cu
împuternicitului AGA.
Directorul general al Transelectrica şi ceilalŃi trei membri ai Directoratului ar
putea primi o remuneraŃie anuală brută de până la 1,4 milioane de lei
(323.000 euro) fiecare, iar cei şapte membri ai Consiliului de Supraveghere
vor avea o indemnizaŃie brută anuală de maxim 240.000 lei (54.000 euro).
RemuneraŃiile vor avea o componentă fixă şi două componente variabile.
Tot pentru o perioadă de doi ani de la plecarea din funcŃie, membrii
Consiliului de Supraveghere nu au voie să se agajeze la companii
considerate concurente, precum cele de producŃie, transport şi furnizare a
electricităŃii, care activează pe teritoriul României.
Totodată, ocupanŃii funcŃiilor din Consiliul de Supraveghere se obligă ca pe o
perioadă de trei ani de la încetarea contractului cu Transelectrica să nu
furnizeze informaŃii confindenŃiale din companie. Totuşi, ei sunt exceptaŃi de
la această obligaŃie dacă informaŃiile confidenŃiale au devenit publice
independent de conduita lor.
"ObligaŃiile (...) se menŃin şi pentru o perioadă de trei ani după încetarea
prezentului contract, în măsura în care caracterul confidenŃial se păstrează,
iar indemnizaŃiile (sau datele, rezultatele experimentelor) nu au devenit
publice independent de orice conduită a mandatarului", se arată în
documentul citat.
Consiliul de Supraveghere al Transelectrica este format din şapte membri,
respectiv Ion Toni Teau (director general Lasselsberger), Ovidiu-Petrişor
Artopolescu (fost manager la Microsoft România şi fost secretar de stat în
Ministerul ComunicaŃiilor), DănuŃ Sandu (preşedinte MKB Nextebank),
Gheorghe Diaconu (director în Transelectrica), Andrei Mihai Pogonaru (fiul
omului de afaceri Florin Pogonaru), Radu Bugică (susŃinut de Fondul
Proprietatea) şi Carmen Georgeta Neagu.
Transelectrica este operatorul sistemului naŃional de transport al energiei, iar
statul controlează prin Ministerul FinanŃelor Publice 58,69% din acŃiunile
companiei. Fondul Proprietatea are 13,5% din acŃiuni, iar SIF Oltenia deŃine
7,11%.
Carol Dan, carol.dan@mediafax.ro

Vulpescu: AGA nu va aproba ca şefii Transelectrica s ă primeasc ă bani
după plecarea din companie

BUCUREŞTI (MEDIAFAX) - AGA companiei de stat Transelectrica (TEL) va
respinge, în 30 septembrie, propunerea ca reprezentanŃii Consiliului de
Supraveghere (CS) să primească indemnizaŃii încă doi ani după ce părăsesc
funcŃia, întrucât juriştii companiei au interpretat greşit legislaŃia.
"Este exclus să aprobăm o asemenea clauză. De altfel, am clarificat situaŃia
şi s-a desprins că a fost o eroare în interpretarea Legii energiei şi a Directivei



72/2009 a Comisiei Europene, de către unii jurişti ai companiei", a declarat
Remus Vulpescu, reprezentant al statului în AGA Transelectrica.
Vulpescu este şi director de cabinet al ministrului FinanŃelor Publice, Daniel
ChiŃoiu.
"Întreprindem o analiză amănunŃită a tuturor actelor propuse AGA, iar în 30
septembrie vom aproba numai acele propuneri care sunt în mod cert
conforme cu legea, cu rolul companiei Transelectrica în sistemul
electroenergetic naŃional şi cu interesele acŃionarilor", a mai spus Vulpescu.
În convocatorul pentru AGA Transelectrica programată pentru 30 septembrie
este inclusă propunerea ca reprezentanŃii CS al companiei să primească
indemnizaŃii lunare de la companie timp de doi ani de la părăsirea funcŃiei,
dacă în acest interval nu se angajează la companii din sectorul energetic din
România.
"De la data încetării prezentului contract şi pe o perioadă de doi ani de la data
încetării acestuia, indiferent de motivul încetării, mandantul va plăti
mandatarului o indemnizaŃie de neconcurenŃă lunară echivalentă cu media
aritmetică a totalului remuneraŃiei brute, formată atât din remuneraŃia fixă, cât
şi din remuneraŃia variabilă brută, plătită/cuvenită mandatarului pentru
ultimele «XX» luni anterioare datei de încetare a prezentului contract", se
arată în convocator.
Consiliul de Supraveghere al Transelectrica este format din şapte membri,
respectiv Ion Toni Teau (director general Lasselsberger), Ovidiu-Petrişor
Artopolescu (fost manager la Microsoft România şi fost secretar de stat în
Ministerul ComunicaŃiilor), DănuŃ Sandu (preşedinte MKB Nextebank),
Gheorghe Diaconu (director în Transelectrica), Andrei Mihai Pogonaru (fiul
omului de afaceri Florin Pogonaru), Radu Bugică (susŃinut de Fondul
Proprietatea) şi Carmen Georgeta Neagu.
Transelectrica este operatorul sistemului naŃional de transport al energiei, iar
statul controlează prin Ministerul FinanŃelor Publice 58,69% din acŃiunile
companiei. Fondul Proprietatea are 13,5% din acŃiuni, iar SIF Oltenia deŃine
7,11%.
Carol Dan, carol.dan@mediafax.ro


