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ORDINUL ANRE PRIVIND PREȚURILE REGLEMENTATE LA ENERGIE VA REDUCE 
VENITURILE STATULUI ŞI INVESTIȚIILE, DISTORSIONÂND PIAȚA  

 
 
București, 6 februarie 2019 – Fondul Proprietatea își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la impactul foarte 
dăunător asupra companiilor și investițiilor din sectorul energetic, a securității energetice a României și, în final, 
a consumatorilor, dacă se va implementa Ordinul publicat de Autoritatea Națională pentru Reglementarea 
Energiei (ANRE) pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută de 
producători pe bază de contracte reglementate („Ordinul”). 
 
Ordinul, recent adoptat de ANRE, va crea dezechilibre severe pe piața energiei din România, dintre care 
Fondul Proprietatea le subliniază pe următoarele: 
 

• Va avea drept consecință imediată creșterea prețurilor pe piața concurențială, cu efecte negative 
asupra economiei României, încrederii investitorilor în predictibilitatea politicilor în domeniul energetic și 
a valorii de piață a companiilor afectate. Consumatorii casnici vor fi afectați negativ ca urmare a 
creşterii acestor preţuri care se vor regăsi în scumpiri la diferite produse.   

• Ordinul ANRE nu tratează în mod echitabil producătorii de energie electrică, punând povara 
subvenționării consumatorilor care beneficiază de furnizarea de energie electrică în mod reglementat în 
special în sarcina producătorilor care au costurile de producție cele mai scăzute (precum Hidroelectrica 
și Nuclearelectrica, companii controlate de Statul român). 

• Stabilirea profitului reglementat la valoarea arbitrară de 5% nu are niciun fundament economic, 
creează prejudicii financiare semnificative producătorilor afectați și nu este în acord nici cu textul 
Ordonanței de Urgență 114/2018. Astfel, Ordinul penalizează producătorii de energie care au luat 
măsuri de creștere a eficienței și creează un avantaj nejustificat producătorilor de energie 
electrică ineficienți. Având în vedere cele de mai sus, Fondul Proprietatea recomandă cu tărie 
utilizarea unei referințe de preț de piață pentru stabilirea prețului la energie electrică vândută pe 
piața reglementată, cum ar fi, pentru exemplificare, prețul pe piața zilei următoare. 

• Poate duce la importuri de electricitate la prețuri care nu pot fi plafonate, astfel penalizând și mai 
mult consumatorii și producătorii din România. 

 
Pe de altă parte, Ordinul afectează în mod sever companiile, forțându-le să vândă energie pe piața 
reglementată: 
 

• Stabilirea unor cantități specifice de energie pe piața reglementată dublată de impunerea unor prețuri 
reglementate sub prețul pieței vor avea consecințe grave asupra situației financiare a companiilor care 
vor fi obligate să vândă energie în astfel de condiții reglementate. Cele mai afectate vor fi 
Hidroelectrica și Nuclearelectrica. 

• Cantitatea maximă de energie electrică ce va fi vândută pe piața reglementată (până la 65% din 
producția de energie hidro și nucleară) este excesiv de ridicată, putând cauza companiilor 
Hidroelectrica și Nuclearelectrica pierderi financiare de ordinul sutelor de milioane de lei. De 
asemenea, aceste măsuri vor avea ca efect colectarea, sub formă de dividende, a unor venituri reduse 
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de către Stat din aceste companii, întrucât toate pierderile sunt suportate în final de acționarii celor 
două companii. 

• În plus, impunerea unor producători a condiției de a vinde pe piața reglementată un volum 
disproporționat de mare din producția anuală, pe fondul obligațiilor curente ale acestora din contracte 
deja încheiate, îi expune riscului de a achiziționa electricitate de pe piața liberă pentru a acoperi 
cererea de energie pe piața reglementată. Astfel, producătorii vor raporta pierderi record din 
achiziția de electricitate la un preț mai mare de pe piața concurențială comparativ cu prețul la 
care vor trebui să vândă pe piața reglementată. Acest tip de practici a reprezentat unul dintre 
motivele care a cauzat insolvența Hidroelectrica în 2012, coroborat cu alți factori care au 
influențat situația financiară a companiei. 

• Măsura reduce stocurile de cash ale companiilor, care ar putea fi folosite pentru finanțarea 
investițiilor, astfel afectând în mod negativ stabilitatea pe termen lung a sectorului energetic.  

 
De asemenea, Ordinul care stabilește prețuri reglementate încalcă în mod flagrant legislația națională și 
europeană în vigoare. Atât Legea 132/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale (Legea energiei), cât și 
Directiva Europeană 72/2009 care stabilește reguli comune pentru piețele interne ale energiei cer în mod 
categoric ca mecanismele de reglementare a prețurilor să fie: (1) nediscriminatorii față de producătorii de 
electricitate; (2) justificate din punct de vedere economic; și (3) transparente. Ordinul nu îndeplinește niciuna 
dintre aceste trei condiții. 

 
Comentând pe marginea Ordinului ANRE, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton Investments Limited și 
Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea a declarat: „Măsurile propuse sunt extrem de mioape, 
orientate către beneficii pe termen scurt, cu costuri disproporționat de ridicate. Ele vor avea ca efect 
profituri mai puțin sustenabile pentru companiile afectate, având impact atât asupra taxelor, cât și a 
dividendelor încasate la bugetul de stat și vor distruge investițiile viitoare din setorul energetic și 
periclita securitatea energetică a României. Între timp, consumatorii, care se presupune că vor fi 
protejați prin prețul reglementat, ar putea economisi foarte puțin la facturile de energie. Ordinul ANRE 
se bazează pe premisa falsă că mecanismele economice pot fi controlate prin decizii administrative. 
Este o rețetă pentru dezastru care va duce la pierderi semnificative pentru companiile din energie și va 
alunga investitorii din piață. În acest sens, cel mai îngrijorător efect este acela că, prin împovărarea 
companiilor precum Hidroelectrica și Nuclearelectrica cu regulamente fără justificare economică, ANRE 
omoară gâsca cu ouă de aur. Pe termen lung, românii nu vor beneficia de pe urma Ordinului, iar țara ar putea 
fi forțată să importe energie la prețuri mai ridicate și care nu pot fi controlate de autoritățile române.”  
 
Fondul Proprietatea solicită ANRE să ia la cunoștință efectele extrem de dăunătoare ale Ordinului 
asupra sectorului energiei și recomandă consultări aprofundate cu stakeholderii din industrie. 
 
 

- FINAL   - 
 
 
Contacte: 
 
 
Elena Birjovanu 
Corporate Communications Manager 
Franklin Templeton Investment Sucursala București 
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011017 București 
Tel: +40  21 200 9640 
Email: elena.birjovanu@franklintempleton.com  

 
Andrada Busuioc 
Executive Director, 
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010627 București 
Tel: +40 21 301 00 51  
Email: abusuioc@golin.com 
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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 și aprecierea per acțiune a capitalului prin 
investiţii în principal în acţiuni româneşti și titluri de valoare asociate acțiunilor. Fondul se tranzacționează pe Bursa de Valori București 
din 25 ianuarie 2011 și a fost listat pe segmentul Specialist Fund Market al Bursei de Valori de la Londra 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  
 
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 683 miliarde dolari, conform datelor disponibile la 30 noiembrie 2018. 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 32 de angajaţi, incluzând 6 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, indiferent 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 © 2018. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
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