Raport privind rezultatele
investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice

RAPORT
privind rezultatele investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice din
România

Direcţia Industrie şi Energie
Consiliul Concurenţei

1

Raport privind rezultatele
investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice

CUPRINS

INTRODUCERE
l.1. Declanşarea investigaţiei şi obiectivele urmărite
Partea I
CAPITOLUL I. - Prezentarea principalelor aspecte privind politica în domeniul energiei
I.1. Cadrul de reglementare la nivelul Uniunii Europene - scurt istoric
I.2. Cadrul de reglementare la nivel naţional
CAPITOLUL II. - Caracteristici, reguli de funcţionare, pieţe relevante
II.1. Prezentarea caracteristicilor sectorului
II.2. Sfera de cuprindere a sectorului
II.3. Reguli generale de funcţionare a pieţei de energie electrică din România
II.4. Definirea pieţelor relevante în sectorul energiei electrice
CAPITOLUL III. - Piaţa producerii şi comercializării de energie electrică
III.1. Mixul energetic în România
III.2. Consumul de energie electrică la nivel naţional
III.3. Participarea producătorilor de energie electrică la acoperirea curbei de sarcină
III.4. Structura pieţei producerii şi comercializării de energie electrică
4.1. Cote de piaţă ale producătorilor pe piaţa producerii şi comercializării de
energie electrică
III.5. Piaţa furnizării de energie electrică
5.1. Structura pieţei furnizării de energie electrică
5.2.1. Cote de piaţă pe piaţa furnizării de energie electrică
CAPITOLUL IV. - Piaţa serviciilor tehnologice de sistem şi piaţa de echilibrare
IV.1. Piaţa serviciilor tehnologice de sistem
IV.2. Piaţa de echilibrare
CAPITOLUL V. - Piaţa transportului şi piaţa distribuţiei de energie electrică
V.1. Piaţa transportului de energie electrică
V.2. Piaţa distribuţiei de energie electrică
Partea a II-a
2

Raport privind rezultatele
investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice
CAPITOLUL VI. - ANALIZE PRELIMINARE
VI.1. Suspiciunea privind existenţa unui “monopol” al producătorilor de energie electrică
aflaţi în portofoliul statului pe piaţa de energie electrică din România
VI.2. Evaluare privind structura actuală a pieţei producerii de energie electrică
VI.3. Analiza preliminară a contractelor pe termen lung încheiate de către Hidroelectrica
SA pe piaţa de energie electrică din România
VI.4. Participarea producătorilor de energie electrică din România la piaţa reglementată şi
impactul acesteia asupra pieţei concurenţiale
VI.5. Evaluare privind eliminarea de pe piaţa angro din România a contractelor bilaterale
încheiate prin negociere directă a părţilor
VI.6. Necesitatea introducerii noţiunilor de societate-mamă şi grup de companii din
domeniul concurenţei în reglementările din domeniul energiei electrice adoptate la nivel
naţional
VI.7. Evaluare privind prezenţa la nivel naţional a uneia sau a mai multor burse de energie
electrică
VI.8.. Modul de reglementare a tarifului de transport pe piaţa de energie electrică din
România
VI.9. Mecanismul prin care se contractează lucrările de racordare la reţeaua de distribuţie
Partea a III-a
CAPITOLUL VII. – CONCLUZII
ANEXE

3

Raport privind rezultatele
investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei electrice

Partea a III-a
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Ca urmare a centralizării şi analizării observaţiilor primite în cadrul procedurii de consultare
publică a Raportului privind rezultatele preliminare ale investigaţiei sectoriale pe piaţa energiei
electrice din România, Consiliul Concurenţei formulează următoarele concluzii şi propuneri:
1. Definirea pieţelor în sectorul energiei electrice1.
Activităţile desfăşurate în sectorul energiei electrice pot fi împărţite în patru mari categorii,
fiecare dintre acestea reprezentând o piaţă distinctă şi putând avea mai multe segmente. Acestea
sunt:
 piaţa producerii şi comercializării de energie electrică;
 piaţa furnizării de energie electrică;
 piaţa transportului de energie electrică;
 piaţa distribuţiei de energie electrică.
La definirea pieţelor, Consiliul Concurenţei a luat în considerare următoarele dimensiuni:
dimensiunea produsului - constând în bunurile şi serviciile comercializate; dimensiunea
funcţională - nivelul la care se situează activitatea în lanţul economic - producţie, distribuţie etc.;
dimensiunea geografică - zona în care întreprinderile în cauză sunt implicate în cererea şi oferta
de bunurile sau servicii; dimensiunea temporală - perioada de timp în care sunt comercializate
bunurile şi serviciile în cauză; dimensiunea clientului - categoria de clienţi cărora le sunt adresate
bunurile şi serviciile în cauză.
De asemenea, la definirea pieţei produsului au fost avute în vedere o serie de criterii precum:
particularităţile sectorului energiei electrice, tipurile de activităţi desfăşurate în acest sector,
reglementările în vigoare, cererea şi oferta etc.

1

Trebuie menţionat faptul că definirea pieţelor relevante a avut la bază o analiză a mecanismelor de funcţionare a
pieţei de energie electrică din România în perioada supusă analizei, iar această clasificare a pieţelor reprezintă doar
un punct de pornire în definirea pieţelor relevante în cazurile instrumentate de Consiliul Concurenţei. În funcţie de
circumstanţele specifice fiecărui caz, se poate ajunge la o definire diferită a pieţei relevante, iar modul în care
Consiliul Concurenţei utilizează conceptele de piaţă relevantă a produsului şi piaţă relevantă geografică în aplicarea
legislaţiei în domeniul concurenţei este detaliat în Instrucţiunile privind definirea pieţei relevante, aprobate prin
Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
553 din data de 5 august 2010.
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Astfel, a reieşit că definirea pieţei produsului implică o segmentare a pieţei producerii şi
comercializării de energie electrică. Tranzacţionarea energiei electrice pe bază de contracte la
termen (contracte încheiate pe PCCB2, PCCB-NC3 etc.) constituie un segment de piaţă distinct
în raport cu tranzacţionarea orară a energiei electrice pe piaţa spot (PZU4 şi PI5).
În strânsă legătură cu piaţa producerii şi comercializării de energie electrică au fost definite piaţa
serviciilor tehnologice de sistem, cu următoarele segmente: reglaj secundar, reglaj terţiar rapid,
reglaj terţiar lent, şi piaţa de echilibrare la creştere sau la scădere de putere.
În ceea ce priveşte piaţa furnizării de energie electrică, activitatea de comercializare angro
(trading) şi activitatea de furnizare la clienţii finali constituie segmente distincte de piaţă.
De asemenea, tranzacţionarea energiei electrice în regim reglementat reprezintă un segment
de piaţă distinct de segmentul concurenţial, atât în ceea ce priveşte piaţa producerii şi
comercializării de energie electrică, cât şi în ceea ce priveşte piaţa furnizării de energie electrică.
Transportul de energie electrică şi distribuţia de energie electrică constituie monopoluri naturale
integral reglementate.
În ceea ce priveşte definirea pieţelor geografice analizând situaţia fluxurilor import-export în
perioada 2008 - 2013, precum şi capacitatea de interconexiune disponibilă, a reieşit că, din punct
de vedere geografic, piaţa de energie electrică rămâne o piaţă naţională.
Imposibilitatea de stocare a energiei electrice şi nevoia de a echilibra în permanenţă producţia cu
consumul (cererea şi oferta), face ca aria geografică a pieţei să depindă de condiţiile reţelei de
transport, condiţii care se pot schimba rapid în cazul în care apar unele constrângeri.
Din realizarea unei corelaţii între consumul intern net de energie electrică, capacităţile nete de
schimb şi volumul importurilor şi exporturilor realizate în perioada analizată a rezultat că volumul
interconexiunilor existente între România şi ţările vecine nu asigură transferuri importante de
energie electrică între acestea. Până în prezent, integrarea pieţelor naţionale de energie electrică
nu este atât de avansată din punct de vedere al disponibilităţii capacităţilor de interconexiune
pentru a justifica teza că ar exista o piaţă comună de energie electrică la nivel comunitar.

