
"Nu avem un program
naþional de electromobilitate"

(Interviu cu Eugen Scheuºan, directorul general
al Electromagnetica)

l "Electromobilitatea þãrii este un fel de a doua electrificare"
l "Simt de mai mult de un deceniu cã se face diferenþã între firmele
româneºti ºi cele strãine, iar acest lucru are rolul sã conducã la
extincþia producþiei româneºti"

Reporter: Cum vã afecteazã acti-

vitatea mãsurile fiscale incluse în

OUG 114/2018?

Eugen Scheuºan: Pentru cã sun-

tem ºi producãtori de energie elec-

tricã, având grupul de microhidro-

centrale de pe râul Suceava, ºi fur-

nizor de electricitate, evident cã ne

afecteazã OUG 114. Cât ºi cum

vom vedea, pentru cã acum facem

calcule. Nu va face altceva decât sã

micºoreze veniturile din domeniu.

Noi nu ne-am grãbit sã anunþãm

nimic încã, pânã nu facem un exer-

ciþiu. Dacã aceastã taxã va fi mult

prea mare, atunci foarte mulþi vor

renunþa la activitate, evident. Este

posibil ca ºi noi sã facem acest lu-

cru, dacã vom constata cã o astfel

de taxã ne va produce pierderi.

Însã, dupã cum vã spuneam, nu

pot evalua încã efectele, pentru cã

nu am finalizat calculele.

În continuare furnizorii de electri-

citate sunt priviþi ca niºte hoþi mã-

runþi care pun biruri, care nu fac

decât sã ia de colo ºi sã vândã din-

colo. Câtã vreme se reduce la acest

lucru, aceastã activitate nu va avea

o conotaþie pozitivã. În realitate, ea

nu diferã cu nimic acum de activi-

tatea de pe bursã. În principiu, fur-

nizarea de energie electricã este

un serviciu foarte important, care

încearcã, la cele mai mici costuri

posibile, sã aducã electricitatea de

la producãtor la utilizator. Nu elec-

tricitatea fizicã, ci pe cea comer-

cialã, adicã fiecare din pia-

þã sã aibã acces la cea

mai ieftinã energie

posibilã. Unul din

angajamentele lua-

te de þara noastrã

prin aderarea la

UE a fost libe-

r a l i z a r e a

completã a pieþei de energie elec-

tricã, în mod etapizat. În anul 2017

piaþa s-a liberalizat complet. Din ce
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Þara noastrã nu are ceea ce se numeºte un program naþional
de electromobilitate, subliniazã Eugen Sheuºan, directorul ge-
neral al companiei Electromagnetica. În opinia domniei sale,
este neapãratã nevoie de crearea unui cadru pentru dezvolta-
rea fenomenului de electromobilitate: "Ar fi bine ca noi, în 5-6
ani, sã avem aceastã reþea, însã nu va fi posibil pentru cã este
nevoie de sume mari de bani ºi de un plan pe zece ani.
Un astfel de plan nu poate fi schimbat când se schimbã
politicienii. Va apãrea o dezvoltare haoticã, ce va
trebui reglementatã la un moment dat, iar re-
glementatorul va trebui sã reglementeze pen-
tru unii împotriva celorlalþi". Conform dom-
nului Scheuºan, aceastã problemã "cam are
dimensiunea electrificãrii pe calea feratã",
care a þinut circa 20 de ani.

continuare în pagina 6

Eugen Scheuºan: "Electromagnetica a rãmas o companie profitabilã, cu un profit
consistent, niciuna dintre activitãþile pe care le desfãºoarã nefiind în pierdere".
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cauzã preþurile, tarifele au conti-
nuat sã creascã mult peste inflaþie,

deºi aveam aceleaºi capacitãþi

energetice, cu aceeaºi reþea de

energie ºi cu aceleaºi consumuri

energetice, nu ºtiu. Care sunt inve-
stiþiile pentru care actorii din piaþã

au primit aceste tarife mãrite

anual?

