Orientări
privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei
pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor,
respectiv recomandări pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe aceste pieţe
Având în vedere o serie de aspecte concurenţiale evidenţiate în cadrul investigaţiei sectoriale
realizată de Consiliul Concurenţei, la nivel naţional, pe pieţele serviciilor publice de
salubrizare a localităţilor, respectiv în cadrul altor proceduri derulate de Consiliul Concurenţei
cu privire la o serie de solicitări de puncte de vedere, de plângeri şi sesizări transmise
autorităţii naţionale de concurenţă de către autorităţi ale administraţiei publice centrale şi
locale, de către operatori de salubrizare, precum şi de către consumatori, Consiliul
Concurenţei a apreciat ca fiind utilă şi oportună emiterea unor orientări cu caracter general
privind interpetarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată
(denumită în continuare Legea concurenţei), pe pieţele serviciilor de salubrizare a
localităţilor, care să ofere entităţilor care acţionează pe aceste pieţe o imagine de ansamblu
privind modalitatea lor de abordare, respectiv cadrul general de analiză şi de evaluare a
acestora.
De asemenea, pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe pieţele serviciilor de salubrizare
a localităţilor, Consiliul Concurenţei a considerat că este necesară formularea unor
recomandări în acest sens către autorităţile administraţiei publice (centrale şi locale)
competente.
1. Scopul şi sfera de acţiune a Legii concurenţei
Scopul Legii concurenţei îl constituie protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a unui
mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.
În ceea ce priveşte sfera de acţiune a Legii concurenţei, se precizează că dispoziţiile legii se
aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de:
1) întreprinderi (indiferent de natura capitalului, de forma de organizare sau de
naţionalitate) sau asociaţii de întreprinderi;
2) autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale sau locale, în măsura în care
acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operaţiuni de
piaţă, influenţând direct sau indirect concurenţa, cu excepţia situaţiilor când asemenea
măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major
(art. 2 alin. (1) lit.b) din Legea concurenţei).
Trebuie precizat faptul că, potrivit competenţelor sale conferite de lege, Consiliul Concurenţei
verifică compatibilitatea actelor administrative, respectiv ale proiectelor de acte normative
emise de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu prevederile Legii concurenţei.
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Consiliul Concurenţei urmăreşte menţinerea unei abordări generale similare pe toate pieţele,
inclusiv pe cele corespunzătoare serviciilor de utilităţi publice, în particular cele
corespunzătoare serviciilor de salubrizare a localităţilor, diferenţierile fiind rezultatul
particularităţilor pieţelor analizate (generate inclusiv de reglementările speciale, de
caracteristicile economice), respectiv ale cazurilor aflate în analiză (inclusiv contextul
economic).
Prin urmare, este necesară identificarea şi analiza caracteristicilor economice generale ale
pieţelor serviciilor de salubrizare, relevante din perspectiva regulilor de concurenţă.
2. Caracteristici economice generale ale pieţelor serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor, relevante din perspectiva regulilor de concurenţă
Având în vedere, pe de o parte, obligaţiile specifice impuse operatorilor de salubrizare cu
privire la:
1) calitatea serviciului public de salubrizare a localităţilor (denumit în continuare şi
serviciul de salubrizare), impusă de legislaţie, respectiv de autorităţile administraţiei
publice locale competente, cu precădere în ceea ce priveşte: (i) numărul de fracţii pe
care se realizează colectarea deşeurilor municipale (compusă din deşeurile menajere şi
cele asimilate acestora), respectiv (ii) frecvenţa serviciului (numărul de colectări
realizate de operator în unitatea de timp – zi/zile/săptămână), precum şi (iii) gradul de
acoperire al serviciului în ceea ce priveşte populaţia şi teritoriul;
şi
2) nivelul tarifului pentru prestarea serviciului de salubrizare, constrâns de necesitatea
îndeplinirii unor condiţii impuse de legislaţie în vederea protejării populaţiei – cu
precădere în ceea ce priveşte suportabilitatea tarifului serviciului, respectiv
uniformitatea acestuia;
iar, pe de altă parte:
1) nivelul de investiţii necesar în vederea realizării serviciului de salubrizare în condiţiile
de calitate şi de tarif solicitate de autorităţile administraţiei publice competente;
2) necesitatea asigurării recuperării costurilor ocazionate de investiţii, respectiv a
costurilor de operare (ce includ şi mentenanţa), precum şi a unei rate rezonabile a
profitului generat de prestarea serviciului de salubrizare;
Consiliul Concurenţei apreciază ca fiind justificate, în anumite limite, drepturile exclusive
acordate operatorilor de salubrizare de către autorităţile administraţiei publice locale
competente, pe durata contractului de atribuire a gestiunii delegate privind serviciile de
salubrizare respective.
Aceste drepturi exclusive determină existenţa unor bariere administrative semnificative şi
non-tranzitorii la intrare pe piaţă. De asemenea, realizarea unor activităţi economice (cu
precădere cele de depozitare a deşeurilor municipale) presupune un nivel mare de investiţii,
susceptibil de a constitui bariere structurale la intrare pe piaţă.
Pe cale de consecinţă, manifestarea concurenţei dintre operatorii de salubrizare nu se poate
realiza decât cu ocazia procedurii concurenţiale (licitaţie) derulate în vederea desemnării
întreprinderii câştigătoare. Astfel, pieţele serviciilor de salubrizare sunt pieţe de licitaţie,
concurenţa realizându-se pentru piaţă şi nu pe piaţă.
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Lipsa unei presiuni concurenţiale asupra operatorilor serviciilor de utilităţi publice pe durata
contractului de atribuire a gestiunii delegate privind serviciile de utilităţi publice face necesară
intervenţia eficientă a autorităţii de reglementare în vederea prevenirii unor fapte de abuz de
poziţie dominantă (de exemplu, preţuri excesive).
Prin urmare, având în vedere consecinţele care decurg din caracteristicile economice arătate
mai sus, pentru a se asigura un mediu concurenţial normal pe aceste pieţe – ca premisă
esenţială a asigurării bunăstării consumatorilor de astfel de servicii – este necesară
îndeplinirea următoarelor condiţii:
1) asigurarea unui grad de concurenţă cât mai ridicat în cadrul procedurii concurenţiale
de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare (licitaţie);
2) limitarea drepturilor exclusive, în particular a duratei acestora cu privire la serviciile
de salubrizare a căror gestiune a fost delegată (în speţă, durata contractelor de delegare
a gestiunii serviciilor de salubrizare). Astfel, durata trebuie stabilită astfel încât să nu
fie afectată concurenţa pe piaţă, prin optimizarea interdependenţei durată –
investiţii/cost – tarif. De asemenea, este necesar ca durata contractelor de delegare a
gestiunii serviciilor de salubrizare să nu fie extinsă în mod artificial, prin prelungirea
nejustificată a acestor contracte;
3) este necesară impunerea unui mecanism eficient de reglementare. Astfel, autorităţile
administrative ce deţin competenţe de reglementare pe aceste pieţe, în acest caz
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice (denumită în continuare ANRSC), precum şi autorităţile administraţiei publice
locale competente, trebuie să substituie, respectiv să completeze, în mod eficient,
forţele pieţei, pentru a împiedica întreprinderea aflată în poziţie dominantă de a
exploata această poziţie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor
tarife excesive. Astfel, este justificat un nivel ridicat de intervenţie pe piaţă al
autorităţilor de reglemetare competente, realizat inclusiv prin reglementarea tarifelor
(în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru
consumatori). Această intervenţie a autorităţilor de reglementare trebuie realizată
astfel încât consumatorii serviciilor reglementate să obţină rezultate similare celor
obţinute pe o piaţă concurenţială, atât în ceea ce priveşte nivelul tarifelor, cât şi în ceea
ce priveşte calitatea serviciilor.
3. Aspecte privind reglementarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor.
3.1. Aspecte privind reglementarea serviciilor publice de salubrizare a localităţilor
Serviciul de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice, aşa cum
acestea sunt definite în Legea nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare1 (numită în continuare Legea
nr. 51/2006), beneficiind totodată de un cadru de reglementare propriu, respectiv Legea
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată (numită în continuare
Legea serviciului de salubrizare), cu modificările şi completările ulterioare2.
Cu precădere cele aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice, respectiv prin Legea pentru modificarea şi
completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006.
2
Aduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu
impact asupra domeniului achiziţiilor publice.
1
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Cadrul primar de reglementare a serviciului de salubrizare (constituit de Legea nr. 51/2006 cadrul general de reglementare şi Legea serviciului de salubrizare - cadrul special de
reglementare) este completat cu prevederi ale Legii privind regimul deşeurilor nr. 211/2011,
republicată.
Potrivit prevederilor cadrului primar de reglementare, competenţele şi atribuţiile de
reglementare a pieţelor serviciilor de salubrizare sunt partajate, după cum urmează:
1) ANRSC – eliberează licenţe, elaborează metodologii şi regulamante-cadru pentru
domeniul serviciilor de utilităţi publice din sfera sa de reglementare (inclusiv serviciile
de salubrizare a localităţilor) şi pentru piaţa acestor servicii şi monitorizează modul de
respectare şi implementare a legislaţiei aplicabile acestor servicii (atribuţiile şi
competenţele acestei autorităţi de reglementare centrale sunt prevăzute la art. 13, art.
14, art. 20 şi art. 21 din Legea nr. 51/2006);
2) Agenția Națională pentru Achiziții Publice (denumită în continuare ANAP) –
supraveghează organizarea şi derularea procedurilor în vederea delegării gestiunii
serviciilor de salubrizare a localităţilor (atribuţiile şi competenţele acestei autorităţi de
reglementare centrale sunt prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2015 privind
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice,
respectiv de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi
concesiunile de servicii);
3) Autorităţile administraţiei publice locale (denumite în continuare UAT) – deţin
competenţă exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi
funcţionarea serviciilor de utilităţi publice la nivelul fiecărei unităţi administrativteritoriale, în limitele prevederilor cadrului legal care reglementează aceste servicii
(acestea fiind detaliate la art. 5 şi art. 6 din Legea serviciului de salubrizare). Aceste
competenţe pot fi delegate către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice (denumite în continuare ADI), potrivit prevederilor
art. 10 din Legea nr. 51/2006.
Se menţionează faptul că, rolul consiliilor judeţene este stabilit de prevederile art. 7
din Legea serviciului de salubrizare. Astfel, consiliile judeţene pot avea competenţe
cu privire la înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor, precum şi al activităţilor specifice realizate prin
intermediul acestora. Sistemul de management integrat al deşeurilor este destinat şi
asigură deservirea unităţilor administrativ-teritoriale membre în asociaţia de dezvoltare
intercomunitară, constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006. Potrivit
prevederilor acestei legi, asociaţia de dezvoltare intercomunitară având ca scop
serviciile de salubrizare a localităţilor nu poate decât să utilizeze modalitatea gestiunii
delegate în vederea atribuirii contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
salubrizare.
Cadrul secundar de reglementare este constituit de regulamente şi norme metodologice emise
de ANRSC, respectiv ANAP, acestea fiind publicate inclusiv pe paginile de internet ale
acestor autorităţi ale administraţiei centrale.
3.2. Rolul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară
Potrivit prevederilor art. 2 lit. a) din Legea nr. 51/2006, asociaţia de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice este definită ca asociaţia de
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dezvoltare intercomunitară3 având ca obiectiv înfiinţarea, organizarea, reglementarea,
finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice
furnizate/prestate pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum
şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal ori regional
destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice
aferente acestor servicii.
Legea nr. 51/2006 reglementează, la art. 10 din acest act normativ, rolul şi
atribuţiile/competenţele asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca având ca scop
serviciile comunitare de utilităţi publice (ADI).
Astfel, potrivit acestor prevederi legale, două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în
limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, pot să coopereze şi să se
asocieze, în condiţiile legii, în scopul constituirii unor asociaţii de dezvoltare intercomunitară
având ca scop furnizarea/prestarea în comun a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
înfiinţarea, modernizarea reabilitarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor de utilităţi
publice aferente.
Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice sunt
structuri de cooperare (cu personalitate juridică de drept privat4 şi statut de utilitate publică),
destinate exercitării şi realizării în comun a competenţelor autorităţilor administraţiei publice
locale referitoare la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, stabilite în sarcina
acestora potrivit dispoziţiilor legale5.
Având în vedere prevederile legale care stabilesc sfera competenţelor şi atribuţiilor ADI6,
stabilesc structura sa organizatorică7 şi limitele drepturilor acestora8, respectiv stabilesc
caracterul administrativ al actelor emise de ADI9, rezultă că aceste entităţi au aptitudinea de a
prelua, respectiv de a exercita funcţia de reglementare pe pieţele serviciilor comunitare de
definită potrivit prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
4
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca
scop serviciile de utilităţi publice se constituie şi dobândesc personalitate juridică potrivit prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
5
În speţă, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, ale Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, şi ale Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006.
6
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata, în
condiţiile legii, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, prin hotărâri
ale autorităţilor lor deliberative, să exercite, pe seama şi în numele lor, dreptul de a delega gestiunea serviciilor
de utilităţi publice transferate în responsabilitatea asociaţiilor, inclusiv dreptul de a pune la dispoziţie sistemele
de utilităţi publice aferente serviciilor de utilităţi publice transferate. În acest scop, hotărârile autorităţilor
administraţiei publice locale privind mandatarea şi actele juridice de constituire a oricărei asociaţii trebuie să
conţină prevederi detaliate şi complete privind condiţiile de exercitare de către aceasta a mandatului special
încredinţat.
7
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, prin derogare de la prevederile art. 13 din Legea nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organele asociaţiei sunt adunarea generală,
consiliul director şi comisia de cenzori. Adunarea generală adoptă hotărâri în conformitate cu statutul asociaţiei.
8
Prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice nu pot fuziona, nu se pot diviza şi nu pot constitui filiale sau sucursale
ca structuri teritoriale.