2

PCCB - Piaţa centralizată a contractelor bilaterale;
PCCB-NC - Piaţa centralizată a contractelor bilaterale cu negociere continuă;
4
PZU - Piaţa pentru Ziua Următoare;
5
PI - Piaţa Intra-zilnică de energie electrică;
3
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Având în vedere cele prezentate anterior, piaţa producerii şi comercializării de energie electrică
şi piaţa furnizării de energie electrică sunt pieţe naţionale. În cazul transportului de energie
electrică, piaţa geografică este reprezentată de teritoriul României, iar în cazul distribuţiei de
energie electrică se pot distinge la nivelul teritoriului României mai multe regiuni, fiecare dintre
acestea reprezentând o piaţă geografică distinctă.
2. Nivelul de concentrare pe pieţele relevante aferente sectorului energiei electrice.
Nivelul de concentrare pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică a fost, în
perioada analizată, în general unul moderat6. Din datele avute la dispoziţie a reieşit că indicatorii
CR1 şi CR3, calculaţi în funcţie de cantitatea totală de energie livrată în sistem în cursul unui an,
nu indică prezenţa pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică a unui producător cu
cotă de piaţă de peste 40%.
Cu toate acestea, în opinia Consiliului Concurenţei, indicatorii de concentrare a pieţei calculaţi în
funcţie de cantitatea anuală de energie electrică livrată în reţea ar putea să furnizeze o imagine
distorsionată asupra nivelului de concentrare a pieţei, întrucât piaţa de energie electrică are un
pronunţat caracter sezonier, înregistrând modificări semnificative de structură în anumite perioade
de timp.
Astfel, ca urmare a analizei realizate s-a remarcat faptul că, aşa cum precizează şi autoritatea de
reglementare în rapoartele sale, anual, în lunile de primăvară-vară, în funcţie de condiţiile
meteorologice, ponderea energiei electrice produse şi comercializate pe piaţă de către unul dintre
producători creşte semnificativ, cota de piaţă a acestui producător depăşind valoarea de 30% şi, în
multe situaţii, depăşind chiar valoarea de 40%.
Aşadar, nivelul HHI, calculat pe baza cantităţilor lunare livrate de producătorii de energie
electrică în reţea în lunile de primăvară-vară, depăşeşte valoarea de 1800 în perioada analizată,
ceea ce evidenţiază schimbarea condiţiilor concurenţiale în funcţie de condiţiile meteorologice.
În ceea ce priveşte piaţa serviciilor tehnologice de sistem şi piaţa de echilibrare, acestea sunt
puternic concentrate, HHI ajungând la valori de peste 5000 (şi chiar 7000). Din acest motiv, deşi
pieţele în cauză au vocaţia de a fi pieţe concurenţiale, tranzacţiile pe acestea se desfăşoară în cea
mai mare parte în regim reglementat (preţurile sunt fie plafonate prin reglementările emise de
ANRE, fie stabilite prin decizii ale autorităţii). În cadrul investigaţiei, au fost analizate fiecare
dintre segmentele de piaţă relevante aferente acestora, constatându-se că situaţia se menţine

6

Ca excepţie, HHI a depăşit valoarea de 1800, ceea ce indică o piaţă puternic concentrată, doar în anul 2012.
Această situaţie a fost generată în principal de puternica influenţă a condiţiilor meteorologice.
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indiferent de segmentul analizat, pe fiecare dintre aceste segmente existând un participant aflat în
poziţie dominantă.
Pe piaţa furnizării de energie electrică nivelul de concentrare este scăzut, indicând existenţa unei
pieţe slab concentrate.

3. Necesitatea corelării proiectelor energetice ce urmează a fi implementate la nivel naţional
cu dezvoltarea reţelei de transport şi, în principal, cu întărirea capacităţilor de
interconexiune cu statele învecinate.
Consiliul Concurenţei apreciază drept necesară o dezvoltare corelată a proiectelor energetice din
perspectiva capacităţilor de producere, inclusiv a mixului energetic, şi a infrastructurii de
transport, în strânsă legătură cu evoluţia consumului la nivel naţional, cu închiderea (sau
înlocuirea) capacităţilor a căror durată de viaţă a fost depăşită şi cu evoluţia capacităţilor de
interconexiune şi posibilităţile reale de export/import.
În acest sens, Consiliul Concurenţei recomandă ca măsurile privind dezvoltarea sigură şi durabilă
a sectorului energiei electrice din România, cuprinse în strategia energetică a României, aflată în
curs de elaborare, să ţină seama şi de aspectele menţionate.
Nu în ultimul rând, Consiliul Concurenţei îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că o
dezvoltare necorelată a proiectelor investiţionale, fără asigurarea unei stabilităţi legislative care să
permită un anumit grad de predictibilitate, poate conduce la creşterea costurilor cu energia
electrică suportate de consumatorul final.

4. Necesitatea eliminării restricţiei de a încheia contracte comerciale de export
Consiliul Concurenţei a avut în atenţie în perioada supusă analizei şi unele dintre modificările
intervenite în cadrul legal ce reglementează sectorul energiei electrice, cu referire în principal la
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 (în continuare, Legea nr. 123/2012),
lege ce stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţilor în sectorul energiei
electrice şi în cel al gazelor naturale.
Din interpretarea prevederilor legislative şi ţinând seama de comportamentul participanţilor la
piaţă, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 123/2012, a reieşit că producătorii de energie electrică
din România se confruntă cu dificultăţi în a realiza oferte de vânzare a energiei electrice la export.
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Astfel, în urma unei analize preliminare a rezultat că prevederile conţinute de Legea nr. 123/2012,
ce au ca efect obligarea participanţilor la piaţă de a încheia tranzacţii angro numai pe pieţele
centralizate administrate de OPCOM şi OPE, ar putea fi interpretate drept o interdicţie pentru
producătorii de energie electrică din România de a realiza tranzacţii la export.
O obligaţie impusă producătorilor de energie electrică de a oferta întreaga cantitate disponibilă
numai pe o piaţă naţională este de natură a ridica suspiciuni cu privire la conformitatea măsurii cu
reglementările comunitare, aceasta echivalând cu o interdicţie de a comercializa în mod direct
energie electrică la export, fiind astfel limitată dezvoltarea pe pieţele externe a unor participanţi la
piaţă.
Cu privire la acest aspect, Consiliul Concurenţei apreciază că legislaţia adoptată la nivel naţional
nu poate fi interpretată într-un sens ce contravine reglementărilor comunitare în vigoare. Astfel,
prevederile conţinute de Legea nr. 123/2012 care obligă participanţii la piaţă să încheie tranzacţii
angro numai pe pieţele centralizate trebuie interpretate în sensul în care să le fie permis
producătorilor de energie electrică să realizeze în mod direct (sau prin intermediul unor societăţi
din grupul acestora) vânzări la export.
Cu toate acestea, în prezent, producătorii nu pot deroga de la obligaţia de a oferta întreaga energie
electrică disponibilă în mod public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială, potrivit art. 28 lit.
c) din Legea nr. 123/2012 coroborat cu art. 23 alin. (1) din aceeaşi lege, fapt ce conduce la
necesitatea identificării unei soluţii de aplicare a prevederilor legale, prin reglementări emise de
ANRE, potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 123/2012.
Astfel, în scopul aplicării dispoziţiilor Legii nr. 123/2012, fără ca acestea sa fie interpretate în
sens contrar dispoziţiilor comunitare, recomandăm identificarea de către ANRE a unor
platforme de tranzacţionare la nivel comunitar care îndeplinesc condiţiile de transparenţă şi
nediscriminare pentru realizarea tranzacţiilor în conformitate cu prevederile legale şi/sau
crearea posibilităţii de a realiza oferte de export pe platformele OPCOM, prin introducerea
unor noi instrumente de tranzacţionare.

