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HIDROELECTRICA VA PURTA PE NEDREPT POVARA PIEŢEI ENERGIEI REGLEMENTATE, 
RISCÂND SĂ PIARDĂ PÂNĂ LA 1 MILIARD DE LEI 

 
 
Bucureşti, 22 iulie 2019 – Fondul Proprietatea avertizează asupra consecinţelor deosebit de grave pentru 
profitabilitatea Hidroelectrica şi performanţa generală a companiei care vor rezulta direct din implementarea 
Ordinului ANRE nr. 10/2019 („Ordinul 10”) cu privire la metodologia de stabilire a preţurilor şi cantităților de 
energie electrică vândute de producători pe bază de contracte reglementate, emis de Autoritatea Naţională 
pentru Reglementare în Energie (ANRE). Potrivit, Ordinului 10, Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie cu 
capital de stat, va purta povara pieţei de energie reglementate, aşadar fiind pedepsită pentru creşterea 
eficienţei. 
 
Ordinul 10, emis de ANRE la 1 februarie 2019, a determinat producătorul de electricitate Hidroelectrica să 
supună votului acţionarilor, în Adunarea Generală a Acţionarilor programată pentru 23 iulie 2019, 
suspendarea strategiei sale de tranzacţionare a energiei electrice, adoptată anterior, câtă vreme Ordinul 
10 şi Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 („OUG 114) ale cărei prevederi sunt implementate prin 
Ordinul 10sunt în vigoare şi să reducă până la cel mult 35% din producţia estimată pentru anul viitor 
cantitatea  de energie electrică care poate fi contractat cu un an în avans pe pieţele de electricitate 
centralizate administrate de către OPCOM. 
 
Decizia propusă a fost considerată necesară de către managementul companiei, deoarece Ordinul 10 este 
neclar cu privire la cantitatea exactă de energie electrică  pe care Hidroelectrica ar putea fi obligată de 
către ANRE să o   vândă pe piaţa reglementată în perioada 1 ianuarie 2020 – 28 februarie 2022. 
Documentul specifică numai cantitatea de până la 65% din producţia estimată pentru anul viitor care ar putea fi 
solicitată companiei, într-o manieră arbitrară, pentru a fi vândută la preţuri reglementate, cu o marjă de profit 
de numai 5%. Până în prezent , ANRE nu a adus clarificări cu privire la volumele de energie electrică pe 
care Hidroelectrica şi alte companii afectate sunt obligate să le  livreze la preţ reglementat pentru respectiva 
perioadă, lăsându-le astfel într-o stare prelungită de incertitudine. Un răspuns al ANRE la solicitarea 
Hidroelectrica, transmisă în mai 2019, privind  o estimare a cantităţii de energie electrică care va fi atribuită de 
ANRE companiei pe contracte reglementate la preţuri reglementate, nu a adus niciun fel de clarificări. 
 
Deşi ANRE nu a specificat până acum cantitatea de energie pe care Hidroelectrica trebuie să o rezerve pentru 
piaţa reglementată în perioada 1 ianuarie 2020 – 28 februarie 2022, câteva dintre riscurile grave cărora 
compania este nevoită să le facă faţă, dacă nu va reuşi să livreze cantitatea  solicitată, sunt cunoscute: 
 

• O amendă de până la 10% din cifra de afaceri a anului anterior pentru nelivrarea către furnizorii de 
ultimă instanţă a cantităţii de energie pentru consumatorii casnici care beneficiază de preţuri 
reglementate. Pe baza venitului estimat pentru 2019, de 3.5 miliarde RON, o astfel de amendă s-ar 
ridica la 350 milioane RON. 

• Un risc hidrologic. În caz că ar fi obligată să vândă 65% din producţia estimată pe piaţa reglementată, 
şi în situaţia în care  nu ar fi  în măsură să producă respectiva cantitate din cauza situaţiei hidrologice, 
Hidroelectrica va fi nevoită să achiziţioneze energiei mai scumpă de pe piaţa concurenţială, apoi să o 
vândă la un preţ mai mic, pentru a-şi îndeplini obligaţiile contractuale de pe piaţa reglementată. 
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• Potenţială pierdere de venituri. Ca rezultat direct al OUG 114 şi Ordinului 10, Hidroelectrica nu va fi 
capabilă să ofere o cantitate suficientă de energie pe pieţele concurenţiale administrate de OPCOM, 
deşi se constată o tendinţă de creştere a preţului pe aceste pieţe. Prin urmare, Hidroelectica va fi pe 
nedrept privată de potenţiale venituri. 

 
Comentând pe marginea impactului Ordinului 10 asupra companiei Hidroelectrica, Johan Meyer, CEO al 
Franklin Templeton Investments Limited UK, Sucursala Bucureşti și Manager de Portofoliu al Fondului 
Proprietatea, a declarat: „La mai bine de șase luni de la intrarea sa în vigoare, OUG 114, împreună cu Ordinul 
10, adoptat ulterior de ANRE, continuă să facă ravagii pe piața de energie a României, introducând distorsiuni 
severe în special pe piața de electricitate. Cel mai semnificativ impact este absorbit de companii precum 
Hidroelectrica, care a depus eforturi imense în ultimii ani să își îmbunătățească eficiența, cât și performanța 
operațională și financiară. Lipsa de claritate creată de aceste regulamente nedorite au adus Hidroelectrica în 
situația în care îi este imposibil să implementeze strategia de business aprobată de acționarii săi și îi crește 
riscul de a suferi, din nou, pierderi precum cele din vremurile «băieților deștepți». Dacă ANRE decide să 
oblige compania să vândă la preț reglementat cantitatea maximă de energie, 65% din producția sa, 
compania ar avea de pierdut nu mai puțin de 1 miliard RON. În timp ce beneficiile pentru populație 
rămân nesemnificative, este evident că pierderile celei mai profitabile companie de stat, Hidroelectrica, 
vor fi pierderile fiecărui român. Această nesiguranță are consecințe grave nu doar pentru performanța 
companiei, dar și pentru buna funcționare a pieței angro de energie electrică locale.” 
 
