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MAJORAREA TAXEI PE APĂ VA ÎMPOVĂRA HIDROELECTRICA 
 

 
București, 24 Martie 2021 - Fondul Proprietatea („Fondul”) își exprimă îngrijorarea majoră cu privire la posibilele 
efecte negative asupra Hidroelectrica induse de majorarea taxei pe apă uzinată pe care compania ar trebui să 
o plătească Administrației Naționale Apele Române („ANAR”), conform proiectului de lege PL-x 97/2021 pentru 
aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea anumitor acte normative și 
stabilirea măsurilor în domeniul agriculturii. 
 
Proiectul de lege PL-x 97/2021, dezbătut în prezent în Camera Deputaților, propune un tarif fix de 33 RON/ MWh 
produs pentru contribuțiile datorate ANAR de către producătorii de energie hidroelectrică. Această sumă 
reprezintă o creștere de peste 55% pentru Hidroelectrica, având în vedere că în ultimii 5 ani compania a plătit  o 
taxă echivalentă cu aproximativ 21 RON / MWh produs. 
 
Comentând pe marginea acestui subiect, Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton București și Manager 
de Portofoliu al Fondului Proprietatea a declarat: „Fondul salută introducerea unui tarif  fix bazat pe energia 
electrică produsă, care este un mecanism mai transparent, și neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a 
determina contribuțiile datorate ANAR și nu necesită ca Hidroelectrica să instaleze echipamente de măsurare a 
apei. Cu toate acestea, suntem profund îngrijorați de nivelul propus al taxei, care generează costuri suplimentare 
arbitrare și nejustificate pentru companie, întrucât taxa pe apă plătită de Hidroelectrica va crește de la 
aproximativ 350 milioane RON la aproape 528 milioane RON într-un an hidrologic mediu1. Considerăm că este 
o creștere inutilă și nerezonabilă, favorizând pe nedrept o altă instituție de stat, mai ales că serviciile de gestiune 
a apei furnizate de ANAR nu s-au îmbunătățit și, prin urmare, nu justifică o creștere a acestei taxe. Această 
majorare reprezintă un  regres  în ceea ce privește rentabilitatea Hidroelectrica și transmite un mesaj negativ 
investitorilor din sectorul energetic românesc. Solicităm Camerei Deputaților să nu aprobe nivelul propus al taxei 
pe apă și să permită analizarea în continuare a nivelului potrivit al acesteia.” 
 
Este important de precizat că contribuțiile aferente apei uzinate plătite de Hidroelectrica în 2018 și 2019 au 
reprezentat 48,1%, respectiv 45,4% din veniturile curente ale ANAR și au reprezentat 74,2%2, respectiv, 55,7%2  
din cheltuielile salariale plătite angajaților ANAR95, având în vedere că acestea sunt în continuă creștere. 
 
De asemenea, merită menționat faptul că, în plus față de taxa pe apă, activitatea Hidroelectrica este împovărată 
de mai multe proiecte de investiții istorice  aflate în derulare, al căror scop principal este gestionarea rațională și 
sigură a resurselor de apă, în timp ce componenta de producere a energiei electrice este relativ minoră. Multe 
dintre aceste investiții  istorice, care oferă în esență un serviciu public, au aparținut de-a lungul timpului ANAR. 
În ceea ce privește aceste investiții în esență publice, la sfârșitul anului 2019, Hidroelectrica a trebuit să 
recunoască ajustări negative de valoare în valoare totală de peste 3,2 miliarde RON. 
 

 
1 Producția dintr-un an hidrologic mediu este estimată la aproximativ 16 Twh. 
2 Sursă: Calculele Fondului pe baza situațiilor financiare auditate ale Hidroelectrica pentru 2018 și 2019 și a veniturilor și cheltuielilor 
financiare ale ANAR pentru 2018 și 2019 
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Fondul Proprietatea semnalează riscurile majore pentru Hidroelectrica, angajații săi și statul român, în cazul în 
care cadrul legislativ în domeniul apei rămâne neschimbat: 

 

• Impact negativ asupra valorii și profitabilității companiei și  înrăutățirea percepției investitorilor asupra 
riscului companiei și a riscului de țară în general; 

• Costuri mai mari de producție pentru cel mai mare producător de energie electrică din România. 