5. Necesitatea realizării unei evaluări privind eliminarea restricţiei de a încheia contracte
comerciale în afara pieţelor centralizate.
Consiliul Concurenţei a apreciat anterior că, prin momentul la care a intervenit eliminarea
contractelor bilaterale directe pe piaţa de energie electrică din România, raportat la nivelul de
dezvoltare al acestei pieţei, acest demers nu putea fi menit să conducă la dezvoltarea pieţei de
energie electrică.
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Cu toate acestea, în practică s-a constatat faptul că, prin obligaţia impusă participanţilor la piaţă
de a tranzacţiona numai pe platforme centralizate s-a obţinut o lichiditate crescută a pieţei de
energie electrică, facilitând astfel scăderea preţului energiei electrice. Pe cale de consecinţă,
Consiliul Concurenţei admite menţinerea în prezent a acestei obligaţii, dar semnalează
faptul că aceasta ar trebui să fie limitată la o anumită perioadă de timp, necesară formării
unui comportament concurenţial pentru toţi participanţii la piaţă.
Totodată, s-a constat faptul că unele dintre instrumentele de tranzacţionare puse la dispoziţia
participanţilor la piaţă de către OPCOM au aceeaşi funcţionalitate, situaţie ce nu este de natură a
conduce la stimularea unei creşterii a lichidităţii pe principalele platforme, aspect urmărit prin
obligaţia impusă participanţilor la piaţă de a tranzacţiona numai pe platforme centralizate, motiv
pentru care recomandăm ANRE (re)analizarea instrumentelor de tranzacţionare în scopul
optimizării realizării tranzacţiilor cu energie electrică.
Nu în cele din urmă, trebuie să se ţină seama de faptul că obligaţia impusă participanţilor la piaţă
de a comercializa energie electrică pe piaţa angro numai pe pieţe centralizate, fără a acorda
acestora posibilitatea de a uza de instrumente financiare specifice pieţelor de energie electrică,
poate avea drept efect blocarea investiţiilor în sector.

6. Necesitatea introducerii instrumentelor financiare.
Ca urmare a unei evaluări preliminare a instrumentelor de tranzacţionare disponibile pe piaţa de
energie electrică din România a reieşit faptul că participanţii la această piaţă nu au la dispoziţie
instrumente de gestionare a riscurilor la care sunt supuşi prin participarea la piaţa de energie
electrică.
Astfel, pentru ca piaţa de energie electrică din România să poată fi considerată o piaţă dezvoltată
din punct de vedere al instrumentelor de tranzacţionare avute la dispoziţie de participanţii la piaţă,
se impune a fi introduse şi reglementate instrumente financiare specifice pieţelor de energie
electrică.
Cu privire la acest aspect, Consiliul Concurenţei recomandă constituirea unui grup de lucru
în vederea realizării unei evaluări privind definirea şi implementarea instrumentelor
financiare adecvate pieţei de energie electrică din România. Totodată, autoritatea de
concurență recomandă ca din grupul de lucru să facă parte cel puţin reprezentanţi ai
ANRE, ASF, Ministerului Energiei, OPCOM şi mediului de afaceri.
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7. Suspiciunea privind existenţa unui cvasi-monopol al producătorilor de energie electrică
aflaţi în portofoliul statului pe piaţa de energie electrică din România.
Un alt aspect avut în vedere de către Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei a fost realizarea
unei evaluări privind existenţa în România a unui cvasi-monopol pe piaţa producerii şi
comercializării de energie electrică, unde societăţile ce au acţionariat majoritar de stat însumează
o cotă de piață de circa 85 - 90% în perioada supusă analizei. Acest aspect a fost semnalat şi de
către unii dintre participanţii la piaţă în răspunsurile la chestionarele adresate de Consiliul
Concurenţei în cadrul prezentei investigaţii.
Analizând forma de proprietate şi structura acţionariatului societăţilor prezente pe piaţa
producerii şi comercializării de energie electrică (cu cote de piaţă ≥ 1%), în perioada 2008 2013, a rezultat că cei mai importanţi producători de energie electrică ce activează pe piaţa din
România au acţionariat majoritar de stat, excepţie făcând unele societăţi recent intrate pe piaţă.
Astfel, cea mai mare parte din cantitatea de energie electrică consumată la nivel naţional în
perioada analizată a fost produsă în centrale electrice aflate în portofoliul unor societăţi cu
acţionariat majoritar de stat.
Pentru a oferi un răspuns cu privire la poziţia deţinută de societăţile ce au acţionariat majoritar de
stat pe piaţa din România au fost avute în vedere dispoziţiile conţinute de punctele 49 şi 51 din
Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, funcţionare
deplină şi cifră de afaceri7 şi de atribuţiile conferite acţionarului majoritar, în speţă statul român,
prin Ministerul Economiei/Departamentul pentru Energie, pe baza H.G. nr. 386/2007 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, H.G. nr. 1720/2008 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, H.G. nr. 1634/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, H.G. nr. 47/2013
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările
ulterioare şi H.G. nr. 429/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru
Energie, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, s-a evaluat dacă, potrivit reglementărilor existente la nivel naţional, influenţa determinantă
privind activitatea întreprinderilor pe piaţa de energie electrică este individuală, la nivelul fiecărei
întreprinderi din portofoliul statului, sau dacă aceasta se exercită coordonat, la nivelul acţionarului
majoritar.
Analizând prevederile legale prezentate a reieşit faptul că, anterior anului 2013, ministerul de
resort exercita următoarele drepturi ce decurgeau din calitatea sa de reprezentant al acţionarului
majoritar, respectiv statul român, la principalele companii din sectorul energetic, respectiv
7