De asemenea, am înþeles cã

dobânzile în România sunt cele

mai mari, pe motiv de risc de þarã.

De ce om fi având noi riscul acesta

de þarã atât de mare ºi de ce este

îngrãmãdeala asta bancarã atât de

puternicã dacã riscurile sunt atât

de mari, din nou îmi este foarte

greu sã înþeleg. Din ce cauzã un

impozit de numai 2% ar urma sã

aducã prãbuºiri, iar nu îmi dau sea-
ma. O posibilitate pentru bãnci ar

fi ca statul român sã scoatã un ca-
iet de sarcini care sã prevadã cã se

împrumutã de la acele bãnci care

respectã anumite criterii. Aºa poa-

te nu ar mai exista astfel de impo-

zite.

Reporter: Toatã situaþia din eco-

nomie se suprapune peste criza

forþei de muncã. Cum a evoluat

aceastã problemã la Electroma-

gnetica?

Eugen Scheuºan: Criza forþei de

muncã se adânceºte, mai ales în

zonele de competenþã avansatã.

Deºi am operat ºi mãriri salariale

importante în acestã zonã, în con-

tinuare este foarte greu de atras ti-

neretul român care nu ºtie dacã

mai stã în þarã pânã la vârsta la care

sã îl atragem noi în domeniul cer-

cetãrii-proiectãrii, întrucât deja o

grãmadã de tineri merg sã îºi facã

studiile în afarã.

Reporter: Referitor la salarii, mul-

þi antreprenori sunt nemulþumiþi
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"Trebuie creat un cadru pentru
dezvoltarea fenomenului de

electromobilitate. Acest lucru presupune
o reþea de încãrcare de-a lungul cãilor

de transport, pentru cã automobilul
electric, pânã când va ajunge la

autonomia celui clasic, mai are de
parcurs ani sau decade".



de majorarea constantã a salariului

minim pe economie ºi mai ales de

diferenþa dintre salariile din me-
diul privat ºi cele de la stat, care

conduce la migrarea salariaþilor

din sectorul firmelor private cãtre

companiile publice. Dumneavoa-

strã cum vedeþi aceastã situaþie?

Eugen Scheuºan: Un stat cu

baze solide economice se creeazã

în secole, nu în ani ºi nici mãcar în

decade. România va mai trece prin

tot felul de perioade de fluctuaþii

interesante, în care unii sunt mai

prost plãtiþi decât alþii pentru ace-

eaºi muncã ºi acelaºi nivel de com-

petenþã. Statul are grijã doar de

unii, prin fenomene de genul sala-

rii sau pensii speciale, care nu au

niciun fel de justificare, în opinia

mea.

Reporter: Cum a terminat anul

trecut Electromagnetica, din punct

de vedere financiar?

Eugen Scheuºan: Electromagne-

tica a rãmas o companie profitabi-

lã, cu un profit consistent, niciuna

dintre activitãþile pe care le de-

sfãºoarã nefiind în pierdere. Premi-

zele sunt ca ºi în acest an activita-

tea noastrã sã se desfãºoare pe

aceleaºi coordonate. Menþionez cã

reducerea considerabilã a profitu-

lui de pe un an pe altul se datorea-

zã reevaluãrilor.

În producþie, cea mai mare pro-

porþie din cifra de afaceri vine din

segmentul de iluminat, dar nu pot

fi neglijate nici partea de aparaturã

electricã, cea metrologicã ºi siste-

mele de telegestiune. Din pãcate,

nu ºtim care va fi cererea în piaþã

pentru anul viitor, întrucât nu

7

"Anul trecut am elaborat staþiile
de încãrcare pe curent alternativ

ºi avem câteva instalãri. Anul
acesta venim cu controlul acestor
staþii, un software pe baza cãruia
utilizatorul final ºi administratorul
unor reþele de astfel de staþii pot
controla diversele procese care
au loc în legãturã cu staþiile de

încãrcare".

