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Boza: Cu banii daŃi pe certificatele CO2 puteam construi un grup nou, pe 
gaze, de 250 MW, în fiecare an 
 
Complexul Energetic Oltenia trebuie să plătească în acest an certificate de 
emisii de dioxid de carbon în valoare de 1,6 miliarde de lei, echivalentul a 
51% din cifra de afaceri, a declarat directorul general al companiei, Sorin 
Boza. Cu această sumă, compania şi-ar fi putut construi un grup nou de 
250 MW, pe gaze, în fiecare an. 
„Anul trecut am plătit pentru certificatele de emisii 1,45 miliarde de lei, iar 
anul acesta estimăm 1,6 miliarde de lei. Anul trecut certificatele au 
însemnat 49,3% din cifra de afaceri, iar anul acesta vom trece de 51% din 
cifra de afaceri. Ce puteam face cu aceşti bani? Puteam construi un grup 
nou, pe gaze, de 250 MW, în fiecare an”, a spus Boza. 
Compania are deja un plan de decarbonizare, prin realizarea unor grupuri 
pe gaz şi a unor parcuri fotovoltaice. „Trebuie să găsim soluŃii şi sunt soluŃii. 
Vom investi în construcŃia celor două grupuri pe gaze (cel de la Craiova 2 şi 
unul la Turceni), vom investi în panourile fotovoltaice, ca să fim competitivi 
pe piaŃa de energie”, a spus Boza, explicând că, odată cu intrarea în piaŃă a 
celor două grupuri pe gaze, concomitent cu retragerea a trei grupuri pe 
cărbune, emisiile vor scădea de la 0,94 certificate/MWh la 0,7 
certificate/MWh. „Este o scădere semnificativă, şi este conformă abordării 
europene, de decarbonizare”. 
În această primăvară, pentru a plăti toate certificatele de emisii aferente 
anului trecut, CE Oltenia a contractat credite de 500 de milioane de euro de 
la şase bănci. 
În prezent, CE Oltenia lucrează la o schemă de sprijin în vederea 
achiziŃionării certificatelor de carbon. „Sper să găsim soluŃia corectă şi 
legală să putem merge mai departe. Suntem răspunzători de viaŃa a 13.000 
de angajaŃi, a 58.000 de subcontractanŃi care lucrează pentru noi, de viaŃa 
şi siguranŃa sistemului energetic naŃional”, a mai spus Boza, într-o 
conferinŃă de profil. 
 