Adoptate prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2010, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 553 bis din data de 5 august 2010
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“drepturile privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea
operatorilor economici”, putând efectua toate acţiunile necesare îndeplinirii acestor atribuţii, în
limitele permise de legislaţia în vigoare.
Începând cu luna iunie 2013, textul reglementării ce reflectă atribuţiile ministerului de resort cu
privire la drepturile ce decurg din calitatea de acţionar a statului la companiile aflate în portofoliu
a suferit completări, în sensul introducerii printre aceste atribuţii a dreptului de administrare a
acestora. Ulterior modificării legislative survenite, Ministerul de resort, prin Departamentul
pentru Energie, are, conform H.G. nr. 429/2013, drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al
statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz,
lichidarea.
Aşadar, deşi anterior acţionarul majoritar, în speţă statul român, îşi păstra unele drepturi ce
decurgeau din calitatea deţinută, drepturile conferite de reglementările în vigoare nu vizau
gestionarea curentă a societăţilor şi stabilirea politicilor comerciale ale acestora, fiind
circumscrise următoarelor scopuri: „restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz,
lichidarea operatorilor economici”. Implicarea statului în activitatea societăţilor din portofoliu în
scopurile enunţate anterior este mai apropiată de o implicare ce are drept obiectiv apărarea unui
interes public major de salvgardare a investiţiei, în calitatea sa de autoritate publică, decât de o
implicare în calitate de actor pe piaţa de energie electrică, ce activează în scopul obţinerii de
profit.
Cu toate acestea, odată cu trecerea societăţilor din sectorul energetic în portofoliul
Departamentului pentru Energie, potrivit H.G. nr. 429/2013, acţionarul majoritar îşi completează
drepturile ce decurg din această calitate cu dreptul de administrare asupra întreprinderilor din
portofoliu, drept ce echivalează cu dreptul de control deţinut de o societate mamă în cadrul unui
grup de societăţi.
Prin urmare, deşi anterior adoptării H.G. nr. 429/2013 se putea considera că societăţile la care
statul este acţionar majoritar în mod direct au putere de decizie independentă (aspect ce reiese din
analiza textului reglementărilor adoptate înainte de anul 2013, coroborate cu prevederile punctelor
49 şi 51 din Instrucţiunile privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,
funcţionare deplină şi cifră de afaceri), statul menţinându-şi doar o parte din drepturile ce
decurgeau din calitatea sa de acţionar majoritar, ulterior, ţinând seama de atribuţiile de
administrare conferite Departamentului pentru Energie, apreciem că independenţa puterii de
decizie de la nivelul societăţilor din portofoliul statului ar putea fi afectată de această prevedere.
Astfel, suspiciunea privind existenţa pe piaţa producerii şi comercializării de energie
electrică din România a unei poziţii dominante, deţinute de companiile aflate în portofoliul
Departamentului pentru Energie, reprezintă o îngrijorare pentru Consiliul Concurenţei,
întrucât, odată cu trecerea companiilor în discuţie din portofoliul Ministerului Economiei în
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portofoliul Departamentului pentru Energie, atribuţiile de administrare ale acţionarului
majoritar au fost întărite.
Faţă de recomandarea formulată de Consiliul Concurenţei, referitoare la clarificarea situaţiei
întreprinderilor aflate în portofoliul ministerului de resort în domeniul energiei şi demonstrarea
unui mecanism adecvat luării deciziilor în mod independent la nivelul fiecăreia dintre aceste
întreprinderi, s-a constat faptul că prevederile privind atribuţiile ministerului de resort au suferit
unele modificări, introduse prin H.G. nr. 980/2015 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Energiei.
Astfel, potrivit art. 3 alin. (1) punctul 6 din H.G. nr. 980/2015, Ministerul Energiei îndeplineşte
atribuţiile privind exercitarea calităţii de acţionar al statului referitoare la administrarea,
restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea societăţilor naţionale,
companiilor naţionale, în calitatea acestuia de instituţie publică implicată.
Cu privire la textul adoptat în vederea implementării recomandării formulate, Consiliul
Concurenţei apreciază că acesta nu este suficient de clar, lăsând loc unor interpretări divergente.
În opinia Consiliul Concurenţei, exercitarea atribuţiilor de administrare în calitate de instituţie
publică implică doar atribuţii de autoritate publică. Implicarea statului în activitatea societăţilor
din portofoliu trebuie să aibă drept obiectiv apărarea unui interes public major de salvgardare a
investiţiei şi nu presupune implicarea acestuia în calitate de actor pe piaţa de energie electrică, ce
activează în scopul obţinerii de profit.

8. Evaluare privind structura actuală a pieţei producerii de energie electrică.
Un alt aspect avut în vedere de Consiliul Concurenţei priveşte modul în care se manifestă
concurenţa pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din România, în ipoteza în
care companiile în discuţie au putere de decizie independentă, situaţie regăsită pe piaţă anterior
adoptării H.G. nr. 429/2013.
Diversele proiecte ale autorităţilor de a restructura/reorganiza sectorul de energie electrică au
reliefat necesitatea realizării unei evaluări referitoare la capacitatea producătorilor de energie
electrică din România de a concura pe pieţele pe care activează. Proiectele în discuţie au avut ca
principal argument faptul că producătorii de energie electrică din România se află în
imposibilitatea de a concura în mod real, deoarece au în portofoliu tehnologii care utilizează, în
principal, o singură sursă de combustibil (şi, implicit, au costuri substanţial diferite).
Această opinie a fost susţinută şi de o parte semnificativă a respondenţilor la chestionarele
adresate de Consiliul Concurenţei, participanții la piaţă semnalând, în răspunsurile transmise,
existenţa unor probleme structurale ale sectorului de producere, cu impact asupra bunei
funcţionări a mecanismelor concurenţiale de piaţă.
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În legătură cu posibilitatea producătorilor de energie electrică de a concura în mod real, Consiliul
Concurenţei a analizat într-o primă etapă dacă producătorii de energie electrică din România
activează pe aceeaşi piaţă relevantă8 sau dacă piaţa relevantă respectivă comportă o segmentare în
funcţie de tehnologia folosită şi de tipul sursei de combustibil utilizate de producători.
Astfel, în urma unei analize preliminare a cererii de energie electrică a reieşit faptul că, oricare
dintre producătorii de energie electrică din România, indiferent de tehnologia avută în portofoliu
şi de sursa de combustibil utilizată, sunt luaţi în considerare ca alternativă la achiziţia de energie
electrică, criteriul determinant fiind preţul de vânzare.
Deşi energia electrică poate fi produsă prin intermediul mai multor tipuri de tehnologii, fiind
utilizate o varietate de surse primare, cum sunt: apa, cărbunele, combustibilul nuclear, păcura,
gazul natural, vântul, biomasa, etc., iar tehnologiile de producere au costuri de producere diferite,
modalitatea în care este produsă energia electrică şi sursa combustibilului nu au relevanţă pentru
consumatori când aceştia iau decizia de cumpărare.
Din datele avute la dispoziţie, până în prezent, consumatorii nu şi-au exprimat opţiunea pentru
energia electrică comercializată sub o anume etichetă - energie hidro, nuclear, regenerabilă etc. -,
criteriul referitor la o anumită marcă a produsului nefiind aplicabil în sectorul energiei electrice în
perioada analizată (în primul rând datorită omogenităţii produsului). Oricum, din momentul în
care a fost introdusă în reţea, nu se poate realiza o distincţie între energia electrică produsă
folosind drept sursă de combustibil cărbunele şi cea produsă folosind oricare altă sursă, produsul
având aceleaşi caracteristici. Energia electrică este un produs omogen, indiferent de sursa de
energie primară utilizată şi de tehnologia folosită pentru producere.
Chiar dacă în prima parte a perioadei analizate în România a existat o anumită preferinţă a
clienţilor (pe piaţa angro) pentru energia electrică produsă de producătorul ce utilizează sursa
hidro, această preferinţă s-a datorat faptului că această sursă era asociată celui mai scăzut preţ
existent pe piaţă, relevant pentru clienţi fiind în acest caz preţul la care producătorul
Hidroelectrica SA a comercializat energia şi nu sursa de combustibil prin utilizarea căreia aceasta
a fost produsă.
A) Aşadar, din perspectiva cererii de energie, piaţa producerii şi comercializării de energie
electrică nu poate fi segmentată în funcţie de tehnologiile folosite şi de sursele de combustibil
primar utilizate, până la acest moment neînregistrându-se o preferinţă a consumatorilor
pentru anumite surse şi tehnologii de producere.

