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Al doilea cel mai mare producător de electricitate al României dă jumătate 
din cifra de afaceri pe certificate verzi 
 
Complexul Energetic Oltenia, al doilea cel mai mare producător de energie 
electrică din România, va da circa 1,6 miliarde de lei, adică 51% din cifra de 
afaceri, ca să plătească certificatele de emisii poluante. 
Legea obligă compania să cumpere certificatele verzi aferente emisiilor 
rezultate din producŃia estimată a acestui an. 
„Anul trecut am plătit 1,45 miliarde de lei, anul acesta estimăm 1,6 miliarde 
de lei. Anul trecut, a însemnat 49,3% din cifra de afaceri, anul acesta vom 
trece peste 51% din cifra de afaceri”, a declarat Sorin Boza, directorul 
general al CE Oltenia, la o conferinŃă organizată joi de ziarul Bursa. 
Cu aceast ă sumă CE Oltenia ar putea „construi un grup nou, pe gaze , 
de 250 MW, în fiecare an” , a adăugat directorul companiei, citat 
de Agerpres . 
Îndatorare pentru costul polu ării şi nu pentru investi Ńii  
CE Oltenia este unul dintre cele mai relevante exemple ale efectelor 
descurajării  prin reglementări guvernamentale a investiŃiilor în echipamente 
nepoluante. 
Cea mai recentă este  OUG 114 / 2018, care a impus operatorilor 
energetici o tax ă de 2% din cifra de afaceri, f ără a preciza destina Ńia 
banilor lua Ńi de stat . 
Pentru a pl ăti toate certificatele de emisii aferente anului tr ecut, CE 
Oltenia a contractat credite de 500 de milioane de euro de la şase 
bănci, în aceast ă prim ăvară. 
Doru Vişan, Secretar de stat în Ministerul Energiei, declara în aprilie 
că produc ătorul de energie pe c ărbune ar fi intrat în insolven Ńă dacă 
nu ar fi putut lua creditul pentru plata certificat elor de emisii.  
În căutarea ajutorului de stat  
Compania este încă foarte vulnerabilă la noi scumpiri ale certificatelor şi la 
impredictibilitatea pieŃei, spunea în aprilie secretarul de stat Dorel Vişan, 
citat de Agerpres. Guvernul urma să notifice Comisia Europeană privind 
proiectul reglementării unei scheme de sprijin. 
Directorul CE Oltenia a refuzat, joi, să dea detalii despre reglementare, 
invocând confidenŃialitatea documentului. 
 
„Înc ă nu avem semnale de la Bruxelles, acum am terminat- o”, a spus 
Sorin Boza, care a negat c ă ar fi vorba de ajutor de stat, de şi o schem ă 



de sprijin este echivalentul unui acord-cadru prin care poate fi acordat 
ajutor de stat mai multor companii. 
 
Directorul CE Oltenia a recunoscut că nu poate transfera toate costurile cu 
emisiile în preŃul energiei vândute, dar a spus că, fără aceste costuri, unele 
grupuri termo ale companiei ar produce la un cost aproape de cel al 
Hidtroelectrica. 
„Scopul nostru este să introducem aceste costuri în preŃul energiei, însă vin 
ceilalŃi producători cu preŃ mic şi este greu să ajungem acolo. Astăzi, CE 
Oltenia are capacităŃi de producŃie care produc la un cost aproape de cel al 
Hidroelectrica. Dacă eu n-aş plăti acest certificat, aş juca cot la cot cu 
colegul meu (Bogdan Badea, directorul general al Hidroelectrica – n.r.), 
este o realitate şi trebuie să găsim soluŃii. Şi sunt soluŃii”, a afirmat Sorin 
Boza. 
Una dintre soluŃii ar fi investiŃia în construcŃia celor două grupuri pe gaze 
(cel de la Craiova 2 şi unul la Turceni), ca şi în panourile fotovoltaice, „ca să 
fim competitivi pe piaŃa de energie”, potivit directorului CE Oltenia. 
Sorin Boza a explicat că, odată cu intrarea în piaŃă a celor două grupuri pe 
gaze, concomitent cu retragerea a trei grupuri pe cărbune, costul emisiilor 
ar scădea de la 0,94 certificate/MWh la 0,7 certificate/MWh, potrivit e-
nergia.ro . 
 


