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Demonstra Ńie de for Ńă a unui secretar de stat în Energie chiar în sediul
Electrica SA: Nu m ă voi l ăsa cump ărat de diverse grupuri de interese

Bogdan Badea, secretar de stat în Ministerul Energiei, a acuzat public lipsa
de investiŃii a companiilor din domeniu, care afectează siguranŃa în
aprovizionare şi calitatea serviciilor oferite consumatorilor, declarând că nu se
va lăsa cumpărat de "diverse grupuri de interese care căpuşează sistemul
energetic" şi că statul, prin Ministerul Energiei, "nu se va lăsa intimidat să
închidă ochii la partea de performanŃă".
DeclaraŃiile au fost făcute joi, chiar la sediul central al Electrica SA, la o
conferinŃă pe teme energetice organizată de ziarul Bursa.
Asta în condiŃiile în care, cu o zi în urmă, AGA de la Electrica, dominată de
statul român, prin Ministerul Energiei, a respins planul de administrare al
societăŃii propus de Consiliul de AdministraŃie. În replică, CA-ul companiei a
făcut publică o scrisoare adresată în august ministrului Energiei, Andrei
Gerea, în care membrii CA îi atrăgeau atenŃia ministrului că reprezentanŃii
ministerului vor să controleze Consiliul şi se implică în numirea şefilor filialelor
Electrica SA, ceea ce contravine actului constitutiv al societăŃii.
În ultima săptămână, mai multe voci din piaŃă au susŃinut că secretarul de stat
Bogdan Badea, alături de mai multe persoane conectate politic, ar viza funcŃii
importante de conducere în cadrul Electrica SA şi al filialelor sale, cu sprijinul
ministrului Andrei Gerea. Joi, Badea a negat că ar avea o astfel de intenŃie.
"Nu mă voi lăsa cumpărat de diverse grupuri de interese care căpuşează
sectorul energetic. Nu ne vom lăsa intimidaŃi să închidem ochii la partea de
performanŃă (a companiilor din energie – n.r.) ", a declarat Badea, la
conferinŃa desfăşurată în sediul central al Electrica. Badea a refuzat să spună
despre ce grupuri de interese este vorba şi ce companii fac parte din acestea,
afirmând doar că acest lucruri pot fi sesizate din diversele luări publice de
poziŃie pe subiecte de interes din domeniul energetic.
Bogdan Badea este, din aprilie 2015, membru în Consiliul de Supraveghere al
OMV Petrom, fiind propus în această poziŃie de către Ministerul Energiei. În
perioada august 2007 - martie 2009, Badea a fost director de strategie şi
dezvoltare la Electrica SA, fiind concomitent şi membru în Consiliile de
AdministraŃie de la Enel Energie Muntenia şi Enel Energie SA. Între iunie
2009 şi iunie 2013, Bogdan Badea a fost administrator al BNB Renewables
Consulting, firmă de consultanŃă specializată în proiecte din sectorul energiei
regenerabile.
Bogdan Badea a arătat că distribuitorii de energie electrică trebuie să-şi
rezolve problemele existente la reŃelele de distribuŃie şi să investească în linii
noi, menŃionând că mulŃi consumatori rămân fără curent electric şi că încă
zone neelectrificate în România.
Badea a mai declarat că există derapaje în multe companii din sectorul
energetic, unele dintre ele făcând profit din inerŃie, indiferent de calitatea
managementului, şi a adăugat că este nevoie de investiŃii, pentru securitatea
aprovizionării cu energie şi siguranŃa funcŃionării sistemului energetic naŃional.
Prin listarea la Bursă a Electrica SA de anul trecut, statul român, prin
Ministerul Energiei, a renunŃat la calitatea de acŃionar unic al companiei,
rămânând cu o participaŃie de 48,78% la capitalul social al Electrica. În urma



listării, Electrica SA a obŃinut circa 500 milioane euro, resurse care ar trebui
utilizate pentru investiŃii în dezvoltarea reŃelei de distribuŃie de energie
electrică. Compania dispune de lichidităŃi de circa 630 milioane euro şi are
programate investiŃii de peste 2,8 miliarde lei în perioada 2015 – 2018, potrivit
programului de cheltuieli de capital aprobat de ANRE.
În AGA de miercuri de la Electrica SA, acŃionarii au supus la vot aprobarea
planului de administrare al societăŃii, precum şi contractele administratorilor
companiei, inclusiv obiectivele şi criteriile de performanŃă, precum şi sistemul
de remunerare al acestora. Toate aceste propuneri au fost respinse prin vot
de către acŃionari, la iniŃiativa acŃionarului principal, Ministerului Energiei.
BERD, care controlează 8,65% din capitalul Electrica SA, şi alŃi acŃionari
minoritari, au votat pentru.
Secretarul de stat Bogdan Badea a mai declarat că criteriile de performanŃă
pentru CA-urile şi managerii companiilor din energie nu trebuie să vizeze
indicatori exclusiv financiari, ci şi tehnici, legaŃi de investiŃii şi de calitatea
serviciilor oferite consumatorilor. "Vrem criterii de performanŃă clare,
cuantificabile", a arătat Badea.
El a reluat ideea creării unui "campion naŃional" în domeniul energetic.
"Întotdeauna ne-am dorit o companie naŃională puternică, capabilă să intre
într-o competiŃie reală cu jucătorii mari de la nivel mondial. Am fost la un pas,
dar nu s-a reuşit, inclusiv din motive politice. Trebuie să reluăm această
soluŃie", a spus Badea.
Ideea creării unui gigant energetic naŃional, prin comasarea diverselor active
deŃinute de stat în domeniul energiei, a fost vehiculată de mai multe ori în
trecut, inclusiv de fostul ministru delegat pentru Energie Constantin NiŃă
(PSD). De exemplu, în 2013, în mandatul de ministru al lui NiŃă, PSD a
elaborat un proiect de lege privind înfiinŃarea “Fondului Român de InvestiŃii
Strategice în Energie şi Resurse Energetice”. 
La finalul săptămânii trecute, Ministerul Energiei a publicat un proiect de OUG
potrivit căruia va putea înfiinŃa societăŃi cu capital de stat, va putea participa
cu capital la companii deja existente sau nou înfiinŃate şi va putea contribui la
majorarea capitalului social al societăŃilor la care exercită, în numele statului,
calitatea de acŃionar, finanŃarea acestor activităŃi urmând să fie asigurată din
bugetul de venituri şi cheltuieli aferent activităŃii de privatizare a Ministerului.
În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arată că măsura
este necesară şi pentru înfiinŃarea unei companii de stat care să participe,
alături de Rompetrol, la constituirea unui fond de investiŃii care să investească
în proiecte din domeniul energetic din România, aşa cum s-a convenit prin
Memorandumul de înŃelegere încheiat între statul român şi Rompetrol Grup,
aprobat prin HG anul trecut.