• Acces diminuat la finanțare ca urmare a  scăderii profitabilității și a lipsei de încredere generată de 
creșterea arbitrară a anumitor prețuri/ costuri; 

• Impact negativ asupra dividendelor și impozitelor plătite de companie statului român; 

• Creșterea potențială a prețurilor la electricitate în România; 

• Impact negativ asupra României în ceea ce privește țintele de energie verde, întrucât 100% din 
producția Hidroelectrica provine din surse regenerabile. 

 
 
Fondul Proprietatea face apel la membrii Camerei Deputaților să ia în calcul toate aceste considerații și să nu 
aprobe în plen nivelul propus al taxei pe apă și să retransmită proiectul de lege Comisiei pentru Agricultură a 
Camerei Deputaților pentru o analiză detaliată a nivelului taxei pentru producătorii de energie hidroelectrică. 
 
 

- FINAL   - 
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Note pentru editori: 

 
1. Despre Fondul Proprietatea 
 
Lansat în decembrie 2005, Fondul Proprietatea („Fondul”) a fost creat pentru despăgubirea cetățenilor români ale căror proprietăți au fost 
confiscate de fostul regim comunist. În urma licitației internaționale anunțate în decembrie 2008, Franklin Templeton Investments a preluat 
oficial rolul de manager de investiții și administrator unic al Fondului pe 29 septembrie 2010. 
Fondul este o companie de investiții alternative, iar obiectivul său investițional 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 Buzești nr. 78-80, etajul 7, sector 1, București, cod poștal 011017, Romania. Pentru mai 
multe informații cu privire la Fondul Proprietatea, vă rugăm să vizitați http://www.fondulproprietatea.ro/. 
 
 
2. Despre Franklin Templeton Investments  
 
Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] este o organizație globală de management al investițiilor, cu filiale care operează în cadrul 
Franklin Templeton și deservesc clienți din peste 165 de țări. Misiunea Franklin Templeton este de a-si ajuta clienții să obțină rezultate 
mai bune prin expertiză în administrarea investițiilor, managementul averii și soluții tehnologice. Prin intermediul managerilor săi de 
investiții specializați, compania are  experiență extinsă în acțiuni, venituri fixe, soluții multi-active și alternative. Cu birouri în peste 30 de 
țări și aproximativ 1.300 de profesioniști în investiții, compania din California are peste 70 de ani de experiență în investiții și 
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aproximativ 1,5 trilioane de dolari în active administrate la 31 decembrie 2020. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați 

franklintempleton.ro.  
 
Franklin Templeton a deschis un birou în București în mai 2010, cu o echipă de 32 de angajați, incluzând 6 specialiști locali  în investiții 
sprijiniți de cei peste 40 de manageri de portofolii și analiști 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/Manager de Fond”), o societate cu răspundere limitată care 
se califică drept administrator de fond de investiții alternativ conform Articolului 5 din Legea din Luxembourg din  data de 12 iulie 2013 
privind managerii de fonduri de investiții alternative, autorizat de Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar cu număru l   
A00000154/21 noiembrie 2013, al cărui birou se află la adresa strada Albert Borschette nr. 8A, L-1246 Luxembourg, înregistrat la Registrul 
Comerțului și Companiilor din Luxembourg, cu nr.  B 36.979. 
 
Acest comunicat este distribuit de FTIS Sucursala București înregistrat cu numărul 40198471. 
 
Adresa biroului FTIS Sucursala București este: Premium Point, Strada Buzești nr. 78-80, etajul 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 și nu constituie consiliere profesională. Franklin Templeton Investments 
și grupurile sale de management au colectat și procesat informațiile din conținutul acestui comunicat de presă cu atenție și diligență 
profesională. Franklin Templeton Investments nu oferă garanții în legătură cu acuratețea acestui document. Franklin Templeton 
Investments nu va fi răspunzător în fata niciunui utilizator al acestui document sau a oricărei alte persoane sau entități pentru inexactitatea 
informațiilor conținute în acest comunicat de presă sau pentru orice erori sau omisiuni din conținutul său, indiferent de cauza acestor 
inexactități, erori sau omisiuni. Orice analiză sau cercetare conținută în acest document a fost obținută de Franklin Templeton Investments 
pentru scopuri proprii. Copyright © 2021. Franklin Templeton Investments. Toate drepturile rezervate. 
 