Fondul Proprietatea a subliniat şi în trecut   potențialul Ordinului 10 de a crea dezechilibre severe pe piața de 
energie a României și  solicită, din nou, Guvernului și autorității de reglementare ANRE să organizeze 
consultari  cuprinzătoare cu stakeholderii industriei, pentru a evita multiplicarea consecințelor dureroase pentru 
Hidroelectrica, întrucât acestea vor avea un efect de domino ausupra piaței de energie, bugetului de stat și 
percepției investitorilor față de România.  
 

- FINAL   - 
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Note pentru editori: 

 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetăţenilor români ale căror proprietăţi au 
fost confiscate de fostul regim comunist. În urma licitaţiei internaţionale anunţate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a 
preluat oficial rolul de manager de investiţii şi administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. Fondul este o companie de 
investiţii de tip închis, iar obiectivul său investiţional este maximizarea randamentelor către acționari și creșterea valorii activului net pe 
acțiune prin investiții realizate, în principal, în acțiuni și valori mobiliare românești. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori 
București din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market London Stock Exchange prin intermediul 
certificatelor de depozit (“GDR-uri”) la data de 29 aprilie 2015.  
 
Fondul Proprietatea are sediul în Strada Buzeşti nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai multe 
informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitaţi http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
 
2. Despre Franklin Templeton Investments  

mailto:elena.birjovanu@franklintempleton.com
mailto:abusuioc@golin.com
http://www.fondulproprietatea.ro/
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Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN] este o organizaţie globală de management al investiţiilor care operează sub denumirea Franklin 
Templeton Investments. Franklin Templeton Investments furnizează soluţii globale şi locale de management al investițiilor pentru clienți 
de retail, instituționali și fonduri suverane în peste 180 de țări. Prin intermediul echipelor specializate, compania are experiență în toate 
clasele de active – inclusiv în acțiuni, obligațiuni, soluții alternative și personalizate. Cei peste 600 de specialiști în investiții ai companiei 
sunt susținuți de o echipă integrată, globală de profesioniști în administrarea riscului și de o rețea globală de birouri de tranzacționare. 
Având birouri în 35 de țări, compania situată în California are peste 65 de ani de experiență în investiții şi administrează active în 
valoare de peste 715.2 miliarde dolari, conform datelor disponibile la 30 iunie 2019. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să vizitaţi 
http://www.franklintempleton.co.uk. 
 
Franklin Templeton şi-a stabilit un birou în Bucureşti în mai 2010, cu o echipă de 30 de angajaţi, incluzând 5 specialişti locali în investiţii 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii şi analişti din cadrul echipei lărgite a Templeton Emerging Markets. 
 
Începând cu 1 aprilie 2016, în vederea conformării cu Directiva UE 2011/611 privind managerii fondurilor de investiții alternative, Fondul 
este administrat de Franklin Templeton Investment Services S.À R.L. (“FTIS”), o societate cu răspundere limitată care se califică drept 
administrator de fond de investiţii alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din data de 12 iulie 2013 privind managerii 
de fonduri de investiţii alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu numărul   A00000154/21 noiembrie 
2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul Comerţului şi 
Companiilor din Luxembourg, cu nr.  B 36.979, înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (“ASF”) cu nr. 
PJM07.1AFIASMDLUX0037/10 martie 2016. 
 
Acest comunicat este distribuit de Franklin Templeton Investment Management Limited (“FTIML”), înregistrat la ASF cu nr. 
PJM01SFIM/400005/14 septembrie 2009, care este autorizat și reglementat în Marea Britanie de Autoritatea de Comportament 
Financiar, înregistrată în cadrul acesteia sub nr. 121779, înregistrată ca echivalentul străin al unui consultant de investiţii la Comisia de 
Valori Mobiliare din SUA. FTIML operează aici de față în calitate de delegate al FTIS în ceea ce priveşte funcţiile de management al 
portofoliului, precum și serviciile de administrare a Fondului. 
 
Birourile Franklin Templeton Investment Management Ltd. din București se află la Premium Point, Calea Buzeşti nr. 78-80, etajele 7-8, 
sector 1, București, Romania. Tel: +40.200.96.00, Fax: +40.200.96.31/32.  
 
Acest comunicat de presă este destinat doar interesului public şi nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments 
şi grupurile sale de management au colectat şi procesat informaţiile din conţinutul acestui comunicat de presă cu atenţie şi diligenţă 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanţii în legătură cu acurateţea acestui document. Franklin Templeton 
Investments nu va fi răspunzător în faţa niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entităţi pentru 
inexactitatea informaţiilor conţinute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conţinutul său, ind iferent de 
cauza acestor inexactităţi, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conţinută în acest document a fost obţinută de Franklin 
Templeton Investments pentru scopuri proprii. 
 
Emis de Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala București. 
 
Copyright © 2019. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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