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Subiectul : Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru  are nevoie de autor!  

 

Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA)  Motru, din județul Gorj, este în pericol 

de desființare. Aceasta deservește un întreg oraș, alimentând cu apă caldă și agent termic peste 

4.700 de unități locative, adică 2/3 din populație, unitățile de învățământ de pe raza orașului, 

instituțiile publice, dar și mare parte din agenții economici care își desfășoara activitatea în 

Municipiul Motru. Cu toții riscă să rămână fără cele două servicii esențiale din cauza problemelor 

financiare cu care se confruntă societatea.       

Totodată, UATAA Motru produce energie electrică, pe care o livrează în sistem, iar pentru a 

mai putea funcționa are nevoie urgentă de bani în vederea achiziționării certificatelor de carbon, 

aferente cantității de energie produsă în 2020.  Mai precis, este vorba despre 48.000 de certificate, 

care trebuie cumpărate până pe 31 aprilie 2021,  cel târziu. Având în vedere costul la care se ridică 
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certificatele,  42 de euro/certificat, uzina termică nu  poate suporta suma aferentă achiziționării 

acestora. Uzina are nevoie de 9,2 milioane de lei doar pentru achiziționarea certificatelor de carbon,  

însă pentru o bună funcționare, societatea solicită 130 de milioane de lei.  

Încă din luna decembrie, 2020, au fost făcute solicitări către Guvern, în vederea găsirii unei 

variante de sprijin, însă până la această dată nu su fost identificate soluții.  

În acestea condiții, vă rog domnule ministru, să-mi comunicați următoarele: 

 

1. Există la nivelul Ministerului Energiei o strategie de sprijinire a Uzinelor de Agent Termic 

din România?  

2. În situația în care există, vă rog să îmi comunicați concret cum va fi sprijinită Uzina de 

Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru. 

 

Solicit răspuns în scris. 

Vă mulțumesc!    

 

 

Deputat PSD 

MIHAI WEBER 

 

 

 

 