8

Definită în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, adoptate de Consiliul
Concurenţei, şi cu practica decizională a Comisiei Europene în materie.
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În ceea ce priveşte oferta de energie electrică, producătorii participă diferenţiat la acoperirea
curbei de sarcină, în funcţie de flexibilitatea tehnologiei avute în portofoliu, o programare optimă
a grupurilor având ca obiectiv minimizarea consumului de combustibil şi, deci, obţinerea unui
cost minim pentru energia electrică produsă.
În funcţie de caracteristicile tehnice şi economice ale centralelor electrice care participă la
acoperirea cererii de energie, se disting următoarele tipuri de centrale: a) centralele electrice de
bază, b) de mijloc, c) de vârf de sarcină şi d) centrale electrice cu funcţionare intermitentă.
Din analiza tranzacţiilor efectuate de principalii producători9 de energie electrică din România, în
perioada supusă analizei s-au remarcat două perioade relevante. Astfel, anterior adoptării Legii nr.
123/2012, pe segmentul de comercializare pe bază de contracte la termen (segmentul
concurenţial) exista o anumită influenţă a restricţionărilor de natură tehnică a producătorilor (în
funcţie de tehnologia folosită) în ceea ce priveşte ofertele de vânzare ale acestora (în lipsa
existenţei/utilizării10 unor produse standardizate).
În ceea ce priveşte cea de-a doua perioadă definită, marcată de adoptarea Legii nr. 123/2012, care
a introdus obligativitatea participanţilor la piaţă de a realiza tranzacţii pe piaţa angro numai pe
platformele administrate de OPCOM şi OPE, s-a constatat că există un grad mai mare de
standardizare la nivelul ofertelor realizate de participanţii la piaţă ce au în portofoliu capacităţi de
producţie cu surse clasice de combustibil. În ceea ce priveşte ofertele realizate de producătorii ce
au în portofoliu capacităţi de producţie din surse regenerabile, s-a constatat apariţia unor contracte
considerate atipice (şi, conform opiniei autorităţii de reglementare, chiar în afara regulilor de
piaţă).
Mai mult, este necesar a fi evidenţiat faptul că producătorii de energie electrică din România au
structuri de costuri foarte diferite şi au înregistrat în perioada analizată ecarturi foarte mari între
costul/MWh produs prin utilizarea unor tehnologii având surse primare diferite (diferenţele
ajungând până la 60% între două costuri ordonate succesiv). Acest aspect trebuie coroborat cu
faptul că ofertele producătorilor de energie electrică în cauză s-au raportat, în marea lor
majoritate, în principal la costul de producţie şi într-o mai mică măsură la preţul practicat pe piaţă.
Întrucât sursa primară utilizată are o influenţă determinantă asupra costului de producere a
energiei electrice, evoluţia preţului sursei primare influenţând în mod direct evoluţia costurilor
energiei electrice, iar riscurile privind asigurarea combustibilului se translatează pe piaţa
producerii de energie electrică, diferenţele substanţiale între costurile de producţie înregistrate de
9

Caracteristic sectorului de energie electrică din România este faptul că principalii producători de energie electrică
deţin în portofoliu tehnologii de producere ce utilizează în principal o singură sursă primară de combustibil;
10
Unii dintre participanţii la piaţă au susţinut că nu există instrumente standardizate de tranzacţionare suficient de
flexibile care să le permită tranzacţionarea energiei electrice în cele mai bune condiţii, în vreme ce alţii susţin că
platforma PCCB - NC oferă instrumentele de tranzacţionare adecvate, opiniile exprimate de participanţii la piaţă cu
privire la acest aspect nefiind unitare.
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fiecare dintre producătorii de energie electrică activi pe piaţa concurenţială din România au
determinat ca vânzarea energiei electrice să se realizeze în funcţie de ordinea de merit
economică11.
Astfel, primele în ordinea de merit s-au plasat capacităţile ce produc energie din surse
regenerabile, întrucât beneficiază de scheme suport, iar energia produsă de acestea este preluată
cu prioritate în sistem.Ulterior, a fost comercializată energia provenind din sursa hidro, care în
România a înregistrat în perioada analizată unele dintre cele mai scăzute costuri (capacităţile ce
folosesc sursa hidro având totodată şi cea mai mare flexibilitate), apoi energia produsă prin
utilizarea sursei de combustibil nuclear, urmând a fi comercializată cea produsă de producătorii
ce folosesc drept sursă primară combustibili fosili (gazele, lignitul12 etc.).
Ca urmare a analizei efectuate pe piaţă s-a remarcat, de asemenea, faptul că odată cu creşterea
peste un anumit nivel al preţurilor pe piaţa concurenţială, unii dintre producătorii care
comercializau energia în mod uzual pe piaţa reglementată au realizat tranzacţii/oferte competitive
pe platformele OPCOM.
Aşadar, trebuie reţinută dependenţa producătorilor de sursa primară de combustibil utilizat din
punctul de vedere al cantităţilor totale cu care participă la piaţă (cu relevanţă în ceea ce priveşte
cota de piaţă deţinută), al costului de producere a energiei electrice şi implicit al preţurilor.
Astfel, apreciem că există o tendinţă naturală a participanţilor la piaţă de a realiza oferte de
vânzare în funcţie de tipurile de capacităţi avute în portofoliu. Deşi în prezent există un anumit
grad de standardizare a contractelor ce pot fi încheiate, modalitatea actuală de tranzacţionare este
controlată legislativ, impunând producătorilor unele limitări în comercializare, limitări care ar
putea avea efecte negative asupra funcţionării în condiţii optime a grupurilor de producere.
B) Prin urmare, din perspectiva ofertei, în lipsa unor constrângeri legislative, piaţa
producerii şi comercializării de energie electrică este puternic influenţată de tehnologia de
producere şi, implicit, de restricţiile tehnice ale grupurilor aflate în portofoliu, participanţii
la piaţă având drept obiectiv principal acoperirea în condiţii cât mai sigure a riscurilor de
funcţionare a capacităţilor din portofoliu.
Pe cale de consecinţă, ţinând seama de concluziile parţiale exprimate la punctele A) şi B), nu
avem suficiente motive să considerăm că piaţa relevantă definită - piaţa producerii şi
comercializării de energie electrică - este segmentată în funcţie de tehnologia aflată în

