
 
 

Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER), parte a Grupului Electrica, este cel mai important operator 
național de distribuţie a energiei electrice care acoperă 18 judeţe din trei zone geografice, reprezentând 

40,7% din teritoriul României. 
Compania își desfășoară activitatea în județele Alba, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Brăila, Buzău, Cluj, 
Covasna, Dâmbovița, Galați, Harghita, Maramureș, Mureș, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Vrancea, 

având o arie de operare de 97.196 kilometri pătrați. 
Cu o tradiție de peste 120 de ani, DEER oferă servicii pentru peste 3,8 milioane de utilizatori, prin 
intermediul unei rețele de distribuție de aproximativ 198.988 kilometri.  

Mai multe informații despre DEER pot fi găsite pe platforma www.distributie-energie.ro și pe pagina de 

Facebook Distributie Energie Electrica Romania. 

Către: Traian Deleanu, reporter Turnul Sfatului 

 

Î: Care este motivul pentru care, în ciuda repetatelor încercări și reveniri din 

partea NRGSC Technik SRL, reprezetanții Grupului Electrica SA nu au emis 

avizul de racordare necesar construirii unei stații electrice în Zona industrială 

vest a Sibiului din fondurile solicitantului? 

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Racordare a utilizatorilor la rețelele de 

interes public aprobat prin Ord. ANRE 59/2013 cu completarile ulterioare, Operatorul de 

Distribuție (OD) are obligația de a asigura accesul la rețelele electrice de distribuție cf. 

Art.5: 

(1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare 

adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii: 

a) apariţia unui loc de producere nou; 

b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;  

c) apariţia unui loc de consum şi de producere nou; 

d) apariţia unui loc de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare nou; 

e) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea 

racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea; 

f) apariţia unui loc de producere cu sistem HVDC sau cu instalaţie de stocare şi sistem 

HVDC nou; 

g) apariţia unei instalaţii de stocare noi sau a unui sistem HVDC nou.” 

După cum a fost comunicat, în mai multe rânduri, reprezentanților NRGSC Technik SRL, 

solicitarea de racordare a unei stații nu se încadrează în prevederile menționate. 

 

Î: Atitudinea reprezentanților Grupului Electrica SA (inclusiv a conducerii 

centrale) pe acest subiect a fost una care – potrivit reprezentanților societății 

sibiene – împiedică dezvoltarea unei concurențe pe piața furnizării energiei 

electrice. Cum poate demonstra Electrica SA că este deschisă unei piețe 

concurențiale în domeniu, din moment ce nu dă concurs unei inițiative precum 

cea a sibienilor de la NRGSC Technik SRL?  

Solicitarea de realizare a unei capacități energetice nu are impact asupra pieței 

concurențiale a furnizării energiei electrice; în situația prezentată este vorba despre o 
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capacitate de distribuție a energiei electrice, orice viitor utilizator racordat la o rețea de 

distribuție din zonă având posibilitatea să își aleagă un furnizor de energie din piața 

concurențială, deținător al unei licențe de furnizare. DEER (fosta SDEE TS) deține licență 

pentru prestarea serviciului de distribuție pe o arie de licență care include și județul Sibiu 

și, conform prevederilor legale, dreptul exclusiv pentru prestarea serviciului de distribuție.  

Ord. 73/2014, art. 5 

„Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze 

serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona 

definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe 

care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile 

specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat 

cu autoritatea contractantă.” 

 

Î: Care este explicația Grupului Electrica SA pentru faptul că, până în prezent, 

nu a emis niciun aviz final pentru construirea unei stații electrice dezvoltată 

de terți și din fondurile acestora, cu scopul de a revinde energia electrică înspre 

diferiți clienți? 

Așa cum am menționat la punctul 1, obiectivul pentru care a fost solicitat ATR nu se 

încadrează în categoriile prevăzute de reglementări, în fapt solicitantul dorind să dezvolte 

o rețea de distribuție în interiorul ariei de licență DEER care este Operator de Distribuție 

Concesionar (ODC) și nu se solicită acces la rețea pentru un viitor utilizator 

(consumator/producător/instalație de stocare etc). 

Subliniem faptul că prestarea serviciului de distribuție se realizează în condițiile Legii 

123/2012, de către operatorii de distribuție concesionari, cu respectarea legislației 

secundare, aplicabilă in baza unei licențe acordată de autoritatea competentă. 

