
 
 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
A/USR/178/06.05.2020 

 
Întrebare 

 
Către: Virgil Popescu 

Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri 
  
De la: Cristina-Mădălina Prună 
 Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București 
 
Obiectul întrebării:   Stadiul Programului de Restructurare și Decarbonare al Complexului Energetic Oltenia 
 
Stimate domnule Ministru,  

Memorandumul privind ajutorarea Complexului Energetic Oltenia, aprobat de Guvernul României la data de             
30.12.2019, conține o serie de măsuri, pe termen scurt și mediu, în vederea asigurării securității în alimentarea cu                  
energie electrică și a siguranței Sistemului Energetic Național. Printre aceste măsuri se află: 

- demararea, începând cu anul 2020, a programului de restructurare și decarbonizare pe care Complexul Energetic                
Oltenia are în vedere să îl implementeze 

- elaborarea, până la sfârșitul trimestrului I al anului 2020, de către Complexul Energetic Oltenia în colaborare cu                  
Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a Planului de dezvoltare și                
decarbonare, precum și Planul de restructurare a activității CE Oltenia. 

Totodată, Guvernul a adoptat OUG 12/2020, în vigoare de la 11 februarie 2020, prin care Ministerul Finanțelor                 
Publice acordă CE Oltenia  un împrumut de 251.046,025 mii euro cu titlul de ajutor de stat individual pentru salvare. 

Ca urmare a celor menționate mai sus, vă rog să îmi răspundeți la următoarele întrebări: 

1. Care este termenul limită până la care CE Oltenia trebuie să returneze ajutorul de salvare, menționat în OUG                  
12/2020, acordat de Ministerul Finanțelor Publice prin Trezorerie? 

2. În ce stadiu se află elaborarea planului de dezvoltare și decarbonare în cadrul CE Oltenia și care este termenul                   
de finalizare? Vă rog să îmi transmiteți o copie a acestui plan. 

3. În ce stadiu se află elaborarea planului de restructurare a activității CE Oltenia? Vă rog să îmi transmiteți o                   
copie a acestui plan. 

4. Ce efort financiar va fi necesar pentru acoperirea costurilor acțiunilor incluse în planul de restructurare al CE                 
Oltenia? 

5. Există o estimare a evoluției numărului de salariați ai CE Oltenia pentru perioada 2020 – 2025, defalcat pentru                  
fiecare an? 

6. Există un plan de reconversie profesională? Ce cheltuieli estimați pentru realizarea acestui plan? 
7. La ce valoare estimați că se vor ridica investițiile pentru construirea noilor centrale de producție de curent                 

electric pe amestecuri de gaze cu conținut redus de carbon pe care CE Oltenia are în calcul să le construiască?                    
Care sunt termenele de început și de finalizare? 
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