9
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) teza finală din Legea nr. 51/2006, hotărârile adunării generale sunt
asimilate actelor administrative şi intră sub incidenţa prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, potrivit prevederilor alin. (10) din acelaşi act
normativ, hotărârile adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ.
3
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utilităţi publice (în particular, pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor), pe baza
mandatului acordat de UAT membre10, în limitele stabilite de UAT membre ale asociaţiei11.
Din punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, este foarte important ca UAT membre ale
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în
particular, a serviciilor de salubrizare a localităţilor, să delege către ADI, în mod complet,
competenţele şi atribuţiile corespunzătoare funcţiei lor de reglementare. Această necesitate
este mai stringentă în cazul în care asociaţia de UAT doreşte, cu respectarea prevederilor art.
31 din Legea nr. 51/2006, atribuirea directă a contractului de delegare a serviciilor de utilităţi
publice respective unui operator regional înfiinţat în acest sens.
Delegarea către ADI, în mod complet, a competenţelor şi atribuţiilor corespunzătoare funcţiei
de reglementare, asigură separarea funcţiei de reglementare de funcţia de operare, ca premisă
a unei supravegheri eficiente a acţiunii operatorului regional pe piaţa/pieţele serviciilor de
salubrizare a localităţilor în aria de competenţă teritorială a UAT membre ale asociaţiei.
În acest sens, având în vedere, legătura structurală dintre UAT membre ale ADI, şi operatorul
regional constituit de acestea12, respectiv legătura structurală dintre ADI şi operatorul
regional13, realizarea separării funcţiei de reglementare de funcţia de operare presupune ca
ADI, iar aceasta, la rândul său, să transfere atributele/competenţele sale de reglementare unei
structuri specializate interne/compartiment intern al ADI înfiinţat în acest scop,
stuctură/compartiment care să exercite în mod efectiv şi independent atributele/competenţele
de reglemetare.
În acest sens, Consiliul Concurenţei recomandă ca primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor
judeţene care îşi deleagă calitatea de reprezentant în adunarea generală a asociaţiei, să nu
acţioneze în sensul restrângerii independenţei decizionale a ADI, respectiv a structurii
specializate/compartimentului intern al ADI înfiinţat în scopul exercitării funcţiei de
reglementare, cu precădere în raport cu operatorul regional.
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 51/2006, prin derogare de la prevederile art. 37 şi 92 din
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, statutul şi actul constitutiv ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice se aprobă prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre şi se semnează, în numele şi pe seama
acestora, de primarii unităţilor administrativ-teritoriale asociate şi/sau, după caz, de preşedinţii consiliilor
judeţene, care sunt reprezentanţi ai comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor în adunările generale ale
asociaţiei; primarii şi, respectiv, preşedinţii consiliilor judeţene îşi pot delega calitatea de reprezentant în
adunarea generală a asociaţiei, prin dispoziţie.
11
Potrivit prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006, unităţile administrativ-teritoriale pot mandata
asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin
actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile
prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b) - d),
f) - h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a),
d1), d2), i) - k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2), art. 30 alin. (5) şi art. 32 alin. (4) este condiţionată
de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativteritoriale membre ale asociaţiei.
12
În acest sens, trebuie avute în vedere şi prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 potrivit cărora, în
sensul dispoziţiilor art. 2 pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, în cazul în care mai multe
unităţi administrativ-teritoriale participă, prin asociere, la capitalul social al unei societăţi sau la patrimoniul unei
regii autonome, atribuţiile de autoritate publică tutelară se exercită de unitatea administrativ-teritorială
desemnată sau entitatea asociativă constituită conform prevederilor legale, după caz, aşa cum sunt prevăzute în
actul constitutiv/de înfiinţare.
13
Art. 27 alin. (3) din Legea nr. 51/2006 prevede că, prin excepţie de la prevederile alin. (2) de la acelaşi articol,
pentru operatorii cărora li s-a delegat gestiunea serviciului de utilităţi publice, în baza unui contract de delegare a
gestiunii încheiat cu o asociaţie de dezvoltare intercomunitară, atribuţiile de autoritate tutelară se exercită de
către asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale.
10
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4. Principalele direcţii de acţiune ale Consiliului Concurenţei pe pieţele serviciilor de
utilităţi publice
Având în vedere necesitatea asigurării unui mediu concurenţial normal pe pieţele serviciilor
de salubrizare a localităţilor, în vederea promovării intereselor consumatorilor, respectiv
caracteristicile economice ale acestui sector economic, atribuţiile şi competenţele autorităţilor
de reglementare, precum şi rolul său conferit de prevederile legislaţiei din domeniul
concurenţei şi al ajutorului de stat, Consiliul Concurenţei şi-a stabilit următoarele direcţii
principale de acţiune pe pieţele serviciilor de utilităţi publice:
1) aşezarea pieţelor serviciilor de utilităţi publice pe principiile economiei de piaţă, în
vederea obţinerii unui rezultat similar cu cel obţinut pe o piaţă concurenţială:
a) asigurarea unui cadru legal echitabil şi pro-concurenţial în domeniul serviciilor
de salubrizare a localităţilor;
b) implementarea principiilor de concurență de către autoritățile cu atribuţii de
reglementare (autorităţile administraţiei publice centrale şi locale):
i. respectarea principiului neutralităţii concurenţiale,
principiului minimei atingeri aduse concurenţei prin:

respectiv

a

1) înscrierea acţiunilor autorităţilor administraţiei publice locale în
sfera atribuţiilor şi competenţelor conferite acestora prin lege,
fără a se extinde cu privire la alte servicii care nu intră în sfera
serviciilor de salubrizare a localităţilor, prevăzute în mod
limitativ prin lege;
2) atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de
salubrizare propriei întreprinderi numai în cazurile prevăzute în
mod expres de lege, respectiv luarea în aceste cazuri a unor
măsuri administrative eficiente în vederea: (i) asigurării
controlului asupra propriului operator de drept privat, în mod
similar celui exercitat asupra propriilor structuri din aparatul
administrativ al UAT, respectiv (ii) separarea, la nivelul
UAT/ADI, a funcţiei de reglementare de funcţia de operare;
ii. reglementările trebuie să substituie, în mod eficient, forţele pieţei:
1. acordarea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
utilităţi publice prin proceduri concurenţiale (licitaţie) şi nu prin
prelungirea nejustificată a contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor publice;
2. eficientizarea economică a organizării şi furnizării serviciilor de
utilităţi publice, în speţă:
a. separarea pe verticală a activităţilor cuprinse în sfera
fiecărui serviciu de utilităţi publice, respectiv gruparea
activităţilor în funcţie de ciclul investiţional
corespunzător acestora şi de posibilitatea obţinerii de
economii de scop (care să fie transmise într-o proporţie
rezonabilă către consumatori), urmând ca delegarea
gestiunii serviciilor de utilităţi publice să se realizeze în
mod separat, prin licitaţii distincte. Astfel, concurenţa se
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poate manifesta pe piaţa serviciilor de utilităţi publice,
în condiţii economice echitabile, atât pentru
consumatorii acestor servicii, cât şi pentru operatorii
respectivi, UAT/ADI având totodată posibilitatea să
evite blocarea lor în contracte nejustificat de lungi;
b. organizarea şi furnizarea la nivel regional a serviciilor
de salubrizare a localităţilor trebuie justificată de
eficienţele economice care ar rezulta ca urmare a acestei
opţiuni;
3. optimizarea interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif, în
speţă, corelarea duratei contractelor de delegare a gestiunii
serviciului cu nivelul investiţiilor necesare şi a costurilor nete
care incumbă operatorului pentru furnizarea serviciului,
respectiv cu nivelul tariful serviciului (eventual, stabilirea unor
plafoane maximale şi nu minimale ale tarifelor);
4. focalizare pe calitatea rezonabilă a serviciului, în condiţii de
neutralitate tehnologică (cu precădere în ceea ce priveşte
mijloacele de producţie utilizate în vederea prestării serviciului
– de exemplu, maşini, pubele);
5. modificarea/ajustarea tarifelor să se realizeze numai în limita
compensării efectelor acţiunii factorilor exogeni care au impact
direct asupra costurilor nete asociate furnizării serviciului (de
exemplu, costurile combustibilului);
c) restrângerea ariilor de monopol, respectiv a drepturilor exclusive:
ii. liberalizarea unor activităţi economice/segmente de piaţă ale căror
caracteristici economice, respectiv condiţii de piaţă (în particular date
de caracteristici ale cererii, respectiv ale ofertei de asemenea servicii)
nu mai justifică acordarea unor drepturi exclusive cu privire la acestea;
iii. delimitarea serviciilor de utilităţi publice de celelalte servicii (de
exemplu, delimitarea serviciilor de salubrizare a localităţilor de
celelalte servicii care sunt prestate în legătură cu deşeurile reciclabile,
incluse în categoria deşeuri de ambalaje ori alte asemenea categorii şi
care constituie ori pot constitui fluxuri distincte);
d) compatibilizarea acţiunilor UAT/ADI de pe pieţele serviciilor de utilităţi
publice cu regulile naţionale şi europene din domeniul ajutorului de stat, cu
precădere în ceea ce priveşte:
i. acordarea de compensări;
ii. stabilirea nivelului redevenţei, respectiv calificarea corectă a naturii
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare, în speţă,
contracte de concesiune sau contracte de achiziţie de servicii;
2) asigurarea şi protejarea concurenţei pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor,
respectiv pe pieţe ale serviciilor relaţionate/învecinate, în vederea promovării
intereselor consumatorilor:
a) depistarea şi sancţionarea practicilor anticoncurenţiale:
i. carteluri, înţelegeri anticoncurenţiale, practici concertate;
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ii. abuz de poziţie dominantă;
b) controlul concentrărilor economice;
c) prevenirea/împiedicarea acţiunilor anticoncurenţiale ce pot fi săvârşite de
autorităţile administraţiei publice competente ca urmare a nerespectării
cadrului de reglementare (de exemplu, măsuri ale UAT prin care, fie se acordă
drepturi exclusive operatorului de utilităţi publice şi în ceea ce priveşte alte
activităţi economice care nu intră în sfera serviciului de utilităţi publice
delegat, fie sunt impuse, în mod nejustificat, în sarcina altor întreprinderi o
serie de restricţii pe piaţă care exced limitările prevăzute la art. 2 alin. (1) din
Legea concurenţei, ori cu privire la organizarea serviciului cu nerespectarea
prevederilor legale);
3) cooperarea Consiliului Concurenţei cu autorităţile de reglementare.
5. Orientări privind interpetarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei pe pieţele
serviciilor de salubrizare a localităţilor
5.1. Orientări privind interpetarea şi aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
concurenţei
În prealabil, trebuie precizat faptul că, aşa cum a fost arătat în repetate rânduri, respectarea
regulilor specifice unei economii de piaţă bazate pe libera iniţiativă şi pe libertatea comerţului
este o obligaţie ce incumbă, deopotrivă, întreprinderilor şi organelor administraţiei publice
care, în exercitarea atribuţiilor lor legale, nu pot interveni în activitatea agenţilor economici
prin limitarea libertăţii comerţului sau a autonomiei acestora ori prin stabilirea unor condiţii
discriminatorii.
Astfel, Consiliul Concurenţei urmăreşte protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei şi a
unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor, inclusiv
prin interzicerea oricăror acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor şi instituţiilor administraţiei
publice centrale sau locale şi ale entităţilor către care acestea îşi deleagă atribuţiile, care
restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum:
1) limitarea libertăţii comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea
reglementărilor legale;
2) stabilirea de condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.
În consecinţă, măsurile care sunt luate de autorităţile administrative competente, cu precădere
a celor subsecvente stabilirii modalităţii de organizare a gestiunii serviciilor de salubrizare a
localităţilor, trebuie să nu limiteze autonomia întreprinderilor (operatorilor economici) – în
speţă, să fie obiective, să fie necesare pentru atingerea obiectivului şi proporţionale cu scopul
urmărit – şi să nu stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.
De altfel, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/2006, autorităţile
administraţiei publice locale au, faţă de utilizatorii serviciilor de utilităţi publice, obligaţia de
a monitoriza şi de a controla modul de respectare a obligaţiilor stabilite în sarcina operatorilor,
inclusiv cele asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la:
respectarea indicatorilor de performanţă şi a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a
tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de delegare a
gestiunii, cu respectarea dispoziţiilor Legii concurenţei.
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Pe de altă parte, trebuie menţionat faptul că prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea
concurenţei limitează sfera de aplicabilitate a art. 8 alin. (1) acelaşi act normativ, fiind
exceptate măsurile administrative care sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea
unui interes public major. Însă şi în acest caz, sunt exceptate numai acele măsuri
administrative care transpun doar prevederi legale exprese care fac necesară emiterea actelor
administrative în cauză, în limitele prevăzute expres de lege. Astfel, ori de câte ori prevederile
legii nu impun în mod expres un comportament ori o acţiune care trebuie realizată în mod
necesar de către o autoritate publică (inclusiv de către entităţile cărora le-au fost conferite
prerogative de reglementare), acestea trebuie interpretate de către autorităţile administraţiei
publice din perspectiva interdicţiei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei.
5.1.1. Aspecte privind organizarea serviciului de salubrizare a localităţilor
Aşa cum s-a arătat mai sus, serviciul de salubrizare face parte din sfera serviciilor comunitare
de utilităţi publice, beneficiind totodată de un cadru de reglementare propriu, în speţă, Legea
serviciului de salubrizare.
Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor,
serviciile publice de salubrizare a localităţilor sunt în responsabilitatea autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale ori, eventual, a asociaţiilor de dezvoltare
intercomunitară constituite în acest sens. În acest sens, UAT/ADI au competenţe exclusive în
ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de
salubrizare a localităţilor. Se menţionează faptul că, potrivit prevederilor actului normativ
arătat mai sus, consiliile locale stabilesc strategia de dezvoltare şi funcţionare pe termen
mediu şi lung a serviciilor de salubrizare, ţinând seama de planurile de urbanism şi de
programele de dezvoltare economico-socială a unităţii administrativ-teritoriale.