 

Î: Conform celor relatate de către NRGSC Technik SRL, energia electrică care 

ar urma a fi vândută către clienții finali prin intermediul unei stații electrice 

dezvoltată din fonduri proprii ar fi mai ieftină decât cea vândută decât SDEE 

Transilvania Sud către clienții finali. Este această situație o explicație pentru 

atitudinea Grupului Electrica SA față de astfel de inițiative? 
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DEER (fosta SDEE Transilvania Sud) este un Operator de Distribuție care prestează 

serviciul de distribuție în baza licenței deținute, la tarife reglementate aprobate de ANRE 

pentru fiecare nivel de tensiune. Aceste tarife sunt stabilite de către ANRE strict pe baza 

recunoașterii costurilor de operare și mentenanță a rețelelor electrice, costuri necesare 

respectării condițiilor asociate Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție 

a energiei electrice.  

Distribuția de energie electrică nu are un caracter concurențial și nu este subiectul unor 

oferte alternative in piață. Investițiile de genul celor pe care care firma NRGSC Technik 

SRL incearcă să le promoveze nu reprezintă altceva decât inlocuirea unei părți a rețelei 

de distribuție operate de către DEER cu o rețea privată pentru care respectarea aceluiași 

Standard de performanță nu poate să conducă la costuri de operare și mentenanță  mai 

mici. 

DEER a inclus in planul de investiții construirea acestei stații electrice de pe platforma 

Sibiu Vest, astfel incât considerăm că o investiție similară, a unei terțe părți nu își  găsește 

justificarea tehnică și economică. 

 

Î: SDEE Transilvania Sud a anunțat – în răspunsul transmis mie la finele anului 

trecut – că va construi o stație electrică în Zona industrială vest pentru a 

acoperi deficitul de capacitate de aici (și în 2019, administrație locale din Sibiu 

i-a fost promisă aceeași investiție, fără ca acest lucru să se întâmple încă). 

Însă e adevărat că, în condițiile în care SDEE Transilvania Sud va realiza 

această investiție, costurile generate de această investiție se vor regăsi într-o 

viitoare creștere de tarife? Poate fi estimat care va fi influența în creșterea 

tarifelor a unei investiții precum stația electrică necesară în Zona industrială 

vest (investiție aproximată la cinci milioane de euro)? 

Adresez aceste întrebări deoarece, în cazul unui răspuns afirmativ, rezultă 

scenariul în care Grupul Electrica SA nu oferă posibilitatea dezvoltării unei 

piețe concurențiale (prin conectarea la rețeaua proprie a unor societăți care 

să revândă mai apoi energia electrică), dar crește tarifele de furnizare pentru 

toți clienții ca urmare a unor investiții pe care și alte companii terțe și le-ar 

asuma. 

Investițiile realizate de Operatorul de Distribuție sunt remunerate prin tarifele de 

distribuție a energiei aprobate de ANRE. Dacă acestea îndeplinesc criterii de eficiență 
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economică impuse de reglementările aplicabile, această remunerare se realizează pe 

durata de viață a investiției conform mecanismelor de stabilire a tarifelor pentru serviciul 

de distribuție, aplicabile la nivelul zonei de licență. Nu putem estima impactul în tarifele 

viitoare, aferent realizării acestui obiectiv, conform prevederilor legale, investitiile 

promovate de OD se incadrează in valorile aprobate de ANRE ex-ante pentru o perioadă 

de 5 ani. In prezent ne aflăm in cel de-al treilea an al perioadei a patra de reglementare. 

Reiterăm faptul că în discuție sunt tarife pentru prestarea serviciului de distribuție și nu 

tarife de vânzare a energiei electrice la utilizatorii finali în piața concurențială. 

 

Î: Potrivit reprezentanților NRGSC Technik SRL, la întâlnirea pe care au avut-

o pe subiectul în discuție cu doamna Georgeta Corina Popescu, directorul 

general al Electrica, le-a fost transmis că avizarea unei astfel de investiții „ar 

crea un precedent”. Care ar fi, în opinia conducerii Electrica SA, problema 

„creării unui precedent”? 

La întâlnirea Directorului General Electrica cu reprezentanții companiei respective, o 

dovadă de transparență și de deschidere, doamna Corina Popescu a explicat cadrul de 

reglementare în vigoare si nu a făcut nicio afirmație despre “crearea unui precedent”. 

Compania Distribuție Energie Electrică Romania deține licență pentru prestarea serviciului 

de distribuție pe o arie de licență care include și județul Sibiu și, conform prevederilor 

legale, dreptul exclusiv pentru prestarea serviciului de distribuție. Ca operator de 

distribuție pentru aria respectivă, DEER are obligația de a asigura accesul la rețelele 

electrice de distribuție doar in conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

Conform Legii energiei și gazelor naturale, serviciul de distribuție a energiei electrice se 

asigură de către un singur operator economic pentru utilizatorii de pe un teritoriu 

delimitat. 

 

Serviciul PR & Comunicare DEER TS, 26.02.2021 
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