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INTERPELARE 

 

Adresată: Ministerului Energiei, 

 Domnului ministru Virgil-Daniel Popescu,  

De către: Deputat PSD Maramureș, Gabriel Valer-Zetea, 

 

Subiect: blocarea programului Electric UP 

 

   

Domnule ministru, Programul Electric UP este o finanțare guvernamentală care ar fi 

venit în sprijinul firmelor mici și mijlocii din România, conștiente de necesitatea tranziției 

energetice. Lumea afacerilor se îndreaptă tot mai rapid spre electrificarea transportului și spre 

decarbonizarea proceselor industriale prin producția autonomă de energie verde care nu este doar 

direcția viitorului, ci și direcția care aduce avantaje competitive în concordanță cu Acordul de la 

Paris privind schimbările climatice.  

 

 În teorie situația ar fi fost minunată dar practica ne-a demonstrat contrariul și acesta 

este motivul pentru care, în numele aplicanților care nu au reușit să acceseze programul, vin spre 

dumneavoastră, domnule ministru, cu rugămintea de a găsi soluțiile optime pentru debocarea 

acestui program. Perioada de înscriere în cadrul primei sesiuni a programului Electric-Up s-a 

finalizat în data de 3 februarie 2021, dar pentru că ministrul USR al Economiei de la acea vreme, 

Claudiu Năsui, a blocat programul, a urmat o lungă perioadă de liniște și tăcere. Din păcate, această 

situație se resfrânge asupra aplicanților, pentru că ei se confruntă cu două probleme care ar 

putea fi rezolvate facil prin implentarea rapidă a proiectului ElectricUp: prețul mare la energie 

electrică și prețul mare al materialelor de construcție.   

 

  Prin urmare, domnule ministru, am rugămintea să lămuriți cetățenii României cu 

privile la următoarele aspecte:  

1. Dat fiind faptul că proiectul ElectricUp s-a blocat din cauza Guvernului României iar 

prețul materialelor a crescut considerabil față de luna februarie, când societățile comerciale 

au aplicat la acest program, vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile de compensare 

B/PSD/373/06.12.2021

mariana.negrea
Typewritten Text
Nr. 603B/14.12.2021



2 
 

pe care le veți lua? Este puțin probabil ca beneficiarii să accepte să plătească din buzunar 

diferențele de prețuri din moment ce toate cercetările sociologice arată că românii trăiesc 

mai greu ca înainte, iar firmele înregistrate la Registrul Comerțului prezintă scăderi ale 

cifrelor de afaceri pe trimestrul trecut. Vă rog să îmi explicați, domnule ministru, ce măsuri 

compensatorii va lua face Guvernul României, respectiv Ministerul Energiei pentru cei 

care vor fi acceptați să implementeze proiectul ElectricUp la o valoare estimată a 

lucrărilor în decembrie 2020 - februarie 2021, în condițiile în care, în ultimele luni, 

prețul materialelor s-a dublat sau chiar s-a triplat la anumiți furnizori.  

2.  Consider, domnule ministru, că este importantă transparentizarea procesului de 

desfășurare a proiectului, fapt care stă în competențele dumneavoastră. Există foarte multe 

necunoscute pe care instituția pe care o conduceți trebuie să le trateze cu importanța 

maximă, fapt care nu s-a întâmplat până acum. Vă rog să îmi comunicați cât timp mai este 

necesar pentru ca aplicanții să poată implementa proiectul? Când se va finaliza 

procedura de selecție a „câștigătorilor”?  

 

Aceste întrebări pe care vi le adresez au ca fundament discuțiile pe care le-am purtat cu mai 

mulți aplicanți din Maramureș care s-au plâns de faptul că deși lista câștigătorilor a fost 

afișată, aceștia trebuie să primească decizia de Admis sau de Respins pe platforma 

informatică dedicată, fapt care nu s-a întâmplat până în prezent. Din moment ce prețul energiei 

electrice a crescut considerabil, montarea panourilor fotovoltaice ar însemna o reducere a 

cheltuielilor pentru mulți dintre aplicanți iar acest program, respectiv finalizarea lui ar trebui 

să fie una dintre prioritățile dumneavoastră în calitate de ministru-interimar al Energiei. Fiecare 

zi de întârziere se traduce, pentru firmele aplicante, în sume mari de plată către 

operatorul de energie electrică, în timp ce implementarea ElectricUp ar putea să le permită 

să-și desfășoare activitatea curentă gratuit, consumând exact cât produc, prin intermediul 

panourilor fotovoltaice.  

 

 Și pentrru că cetățenii României trebuie să știe, am să vă rog să îmi comunicați, 

domnule ministru:   

 

 

1. Pe cine protejează ANRE, pentru că din ofertele trimise consumatorilor nu reiese în 

mod clar prețul final al energiei electrice?  

 

2.  Cum pot fi evitate cozile care se formează la sediile instituțiilor de distribuție a 

energiei electrice, pentru că sunt români care stau cu orele, așteptând să discute cu un 

reprezentat care să le explice în detaliu ce prevăd noile contracte? 

 



3 
 

3. Ați cerut, în această perioadă, suplimentarea ghișeelor de relații cu publicul? 

 

 

În speranța că veți trata interpelarea mea cu maximă seriozitate, aștept să îmi comunicați, în 

termenul cel mai scurt, măsurile pe care le veți lua pentru ca românii să se poată bucura de 

#siguranțaunuitraimaibun. 

 

Solicit răspuns scris și oral.  

 

 

 

 

Cu respect, 

 

 

 

 

 

 

Deputat PSD Maramureș 

Gabriel-Valer Zetea 
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