Serviciile de salubrizare a localităţilor se prestează în două modalităţi distincte:
a) în modalitatea gestiunii directe, caz în care autorităţile deliberative şi executive, în
numele unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită
nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin potrivit legii cu privire la
prestarea serviciului de salubrizare, respectiv la administrarea, funcţionarea şi
exploatarea sistemului de salubrizare;
b) în modalitatea gestiunii delegate, caz în care autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având
ca scop serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativteritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din
competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de
utilităţi publice, pe baza unui contract de delegare a gestiunii.
Trebuie precizat faptul că, urmare a modificărilor şi completărilor aduse recent Legii nr.
51/2006, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2), gestiunea directă se poate realiza, atât prin
intermediul unor operatori de drept public14, cât şi prin operatori de drept privat, adică prin
întreprinderi15. Se menţionează faptul că, potrivit prevederilor alin. (3) de la acelaşi articol,
serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate şi de regii autonome de interes local sau
în speţă, servicii publice de interes local sau judeţean, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi
organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective.
15
în speţă, societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale respective.
14
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judeţean16 numai dacă acestea mai au în derulare proiecte de investiţii cofinanţate din fonduri
europene, până la finalizarea acestora.
Potrivit prevederilor art. 28 alin.(21) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui
operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor
activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea condiţiilor cumulative prevăzute la acest alineat, condiţii ce trebuie îndeplinite
atât la data atribuirii contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract.
Având în vedere complexitatea şi implicaţiile organizării serviciilor de utilităţi publice, în
particular a serviciilor de salubrizare a localităţilor, în modalitatea gestiunii directe realizate
prin atribuirea în mod direct a contractului de delegare a serviciilor publice propriei
întreprinderi, acest subiect va fi tratat în mod separat, în cadrul unei secţiuni speciale a acestui
document.
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, alegerea modalităţii de gestiune
serviciilor de utilităţi publice (gestiune directă sau delegată) se stabileşte prin hotărâri ale
autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de
oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun
raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativteritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
Coroborând prevederile legale arătate mai sus, precum şi cele care stabilesc atribuţiile
ANRSC, rezultă faptul că verificarea compatibilităţii măsurilor administrative întreprinse de
autorităţile administraţiei publice competente în vederea organizării gestiunii serviciului de
salubrizare face parte din sfera atribuţiilor ANRSC.
Pe de altă parte, prevederile art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, arătate mai sus, trebuie
coroborate cu cele ale art. 52 din acelaşi act normativ. Astfel, potrivit prevederilor art. 52 alin.
(2) din Legea nr. 51/2006, contractele de delegare a gestiunii vor putea fi atribuite direct doar
după obţinerea avizului Consiliului Concurenţei cu privire la respectarea prevederilor
specifice din domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat. Potrivit prevederilor alin. (3) de la
acelaşi articol, prin excepţie de la prevederile alin. (2), contractele de delegare a gestiunii pot
fi atribuite direct, fără avizul Consiliului Concurenţei, atunci când valoarea estimata a
acestora este mai mică decât pragurile corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea
nr. 98/2016, după caz, la art. 12 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum şi operatorilor
regionali care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile în
sectorul de apa şi apa uzată.
Mai mult, actualmente, potrivit prevederilor art. 32 alin. (3) teza a III-a din Legea nr. 51/2006,
în cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale, cu excepţia celor care sunt
membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate ca, periodic, respectiv o
dată la 5 ani, să facă analize privind eficienţa economică a serviciului, respectiv să schimbe
modalitatea de gestiune a serviciilor publice, după caz.
Astfel, chiar în cazul în care serviciile de salubrizare a localităţilor sunt furnizate în
modalitatea gestiunii directe, există obligaţia UAT de a proceda proconcurenţial, prin
schimbarea modalităţii de gestiune, în vederea eficientizării economice a acestuia şi, implicit,
a asigurării bunăstării consumatorilor.
reglementate de Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi
societăţi comerciale, cu modificările ulterioare.
16
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Se precizează faptul că atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
utilităţi publice (în particular, a serviciilor de salubrizare a localităţilor), fără avizul prealabil
al Consiliului Concurenţei, respectiv nerespectarea obligaţiei arătate mai sus, constituie
acţiuni susceptibile de a intra sub incidenţa prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei,
declanşând astfel intervenţia autorităţii naţionale de concurenţă.
Se menţionează faptul că, în baza prevederilor art. 52 alin. (5) din Legea nr. 51/2006,
Consiliul Concurenţei va emite un regulament privind conformitatea cu aplicarea regulilor de
concurenţă şi ajutor de stat, prin care se pot stabili şi alte exceptări de la regula obţinerii
avizului său17, pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile şi pentru
serviciile de utilităţi publice în cazul în care se utilizează un sistem de indicatori ai serviciilor
pentru îmbunătăţirea performanţei prin analiză sistematică şi adaptare la cele mai bune
practici în domeniu/standarde de cost, ţinându-se seama de gradul de afectare al concurenţei
pe piaţa relevantă.
Se precizează faptul că, orice alte acţiuni ale UAT întreprinse în vederea organizării
serviciului de salubrizare a localităţilor care nu sunt conforme cadrului de reglementare,
respectiv exced limitele acestuia, constituie încălcări ale prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea
concurenţei în măsura în care acestea restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa pe
piaţa/pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor.
Astfel, neorganizarea licitaţiei sau alegerea altei proceduri decât cea prevăzută de lege în
vederea delegării gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor constituie ingerinţe ale
autorităţii publice prin care se distorsionează mediul concurenţial. De exemplu, constituie o
încălcare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei, încheierea de către UAT/ADI a
unor contracte de asociere cu unul sau mai mulţi operatori sau de contracte de prestări
servicii, cu nerespectarea prevederilor legale privind delegarea gestiunii serviciilor de
salubrizare a localităţilor.
De asemenea, poate constitui o încălcare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei
acţiunea de modificare, prin cesiune ori novaţie, a contractelor de delegare de gestiune a
serviciilor de salubrizare, în măsura în care aceasta excede prevederile art. 29 alin. (12) din
Legea nr. 51/2006, respectiv este realizată în scopul eludării aplicării prevederilor legale din
domeniul achiziţiilor publice şi al concessiunilor privind atribuirea contractelor de servicii
publice (în speţă. Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 şi Legea nr. 100/2016). Potrivit
prevederilor art. 29 alin. (12) din Legea nr. 51/2006, cesiunea sau novaţia contractului de
delegare a gestiunii este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înfiinţării unei filiale a
operatorului, cu respectarea condiţiilor contractuale iniţiale şi cu aprobarea autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale competente.Trebuie precizat faptul că,
fuzionarea operatorului de salubrizare cu o altă întreprindere (care poate fi sau nu operator de
salubrizare) constituie o operaţiune de concentrare economică, care trebuie supusă controlului
Consiliului Concurenţei în măsura în care aceasta îndeplineşte condiţiile de prag prevăzute de
art. 12 din Legea concurenţei.
Aşa cum se va arăta şi mai jos, Consiliul Concurenţei verifică compatibilitatea actelor
administrative emise de autorităţile administraţiei publice locale competente cu prevederile
Legii concurenţei, inclusiv ulterior stabilirii modalităţii de organizare a serviciului public şi
subsecvente acesteia, din perspectiva criteriilor arătate mai sus. Astfel, trebuie precizat faptul
că, autoritatea naţională de concurenţă are dreptul să intervină, inclusiv în ceea ce priveşte
Potrivit prevederilor art. 52 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, pentru emiterea avizului său, Consiliul
Concurenţei va solicita, după caz, aviz consultativ de la autorităţile de reglementare competente.
17
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acţiunea de organizare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice, în măsura în care: (i) acţiunea
UAT/ADI nu respectă prevederile cadrului de reglementare (de exemplu, acţiunea de alegere
a modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice nu respectă prevederile cadrului de
reglementare, în particular cele ale art. 32 alin. (3) teza a III-a din Legea nr. 51/2006, nefiind
fundamentată pe o analiză prealabilă a costurilor şi a avantajelor asociate soluţiilor posibile),
(ii) autorităţile competente (ANRSC, respectiv autorităţile administraţiei publice locale
competente/ADI) nu acţionează ori acţiunea acestor autorităţi de reglementare este una
ineficientă (fapte susceptibile să atragă incidenţa prevederilor art. (8) alin. (1) din Legea
concurenţei asupra acţiunilor/inacţiunilor în cauză), respectiv (iii) nerespectarea cadrului legal
(inclusiv depăşirea acestuia) este susceptibilă să conducă la afectarea consumatorilor de
servicii de salubrizare astfel: (1) ineficienţele economice ale furnizării serviciului sunt cauzate
exclusiv de operator (de exemplu, organizarea şi funcţionarea defectuoasă care conduce la
creşterea nejustificată a costurilor de operare), respectiv (2) ineficienţele economice ale
furnizării serviciului sunt transferate preponderent consumatorilor.
5.1.2. Durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor.
Prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor
Aşa cum s-a arătat mai sus, datorită specificităţii activităţilor economice care fac parte din
sfera serviciului public de salubrizare, care determină furnizarea acestor servicii în condiţii de
monopol reglementat, trebuie avut în vedere faptul că manifestarea concurenţei dintre
furnizorii de asemenea servicii – ca mijloc principal de asigurare a bunăstării beneficiarilor
acestor servicii – nu se poate realiza decât cu ocazia licitaţiei derulate în vederea desemnării
întreprinderii câştigătoare ca operator de salubrizare. În acest context, durata pentru care
autoritatea contractantă încredinţează efectuarea serviciului public de salubrizare unui singur
operator economic devine un element esenţial. Durata drepturilor exclusive acordate cu
privire la serviciile de salubrizare a căror gestiune a fost delegată (în speţă, durata contractelor
de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare) trebuie stabilită astfel încât să nu fie afectată
concurenţa pe piaţă, prin optimizarea interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif. În speţă,
este necesară corelarea duratei contractelor de delegare a serviciului de utilităţi publice, pe de
o parte, cu nivelul investiţiilor necesare şi costurilor nete care incumbă operatorului pentru
furnizarea serviciului, iar pe de altă parte, cu nivelul tarifului aferent serviciului.
Optimizarea relaţiei de interdependenţă durată – investiţii/cost – tarif conduce la garantarea
stabilităţii economice şi financiare a proiectului pe baza căruia se realizează prestarea
serviciului de salubritate, asumat de operatorul de salubritate, în aşa fel încât să nu limiteze
libera concurenţă mai mult decât este necesar pentru garantarea recuperării costurilor asociate
investiţiei. Se precizează faptul că, durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare trebuie corelată cu durata de recuperare a investiţiilor realizate sau asumate de
operatorul serviciului de salubrizare, conform caietului de sarcini şi planului de investiţii,
nicidecum cu cele realizate de către autorităţile administraţiei publice locale competente.
Actualmente, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice (denumită în continuare
OUG nr. 58/2016), au fost abrogate prevederile art. 15 alin. (2) – (4) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor care reglementau expres durata contractelor de salubrizare, fiind
astfel direct aplicabile prevederile art. 32 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 51/2006, aşa cum
acestea au fost modificate prin actul normativ arătat mai sus. Astfel, potrivit prevederilor art.
32 alin. (3) teza I, durata contractelor de delegare a gestiunii este limitată (bineînţeles, în
scopul evitării denaturării concurenţei, aşa cum, de altfel, este prevăzut în mod expres la art.
16 din Legea nr. 100/2016). Potrivit prevederilor de la acelaşi aliniat teza a II-a, pentru
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contractele de delegare a gestiunii a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, aceasta se
stabileşte, după caz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, ale Legii nr. 99/2016 şi
ale Legii nr. 100/2016 şi nu va depăşi durata maximă necesară recuperării investiţiilor
prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare.
Din perspectiva Consiliului Concurenţei, inclusiv în cazul contractelor a căror durată este
situată sub 5 ani, aceasta ar trebui stabilită de către UAT/ADI competente astfel încât să nu fie
afectată concurenţa pe piaţă, prin optimizarea interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif.
Acest lucru permite UAT/ADI, şi implicit consumatorilor – membri ai colectivităţilor locale
respective, să obţină un rezultat cât mai apropiat de cel care ar fi obţinut pe o piaţă pe deplin
concurenţială.
De asemenea, este necesar ca durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
salubrizare să nu fie extinsă în mod artificial, prin prelungirea nejustificată a acestor contracte.
Astfel, pentru a se asigura o presiune concurenţială eficientă asupra acestor furnizori de
servicii, este necesar ca acordarea contractelor de delegare a gestiunii să se realizeze printr-o
procedură concurenţială (în speţă, licitaţie), şi nu prin prelungirea acestora pe bază de acte
adiţionale.
În mod similar stabilirii unei durate nejustificate a contractelor de delegare a serviciilor de
salubrizare a localităţilor, prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului
de salubrizare pe bază de acte adiţionale ridică bariere semnificative la intrarea pe piaţă, de
natură să împiedice intrarea pe piaţă a unui operator de salubrizare mai eficient din punct de
vedere economic, favorizând astfel operatorul de salubrizare cu care s-a încheiat contractul de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.
Prin urmare, acţiunea de prelungire a duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de
salubrizare este susceptibilă de a produce efecte anticoncurenţiale prin restrângerea ori chiar
înlăturarea concurenţei între furnizorii de asemenea servicii.
