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Subiectul :Complexul Energetic Oltenia se află la un pas de insolvență 

 

Sistemul Energetic din Romania este într-o situație fără precedent, din cauza 

problemelor cu care se confruntă producătorul de energie din județul Gorj, Complexul 

Energetic Oltenia, care poate asigura până la 30%  din consumul de energie de la nivel 

național.  

La acest moment, Comisia Europeană analizează Planul de restructurare al 

Complexului Energetic Oltenia. Echipa de caz de la Comisia Europeană a solicitat lămuriri 

suplimentare cu privire la propunerile făcute de reprezentanții companiei și cei ai 

Ministerului de resort. 

Semnalele primite de la Bruxelles sunt îngrijorătoare. Personal, am solicitat de mai 

multe ori decidenților să ne spună care este planul B pentru salvarea companiei, în situația în 

care Comisia Europeană nu va fi de acord cu Planul propus de ei, însă nu am primit niciun 

răspuns.   

Dacă Planul de restructurare nu va fi aprobat de Comisia Europeană, Guvernul 

României nu va putea acorda companiei ajutorul de peste 250 de milioane de euro de care are 

nevoie  pentru  achiziționarea certificatelor de carbon aferente anului 2020, până la termenul 

limită de 30 aprilie 2021. În această situație, penalitățile aplicate CE Oltenia sunt uriașe, 

ridicându-se la aproape 1 miliad de euro. Este evident ce se va întâmpla cu producătorul de 

energie dacă se ajunge în această situație.  
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Dincolo de efectele negative asupra Sistemului Energetic Național, insolvența 

Complexului Energetic Oltenia va avea un impact social devastator asupra județului Gorj. Nu 

mai puțin de 12 mii de angajați  ai companiei vor fi direct vizați de disponibilizări și nu doar 

ei. Alte  câteva mii de oameni care lucrează la firmele prestatoare pentru complex vor rămâne 

fără locurile de muncă.  

În contextul în care șansele ca Planul de Restructurare să fie aprobat de Comisia 

Europeană sunt foarte mici, iar conducerea Complexului Energetic Oltenia nu a explicat ce se 

va întâmpla cu producătorul de energie în lipsa acestui Plan, vă solicit, domnule ministru, să 

răspundeți la următoarele:  

 

1. Planul de restructurare a fost întocmit de firme specializate în domeniu? 

2. Care a fost termenul limită de depunere al Planului de restructurare al CE Oltenia și 

când a fost acesta prezentat spre analiză la Comisia Europeană? 

3. După depunerea Planului de restructurare ce demersuri au fost întreprinse în dialogul 

cu Comisia Europeană care analizează acest document (deplasări la Comisia 

Europeană, întâlniri, negocieri etc)?   

4. În cazul în care Comisia Europeană nu va aproba Planul de restructurare al 

Complexului Energetic Oltenia, vă rog să precizați care este planul de rezervă pentru 

sprijinirea companiei?  

 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 

 

 

 




