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Pintea (CE Oltenia): Va ploua cu bani în sectorul energetic, dar multe companii nu
stiu sa implementeze proiecte
România va putea accesa sume uriase de bani pentru energie în urmatorii ani, însa marea problema este ca
multe companii nu stiu sa implementeze proiecte, un exemplu în acest sens fiind centrala de la Iernut, a
afirmat, joi, Lacramioara Diaconu-Pintea, membru în directoratul Complexului Energetic Oltenia.
Ea a participat la o dezbatere online pe tema tranzitiei energetice, organizata de compania de consultanta PwC.
"În urmatorii ani va ploua cu bani în sectorul energetic din România. De când sunt eu în sector, am vazut multe
strategii care au ramas prafuite pe raft, pentru ca nu au avut finantare", a spus reprezentanta producatorului de
energie pe carbune.
Pintea a aratat ca exista o presiune din punctul de vedere al costurilor, dar e momentul favorabil pentru finantari.
"E foarte bine ca ploua cu bani, dar ar trebui sa o luam ca pe o amenintare, daca nu avem o coerenta în a
implementa aceste proiecte. Trebuie sa spunem adevarul: multe companii nu stiu sa implementeze proiecte, iar aici
avem un caz nefericit, stie toata lumea, la Iernut, care arata: 1 - daca nu ai resurse si o planificare buna a
proiectelor de investitii, degeaba ai bani si 2 - lipsa resurselor, atât cele calificate, care sa te asiste, cum este un
owner's engineer, care a lipsit de la Iernut, dar în acelasi timp si resursa umana de-a lungul proiectului, de la
project management, unde avem deficit în tara, la constructori. Gânditi-va ca vom avea zeci, sute de proiecte care
se construiesc în acelasi timp, iar la Iernut au avut problema asta si era o singura centrala", a subliniat ea.
În opinia sa, trebuie sa învatam lectia centralei de la Iernut, a carei finalizare a întârziat mai multi ani, si sa
recunoastem ca nu le stim pe toate.
"CE Oltenia si-a propus realizarea unor centrale noi 2.000 de MW noi pe gaze si fotovoltaice si deja am organizat
consultari de piata pentru owner's engineer. Sa nu ne imaginam ca toate aceste proiecte se vor face doar pentru ca
exista finantare", a precizat Lacramioara Diaconu-Pintea.
Producatorul national de gaze Romgaz a semnat, în 2016, un contract în valoare de 268 de milioane de euro, fara
TVA, cu firmele Duro Felguera si Romelectro, pentru realizarea unei noi centrale pentru producerea energiei
electrice în cadrul termocentralei Iernut. Centrala ar fi trebuit sa fie data în folosinta la începutul anului 2020,
potrivit planurilor initiale.
Romgaz nu a prelungit contractul cu Romelectro si Duro Felguera pentru realizarea centralei de la Iernut, întrucât
termenul de finalizare a lucrarilor, care a expirat la 26 decembrie 2020, nu a fost respectat, a anuntat Romgaz
într-un comunicat remis BVB pe 30 decembrie 2020.
"Referitor la contractul de achizitie publica nr. 13384/2016, având ca obiect executarea proiectului la cheie
Dezvoltarea Centralei Termice (CTE) Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu
turbine cu gaze, Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz SA informeaza actionarii si investitorii asupra
urmatoarelor: întrucât termenul de finalizare a lucrarilor care fac obiectul contractului mentionat mai sus nu a fost
respectat, acesta expirând la data de 26 decembrie 2020, Romgaz a decis sa nu dea curs cererii înaintate de catre
Asocierea formata din Duro Felguera SA si SC Romelectro SA prin care se solicita prelungirea acestui termen",
potrivit comunicatului.
Pe data de 9 aprilie 2021, compania Romgaz a anuntat suspendarea timp de 14 zile a procesului de reziliere a
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contractului pentru Centrala termoelectrica de la Iernut, iar în aceasta perioada executantul urma sa prezinte o
propunere concreta de finalizare si punere în functiune a obiectivului de investitii, iar Romgaz sa analizeze
propunerea si sa formuleze un raspuns.
Pe 13 aprilie 2021, directorul general al Romgaz, Aristotel Jude, declara într-o conferinta de presa ca Romgaz a
acordat o ultima perioada de 14 zile asocierii Romelectro-Duro Felguera pentru finalizarea centralei, în caz contrar
producatorul de gaze fiind pregatit sa realizeze pe cont propriu acest proiect, pentru a nu pierde finantarea din
Planul National de Investitii (PNI). Acesta a subliniat ca Romgaz doreste finalizarea centralei pâna la sfârsitul
acestui an.
Ulterior, pe 7 mai, Romgaz anunta ca a prelungit din nou cu doua saptamâni suspendarea notificarii de reziliere a
contractului încheiat cu Romelectro si Duro Felguera pentru dezvoltarea centralei de la Iernut, deoarece la nivelul
conducerii companiei Duro Felguera au intervenit modificari si s-a solicitat reluarea negocierilor pentru
identificarea de solutii privind finalizarea obiectivului de investitii cât mai repede. Potrivit unui raport curent remis
Bursei de Valori Bucuresti, producatorul national de gaze informa actionarii si investitorii asupra faptului ca, în
data de 6 mai 2021, a prelungit pâna la data de 20 mai 2021 suspendarea notificarii de reziliere a contractului de
lucrari ce are ca obiect dezvoltarea CTE Iernut, prin constructia unei centrale termoelectrice de 430 MW, cu ciclu
combinat cu turbine cu gaze.
Şi ministrul Energiei, Virgil Popescu, spunea pe 22 aprilie 2021, într-o conferinta de specialitate, ca se doreste
finalizarea în cursul acestui an a centralei de la Iernut, iar daca acest lucru nu se va putea face cu consortiul care a
câstigat licitatia în 2016 se va face fara acesta, pentru ca "avem pregatit si scenariul B si scenariul C".
"(...) Vorbim de acest Green Deal si de transformarea lui în oportunitati de investitii (...) avem la Romgaz în lucru
centrala de la Iernut. Astazi trebuie sa finalizeze Romgaz, probabil saptamâna viitoare ne va anunta, ultimele
negocieri înaintea rezilierii, daca nu se ajunge la un comun acord. Vrem sa finalizam anul acesta centrala de la
Iernut, sa nu pierdem cele 50 de milioane de euro din Planul National de Investitii. Şi vrem sa o finalizam. Daca nu
se va putea face cu consortiul care a câstigat în 2016 licitatia, o vom finaliza fara acestia, asta cu certitudine. Avem
pregatit si scenariul B si scenariul C", a afirmat Popescu.
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