Astfel, în înţelesul regulilor de concurenţă, pe pieţele unde concurenţa se manifestă la intrarea
pe piaţă, în cadrul licitaţiilor organizate în acest sens, stabilirea unei durate nejustificat de
mari a contractului de delegare a gestiunii serviciului public, respectiv prelungirea în mod
nejustificat a duratei contractului constituie ingerinţe ale autorităţii publice prin care se
distorsionează mediul concurenţial. În acest sens, aşa cum s-a arătat şi în Decizia Consiliului
Concurenţei nr. 58/13.XI.2009 referitoare la încălcarea art. 9 alin. (1) din Legea concurenţei
nr.21/1996, republicată, de către autorităţile administraţiei publice locale din municipiul
Bucureşti, prin intervenţiile acestora pe piaţa serviciului de salubrizare a localităţilor,
intervenţiile autorităţilor administraţiei publice locale pe pieţele serviciilor de salubrizare a
localităţilor pot conduce la distorsionarea, restrângerea sau împiedicarea concurenţei de pe
aceste pieţe, şi astfel la încălcarea art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei18.
În concluzie, având în vedere efectele anticoncurenţiale pe care le pot genera, acțiunile
autorităţilor administraţiei publice locale competente de prelungire a duratei contractului de
delegare a gestiunii serviciului de salubrizare trebuie întreprinse în mod excepţional, respectiv
În acest sens, în urma analizei documentelor aflate la dosarul cauzei efectuată în cursul investigaţiei a rezultat,
între altele, că după expirarea termenului iniţial al contractelor de delegare a serviciului public de salubrizare,
autorităţile publice locale din Municipiul Bucureşti nu au organizat licitaţii pentru delegarea serviciului (în cazul
sectoarelor 2, 3, 4 şi 6) ci au optat, în perioada 2004 – 2007, pentru prelungirea contractelor iniţiale prin acte
adiţionale. Aceste intervenţii ale autorităţilor administraţiei publice locale au avut ca efect restrângerea,
împiedicarea şi denaturarea concurenţei pe piaţa activităţilor specifice serviciului public de salubrizare de pe
teritoriul Municipiului Bucureşti prin favorizarea agenţilor economici parte în respectivele contracte, intrând
astfel sub incidenţa art.8 alin.(1) din Legea concurenţei.
18
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trebuie să fie justificate (adică să fie obiective, necesare şi proporţionale cu scopul urmărit,
inclusiv prin limitarea acestora în timp).
Consiliul Concurenţei a arătat deja, în punctele sale de vedere19 emise la solicitarea unor
autorităţi ale administraţiei publice locale privind compatibilitatea măsurilor administrative de
prelungire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare cu
prevederile Legii concurenţei, faptul că legislaţia din domeniul serviciilor de salubrizare
prevedea, până la modificarea sa prin Ordonanţa de urgenţă nr. 58/2016 pentru modificarea
şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
posibilitatea prelungirii, în anumite condiţii, a duratei contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare20.
Actualmente, nici Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, şi nici Legea nr. 51/2006
nu mai conţin prevederi exprese care să reglementeze condiţiile de prelungire a duratei
contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare. În acest sens, potrivit
prevederilor art. 32 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, prelungirea se realizează în condiţiile legii
(din domeniul achiziţiilor publice şi al concesiunilor), respectiv ale alin. (3) de la acelaşi
articol. În orice caz, aşa cum se arată şi la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 100/2016, în cazul
concesiunilor a căror durată estimată este mai mare de 5 ani, durata maximă a concesiunii nu
poate depăşi timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obţine un venit
minim care să permită recuperarea costurilor investiţiilor efectuate, a costurilor în legătură cu
exploatarea lucrărilor sau a serviciilor, precum şi a unui profit rezonabil.
Actualmente, principalul izvor juridic al prelungirii contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor publice îl constituie modificarea acestora, în particular a obiectului contractului.
Legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi a concesiunilor reglementează condiţiile de
modificare a contractelor, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire21.
Din perspectiva Consiliului Concurenţei, acţiunea de prelungire a contractelor de delegare a
gestiunii servicilor publice (în particular a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor)
trebuie să se înscrie în limitele prevederilor legislaţiei din domeniul achiziţiiilor publice şi al
PUNCTUL DE VEDERE privind posibilitatea autorităţilor administraţiei publice locale din Comuna Poiana
Câmpina – Judeţul Prahova de prelungire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, din
perspectiva prevederilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
postat
la
adresa
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id9947/2014-1202_pdv_primaria_poiana_campina_sv_salubrizare.pdf., respectiv PUNCTUL DE VEDERE privind posibilitatea
autorităţilor administraţiei publice locale din Municipiul Timişoara de prelungire a contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare, din perspectiva prevederilor Legii concurenţei nr.21/1996, republicată, cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
postat
de
Consiliul
Concurenţei
la
adresa
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10792/2015-10-21_pdv_cl_timisoara_final.pdf.
20
În acest sens, potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor, abrogate
în prezent, durata contractului de delegare putea fi prelungită, în aceleaşi condiţii contractuale, însă numai în
situaţia în care erau îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
1. legislaţia comunitară/naţională sau strategia locală în domeniul gestionării deşeurilor suferea modificări
semnificative, care făceau necesară realizarea unor noi investiţii în vederea realizării serviciului de
salubrizare;
2. autoritatea administraţiei publice locale solicita operatorului, pe baza unei fundamentări tehnicoeconomice pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii noi, impuse de modificarea
legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale în domeniul gestionării deşeurilor;
3. investiţiile noi impuse de modificarea legislaţiei comunitare/naţionale sau a strategiei locale în
domeniul gestionării deşeurilor nu puteau fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea
contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi/sau a taxelor.
Prin urmare, ori de câte ori UAT/ADI intenţiona să prelungească durata contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor de salubrizare, era necesar ca aceste entităţi să verifice dacă sunt îndeplinite condiţiile de mai sus.
21
A se vedea art. 100 – 109 din Legea nr. 100/2016, Capitolul V: Reguli privind executarea contractelor de
concesiune, Secţiunea 2: Modificarea contractului de concesiune.
19
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concesiunilor. Din punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, în aplicarea acestora
prevederi legale de către autorităţile admnistraţiei publice locale/ADI competente, trebuie
avute în vedere caracteristicile pieţelor serviciilor de salubrizare, respectiv circumstanţele care
sunt de natură să conducă, în anumite condiţii restrictive, la necesitatea prelungirii
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor.
În acest sens, se reiterează faptul că, în mod constant, inclusiv în intervenţiile sale cu privire la
iniţiativele legislative de modificare şi completare a Legii nr. 51/2016, autoritatea naţională de
concurenţă a apreciat că acţiunea de prelungire a contractelor de delegare a gestiunii servicilor
publice constituie o excepţie de la regula delegării gestiunii serviciilor de utilităţi publice prin
licitaţie. Prin urmare, această măsură trebuie să fie temeinic justificată de circumstanţe cu
caracter excepţional.
Astfel, din punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, acţiunea de prelungire a contractelor
de delegare a gestiunii servicilor publice este justificată numai în cazul în care legislaţia
europeană/naţională în domeniul gestionării deşeurilor suferă modificări semnificative, care
fac necesară realizarea unor noi investiţii în vederea realizării serviciului de salubrizare ce
respectă în mod cumulativ următoarele condiţii:
1) investiţiile sunt necesare şi specifice activităţilor incluse în sfera serviciului de
salubrizare a localităţilor încredinţat;
2) investiţiile nu puteau fi prevăzute la momentul încheierii contractului de delegare a
gestiunii serviciului de salubrizare a localităţilor, fiind impuse de modificarea
legislaţiei naţionale sau europene din domeniul respectiv;
3) investiţiile nu pot fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului public decât printr-o creştere a tarifelor serviciului de
utilităţi publice respectiv peste nivelul de suportabilitate a acestora;
4) nivelul investiţiilor permite menţinerea nivelului tarifelor prevăzute în contractul de
delegare a gestiunii serviciului public, eventual modificate şi ajustate potrivit
prevederilor cadrului de reglemetare, fără a fi necesară organizarea unei noi proceduri
concurenţiale de delegare a gestiunii serviciului de utilităţi publice.
De asemenea, având în vedere necesitatea evitării stării de pericol iminent la adresa sănătăţii
populaţiei ca urmare a neasigurării serviciului de salubrizare, o circumstanţă excepţională care
poate conduce la necesitatea prelungirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare o constituie contestarea rezultatului procedurii concurenţiale de delegare a
gestiunii serviciului de utilităţi publice, însă numai până la finalizarea procedurilor prevăzute
de legislaţia din domeniul concesiunilor şi a achiziţiilor publice, respectiv a procedurilor
judiciare. În cazul reluării procedurii concurenţiale de delegare a gestiunii serviciului de
utilităţi publice, prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare
de utilităţi publice se poate realiza numai până la finalizarea noii proceduri concurenţiale de
delegare a gestiunii serviciului de utilităţi publice.
Se precizează faptul că, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2) din Legea nr. 51/2006,
autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a iniţia procedura de atribuire a
contractelor de delegare a gestiunii cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea contractelor în curs,
în caz contrar acestea nu pot invoca motive de urgenţă pentru atribuirea contractelor.
Se menţionează faptul că, în orice caz, prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilităţi publice se poate realiza numai cu acordul operatorului
serviciului de utilităţi publice.
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5.1.3. Limitarea intervenţiei autorităţilor administraţiei publice locale
În prealabil, se reiterează faptul că, pentru a se evita incidenţa art. 8 alin. (1) din Legea
concurenţei, acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale trebuie să se înscrie în sfera
atribuţiilor şi competenţelor conferite acestora prin lege, fără a se extinde în mod artificial cu
privire la alte activităţi/servicii care nu intră în sfera lor de competenţă materială.
Din datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei pe parcursul procedurii
investigaţiei sectoriale derulate în acest sector economic, respectiv transmise cu ocazia
derulării altor proceduri (solicitare de puncte de vedere, plângeri, sesizări), a rezultat faptul că,
suplimentar delegării gestiunii unor servicii de salubrizare, anumite UAT includ în contractul
de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare şi unele activităţi/servicii care nu fac
parte din sfera serviciului public de salubrizare a localităţilor (ori din sfera altor servicii
comunitare de utilităţi publice), intervenind astfel pe piaţă în sensul instituirii unui monopol
acolo unde piaţa ar trebui sa funcţioneze în mod liber, pe baza interacţiunii dintre cerere şi
ofertă.
Instituirea unui monopol prin extinderea artificială a drepturilor exclusive acordate
operatorilor ce prestează activităţi cuprinse în serviciul de salubrizare şi asupra altor activităţi
economice constituie intervenţii ale autorităţii publice prin care se limitează libertatea
comerţului sau autonomia întreprinderilor, respectiv stabilesc condiţii discriminatorii pentru
activitatea întreprinderilor pe pieţele afectate. Astfel de practici anticoncurenţiale favorizează
operatorul cu care se încheie contractul public şi creează bariere la intrarea pe piaţă a altor
operatori ce ar putea presta acelaşi serviciu în condiţii de eficienţă economică mai ridicată,
intrând astfel sub incidenţa prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei.
Cu titlu de exemplu, se menţionează cazurile de includere în unele regulamente privind
desfăşurarea serviciului de salubrizare pe raza unităţii admnistrativ-teritoriale (aprobate prin
hotărâre de consilii locale, pe baza cărora se constituie drepturile exclusive acordate
operatorilor de salubrizare), pe lângă activităţile care fac parte din sfera serviciului public de
salubrizare a localităţilor şi a activităţilor de colectare, transport, sortare, valorificare şi
eliminare a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări de la agenţi economici/ instituţii
publice şi persoane fizice, acestea din urmă fiind activităţi economice ce trebuie să se
desfăşoare pe piaţa liberă, concurenţială.
Cu privire la acest aspect, în prealabil, se precizează faptul că serviciul public de salubrizare a
localităţilor cuprinde mai multe activităţi, printre care colectarea şi transportul deşeurilor
provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare
interioară a locuinţelor/apartamentelor proprietate individuală.
Potrivit art. 32 din Ordinul nr. 82 din 09.03.2015 al preşedintelui Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice privind aprobarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, deşeurile din construcţii
provenite de la populaţie sunt deşeuri solide, generate de activităţi de reamenajare şi
reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor proprietate individuală.
În mod uzual, aceste deşeuri conţin beton, ceramică, cărămizi, ţigle, materiale pe bază de
ghips, lemn, sticlă, materiale plastice, metale, materiale de izolaţie şi altele asemenea.
Prin urmare, activităţile de colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a deşeurilor
provenite din construcţii şi demolări de la agenţi economici/instituţii publice şi persoane fizice
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au fost dereglementate, în speţă, scoase în afara sferei serviciilor publice de salubrizare a
localităţilor22.
Astfel, activităţile/serviciile de colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a
deşeurilor provenite din construcţii şi demolări de la agenţi economici/instituţii publice şi
persoane fizice se realizează pe o piaţă liberă, concurenţială, caracterizată de manifestarea
forţelor pieţei date de interacţiunea dintre cerere (in speţă persoanele fizice, întreprinderile şi
instituţiile publice care generează deşeurile din construcţii şi demolări) şi ofertă (în speţă
întreprinderile specializate care colectează şi procesează deşeurile din construcţii şi demolări).
Acordarea în mod artificial a unor drepturi exclusive operatorului de salubrizare pe raza
unităţii administrativ-teritoriale şi în ceea ce priveşte activităţile comerciale desfăşurate în
legătură cu colectarea deşeurilor din construcţii şi demolări afectează sever concurenţa de pe
aceste pieţe. Astfel, pe piaţa/pieţele serviciilor prestate în legătură cu colectarea şi
valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări, nu mai pot acţiona decât întreprinderile
care sunt licenţiate ca operatori de salubrizare. Ca o consecinţă a acestui fapt, operatorii de
salubrizare vor deţine o poziţie de monopol pe aceste pieţe datorită barierelor instituite de
autoritatea deliberativă a unităţii administrativ - teritoriale. Astfel, persoanele care generează
deşeuri din construcţii şi demolări (persoane fizice, întreprinderi sau instituţii) nu pot să
beneficieze de concurenţa între întreprinderile care furnizează aceste servicii.
