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Obiectul : Situația societății Complexul Energetic Oltenia SA  
Motivarea:  

Care sunt șansele reale ca societatea Complexul Energetic Oltenia SA să 
ramburseze la termen împrumutul acordat cu titlu de ajutor de stat individual pentru 
salvare?  

În cazul în care se estimează că nu s-ar putea rambursa la termen acest împrumut, 
vă rugăm să ne comunicați dacă există și la ce stadiu se află un plan de restructurare a 
capacității de producție a unității. 

Precizăm că unitatea Complexul Energetic Olteania SA a primit (Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unor ajutoare de stat individuale de salvare) un împrumut cu titlu de ajutor de stat 
individual pentru salvare pentru o perioadă de 6 luni. La momentul acordării 
împrumutului, a fost notificat Comisiei Europene un plan de restructurare a capacității 
de producție, plan care a făcut parte din Memorandumul care a fundamentat Ordonanța, 
fiind chiar Anexa 2 a acestui Memorandum. De la momentul acordării împrumutului și 
până în prezent, situația de fapt s-a modificat imprevizibil și dramatic pentru unitate, în 
sensul că aceasta este sub impactul pandemiei, care a generat o iminentă criză 
economică, iar în planul pieței energetice impactul este o prăbușire a acestei piețe, 
generând riscuri asupra securității energetice naționale. În contextul cererilor foarte mici 
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pentru energie, a lipsei cashflow-lui pentru plata creditelor, salariilor și furnizorilor, se 
impune o revedere urgentă a planului de restructurare stabilit inițial. Totodată, opinăm 
că,  având în vederea atribuțiile legale ale Ministerului Economiei, este necesară 
comunicarea cu reprezentanții Comisiei Europene pentru o adaptare rapidă și corectă a 
planului de restructurare inițial depus, astfel încât să se depună toate eforturile pentru 
evitarea ajungerii la lichidarea societății și vulnerabilizarea sistemului energetic național 
prin pierderea unei componente vitale prin constanța pe care reprezintă această sursă de 
energie. 
 
Vă mulţumesc! 
 
 