continuare în pagina 8



avem interlocutori cu care sã cola-
borãm. Aceºtia au fost retezaþi, ne-
fiindu-ne permis sã discutãm aces-
te aspecte. Din ce motive un pro-
ducãtor de sisteme de telegestiu-
ne nu poate discuta cu distribuito-
rii români de electricitate despre

planurile de viitor nu îmi dau sea-
ma. De ce ar fi rea pentru România

dezvoltarea acestora? Consiliul

Concurenþei ne-a interzis sã cola-
borãm cu aceste companii ºi nu

existã niciun cadrul legislativ care

sã oblige la acest lucru. Cum sã

ºtim ce ºi cât sã producem dacã nu

cunoaºtem nevoile pieþei? Toate

comenzile ºi achiziþiile sunt fãcute

pe repede înainte. Se declarã o lici-

taþie de azi pe mâine, cu un caiet

de sarcini care nu se ºtie de unde

vine ºi cât de bine corespunde ne-
cesitãþilor þãrii - în general reflectã

un produs strãin bine conturat.

Termenele sunt mici ºi foarte mici,

parametrii de neînþeles etc. Aºa

cum anumite chestiuni sunt dicta-
te de afarã la nivel politic, ºi aici

începe sã miroasã la fel. Personal,

nu vãd nicio ruºine ca parametrii

tehnici sã fie stabiliþi împreunã cu

producãtorii români, în discuþii de-
schise, pentru cã producãtorul

român este discriminat faþã de im-
portatori.

Reporter: De ce spuneþi asta?

Simþiþi cã statul îi discrimineazã pe

producãtorii autohtoni în avanta-
jul celor strãini?

Eugen Scheuºan: Simt deja de

mai mult de un deceniu cã se face

diferenþã între firmele româneºti ºi

cele strãine, iar acest lucru are rolul

sã conducã la extincþia producþiei

româneºti.

Reporter: V-aþi extins cu vânza-
rea produselor pe pieþele externe?

Eugen Scheuºan: În afara þãrii

continuãm pe pieþele pe care sun-
tem deja prezenþi, respectiv în Ger-
mania ca subfurnizor de suban-
samble pentru automobile, iar în

Moldova ºi Bulgaria pentru corpuri

de iluminat. Am încercat sã intrãm

ºi în alte þãri, dar peste tot existã

producãtori în domeniu.

Reporter: Ce produse noi aþi lan-
sat în domeniul iluminatului?

Eugen Scheuºan: Sunt nenumã-
rate corpuri de iluminat noi, pen-
tru cã este o piaþã în miºcare care

se bazeazã pe leduri, iar acestea

sunt tot timpul în reînnoire, atât

estetic, cât ºi la nivel de perfor-

manþã. Încã niºte ani de zile de

acum înainte vom asista la un pro-
ces de reînnoire continuã, aproape

o schimbare a întregii game, în

special în interiorul corpurilor de

iluminat.

Reporter: Ce noutãþi aveþi în

segmentul staþiilor de încãrcare

pentru automobilele electrice?

Eugen Scheuºan: În acest dome-
niu, anul trecut am elaborat staþiile

de încãrcare pe curent alternativ ºi

avem câteva instalãri. Anul acesta

venim cu controlul acestor staþii,

un software pe baza cãruia utiliza-
torul final ºi administratorul unor

reþele de astfel de staþii pot contro-
la diversele procese care au loc în

legãturã cu staþiile de încãrcare.

Reporter: În mai multe ocazii aþi

reclamat lipsa unui cadru legislativ

în domeniu. Care este situaþia în

acest moment?

Eugen Scheuºan: Nu avem ceea

ce se numeºte un program naþio-
nal de electromobilitate. Sau existã

mici pãrticele, care sunt cel mai
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"Pentru cã suntem ºi producãtori de
energie electricã, având grupul de

microhidrocentrale de pe râul
Suceava, ºi

furnizor de electricitate, ne afecteazã
OUG 114".
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uºor de executat, cum ar fi vouche-

re pentru cumpãrat eutomobil

electric sau bani de la primãrie

pentru instalarea staþiilor electrice.