11

Ordinea în care un producător de energie electrică este luat în considerare pe baza preţului ofertat pentru acoperirea
necesarului de energie electrică în Sistemul Electroenergetic Naţional;
12
Poziţia centralelor ce funcţionează pe bază de lignit în ordinea de merit este susceptibilă de a fi suferit unele
modificări odată cu adoptarea H.G. nr. 870/2012 pentru stabilirea unei excepţii de la respectarea structurilor
amestecurilor de gaze naturale stabilite/avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
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portofoliul producătorilor, tipul de combustibil utilizat de producători etc., caracterul
omogen al produsului şi comportamentul clienţilor fiind determinante în analiza efectuată.
Cu toate acestea, având în vedere puternica influenţă manifestată de tipul tehnologiei aflate
în portofoliu (inclusiv de costul marginal de producţie al unităţilor aflate în portofoliu)
asupra politicii comerciale adoptate de principalii producători de energie electrică şi
structura pieţei de energie electrică (producători monosursă), există suspiciunea că, pe
segmentul contractelor forward al pieţei producerii şi comercializării de energie electrică, în
condiţii normale de piaţă (fără limitările legislative existente), se pot manifesta distorsiuni
ale concurenţei.
Totodată, s-a constatat că structura pieţei producerii de energie electrică din? România este atipică
în raport cu structura pieţelor de energie electrică din statele membre, producătorii care participă
la acoperirea curbei de sarcină având în portofoliu, de regulă, tehnologii ce folosesc o singură
sursă primară de combustibil. Spre deosebire de producătorii din România, grupurile de societăţi
energetice ce activează la nivelul statelor membre deţin în portofoliu un mix de tehnologii,
apreciindu-se că acest fapt le permite să-şi gestioneze mai eficient resursele şi să-şi acopere mai
bine riscurile.
Legat de situaţia expusă anterior, unii dintre respondenţii la chestionarele adresate de Consiliul
Concurenţei apreciază că structura adoptată la nivel naţional creează producătorilor dificultăţi în
a-şi gestiona eficient resursele şi a-şi acoperi riscurile generate în special de condiţiile meteo.
Astfel, în opinia celor mai mulţi dintre participanţii la piaţă, un producător ce deţine un mix de
tehnologii, pe lângă dezavantajul unui cost investiţional mai ridicat, are avantajul optimizării
costului de producţie, flexibilitate în utilizarea resurselor, posibilitatea utilizării unui regim de
exploatare şi livrare a energiei produse diferit pe tipuri de resurse utilizate, evitarea plăţii
dezechilibrelor.
În acest context, dat fiind faptul că la momentul actual accentul se pune tot mai mult pe
flexibilitatea capacităţilor de producţie şi pe o cât mai bună adaptare la acoperirea cererii de
energie, în condiţii de risc minim şi de economie de resurse, apreciem ca adecvată luarea unor
măsuri de diversificare a portofoliului capacităţilor de producere deţinute de întreprinderile ce
activează pe piaţa de energie electrică. Modul în care este organizat în prezent sectorul de
producere a energiei electrice expune companiile la riscuri suplimentare, fiind de natură a le
poziţiona într-o poziţie inferioară faţă de concurenţii acestora la nivel european.
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9. Contractele pe termen lung încheiate de către Hidroelectrica SA pe piaţa de energie
electrică din România.
Având în vedere structura pieţei de energie electrică din România, momentul la care au fost
încheiate contractele pe termen lung ale Hidroelectrica SA, durata acestora, poziţia pe piaţă a
părţilor implicate şi termenii contractuali, s-a considerat că existenţa şi derularea acestor contracte
a influenţat semnificativ concurenţa pe piaţa de energie electrică la nivel naţional.
Astfel, din analiza preliminară efectuată de autoritatea de concurenţă, a reieşit faptul că există
suspiciuni cu privire la o posibilă încălcare a art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei de către
HIDROELECTRICA SA, ENERGY HOLDING SRL, ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL, ALPIQ
ROMENERGIE SRL, ALRO SA, ELSID SA, ELECTROCARBON SA, MENAROM-P.E.C. SA,
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, ELECTROMAGNETICA SA, ENERGY FINANCING
TEAM (SWITZERLAND) AG pe segmentul concurenţial al pieţei producerii şi comercializării
de energie electrică şi al pieţei furnizării de energie electrică, pe teritoriul României.
Ca urmare, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 297/23.03.2012, s-a dispus
declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din
Legea concurenţei de către Hidroelectrica SA şi unii dintre clienţii săi.
La data de 24.12.2015, Consiliul Concurenţei a emis Decizia nr. 82 privind constatarea încălcării
prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea concurenţei şi sancţionarea întreprinderilor
HIDROELECTRICA SA, ENERGY HOLDING SRL, ALPIQ ROMINDUSTRIES SRL, ALPIQ
ROMENERGIE SRL, ALRO SA, ELSID SA, ELECTROCARBON SA, MENAROM-P.E.C. SA,
LUXTEN LIGHTING COMPANY SA, ELECTROMAGNETICA SA, ENERGY FINANCING
TEAM (SWITZERLAND) AG. Consiliul Concurenţei a constatat faptul că încheierea şi derularea
acestor contracte a avut ca efect blocarea pieţei pentru alţi furnizori şi producători de energie
electrică şi consumatori eligibili, conducând la îngreunarea procesului de dezvoltare a pieţei în
perioada liberalizării sectorului.
Totodată, Consiliul Concurenţei a constatat faptul că unii parteneri contractuali ai
HIDROELECTRICA SA şi-au exercitat în comun puterea de cumpărare pe perioada derulării
contractelor în discuţie, coordonându-şi comportamentul concurenţial şi stabilind condiţiile de
tranzacţionare, inclusiv preţul. Astfel, ENERGY HOLDING SRL, ALPIQ ROMINDUSTRIES
SRL şi ALPIQ ROMENERGIE SRL şi-au coordonat comportamentul pe parcursul derulării
contractelor pe termen lung încheiate cu HIDROELECTRICA SA, pentru a stabili condiţiile de
tranzacţionare, inclusiv preţurile aferente. Acelaşi comportament a fost constatat şi pentru ELSID
SA şi ELECTROCARBON SA, existând dovezi privind stabilirea în comun a condiţiilor
contractuale cu HIDROELECTRICA SA.
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10. Influenţa manifestată de modul de organizare şi funcţionare a segmentului de piaţă
reglementat al pieţei producerii şi comercializării de energie electrică din România asupra
segmentului concurenţial de piaţă.
Un alt aspect analizat de Consiliul Concurenţei a fost participarea producătorilor de energie
electrică din România la piaţa reglementată şi impactul pe care mecanismul adoptat în acest sens
de către autoritatea de reglementare îl are asupra pieţei concurenţiale de energie electrică.
Astfel, Consiliul Concurenţei a considerat că, prin modul în care a fost reglementată participarea
producătorilor la segmentul reglementat al pieţei de energie electrică, s-ar fi putut stabili indirect
poziţia pe piaţă a fiecăruia dintre producătorii de energie electrică activi pe piaţa concurenţială,
existând suspiciunea rezonabilă că reglementarea ar fi de natură discriminatorie şi ar conduce la
distorsiuni pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică.
Pe cale de consecinţă, prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 143/14.04.2014 s-a
dispus declanşarea unei investigaţii având ca obiect posibila încălcare de către A.N.R.E. a
prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei.

11. Necesitatea adoptării unei poziţii la nivel naţional privind prezenţa uneia sau a mai
multor burse de energie electrică.
O altă problemă ce s-a aflat în atenţia autorităţii de concurenţă a fost aceea a situaţiei burselor de
energie electrică.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare, singurele ”structuri operaţionale asociate” pieţei
de energie electrică, ce desfăşoară activităţi de intermediere a tranzacţiilor cu energie electrică pe
bază de licenţă acordată de autoritatea de reglementare, sunt OPE şi OPCOM. Totodată, potrivit
prevederilor conţinute de noua Lege a energiei, participanţii la piaţa angro de energie electrică
sunt obligaţi să încheie tranzacţii numai pe pieţele centralizate administrate de OPCOM şi OPE.
Astfel, odată cu adoptarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, a fost
restricţionată posibilitatea altor deţinători de platforme de tranzacţionare de a oferi servicii de
intermediere a tranzacţiilor angro cu energie electrică.
Faţă de această prevedere, în contextul în care piaţa de energie electrică se află încă în curs de
liberalizare, Consiliul Concurenţei apreciază drept justificată la acest moment menţinerea unui
operator de piaţă la nivel naţional, datorită efectului pe care lichiditatea unei burse îl are asupra
semnalului de preţ pe piaţa de energie electrică şi al implicaţiilor pe care acest semnal de preţ le
are asupra investiţiilor în sectorul energetic. Măsura poate fi justificată de faptul că procesul de
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liberalizare a pieţei de energie electrică nu este încă integral finalizat, iar liberalizarea pieţelor
conexe pieţei de energie electrică trebuie corelată cu acest demers.
Cu toate acestea, Consiliul Concurenţei apreciază drept adecvată realizarea unui studiu de
oportunitate privind posibilitatea deschiderii către concurenţă a pieţei serviciilor de intermediere a
tranzacţiilor cu energie electrică, menţionând necesitatea corelării acestui demers cu evoluţiile
înregistrate pe piaţa de energie electrică din România. Astfel, măsura deschiderii către concurenţă
a pieţei serviciilor de intermediere a tranzacţiilor cu energie electrică trebuie realizată
concomitent cu eliminarea obligaţiei impuse participanţilor la piaţă de a tranzacţiona numai pe
platforme centralizate, în funcţie şi de limita de timp stabilită ca fiind necesară formării unui
comportament concurenţial de piaţă pentru toţi participanţii la piaţă.

