București, 27.01.2022

Către: REALITATEA TV,
În atenţia Dnei Bertalan-Păcuraru Alexandra-Beatrice

În deplin respect pentru dreptul la o informare corectă a telespectatorilor
dumneavoastră
Având în vedere :
I.

Faptul că
a) În cadrul emisiunii “România la Apel” difuzată în data de
21.01.2022 ora 21:00 prin afirmaţiile moderatorului emisiunii şi a
invitaţiilor dvs., aduceți o serie de acuzații grave, nefondate, și
defăimătoare la adresa companiei Tinmar Energy.
b) Prin prezentarea trunchiată a situaţiei de fapt opinia publică a
fost dezinformată în legătură cu activitatea companiei noastre,
fără a se solicita un punct de vedere de la Tinmar Energy.

Pentru dreptul la o informare corectă a telespectatorilor dumneavoastră vă
solicităm să publicaţi acest punct de vedere în aceleași condiții de vizibilitate
cu emisiunea citată.

TINMAR ENERGY SA Sky Tower, etaj 17, 246C, Calea Floreasca, Sector 1, București, 014476, România
T +40 213 180 772 | F +40 213 180 771 | office@tinmar.ro | tinmar.ro
VAT: RO34620961 | REG. No.: J40/6868/2015 | Energy supply license 1809/2015