Prin urmare, instituirea unui monopol prin extinderea artificială a drepturilor exclusive
acordate operatorilor ce prestează activităţi cuprinse în serviciul de salubrizare şi asupra altor
activităţi constituie intervenţii ale autorităţii publice prin care se limitează libertatea
comerţului sau autonomia întreprinderilor. Astfel de practici anticoncurenţiale favorizează
operatorul care are încheiat contractul public cu unitatea administrativ-teritorială şi creează
bariere la intrarea pe piaţă a altor operatori ce ar putea presta acelaşi serviciu în condiţii de
eficienţă economică mai ridicată.
În concluzie, dreptul exclusiv acordat operatorului de salubrizare trebuie limitat numai la
activităţile care fac parte din sfera serviciului public de salubrizare, aşa cum acesta este definit
în Legea serviciului de salubrizare23, fără a conţine în cuprinsul acestuia nicio referire la
activităţile economice ce nu sunt cuprinse în sfera serviciului de salubrizare, respectiv
colectarea, transportul, sortarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor provenite din construcţii
şi demolări de la agenţi economici/instituţii publice şi persoane fizice.
Astfel, regulamentele privind desfăşurarea serviciului de salubrizare pe raza unităţii
admnistrativ-teritoriale, emise de consiliile locale, trebuie să reglementeze numai activităţile
de colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a deşeurilor municipale ce fac parte
din serviciul public de salubrizare a localităţilor, fiind excluse din sfera reglementării
activităţile de colectare, transport, sortare, valorificare şi eliminare a deşeurilor provenite din
construcţii şi demolări de la agenţi economici/ instituţii publice şi persoane fizice, acestea
fiind activităţi economice ce se desfăşoară pe piaţa liberă, concurenţială.
De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că anumite categorii de deşeuri reciclabile24
(hârtie, carton, PET, polietilenă, polipropilenă, folie, sticlă etc.) au o valoare economică
Prin Legea nr. 224 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007
pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, acest serviciu a
fost scos din lista activităţilor care fac parte din sfera serviciului public de salubrizare.
23
În speţă, activităţile cuprinse în sfera serviciului public de salubrizare ce pot fi delegate în gestiune
operatorilor prin contractele de concesiune încheiate în acest scop.
24
Definite la pct.4.19 de la art. 4 din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat
prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015 astfel: deşeu care poate constitui materie primă întrun proces de producţie pentru obţinerea produsului iniţial sau pentru alte scopuri.
22

Pag. 18/35

pozitivă, de piaţă. Colectarea şi procesarea acestora în mod separat oferă posibilitatea
reintroducerii deşeurilor reciclabile respective în circuitul economic ca materie primă,
necesară producţiei de bunuri. Colectarea, transportul, respectiv depozitarea (eventual
tratarea) acestora se realizează atât în cadrul activităţilor care compun serviciul public de
salubrizare definit de Legea serviciului de salubrizare, în speţă activităţi desfăşurate în
legătură cu deşeurile municipale (de exemplu, prin colectarea selectivă a deşeurilor în pubele
speciale, aferente fiecărei categorii de deşeuri reciclabile, respectiv transportul separat al
acestora), cât şi prin activităţi comerciale desfăşurate în mod liber (acestea constituind
fluxurile de deşeuri), în afara sferei serviciului public de salubrizare, activităţi care au ca scop
valorificarea deşeurilor reciclabile.
Prima categorie de activităţi/servicii este desfăşurată în regim de monopol reglementat,
concurenţa pe piaţa relevantă a acestui serviciu realizându-se numai cu ocazia derulării
procedurii de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. În cazul deşeurilor
municipale, deşi acestea au, de asemenea, valoare economică pozitivă (fiind instituită
obligaţia colectării separate pe fracţii), totuşi aceasta este nesemnificativă pentru persoana
care generează deşeul respectiv (persoană fizică sau întreprinderi), aceasta renunţând în mod
voluntar la valorificarea pe cont propriu a deșeurilor reciclabile respective. În acest caz, UATul, prin intermediul operatorului de salubrizare, poate valorifica deşeurile reciclabile din
deşeurile municipale respective, ceea ce conduce la obţinerea de venituri.
A doua categorie de activităţi/servicii se realizează pe o piaţă liberă, caracterizată de
manifestarea forţelor pieţei date de interacţiunea dintre ofertă (în speţă întreprinderile
specializate care acţionează pe lanţul valoric al fluxurilor de deşeuri, în speţă operatori
economice care colectează, sortează, transportă şi procesează deşeurile) şi cerere (persoane
fizice, respectiv întreprinderi care generează deşeurile reciclabile în cauză şi care urmăresc
valorificarea acestora în nume propriu).
Consiliul Concurenţei a constatat că inclusiv proiecte de acte normative conţineau prevederi
ambigue, de natură să creeze confuzii în ceea ce priveşte cadrul de reglementare aferent
serviciilor publice de salubrizare, în speţă, în ceea ce priveşte delimitarea sferei serviciului
public de salubrizare de celelalte servicii care au ca obiect deşeurile reciclabile (de exemplu,
deşeurile de ambalaje ori alte asemenea categorii de deşeuri care constituie ori pot constitui
fluxuri distincte), ceea ce ar fi condus la posibilitatea extinderii artificiale a drepturilor
exclusive care pot fi acordate întreprinderilor care prestează serviciile de salubrizare.
Având în vedere riscurile concurenţiale asupra pieţelor de pe fluxurile de deşeuri, Consiliul
Concurenţei a solicitat legiuitorului (Parlamentul României) revizuirea întregii legislaţii
referitoare la serviciile de salubrizare şi la serviciile de colectare, transport şi reciclare a
tuturor deşeurilor şi ambalajelor, pentru a permite pieţelor care nu sunt afectate de monopolul
existent pe piaţa serviciului public de salubrizare (piaţa deşeurilor de ambalaje, piaţa
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice etc.) să existe în condiţii de concurenţă
deplină. În acest sens, autoritatea naţională de concurenţă s-a adresat în scris Parlamentului
României - Comisia pentru Administraţie Publică şi Organizarea Teritoriului a Senatului25 în
vederea modificării şi completării Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului
de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, adoptată de Parlamentul României în data de
04.02.2014, formulând totodată şi o serie de propuneri concrete de modificare şi completare a
Legii serviciului de salubrizare a localităţilor. Astfel, principalele propuneri au vizat:
1. clarificarea noţiunilor şi termenilor utilizaţi în Legea de modificare. Cu privire la acest
aspect, Consiliul Concurenţei a considerat că este necesară clarificarea subsecventă şi
25

Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/3032/24.03.2014.
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a noţiunilor şi termenilor utilizaţi în HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii
deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile
periculoase şi în Regulamentul-cadru din 9 iulie 2007 al serviciului de salubrizare a
localităţilor26, în sensul definirii clare a termenilor de deşeuri menajere, deşeuri
municipale, deşeuri asimilate, deşeuri de ambalaje;
2. clarificarea prevederilor privind sfera serviciului public de salubrizare în sensul
delimitării clare a acesteia faţă de celelalte servicii care sunt prestate în legătură cu
deşeurile reciclabile, incluse în categoria deşeuri de ambalaje ori alte asemenea
categorii şi care constituie ori pot constitui fluxuri distincte;
3. limitarea drepturilor exclusive acordate operatorilor de salubrizare numai la activităţile
care fac parte din sfera serviciului public de salubrizare, încredinţate acestor
întreprinderi prin contractele de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare încheiate
în acest scop;
4. delimitarea clară a fluxurilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice DEEE
şi corelarea întregii legislaţii in domeniu27.
5.1.4. Natura contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) teza finală din Legea serviciului de salubrizare, gestiunea
delegată a serviciilor de utilităţi publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de
utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora de a
administra şi de a exploata aceste sisteme. Prin urmare, acest act administrativ precizează în
mod clar natura contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare ca fiind cea
corespunzătoare contractelor de concesiune.
În acest sens sunt şi prevederile noului cadru legislativ din domeniul concesiunilor şi
achiziţiilor publice. Astfel, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile
de servicii (în particular art. 6-8 de la Subsecţiunea 1: §1. Riscul de operare) operează o
delimitare clară între contractul de concesiune şi contractul de achiziţie publică de servicii,
din perspectiva riscului de operare suportat de operatorul economic.
Astfel, potrivit art. 7 alin. (1) din actul normativ arătat mai sus, în orice situaţie în care o
entitate contractantă intenţionează să realizeze un proiect prin atribuirea unui contract pe
termen lung, care să cuprindă fie executarea de lucrări şi operarea rezultatului lucrărilor, fie
prestarea, gestionarea şi operarea de servicii, entitatea contractantă are obligaţia de a elabora
un studiu de fundamentare prin care se vor demonstra necesitatea şi oportunitatea realizării
proiectului în acest mod. Potrivit art. 8 din Legea nr. 100/2016, prin studiul de fundamentare,
entitatea contractantă are obligaţia să analizeze dacă atribuirea contractului implică transferul
unei părţi semnificative a riscului de operare către operatorul economic. În cazul în care, ca
urmare a acestei analize, entitatea contractantă constată că o parte semnificativă a riscului de
operare, definit la art. 6 din Legea nr. 100/2016, va fi transferată operatorului economic,
contractul va fi considerat contract de concesiune.
Acest regulament a fost înlocuit cu Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor aprobat
prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 82 din 9 martie 2015.
27
În sensul că, dacă nu sunt acoperite de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 cum s-a
propus în Legea de modificare, atunci să aibă şi o categorie distinctă în afara clasificării deşeurilor municipale în
cadrul HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile,
inclusiv deşeurile periculoase (ex: tuburi fluorescente şi alte deşeuri cu conţinut de mercur cod 20 01 21*),
modificându-se totodată, în mod corespunzător, şi HG nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice
şi electronice.
26
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Având în vedere modul de funcţionare a pieţelor serviciilor de salubrizare, respectiv modul de
finanţare a acestora, rezultă faptul că operatorul de salubrizare este remunerat de terţe părţi
pentru prestarea servicului (în speţă, de utilizatorii serviciilor de salubrizare), acesta
asumându-şi riscul operării serviciului28, ceea ce relevă existenţa unui contract de concesiune
de servicii publice şi nu a unui contract de achiziţie publică de servicii29.
Astfel, din punctul de vedere al Consiliului Concurenţei, contractele de delegare a gestiunii
serviciilor de salubrizare sunt contracte de concesiune. Acest fapt conduce la necesitatea
stabilirii nivelului redevenţei aferente prestării serviciilor de salubrizare. Se precizează faptul
că, neîncasarea redevenţei reprezintă, în accepţiunea noţiunii de ajutor de stat, renunţarea la
venituri bugetare în favoarea unor întreprinderi, ceea ce poate determina existenţa unui posibil
ajutor de stat acordat operatorului/operatorilor de salubrizare în cauză.
În orice caz, UAT/ADI este obligat să stabilească natura contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de salubrizare (contract de concesiune ori contract de achiziţie publică de servicii)
potrivit prevederilor cadrului legislativ din domeniul concesiunilor şi achiziţiilor publice,
constituit din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Legea nr. 99/2016 privind
achiziţiile sectoriale şi Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de
servicii, eventuala calificare a unui contract de delegare a gestiunii unor activităţi economice
incluse în sfera serviciului de salubrizare a localităţilor ca fiind un contract de achiziţii publice
trebuind să fie temeinic justificată.
5.2. Orientări privind interpetarea şi aplicarea prevederilor art. 5 din Legea concurenţei
Chiar dacă pieţele serviciilor de utilităţi publice, în particular cele ale serviciilor de
salubrizare a localităţilor, sunt pieţe unde concurenţa se realizează pentru piaţă şi nu pe piaţă
(având în vedere existenţa unor bariere semnificative, non-tranzitorii, la intrare pe piaţă date
de drepturile exclusive, limitate în ceea ce priveşte întinderea şi durata lor), nu trebuie exclusă
posibilitatea incidenţei prevederilor art. 5 (1) din Legea concurenţei, ori ale art. 101 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (numai în măsura în care este îndeplinită
condiţia afectării comerţului dintre statele membere UE30).
Astfel, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, sunt interzise orice
înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care
au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa
românească sau pe o parte a acesteia. Acest text de lege enumeră, în mod nelimitativ, o serie
de tipuri de înţelegeri sau practici anticoncurenţiale întâlnite mai frecvent în practica
autorităţilor de concurenţă. Astfel, chiar dacă nu mai sunt prevăzute în mod expres de lege,
constituie fapte anticoncurenţiale şi participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii
sau la orice alte forme de concurs de oferte, ca formă de împărţire a pieţelor.
Mai mult, operatorii de salubrizare trebuie să aibă în vedere faptul că intră sub incidenţa
prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi acţiunile concertate de eliminare de pe
piaţă a unor concurenţi ce acţionează pe pieţe relaţionate, prin limitarea sau împiedicarea
accesului lor pe piaţă, fără o justificare rezonabilă. În acest sens, cu titlu de exemplu, refuzul
concertat al operatorilor de salubrizare vertical integraţi (în ceea ce priveşte serviciile de
colectare, transport, sortare şi de depozitare a deşeurilor municipale) de a depozita deşeurile
Inclusiv în ceea ce priveşte activităţile prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. b)-e), h) şi i) din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor, activităţi care sunt reglementate prin legi speciale şi/sau care se desfăşoară ocazional.
29
În acest sens este şi pct. 40 şi 43 din Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din data de 13.10.2005 în
cazul C-458/03 (în cauza Parking Brixen GmbH v Gemeinde Brixen, Stadtwerke Brixen AG).
30
Orientările privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat (2004/C 101/07).
28
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provenite din construcţii şi demolări de la agenţi economici/instituţii publice şi persoane fizice
colectate şi transportate de concurenţi, fără o justificare rezonabilă, este o faptă susceptibilă de
a intra sub incidenţa prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei.