12. Necesitatea introducerii noțiunilor de societate mamă şi grup de companii din domeniul
concurenţei în reglementările din domeniul energiei electrice adoptate la nivel naţional.
Din analiza reglementărilor naţionale în domeniul energiei electrice a reieşit faptul că acestea nu
ţin seama de unele noţiuni specifice în domeniul concurenţei, noţiuni reglementate la nivel
comunitar.
Astfel, la nivelul reglementărilor naţionale nu se ţine seama de noţiuni precum: «grup de
societăţi», «societate mamă», «tranzacţii intra-grup», «single economic unit» etc., chiar şi în cazul
în care unele dintre acestea sunt preluate la nivelul Legii energiei electrice şi a gazelor naturale
nr. 123/2012, ceea ce conduce la unele perturbări în funcţionarea mecanismelor concurenţiale.
Cu privire la aceste aspecte, Consiliul Concurenţei apreciază că legislaţia naţională trebuie
corelată cu legislaţia comunitară şi recomandă implementarea noţiunilor reglementate la nivel
comunitar la nivelul reglementărilor naţionale.
Consiliul Concurenţei a constat faptul că, pe piaţa de energie electrică din Romania, tranzacţiile
intra-grup (în special tranzacţiile cu energie electrică şi cele cu certificate verzi) se realizează
lăsând aparenţa unor tranzacţii încheiate între societăţi independente, ceea ce, în multe dintre
cazuri, nu corespunde situaţiei reale, preţurile la care sunt încheiate aceste tranzacţii fiind
susceptibile de a nu reflecta un preţ rezultat în condiţii concurenţiale. Totodată, o astfel de
simulare a condiţiilor concurenţiale poate îngreuna activitatea autorităţilor competente în ceea ce
priveşte determinarea şi verificarea preţurilor de transfer la care ar trebui să se realizeze aceste
tranzacţii.
Potrivit punctului 11 din Orientările (CE) privind aplicabilitatea art. 101 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală, în cazul în care o societate
exercită o influență decisivă asupra uneia sau mai multor societăți (societatea mamă controlează o
societate fiică sau societăţi surori sunt controlate de aceeaşi societate mamă) se consideră că
acestea formează o entitate economică unică şi, în reglementările în materie de concurenţă,
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acestea nu sunt considerate a fi societăţi independente, nefiind concurente nici chiar dacă ele sunt
active pe aceleași piețe relevante ale produsului sau pe aceleași piețe geografice.
Totodată, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 defineşte noţiunea de
«control asupra unui operator economic»13, admiţând astfel posibilitatea ca un operator economic
sau o persoană fizică să exercite o influenţă determinantă asupra unui alt operator economic,
situaţie în care relaţia nu poate fi considerată una de independenţă.
Pe cale de consecinţă, se recomandă recunoaşterea tranzacţiilor intra-grup ca nefiind
realizate între societăţi independente şi verificarea preţurilor de transfer la care se
realizează tranzacţiile de către autorităţile competente Totodată, Consiliul Concurenţei
apreciază drept justificată menţinerea actualelor reglementări în cazul grupurilor de
societăţi care gestionează atât activităţi reglementate, cât şi activităţi concurenţiale, în
scopul eliminării posibilităţii realizării unor subvenţii încrucişate între cele două tipuri de
activităţi.

13. Modul de reglementare a tarifului de transport al energiei electrice induce în piaţă unele
distorsiuni, care nu par a fi justificate de raţiuni de siguranţă şi echilibru al SEN.
În urma analizării răspunsurilor oferite de participanţii la piaţă în cadrul investigaţiei a reieşit
faptul că preţurile de comercializare a energiei electrice sunt direct influenţate, printre altele, de
tarifele reglementate de transport.
De asemenea, ca urmare a analizării reglementărilor în materie a rezultat că cele două
componente ale tarifului de transport, respectiv tariful de introducere a energiei electrice în reţea
(TG) şi tariful de extragere a energiei electrice din reţea (TL), sunt reglementate diferenţiat de
către ANRE, pe zone geografice distincte. Astfel, la nivelul României există 7 zone geografice
pentru care tariful componentei de introducere în reţea (TG) este diferit, iar pentru componenta de
extragere (TL) există un număr de 8 zone pentru care se percep tarife diferite.
Ţinând seama de faptul că piaţa transportului de energie electrică este o piaţă naţională, activitatea
de transport la nivel naţional nefiind declarată ca afectată de severe congestii de reţea, este
necesar ca practicarea unor tarife diferenţiate zonal să fie justificată.

13

Controlul asupra unui operator economic decurge din “orice drepturi, contracte sau orice alte elemente care,
fiecare în parte ori luate împreună şi ţinând seama de circumstanţele de fapt sau de drept, conferă posibilitatea de a
exercita o influenţă determinantă asupra unui operator economic, în special prin:
a)drepturi de proprietate sau de folosinţă asupra totalităţii ori a unei părţi din activele unui operator economic;
b)drepturi sau contracte care conferă o influenţă determinantă asupra structurii operatorului economic, votului sau
deciziilor organelor de conducere ale unui operator economic”.
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Un astfel de mecanism, care influenţează concurenţa pe piaţă, poate fi admis în măsura în care
operatorul de transport manifestă un interes în a încuraja investiţiile într-una dintre ariile
geografice descrise de zonele prestabilite, pentru a menţine siguranţa şi eficienţa reţelei pe termen
lung. Acest aspect poate fi privit din două perspective, fie operatorul de transport are nevoie în
zona respectivă de injecţie de energie în sistem (un producător de energie electrică), justificând
astfel un tarif de injecție mai scăzut, sau, în caz contrar, un tarif mai ridicat, fie doreşte să
încurajeze/descurajeze consumul într-o anumită zonă, ceea ce justifică un tarif mai scăzut/ridicat
pentru componenta de extragere.
În acest sens, autoritatea de reglementare justifică diferenţierea zonală a componentelor tarifului
de transport prin impactul pe care introducerea sau extragerea energiei electrice în/din nodurile
reţelei electrice îl au asupra variaţiei consumului propriu tehnologic şi asupra congestiilor din
reţeaua de transport. Criteriile de grupare a nodurilor de reţea pe zone de introducere/extragere
sunt prevăzute în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei
electrice, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 60/200714.
Cu toate acestea, potrivit informaţiilor comunicate de CNTEE Transelectrica SA, prin menţinerea
grupărilor de noduri pe zone tarifare de introducere a energiei electrice în reţea s-a urmărit, în
special, asigurarea predictibilității tarifelor aplicate operatorilor economici ce operează pe pieţele
de energie electrică (producătorii având nevoie de predictibilitatea componentei de injecţie la
determinarea preţurilor de ofertare a energiei electrice pe platformele OPCOM). De asemenea, s-a
urmărit direcţionarea investiţiilor către anumite zone geografice a investitorilor în alte sectoare
ale economiei naţionale, care, în realizarea planurilor de afaceri, iau în calcul şi preţul energiei
electrice.
Din analiza preliminară efectuată a reieşit faptul că mecanismul aplicat conduce la o segmentare a
pieţei producerii şi comercializării de energie electrică din România, iar din informaţiile avute la
dispoziţie şi din analiza Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al
energiei electrice (şi a tarifelor stabilite) nu rezultă existenţa unor criterii obiective care să
justifice segmentarea pieţei prin aplicarea acestor tarife nodale diferenţiate zonal. Totodată,
criteriile de care s-a ţinut seama la stabilirea conturului fiecăreia dintre cele 7 zone de injecţie şi,
respectiv celor 8 zone de extracţie, nu au putut fi identificate cu claritate în cadrul analizei
desfăşurate.
De asemenea, din analiza efectelor aplicării acestui mecanism de tarifare a rezultat faptul că
investiţiile la nivel naţional în sectorul de producere a energiei electrice nu sunt influenţate de
acest mecanism, ceea ce creează suspiciunea unei eficienţe reduse a acestuia în raport cu măsura

14

Înlocuit prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 începând cu data de 30.07.2013;
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în care este afectată concurenţa pe piaţa producerii şi comercializării de energie electrică din
România.
Nu în ultimul rând, trebuie menţionat faptul că acest mecanism de tarifare zonală mai are
aplicabilitate în doar câteva dintre statele membre, însă pentru arii geografice mai extinse.
Pe cale de consecinţă, în condiţiile în care acest mecanism de tarifare nu îşi atinge scopul pentru
care a fost adoptat, apreciem că nu se justifică existenţa unor astfel de diferenţieri ale tarifelor,
întrucât acestea afectează concurenţa, fără a putea fi identificate beneficiile aduse consumatorilor.
Astfel, autoritatea de concurenţă recomandă analiza celorlalte modele de tarifare a activităţii de
transport existente la nivelul statelor membre.