Nu aºa se pune problema, nu tre-

buie daþi bani, trebuie creat un ca-

dru pentru dezvoltarea fenomenu-

lui de electromobilitate. Acest lu-

cru presupune o reþea de încãrcare

de-a lungul cãilor de transport,

pentru cã automobilul electric,

pânã când va ajunge la autonomia

celui clasic mai are mult de par-

curs, ani sau decade. De-a lungul

cãilor de transport trebuie acoperi-

te aceste lipsuri, cu o densitate

care nu poate depãºi, în cazul au-

tomobilului electric, mai mult de

25-30 de km.

Reporter: Avem reþea electricã

sã susþinem o astfel de logisticã?

Eugen Scheuºan: Se poate susþi-

ne o astfel de reþea de staþii de

încãrcare cu o condiþie - sã existe

un program care sã lege între ele

necesitãþile de încãrcat automobi-

le cu cererea de automobile, cu ne-

cesitãþile de staþii de încãrcare ºi cu

cele de electricitate. România are

în continuare o mare putere elec-

tricã instalatã, sub formã de hidro-

centrale, termocentrale, centrale

nucleare, electrice etc. Cã nu este

exploatatã, cã este foarte greu sã o

exploatezi economic, cã poate mo-

dul în care am conceput accesul

energiei verzi în reþea nu o fi cel

mai potrivit, cã nu este stabilitã ni-

ciun fel de tarificare, pe nicio pe-

rioadã, pentru electromobilitate,

toate acestea trebuie puse într-un

ºir logic din care toatã lumea sã îºi

ia bucata lui care i se cuvine sau pe

care este obligat sã o realizeze.

Ca infrastructurã, la nivelul Rom-

âniei nu prea existã nimic acum. În

câteva curþi sau servcie-uri auto, la

sediul câtorva companii este mon-

tatã câte o staþie. Noi, de exemplu,

avem zece staþii.

Reporter: Care este feedback-ul

utilizatorilor?

Eugen Scheuºan: Rata de utiliza-

re a acestor staþii este încã redusã,

pentru cã sunt puþine automobile

electrice, iar numãrul mic al ace-

stora rezidã ºi din faptul cã oame-

nii au constatat cã autonomia lor

este destul de scãzutã.

În cele mai rele cazuri, când este

vorba de aer condiþionat în maºinã

ºi nu numai, autonomia unui astfel

de automobil ar fi de circa 100 de

km, ceea ce înseamnã cã am nece-

sita staþii de încãrcare la fiecare 25

de km. Însã, având în vedere rapi-

ditatea cu care se desfãºoarã lucru-

rile în acest domeniu, în 4-6 ani sã

nu ne mirãm dacã vom ajunge la o

autonomie de 500-600 de km, care

deja este o diagonalã a României.

Ar fi bine ca noi, în 5-6 ani, sã avem

aceastã reþea, însã nu va fi posibil

pentru cã este nevoie de sume

mari de bani ºi de un plan pe zece

ani. Un astfel de plan nu poate fi

schimbat când se schimbã politi-

cienii. Va apãrea o dezvoltare hao-

ticã, ce va trebui reglementatã la

un moment dat, iar reglementato-

rul va trebui sã reglementeze pen-

tru unii împotriva celorlalþi.

Aceastã problemã cam are di-

mensiunea electrificãrii pe calea

feratã, care a început în 1960 ºi s-a

terminat în 1970 în realitate. Este

un fel de a doua electrificare.

Reporter: Vã mulþumesc!

"Criza forþei de muncã se adânceºte, mai
ales în zonele de competenþã avansatã.

Deºi am operat ºi mãriri salariale
importante în acestã zonã,

în continuare este foarte greu de atras
tineretul român care nu ºtie dacã mai stã

în þarã pânã la vârsta la care sã îl
atragem noi în domeniul

cercetãrii-proiectãrii".