Fără a exclude a priori posibilitatea încheierii unor acorduri orizontale între operatorii de
salubrizare în vederea utilizării în mod partajat a anumitor facilităţi de producţie/elemente de
infrastructură, se menţionează faptul că, având în vedere modul de funcţionare a pieţelor,
respectiv caracterul local/subnaţional al pieţelor geografice relevante, este improbabilă
apariţia unor asemenea acorduri.
Cu toate acestea, se pune în vedere operatorilor de salubrizare faptul că, acordurile
orizontale31 privind utilizarea partajată a unor facilităţi de producţie/elemente de infrastructură
nu intră sub incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, respectiv art.101 alin. (1) din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit în continuare TFUE), după caz,
numai dacă acestea îndeplinesc în mod cumulativ cele 4 condiţii/criterii prevăzute de art. 5
alin. (2) din Legea concurenţei, respectiv art.101 alin. (3) TFUE, respectiv:
1. criteriul 1 – acordul trebuie să îmbunătăţească producţia sau distribuţia ori să
promoveze progresul tehnic şi economic;
2. criteriul 2 – acordul, respectiv restricţiile prevăzute de acesta trebuie să fie
indispensabile pentru atingerea obiectivelor acestuia;
3. criteriul 3 – consumatorii trebuie să obţină o parte rezonabilă din beneficiile obţinute
de părţi ca urmare a implementării acordului;
4. criteriul 4 – acordul nu trebuie să ofere părţilor posibilitatea eliminării concurenţei de
pe o parte substanţială a pieţei produselor în cauză.
5.3. Orientări privind interpetarea şi aplicarea prevederilor art. 6 din Legea concurenţei
În prealabil, trebuie precizat faptul că, poziţia dominantă a fost definită de instanţele
europene32 ca fiind „o poziţie dată de puterea economică de care se bucură un agent economic
care îi permite să împiedice menţinerea unei concurenţe efective pe piaţa relevantă şi care îi
oferă puterea de a se comporta, într-o măsură apreciabilă, în mod independent faţă de
concurenţii săi, de clienţii săi şi în cele din urmă faţă de consumatorii săi”.
Dominanţa este o stare de fapt, a cărei existenţă poate fi probată prin analiza următoarelor
criterii33:
1.

analiza situaţiei concurenţiale de pe piaţa relevantă: numărul şi dimensiunea
concurenţilor, poziţia pe piaţă a acestora (cotele de piaţă şi stabilitatea acestora în timp),
gradul de concentrare a pieţei, numărul intrărilor pe piaţa relevantă;

2.

barierele la intrare (în anumite situaţii, inclusiv barierele la dezvoltare pe piaţă, respectiv
la ieşirea de pe piaţă): natura şi dimensiunea acestora.

Există şi alţi factori a căror analiză poate arăta existenţa dominanţei, cum ar fi: gradul de
integrare verticală, maturitatea pieţei şi gradul de diversificare a produselor/serviciilor,
puterea de contracarare a cumpărătorilor, existenţa reglementărilor sectoriale şi eficienţa
În măsura în care acordurile respective constituie de fapt concentrări economice, acestea trebuie supuse
controlului Conciliului Concurenţei, potrivit prevederilor legislaţiei din domeniul concurenţei.
32
Cazul 27/76, United Brands Co and United Brands Continental BV v. Commission, Cazul 85/76, Hoffmann-La
Roche & Co AG v. Commission.
33
Pct. 135 şi 136 din Decizia Consiliului Concurenţei nr. 52/2010.
31
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acestora, accesul facil sau privilegiat la resurse financiare sau de capital, accesul la facilităţi
esenţiale, costuri de oportunitate, costurile schimbării furnizorilor etc.
Determinarea dominanţei se realizează de la caz la caz şi nu implică în mod necesar analiza
tuturor criteriilor de mai sus, ci numai a acelora care indică în mod clar existenţa acestei stări
de fapt.
De asemenea, trebuie precizat faptul că, potrivit cadrului de reglementare34, serviciile de
utilităţi publice pot fi furnizate în regim de monopol reglementat. În sensul art. 2 lit. n) din
Legea nr. 51/2006, noţiunea de monopol reprezintă „situaţia de piaţă caracteristică unor
servicii de utilităţi publice care, pe o arie teritorială delimitată, pot fi furnizate/ prestate numai
de un singur operator”. Legea serviciului de salubrizare prevede35 că operatorii au dreptul la
exclusivitatea prestării serviciilor incluse în sfera serviciilor de salubrizare pe raza unităţilor
administrativ-teritoriale respective, acordată fie în baza hotărârii de dare în administrare, fie în
baza hotărârii de atribuire şi a contractului de delegare a gestiunii. Astfel, operatorii de
salubrizare cărora le-a fost încredinţat serviciul de salubrizare (respectiv activităţi care,
potrivit cadrului de reglementare, fac parte din sfera serviciul de salubrizare) beneficiază de o
poziţie de monopol pe întreaga durată a executării contractului respectiv, în aria administrativteritorială în care operatorul de salubrizare trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile din hotărârea
de dare în administrare a serviciului, respectiv din contractul încheiat cu autoritatea publică
locală competentă/ADI. Se menţionează faptul că, suplimentar drepturilor exclusive acordate
de către UAT/ADI, intervenţia autorităţilor naţionale de mediu este de natură să întărească
caracterul de monopol, cel puţin al serviciilor de depozitare a deşeurilor municipale.
Conceptul de monopol definit de cadrul primar de reglementare din domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice, în particular de cadrul special de reglementare din domeniul
serviciilor de salubrizare a localităţilor, este inclus în conceptul poziţiei dominante din dreptul
concurenţei, ca o particularizare a acestuia.
Astfel, din perspectiva dreptului concurenţei, drepturile exclusive acordate operatorilor de
salubrizare de către autorităţile administraţiei publice locale competente/ADI, pe durata
contractului de atribuire a gestiunii delegate privind serviciile de salubrizare respective,
determină existenţa unor bariere administrative semnificative şi non-tranzitorii la intrare pe
piaţă. Cota de piaţă de 100% a operatorului de salubrizare este stabilă pe întreaga durată a
contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare.
Acest fapt determină existenţa unei poziţii dominante, de monopol, a oricărui operator de
salubrizare pe piaţa/pieţele relevante ale serviciilor de salubrizare a localităţii/localităţilor,
delegate de către UAT/ADI, în aria geografică de competenţă teritorială a acestor autorităţi,
pe durata drepturilor exclusive acordate prin contractul de delegare a serviciilor de
salubrizare. Prin urmare, în cazul investigaţiilor antitrust privind acţiuni susceptibile de a
constitui fapte anticoncurenţiale de abuz de poziţie dominantă, pentru stabilirea poziţiei
dominante a operatorului de salubrizare este suficientă constatarea existenţei unui drept
exclusiv al acestuia cu privire la serviciul de salubrizare a localităţii/localităţilor (constituit
din activităţi economice incluse în sfera serviciului de salubrizare), acordat de către UAT/ADI
în aria sa geografică de competenţă teritorială.
Prin urmare, având în vedere existenţa unei poziţii dominante a operatorilor de salubrizare pe
pieţele relevante ale serviciilor de salubrizare a localităţilor, este necesar ca intervenţia
autorităţilor cu atribuţii de reglemetare să fie una eficientă, coerentă, astfel încât consumatorii
să obţină un rezultat similar celui care ar fi fost obţinut pe o piaţă concurenţială în ceea ce
priveşte calitatea serviciului şi tariful acestuia.
34
35

Art. 1 alin. (4) lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice.
Art. 20 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare.
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Măsurile propuse de Consiliul Concurenţei, inclusiv în acest document, au în vedere limitarea
întinderii şi duratei poziţiei dominante, precum şi împiedicarea operatorilor de salubrizare de
a întreprinde acţiuni susceptile să conducă la incidenţa prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea
concurenţei, ori ale art. 102 din TFUE (numai în măsura în care este îndeplinită condiţia
afectării comerţului dintre statele membere UE).
În acest sens, se menţionează faptul că există o asimetrie în ceea ce priveşte durata ciclului
investiţional al activităţilor economice incluse în sfera serviciilor de salubrizare, respectiv
nivelul de investiţii necesar realizării activităţilor economice incluse în sfera serviciilor de
salubrizare. Realizarea unor activităţi economice (cu precădere cele de depozitare a deşeurilor
municipale) presupune un nivel mare de investiţii, susceptibil de a constitui bariere structurale
la intrare pe piaţă. Se menţionează faptul că, cu cât durata exclusivităţilor acordate este mai
mare, cu atât mai probabilă este apariţia efectelor anticoncurenţiale pe aceste pieţe
(suplimentar blocării accesului pe piaţă a unor noi concurenţi). Prin urmare, în condiţiile în
care UAT/ADI deleagă toate activităţile economice unui singur operator de salubrizare, pe
durata corespunzătoare recuperării costurilor aferente investiţiei celei mai mari, practic se
extinde în mod artificial poziţia dominantă a operatorului de salubrizare de pe piaţa serviciului
de salubrizare respectiv (de exemplu, piaţa serviciului de depozitare a deşeurilor municipale)
pe pieţele celorlalte servicii de salubrizare delegate (de exemplu, servicii de colectare şi de
transport la staţiile de sortare a deşeurilor municipale).
De asemenea, măsurile propuse de Consiliul Concurenţei, inclusiv în acest document, au în
vedere eficientizarea activităţii entităţilor cu atribuţii de reglementare pe aceste pieţe. Cadrul
de reglementare prevede alocarea responsabilităţilor între autorităţile administraţiei publice
centrale şi cele locale, precum şi un mecanism de control al îndeplinirii responsabilităţilor ce
revin acestor autorităţi. De asemenea, cadrul de reglementare asigură premisele împiedicării
eventualelor manifestări anticoncurenţiale ale poziţiei dominante deţinute de operatorii de
salubrizare.
Din experienţa Consiliului Concurenţei, majoritatea posibilelor manifestări anticoncurenţiale
ale poziţiei dominante ale unor operatori de salubrizare a avut la bază inacţiunea ori acţiunea
deficitară a autorităţilor administraţiei publice locale competente36.
Cu toate acestea, Consiliul Concurenţei nu exclude a priori posibilitatea incidenţei
prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea concurenţei, ori ale art. 102 din TFUE, în condiţiile în
care sunt săvârşite şi încălcări ale art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei. Aşa cum a fost statuat
inclusiv de instanţele naţionale, Consiliul Concurenţei este singura autoritate naţională
competentă să investigeze şi să sancţioneze faptele de abuz de poziţie dominantă. De
asemenea, regulile de concurenţă se aplică în întregime şi acestui sector de activitate chiar în
prezenţa unor reglementări sectoriale, în cazul în care acestea oferă operatorilor de salubrizare
suficientă autonomie în ceea ce priveşte comportamentul lor pe piaţă 37.
A se vedea Decizia Consiliului Concurenţei nr. 58/13.XI.2009 referitoare la încălcarea art. 9 alin. (1) din
Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, de către autorităţile administraţiei publice locale din municipiul
Bucureşti, prin intervenţiile acestora pe piaţa serviciului de salubrizare a localităţilor.
37
În acest sens, trebuie avute în vedere precizările Consiliului Concurenţei de la pct. 325 din DECIZIA nr. 52 din
16.12.2010: „Potrivit interpretării date la nivel comunitar condiţiilor de aplicare a prevederilor 85 şi 86 din
Tratat (actualele art. 101 şi 102 din Tratat) în raport de un anumit cadru legal naţional incident (în speţă,
hotărârea pronunţată în cauzele conexate C-359/95 P şi C-379/95 P), Curtea Europeană de Justiţie s-a pronunţat
în sensul că: „Deşi evaluarea comportamentului companiilor de curse şi a PMU în lumina articolelor 85 şi 86 din
Tratat impune o primă evaluare a legislaţiei naţionale aplicabile scopul unic al acestei evaluări este acela de a
determina efectele pe care legislaţia în cauză le poate avea asupra comportamentului respectiv. Articolele 85 şi
86 din Tratat se aplică doar comportamentelor anticoncurenţiale în care întreprinderile s-au implicat din proprie
iniţiativă (în acest sens a se vedea, în ceea ce priveşte art. 86 din Tratat, cazul 41/83 Italia v. Comisia (1985), par.
36
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Pentru a se evita potentialele conflicte dintre autoritatea naţională de concurenţă şi autorităţile
de reglementare competente în ceea ce priveşte acţiunea acestora pe pieţele serviciilor de
salubrizare a localităţilor, este necesar ca reglementările sectoriale să fie interpretate în lumina
principiilor pe care se bazează politica din domeniul concurenţei.
Condiţiile care stau la baza admisibilităţii eventualei excepţii ridicate de operatori de
salubrizare privind înscrierea comportamentului lor în limitele cadrului de reglementare
(numită şi „apărarea comportamentului reglementat”, în speţă, atunci când operatorul invocă
existenţa unor reglementări în motivarea comportamentului său pe piaţă) sunt similare celor
din jurisprudenţa instanţelor europene, respectiv din practica Comisiei Europene şi altor state
membre ale Uniunii Europene.
Astfel, această apărare este aplicabilă numai în condiţiile în care comportamentul
întreprinderii (operatorului de salubrizare) este impus de reglementator, fiind înlăturată astfel
posibilitatea acestei întreprinderi de a se comporta în mod autonom pe piaţă. În acest tip de
cazuri (în speţă, impunerea de către reglementator în sarcina întreprinderii a unui anumit
comportament), autoritatea naţională de concurenţă poate solicita, prin decizia sa (emisă în
urma unei investigaţii declanşate privind încălcarea art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei), ca
autoritatea de reglementare respectivă să înlăture prevederile care au condus la
distorsionarea/restrângerea/împiedicarea concurenţei de pe pieţele afectate. În cazul în care
autoritatea de reglementare refuză să se conformeze deciziei respective, Consiliului
Concurenţei poate cere în instanţă anularea prevederilor în cauză.