14. Necesitatea acţionării în sensul creşterii eficienţei activităţilor reglementate, respectiv
funcţionarea eficientă a reţelelor
Având în vedere ponderea tarifelor de reţea în preţul final al energiei electrice, atât la consumatorii
industriali, cât şi la consumatorii casnici, preţul plătit de consumatorul final pentru energia electrică
consumată este influenţat semnificativ de costurile de operare a reţelelor de transport a energiei
electrice (atât transport, cât şi distribuţie).
Faţă de această situaţie, Consiliul Concurenţei atrage atenţia asupra faptului că funcţionarea eficientă
a reţelelor şi obţinerea unor costuri scăzute de operare sunt cel puţin la fel de importante precum
crearea unei pieţe concurenţiale funcţionale de energie electrică şi obţinerea unor preţuri formate în
condiţii concurenţiale. Prin urmare, apreciem că trebuie acordată o importanţă mai mare modului în
care aceste activităţi sunt reglementate, în vederea identificării unor soluţii pentru a co-interesa
operatorii de distribuţie să-și eficientizeze activităţile, în special prin scăderea costurilor, şi sa
direcţioneze corect investiţiile în reţea.
Pentru atingerea acestor obiective, recomandăm în principal luarea în considerare a posibilităţii
modificării metodei de reglementare, prin introducerea de bonusuri de performanţă/penalizări pentru
(ne)îndeplinirea indicatorilor prestabiliţi şi monitorizarea activităţii la o scară mai restrânsă, pe baza
delimitării unor arii în cadrul zonelor gestionate de fiecare dintre operatorii de reţea (se are în vedere
faptul că raportarea unor indicatori pentru întreg conturul unei zone gestionate de un operator de reţea
nu oferă posibilitatea monitorizării sub-zonelor în care reţeaua nu este funcţională).
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15. Necesitatea acţionării în sensul creşterii concurenţei pe piaţa realizării lucrărilor de
racordare la reţelele electrice (în special de distribuţie).
Un alt aspect analizat de Consiliul Concurenţei a fost legat de modul în care se manifestă
concurenţa pe pieţele conexe activităţilor cu caracter de monopol natural, în principal în ceea ce
priveşte activitatea de racordare la reţeaua electrică de distribuţie.
În urma unei analize preliminare s-a constat faptul că pentru realizarea lucrărilor de racordare la
reţea este statuată regula potrivit căreia operatorii de distribuţie selectează proiectantul şi/sau
executantul acestora, dintre persoanele autorizate sau operatorii economici atestaţi de autoritatea
competentă, pe baza unor proceduri de achiziţie publică şi doar în unele cazuri, cu caracter de
excepție, aceste lucrări sunt realizate pe baza contractelor încheiate de operatorul de distribuţie cu
un executant şi/sau proiectant indicat de utilizatorul final. Totodată, chiar și în cazul în care
clientul final alege o societate care proiectează şi/sau execută lucrările de racordare, fluxurile
financiare aferente fiecărui contract/fiecărei lucrări sunt controlate de operatorul de distribuţie,
lăsând astfel acestuia posibilitatea de a influenţa concurenţa pe o piaţă conexă.
De asemenea, s-a remarcat faptul că unii operatori de distribuţie exercită o influenţă asupra
alegerii tipurilor de echipamente (în unele cazuri chiar asupra mărcilor acestora) ce pot fi utilizate
pentru realizarea lucrărilor de racordare, deşi o gamă mult mai largă de astfel de echipamente ar
putea să răspundă standardelor stabilite de reglementările în domeniu.
Faţă de această situaţie, Consiliul Concurenţei recomandă modificarea mecanismului de
contractare a lucrărilor de racordare, prin înlocuirea actualei reguli cu excepţia, respectiv
contractarea lucrărilor menţionate la art. 41 alin. (1) lit. b) din Regulamentului privind racordarea
utilizatorilor la reţelele electrice de interes public15 potrivit prevederilor art. 44 alin. (4) din
acelaşi regulament, apreciind că modalitatea adoptată în prezent nu este de natură a asigura cel
mai bun preţ/tarif al acestui tip de lucrări la consumatorul final. Consiliul Concurenţei apreciază
că poziţionarea operatorului de distribuţie drept un partener al clientului final, împreună cu care
participă la negocierea preţurilor/tarifelor, este mai adecvată decât poziţionarea acestuia drept un
partener al executantului şi/sau proiectantului, împreună cu care stabileşte preţul/tariful ce
urmează a fi plătit de consumatorul final.
În acelaşi sens, Consiliul Concurenţei consideră drept necesară renunţarea la prevederea care
oferă operatorului de distribuţie controlul asupra fluxurilor financiare. Astfel, propunem ca în
contractul de racordare să se prevadă drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre cele 3 părţi (sau 4

15

Aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 59/2013.
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părţi) implicate (operator de distribuţie, executant/proiectant şi client), iar clientul să fie încurajat
să îşi aleagă executantul/proiectantul şi să poată plăti direct acestuia contravaloarea prestaţiei.
Pe cale de consecință, solicităm ANRE modificarea prevederilor Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public în sensul modificării mecanismului
de contractare a executantului şi/sau proiectantului potrivit celor menționate anterior.
Nu în ultimul rând, atragem atenţia asupra faptului că cele menționate anterior nu ar trebui să
aducă atingere dreptului operatorului de distribuţie de a nu recepţiona/accepta o lucrare
neconformă cu standardele în vigoare, precum şi dreptului acestuia de a superviza diferitele etape
prevăzute în efectuarea lucrărilor.
Referitor la contractarea lucrărilor menţionate la art. 41 alin. (1) lit. a) din Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, apreciem că acestea se pot realiza
în condiţiile prevăzute în prezent de regulament, respectiv cu personal propriu sau prin încheierea
de contracte de achiziţie publică pentru executare de lucrări cu un operator economic atestat de
autoritatea competentă.
16. Necesitatea reglementării unor activităţi conexe activităţii de distribuţie.
Ca urmare a evaluării activităţilor realizate de operatorii de distribuţie, s-a remarcat faptul că
aceştia desfăşoară, pe lângă activitatea licenţiată propriu-zisă, o serie de alte activităţi conexe16
celei de distribuţie şi care pot fi asimilate monopolului zonal deţinut de aceşti operatori. De
asemenea, s-a constatat că unii dintre operatorii de distribuţie au majorat tarifele practicate pentru
aceste activităţi de mai multe ori în perioada analizată, în unele cazuri creşterea tarifului mergând
până la 100% anual.
Prin urmare, întrucât în ceea ce priveşte tarifele practicate pentru realizarea acestor activităţi de
către distribuitor nu există o presiune concurenţială care să limiteze eventualele creşteri
nejustificate de preţ, fiind dificil de evaluat din perspectiva practicării unor preţuri excesive ca
formă de abuz, apreciem că cea mai potrivită soluţie în acest caz este reglementarea de către
autoritatea competentă a tuturor activităţilor prestate de operatorul de distribuţie în legătură cu
activitatea de distribuţie.

16

Cu titlu de exemplu enumerăm următoarele activităţi: activităţi de emitere avize, activităţi de verificări la cererea
consumatorilor, activităţi de montare echipamente, activităţi de contractare realizate de operatorul de distribuţie,
activităţi de citire la cererea consumatorilor, activităţi de conectare la reţea, activităţi în legătură cu contravenţiile,
activităţi de închiriere, activităţi de asistenţă tehnică.

24