Pag.
1/5

DREPT LA REPLICĂ
Ca reprezentanți ai companiei Tinmar Energy, am luat la cunoștință de
conținutul emisiunii „România la Apel” din data de 21.01.2022 moderată de
domnul Raul Giuglea, avându-l ca invitat și pe Domnul Profesor Peiu.
Deontologia profesională care stabilește cu caracter primordial datoria
jurnalistului de a relata adevărul, îi impune acestuia să nu dea publicității
informații neverificate, cu atât mai mult cu cât acestea sunt de natură a
aduce grave prejudicii societății noastre.
Etica jurnalistică stabilește că “difuzarea știrilor trebuie să fie bazată pe
adevăr, asigurat prin mijloace adecvate de verificare și demonstrare și pe
imparțialitate în prezentare, descriere și narare”
Concret, referitor la informaţiile transmise în cadrul emisiunii, facem
următoarele precizări:
1. Compania Tinmar Energy NU a fost informată/contactată şi NU ni s-a
cerut nici un punct de vedere referitor la subiectele prezentate în
emisiune.
2. Contractul încheiat de Tinmar Energy în calitate de Cumpărător și
Complexul Energetic Oltenia în calitate de Vânzător este un contract
încheiat în urma unei licitaţii publice pe Bursa OPCOM, de tip PCCB LEflex reglementat de Ordinul ANRE 64/2020.
3. Acest contract, cu toate informaţiile din el, este public pe site-ul
OPCOM , accesibil oricărei persoane interesate din ziua licitaţiei
21.03.2021 și până în prezent.
4. Contractul a fost iniţiat de CEO iar Tinmar Energy a participat la licitaţie
conform prevederilor legale incidente și ca orice alt participant la piaţa
angro de energie.
5. Referitor la Prețul Contractului - vă informăm pe această cale că este
unul public, detaliat în anexa la Contract. Acest preț reflectă prețul
pieței, nefiind un preţ fix pe perioada contractuală aşa cum aţi susţinut
pe parcursul emisiunii ci un preţ variabil, preț care se actualizează lunar,
conform unei formule raportată la indicele ROPEX (calculat ca medie
ponderată a preţurilor din toate contractele bilaterale aflate în livrare
într-o lună, tranzacţionate pe pieţele la termen administrate de
OPCOM SA.)
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6. Menționăm că CEO a organizat un număr de 220 licitaţii asemănătoare,
cu preţ variabil, în perioada 05.02.2021-21.05.2021. Din aceste licitaţii,
183 au fost anulate din lipsa ofertelor de cumpărare, iar restul au fost
câștigate de către 8 furnizori, printre care şi Tinmar Energy.
7. Pe de altă parte, compania Tinmar Energy NU a achiziţionat energia
electrică pentru a o revinde angro pe piaţa ci pentru a avea asigurată
livrarea de energie către consumatorii finali.
8. Tranzacţia care a făcut obiectul emisiunii dvs. poate fi accesată pe
următorul link:
https://www.opcom.ro/rapoarte/pccb_le_flex/rez_PCCB_LE_FLEX.php?
lang=ro
Prin urmare faptul că aceste informații nu sunt/nu au fost disponibile celor
interesaţi este aşadar o susţinere total eronată.
9. Energia electrică achiziționată de la CEO a fost vândută ulterior în
cadrul unor licitaţii publice organizate pe Bursa Română de Mărfuri,
către consumatorii finali. Acești consumatori finali au iniţiat achiziții
publice, transparente și nediscriminatorii la care putea participa orice
furnizor interesat.
10. În urma acestor licitaţii Tinmar Energy a devenit furnizorul unor mari
consumatori, strategici cum ar fi, dar fără a se limita la aceștia: M.A.I,
S.T.S, Radiodufuziunea Română, CNAB - Compania Națională
Aeroporturi București, RAJA Constanța. Menționăm câteva exemple de
prețuri în vigoare la data prezenței: Radiodifuziunea Română - 385
lei/MWh, M.A.I - 399 lei/MWh, Raja - 236 lei/MWh.
11. Mai mult, așa-zisul profit de 160% realizat de compania Tinmar Energy
în primele 9 luni ale anului 2021, cuprinde pe de-o parte o pierdere
generată de activitatea de furnizare energie electrică către
consumatorii finali și un profit aferent celorlalte linii de business din
cadrul Tinmar și anume: trading energie electrică/gaze naturale,
furnizare gaze naturale, comercializarea produselor petroliere, comerț
și producție produse agricole.
Acest rezultat negativ la 9 luni, privind furnizarea de energie la
consumatorii finali, este o consecintă a faptului că, atunci când preţul
energiei crește, impactul acestor creșteri este preluat în prima fază de
furnizori, generându-le pierderi semnificative și abia la 6 până la 12 luni,
impactul este resimțit în totalitate și de către consumatorii finali.
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12. În privința proiectelor de dezvoltare a centralelor fotovoltaice iniţiate
de CEO considerăm a fi unul din cei mai importanţi paşi făcuţi de statul
român, în ultima perioadă pentru dezvoltarea sistemului de producţie a
energiei electrice, de care România are atâta nevoie.
13. În contextul Planului de decarbonare realizat de CE Oltenia, inclus în
Planul de restructurare notificat Comisiei Europene, CE Oltenia
intenționează să dezvolte o serie de proiecte noi de capacități de
producție pe bază de gaze naturale și parcuri fotovoltaice și a invitat
potențialii investitori să depună oferte angajante în cadrul unei licitații
deschise pentru participarea la constituirea de societăți mixte în
vederea implementării acestor proiecte.
14. Noile capacități de producere a energiei electrice vor avea o putere
instalată totala de aproximativ 2,070 MW și se vor conforma
prevederilor actuale și de perspectivă ale legislației naționale și
europene din domeniul energiei și al protecției mediului.
15. Menționăm că, procesul de adjudecare al licitațiilor organizate de CEO
este în derulare, motiv pentru care nu putem oferi mai multe detalii la
aceasta oră.
16. În concluzie, nu s-a încălcat nici o prevedere legală care să pună în
discuție corectitudinea și legalitatea modului de derulare al relațiilor
derulate între compania noastră și CEO.
17. Indiferent de schimbarea contextului, Tinmar Energy își desfășoară
activitatea urmând principiile eticii în afaceri și asigurăm clienții și
partenerii că serviciile noastre continuă să funcționeze în parametri
normali, fiind disponibili pentru aceștia cu profesionalism și dedicare
așa cum i-am obișnuit până acum.
Pentru considerentele de mai sus, vă solicităm să publicați acest drept la
replică în condiții similare celor în care a fost difuzată emisiunea invocată, în
vederea rectificării informațiilor prezentate opiniei publice, pe de-o parte
pentru a respecta dreptul fundamental al cetăţenilor la o informare corectă,
ca parte a respectului pentru valorile democratice, iar pe de altă parte
pentru că informaţiile prezentate nefiind conforme realității sunt de natură
să aducă atingere imaginii și renumelui grupului Tinmar Energy.
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Nu contestăm că dreptul la opinie şi liberă exprimare este garantat inclusiv
la nivel constituțional, însă vă solicităm să aveţi în vedere că acest drept nu
este unul absolut, fiind necesar ca acesta să fie exercitat fără a prejudicia
drepturile şi interesele altor persoane.
Deasemenea, ne rezervăm dreptul de a notifica Consiliul Național al
Audiovizualului cu privire la informarea eronată a telespectatorilor și la
încălcarea drepturilor companiei noastre așa cum sunt acestea stabilite în
Decizia 220/2011 privind Codul de Reglementare a conținutului audiovizual.
Pentru a evita situații de genul celor create prin emisiunea invocată, ne
exprimăm speranța ca, în viitor, în situația în care intenționați realizarea
unor emisiuni care vizează activitatea companiilor din cadrul grupului
TINMAR ENERGY să ni se solicite punctul de vedere anterior prezentării lor
publice.
TINMAR ENEGY S.A
OANCEA Augustin
CEO și fondator
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