Se menţionează faptul că, dacă întreprinderea se bucură de o autonomie apreciabilă în ceea ce
priveşte comportamentul său pe piaţă, invocarea unui comportament reglementat în apărarea
dominantului poate constitui cel mult o circumstanţă atenuantă şi nu de impunitate a acestuia.
În aceste cazuri, autoritatea naţională de concurenţă poate impune obligaţii în sarcina
intreprinderii dominante investigate care vor fi – cât de mult posibil – complementare cu cele
impuse deja de autoritatea de reglementare competentă.
6. Recomandări pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pieţei şi a
concurenţei
6.1. Restrângerea ariilor de monopol din domeniul serviciilor de salubrizare a localităţilor
Alături de acţiunea de delimitare a serviciilor de salubrizare a localităţilor de celelalte servicii
care sunt prestate în legătură cu deşeurile reciclabile, incluse în categoria deşeuri de ambalaje
ori alte asemenea categorii şi care constituie ori pot constitui fluxuri distincte, prezentate mai
sus, o altă direcţie de acţiune a constituie restrângerea ariilor în care se manifestă condiţii de
monopol, liberalizarea unor activităţi economice/segmente de piaţă a căror caracteristici
economice, respectiv condiţii de piaţă (în particular date de caracteristici ale cererii, respectiv
ale ofertei de asemenea servicii) nu mai justifică acordarea unor drepturi exclusive cu privire
la acestea, respectiv limitarea posibilelor efecte anticoncurenţiale generate de caracterul de
monopol al serviciilor de salubrizare.
18-20; cazul C-202/88 Franţa v. Comisia, par. 55; şi cazul C-18/88 GB-Inno-BM, par. 20). Dacă
comportamentul anticoncurenţial este cerut întreprinderilor de legislaţia naţională sau dacă ultima crează un
cadru legal care prin sine elimină orice posibilitate de acţiune concurenţială a întreprinderilor, art. 85 şi 86 din
Tratat nu se aplică. Într-o astfel de situaţie, restrângerea concurenţei nu este imputabilă, astfel cum cer implicit
prevederile din Tratat, comportamentului autonom al întreprinderilor (a se vedea de asemenea cazurile conexate
40/73- 48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 şi 114/73 Suiker Unie şi alţii împotriva Comisiei, par. 36-72,
şi în special par. 65, 66, 71 şi 72). Articolele 85 şi 86 se pot totuşi aplica dacă se constată că legislaţia naţională
nu împiedică întreprinderile să se angajeze într-un comportament autonom”.
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Consiliul Concurenţei are în vedere faptul că siguranţa cetăţeanului şi sănătatea publică
constituie, separat şi/sau împreună, un interes public major. Însă şi în aceste situaţii,
reglementarea trebuie să nu fie excesiv de restrictivă, adică să respecte principiul minimei
atingeri adusă concurenţei. Orice restrângere a concurenţei trebuie să fie obiectivă (în speţă,
justificată din punct de vedere economic), necesară (în speţă, restricţiile trebuie să fie
indispensabile pentru atingerea obiectivelor) şi proporţională cu scopul urmărit (în speţă,
restricţiile nu trebuie să fie excesive). Măsurile administrative luate trebuie să fie transparente,
nediscriminatorii, respectiv să asigure obţinerea pentru consumatori a unor beneficii similare
cu cele care ar fi obţinute în urma unui proces concurenţial.
În acest sens, Consiliul Concurenţei a considerat ca fiind oportun şi necesar iniţierea unor
măsuri administrative de către A.N.R.S.C., în particular, solicitând modificarea şi completarea
Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor38 în ceea ce priveşte
reglementarea serviciilor publice de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, documentul
respectiv fiind publicat pe pagina de internet a autorităţii naţionale de concurenţă39.
6.2. Eficientizarea intervenţiei autorităţilor de reglementare competente
Din perspectiva Consiliului Concurenţei, intervenţia autorităţilor naţionale de reglementare
(în acest caz ANRSC, respectiv autorităţile administraţiei publice locale competente) trebuie
să substituie, respectiv să completeze, în mod eficient, forţele pieţei, cu atât mai mult cu cât
pieţele respective sunt caracterizate ca fiind pieţe de monopol. În aceste situaţii, pentru a
împiedica întreprinderea aflată în poziţie dominantă de a exploata această poziţie, inclusiv
prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive, este justificat un nivel ridicat
de intervenţie pe piaţă, realizat inclusiv prin reglementarea tarifelor (în sensul stabilirii
tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori). Această intervenţie a
autorităţilor de reglementare trebuie realizată astfel încât consumatorii serviciilor
reglementate să obţină rezultate similare celor obţinute pe o piaţă concurenţială, atât în ceea
ce priveşte nivelul tarifelor, cât şi în ceea ce priveşte calitatea serviciilor.
Având în vedere faptul că tarifele se stabilesc inclusiv în funcţie de costurile aferente
furnizării serviciului, iar acestea din urmă depind în mod direct proporţional de calitatea
serviciului de salubrizare, rezultă faptul că acţiunea UAT de definire a serviciului trebuie
focalizată pe realizarea unei calităţi rezonabile a acestuia. Mai mult, pentru a se evita
excluderea nejustificată a operatorilor economici de la procedura concurenţială derulată în
vederea delegării gestiunii serviciului/serviciilor de salubrizare, este necesar ca
cerinţele/condiţiile privind calitatea serviciului să fie neutre din punct de vedere tehnologic
(cu precădere în ceea ce priveşte mijloacele de producţie utilizate în vederea prestării
serviciului – maşini, pubele etc.).
De asemenea, Consiliul Concurenţei recomandă autorităţilor administraţiei publice locale
competente ca modificarea/ajustarea tarifelor serviciului/serviciilor de salubrizare să se
realizeze numai în limita compensării efectelor acţiunii factorilor exogeni (în speţă, acei
factori care sunt în afara controlului operatorilor de salubrizare) care au impact direct asupra
costurilor nete asociate furnizării serviciului (de exemplu, costurile combustibilului). Astfel,
pe de o parte, operatorii de salubrizare au o motivaţie puternică de a eficientiza structura lor
de costuri, iar pe de altă parte, consumatorii sunt protejaţi împotriva unor eventuale acţiuni ale
operatorilor de salubrizare de a transfera asupra lor ineficienţele lor economice (manifestată
Pus în aplicare prin Ordinul nr. 82/2015 al preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Regulamentului-cadru
al serviciului de salubrizare a localităţilor.
39
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id10905/interventie_cc_privind_modificarea_si_compl
etarea_cadrul_de_reglementare_a_serviciilor_ddd.pdf
38
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cel mai frecvent prin creşterea tarifelor serviciilor de salubrizare şi/sau prin alterarea calităţii
acestora).
6.2.2. Eficientizarea economică a organizării şi furnizării serviciilor de salubrizare
În prealabil, trebuie precizat faptul că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Legea nr.
51/2006, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru
o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice
şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare,
delegarea gestiunii acestor servicii se realizează pe criterii de transparenţă, competitivitate şi
eficienţă.
Prin urmare, inclusiv la nivelul cadrului primar de reglementare a serviciilor de salubrizare a
localităţilor, sunt incluse prevederi în vederea eficientizării economice a organizării şi
furnizării serviciilor de salubrizare a localităţilor, ca obligaţie a UAT/ADI competente.
Trebuie avut în vedere faptul că eficientizarea economică a organizării şi furnizării serviciilor
de salubrizare, ca premise în vederea asigurării bunăstării consumatorilor de astfel de servicii,
are un impact deosebit asupra duratei contractelor de delegare a acestor servicii. În acest sens,
este foarte important ca serviciile de salubrizare să fie constituite prin gruparea acelor
activităţi incluse în sfera serviciului de salubrizare în funcţie de ciclul investiţional şi
posibilitatea obţinerii de economii de scop (care să fie transmise într-o proporţie rezonabilă
către consumatori), respectiv delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare respective în mod
separat, prin licitaţii distincte. Astfel, concurenţa se poate manifesta pe piaţa serviciilor de
salubrizare, în condiţii economice echitabile atât pentru consumatorii acestor servicii, cât şi
pentru operatorii de salubritate respectivi, UAT/ADI având totodată posibilitatea să evite
blocarea lor în contracte nejustificat de lungi (cel puţin în ceea ce priveşte serviciile de
salubrizare care constau în colectarea şi transportul deşeurilor municipale).
Se precizează faptul că delegarea tuturor activităţilor incluse în sfera serviciilor de salubrizare
a localităţilor, pe durata necesară amortizării celor mai mari investiţii necesare derulării
activităţilor de salubrizare delegate (de regulă acestea corespund activităţii de depozitare a
deşeurilor municipale) are un efect negativ, atât asupra consumatorilor (utilizatori ai
serviciilor de salubrizare), dar şi asupra UAT/ADI, fiind contrară scopului urmărit de Legea
nr. 51/2006, respectiv de Legea serviciului de salubrizare a localităţilor.
De asemenea, organizarea şi furnizarea la nivel regional a serviciilor de utilităţi publice, în
particular a serviciilor de salubrizare a localităţilor, trebuie justificată de eficienţele
economice care ar rezulta ca urmare a acestei opţiuni (în speţă, costuri mai reduse pentru
realizarea şi operarea infrastructurii respective, respectiv realizarea de economii de scop şi
scară), eficienţe care pot fi transmise consumatorilor acestor servicii sub forma reducerii
tarifului pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice în cauză.
6.3. Atribuirea directă a contractului de delegare a serviciului de salubrizare propriei
întreprinderi. Separarea funcţiei de reglementare de funcţia de operare
6.3.1. Considerente prealabile
În prealabil, trebuie precizat faptul că operatorul de drept privat, indiferent de natura
capitalului (capital integral de stat, capital privat sau mixt), este o întreprindere în sensul art. 2
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din Legea concurenţei, datorită scopului acesteia, acela de a desfăşura activităţi economice, în
speţă, activităţi comerciale realizate în scopul obţinerii de profit.
Potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, gestiunea delegată este
modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale
ori, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi
publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau
mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii
privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, pe baza unui contract, denumit în
continuare contract de delegare a gestiunii. Prin delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare,
practic se încredinţează funcţia de operare a serviciilor de salubrizare (ce presupune
desfăşurarea de activităţi cu caracter economic, comercial) către un operator de drept privat
(întreprindere).
Prevederile legale în vigoare nu instituie procedura concurenţială (licitația) ca primă opţiune
în ceea ce priveşte modalitatea de organizare a serviciilor de salubrizare. Cu toate acestea, aşa
cum s-a arătat mai sus, prevederile legale obligă UAT/ADI de a proceda pro-concurenţial
atunci când aleg modalitatea de gestionare a serviciilor de salubrizare din aria lor de
competenţă teritorială40.
Atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare în mod direct, fără
licitaţie, unei întreprinderi – chiar dacă aceasta este cu capital integral de stat/propriu UAT
(întreprindere înfiinţată şi controlată numai de către UAT ori de asociaţii de UAT constituite
în ADI, numită şi operator in house41), respectiv este supusă regulilor de guvernanţă
corporativă42 – în mod nejustificat din punct de vedere economic (atât în ceea ce priveşte
eficienţa economică a serviciului, cât şi în ceea ce priveşte transmiterea acestor eficienţe către
consumatori – beneficiari ai serviciului de salubrizare) poate afecta concurența pe
piața/pieţele serviciilor de salubrizare, respectiv poate intra sub incidenţa regulilor comunitare
din domeniul ajutorului de stat.
Faptul că UAT/ADI este responsabilă privind organizarea, monitorizarea furnizării serviciilor
de utilităţi publice îi conferă, în primul rând, responsabilitatea de a acţiona în beneficiul
colectivităţii locale pe care o reprezintă. Astfel, această opţiune de organizare a serviciilor de
utilităţi publice trebuie justificată de împrejurări obiective, cu demonstrarea faptului că
mecanismele de piaţă (care asigură participarea altor operatori la licitaţie, respectiv
posibilitatea acestora de a furniza serviciul respectiv) nu pot satisface în mod obiectiv nevoia
comunităţii cu privire la serviciul de utilităţi publice în cauză, în condiţiile de investiţii, de
calitate a serviciului şi de tarif avute în vedere de acestea.
Cu privire la acest aspect, se menţionează faptul că, în Grila Comisiei Europene privind
infrastructura pentru serviciile de management al deșeurilor, transmisă de DG Comp și DG
Regio tuturor instituțiilor care gestionează fonduri comunitare, Comisia Europeană prevede
clar că atribuirea/concesionarea infrastructurii ar trebui să aibă întotdeauna loc ca urmare a
Potrivit prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 51/2006, modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi
publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în baza unui
studiu de oportunitate, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport
preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea
şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice.
41
Denumirea „operator in house” este utilizată preponderent în lucrări/studii din domeniul concesiunilor şi
achiziţiilor publice.
42
Potrivit prevederilor art. 27 alin. (1) din Legea nr. 51/2006, regulile de guvernanţă corporativă prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, se aplică în
mod corespunzător şi operatorilor regionali prevăzuţi la art. 2 lit. h).
40
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unei proceduri de licitație deschisă și transparentă. Această condiție este necesară pentru ca
atribuirea să fie compatibilă cu regulile comunitare.
De asemenea, în conformitate cu punctul 44 din Ghidul CE privind aplicarea normelor
Uniunii privind ajutoarele de stat, achizițiile publice și piața internă în cazul serviciilor de
interes economic general, finanțarea unui organism intern în sensul normelor din domeniul
concesiunilor şi achizițiilor publice (inclusiv a operatorului intern – operator propriu de drept
privat) nu exclude aplicarea normelor privind ajutoarele de stat.
Aplicarea normelor în materie de concurență, în special a normelor privind ajutoarele de stat,
nu depinde de statutul juridic sau de natura organismului, ci de caracterul „economic” al
activității desfășurate de către organismul respectiv. În conformitate cu jurisprudența
consacrată, orice activitate care constă în furnizarea de bunuri și/sau servicii pe o anumită
piață reprezintă o activitate economică, în sensul normelor în materie de concurență.
În consecință, în cazul în care finanțarea publică a unei activități economice desfășurate de
către un organism intern, definit în sensul normelor privind achizițiile publice, îndeplinește
condițiile prevăzute la articolul 107 alin. (1) din TFUE, înseamnă că se aplică normele privind
ajutoarele de stat.
6.3.2. Condiţiile şi limitele legale care circumscriu acţiunea administrativă de atribuire
directă a contractului de delegare a serviciului de salubrizare propriei întreprinderi
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (21) din Legea nr. 51/2006, autorităţile deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară
având ca scop serviciile de utilităţi publice, în baza mandatului primit, pot încredinţa unui
operator de drept privat gestiunea serviciilor de utilităţi publice sau a uneia ori mai multor
activităţi din sfera acestor servicii prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii,
cu respectarea următoarelor condiţii cumulative ce trebuie îndeplinite atât la data atribuirii
contractului de delegare a gestiunii, cât şi pe toată durata acestui contract:
1) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare
intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în calitate de
acţionari/asociaţi ai operatorului regional, prin intermediul asociaţiei, sau, după caz,
unitatea administrativ-teritorială, în calitate de acţionar/asociat unic al operatorului,
prin intermediul adunării generale a acţionarilor şi al consiliului de administraţie,
exercită un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul
furnizat/prestat, similar celui pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul
gestiunii directe;
2) operatorul regional, respectiv operatorul, după caz, desfăşoară exclusiv activităţi din
sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de
interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competenţă a unităţilor
administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativteritoriale care i-a încredinţat gestiunea serviciului;
3) capitalul social al operatorului regional, respectiv al operatorului este deţinut în
totalitate de unităţile administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv de
unitatea administrativ-teritorială; participarea capitalului privat la capitalul social al
operatorului regional/operatorului este exclusă.
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Având în vedere scopul acestei analize, este foarte important de subliniat faptul că, practic,
actualmente, legislaţia prevedere două condiţii care trebuie îndeplinite în vederea operării
interne a serviciilor de salubrizare, ca rezultat al atribuirii în mod direct a contractului de
delegare a gestiunii acestor servicii operatorului propriu de drept privat:
1) condiţia de control, asigurată, actualmente, prin deţinerea integrală a capitalului de
către UAT/asociaţii de UAT. Trebuie precizat faptul că prevederea de la art. 28 alin.
(6) din Legea nr. 51/2006 teza a II-a, potrivit căreia, în cazul operatorilor proprii de
drept privat (întreprinderi al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţi
administrativ-teritoriale), regulamentul de organizare şi funcţionare al acestora este
aprobat de consiliul de administraţie al acestora. Acest fapt este de natură să
diminueze influenţa UAT/asociaţiilor de UAT asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul
furnizat/prestat, fiind contrar scopului prevederilor legale arătate mai sus. În acest
sens, se reiterează faptul că UAT/asociaţiile de UAT trebuie să exercite un control
direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice şi/sau semnificative ale
operatorului regional/operatorului în legătură cu serviciul furnizat/prestat, similar celui
pe care îl exercită asupra structurilor proprii în cazul gestiunii directe.
Potrivit jurisprudenţei europene, asigurarea unui control al operatorului intern similar
celui exercitat asupra propriilor servicii (ca parte a aparatului administrativ)
presupune, alături de îndeplinirea condiţiilor de control asupra acestei întreprinderi
rezultate din deţinerea integrală a capitalului social de către UAT (respectiv numirea
adunării generale a acţionarilor şi a consiliului de administraţie), inclusiv înlăturarea
posibilităţii operatorului respectiv de a avea o orientare proprie spre piaţă şi o marjă de
autonomie care ar periclita controlul exercitat de UAT/UAT afiliate prin ADI43.
Aceasta presupune controlul deciziilor strategice privind politica comercială a
societăţii, exercitat prin:
a) numirea conducerii superioare şi stabilirea bugetului;
b) stabilirea planului de afaceri, respectiv a investiţiilor;
c) exercitarea unor drepturi specifice pieţei, de exemplu, decizia asupra
tehnologiei ce va fi folosită de societatea în situaţia în care aceasta este un
element cheie pentru activităţile societăţii.
Prin urmare, în aplicarea prevederilor legale arătate mai sus, este necesar ca UAT/ADI
să ia măsuri administrative concrete, de natura celor arătate mai sus.
Faptul că eventualele litigii dintre operatorul propriu de drept privat şi UAT/ADI în
ceea ce priveşte politica de preţuri se vor soluţiona în instanţă nu constituie un mijloc
de a limita autonomia decizională a operatorului propriu de drept privat pe
piaţa/pieţele serviciilor delegate, fiind necesară luarea unor măsuri administrative
suplimentare în acest sens, aşa cum se va arăta mai jos;
2) condiţia privind obiectul de activitate – în speţă, operatorul regional, respectiv
operatorul propriu de drept privat, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi
din sfera furnizării/prestării serviciilor de salubrizare în raza de competenţă a
UAT/ADI care i-a delegat gestiunea serviciului44.
cauza C – 324/07 Coditel Brabant SA împotriva Commune d’Uccle şi Region de Bruxelles – Capitale.
Trebuie precizat faptul că în acest sens sunt şi prevederile art. 17 din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora: „consiliile locale şi
consiliile judeţene pot hotărî asupra participării cu capital sau cu bunuri, în numele şi în interesul colectivităţilor
locale pe care le reprezintă, la înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii
43
44
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6.3.2. Măsurile administrative care ar trebui luate de autorităţile de reglementare competente
în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a serviciului de salubrizare propriei
întreprinderi. Separarea funcţiei de reglementare de funcţia de operare
Aşa cum s-a arătat mai sus, serviciile de salubrizare sunt furnizate în regim comercial,
reglementat (inclusiv în ceea ce priveşte calitatea serviciului şi tarifele aferente acestuia), de
către operatorul de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul, indiferent dacă operatorul
respectiv este deţinut (controlat, în sensul legislaţiei din domeniul concurenţei), sau nu, de
către autorităţile administraţiei publice locale competente.
În cazul delegării gestiunii serviciilor de salubrizare, activităţile realizate de autorităţile
administraţiei publice locale competente sunt numai cele corespunzătoare atributelor de
reglementare (organizarea serviciului, inclusiv a procedurii prin care se deleagă acesta,
monitorizarea îndeplinirii serviciului, precum şi aplicarea de sancţiuni pentru nerespectarea
obligaţiilor impuse întreprinderii prin contractul de delegare), acestea fiind activităţi legate de
exercitarea prerogativelor de autoritate a statului (în acest caz, autorităţile administraţiei
publice locale competente).
Prin urmare, în cazul atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciilor propriei
întreprinderi, suplimentar efectelor anticoncurenţiale produse de înlăturarea concurenţei
pentru piaţă, ca proces, există o serie de riscuri concurenţiale 45 date de cumularea funcţiei de
operare (îndeplinită de întreprinderea căreia i se deleagă în mod direct gestiunea serviciilor de
utilităţi publice, controlată de UAT) cu funcţia de reglementare (îndeplinită de UAT care
controlează întreprinderea respectivă)46. Astfel, cumularea funcţiei de operare a autorităţilor
deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale47 cu cele de monitorizare şi exercitare a
controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului de utilităţi publice, precum şi de
sancţionare a operatorului48 implică o serie de riscuri de care trebuie să se ţină cont (inclusiv
în ceea ce priveşte corectitudinea exercitării funcţiilor de monitorizare şi de sancţionare
arătate mai sus, ca atribute ale funcţiei de reglementare).
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.” După cum se observă, aceste
prevederi legale restrâng posibilitatea UAT de a înfiinţa societăţi comerciale numai la acele societăţi comerciale
care au ca obiect de activitate prestarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean.
45
Curtea de Primă de Instanţă s-a pronunţat în sensul că nerespectarea principiului separării funcţiilor de
reglementare de cele operaţionale constituie o încălcare a prevederilor art. 82 din Tratatul de instituire a
Comunităţilor Europene în cazurile T-133/95 şi T-204/95 International Express Carriers Conference (IECC) v.
Commission.
46
În ipoteza atribuirii în mod direct a contractului de delegare a serviciilor publice propriei întreprinderi
(operator in house), există riscul, cu un grad suficient de probabilitate, ca autorităţile deliberative ale UAT să
aprobe orice stabilire/modificare/ajustare a tarifelor propuse de operatorul pe care îl controlează (în calitate de
acţionar unic al acestuia), respectiv să stabilească taxele (inclusiv taxe speciale) privind serviciile comunitare de
utilitate publică în cauză astfel încât să acopere ineficienţele economice ale propriului operator generate de
modul defectuos de operare al acestuia, ceea ce ar putea conduce la creşteri semnificative ale acestor tarife/taxe,
cu implicații negative asupra puterii de cumpărare a utilizatorilor serviciilor respective, care nu ar beneficia de o
alternativă datorită monopolului deţinut de întreprinderea controlată de autoritatea publică locală. În acest sens sa pronunţat şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (numită în continuare CJUE). Astfel, CJUE a apreciat că
atribuirea către o societate comercială a dreptului de a administra un serviciu public general de către UAT nu
presupune în mod automat că acea societate comercială administrează acest serviciu public pe baza principiilor
de eficienţă economică, ştiut fiind că formarea preţului pentru serviciul public prestat nu se realizează în mod
liber, în conformitate cu principiile economiei de piaţă. A se vedea jurisprudenţa CJUE, în particular următoarele
cazuri: C-360/96- Arnhem/Rheden C-44/96 - Oestereichische Staatsdruckerei, C-223/99, respectiv C-260/99 Internationale Milano, C-470/99 - Universale Bau C-373/00 - Bestatung Wien GmbH.
47
Îndeplinită de operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul UAT, respectiv de întreprinderea căreia i se deleagă
în mod direct gestiunea serviciilor de utilităţi publice.
48
În cazul în care acesta nu operează la parametrii de eficienţă şi calitate la care s-a obligat ori nu respectă
indicatorii de performanţă ai serviciului de utilităţi publice.
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În consecinţă, având în vedere caracterul restrictiv pentru piaţă al măsurii de atribuire directă
a contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor chiar şi către
propria întreprindere (cu respectarea limitelor legale arătate mai sus, inclusiv în ceea ce
priveşte durata contractului de delegare atribuit direct), atunci când o asemenea soluţie se
impune ca fiind singura opţiune viabilă din punct de vedere economic, trebuie instituite
măsuri administrative cu caracter compensator pentru utilizatori, care să asigure obţinerea de
către aceştia a unui rezultat similar celui care s-ar obţine pe o piaţă concurenţială.
În acest sens, având în vedere faptul că operatorul propriu de drept privat este o întreprindere
orientată, prin natura sa, spre obţinerea de profit ca rezultat al activităţii sale pe o piaţă de
monopol, trebuie instituite măsuri care să împiedice această entitate de a se comporta în mod
unilateral faţă de clienţii săi, ori de a se angaja în acţiuni anticoncurenţiale pe pieţe relaţionate
cu pieţele serviciilor de salubrizare, libere spre concurenţă prin natura lor, astfel încât să
denatureze sau să restrângă ori chiar să înlăture concurenţa de pe aceste pieţe.
Astfel, în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de salubrizare a
localităţilor propriei întreprinderi (operatorul propriu de drept privat), autorităţile
administraţiei publice locale competente trebuie să asigure:
1) un control al operatorului propriu de drept privat similar celui exercitat asupra
propriului departament/serviciu (ca parte a aparatului administrativ). Acest criteriu
presupune, în mod cumulativ:
a) numirea de către UAT/ADI a adunării generale a acţionarilor şi a consiliului de
administraţie, ca rezultat al deţinerii integrale a capitalului social al
operatorului de salubrizare (aceasta din urmă fiind condiţia prevăzută la art. 28
alin. (21) lit. a) din Legea nr. 51/2006);
b) exercitarea de către UAT/ADI a unui control prealabil asupra regulamentului
de organizare şi funcţionare al operatorului propriu de drept privat (prin
condiţionarea aprobării acestuia de existenţa unui aviz conform al adunării
generale a UAT membre);
c) înlăturarea posibilităţii operatorului propriu de drept privat de a avea o
orientare proprie spre piaţă şi o marjă de autonomie care ar periclita controlul
exercitat de UAT/UAT afiliate prin ADI:
i. controlul deciziilor strategice privind politica comercială a societăţii,
exercitat prin:
1) numirea conducerii superioare şi stabilirea bugetului;
2) stabilirea planului de afaceri, respectiv a investiţiilor;
3) exercitarea unor drepturi specifice pieţei, de exemplu, decizia
asupra tehnologiei ce va fi folosită de întreprindere în situaţia în
care aceasta este un element cheie pentru activităţile sale pe
pieţele pe care acţionează;
ii. operatorul propriu de drept privat beneficiar al contractelor de delegare
prin care se atribuie direct gestiunea serviciilor de salubrizare nu poate
participa la licitaţii organizate de alte UAT/ADI pentru delegarea
serviciului de utilităţi publice;
iii. operatorul propriu de drept privat nu poate presta decât activităţile
incluse în sfera serviciului de utilităţi publice încredinţate (aceasta din
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urmă fiind condiţia prevăzută la art. 28 alin. (21) lit. b) din Legea nr.
51/2006);
2) evitarea sau cel puţin reducerea riscurilor concurenţiale generate de cumularea funcţiei
de reglementare cu funcţia de operare prin transferul funcţiei de reglementare către
entităţi independente ori autonome cel puţin faţă de operatorul propriu de drept privat.
Aşa cum s-a arătat mai sus, delegarea către ADI, în mod complet, a competenţelor şi
atribuţiilor corespunzătoare funcţiei de reglementare, respectiv asigurarea
independenţei decizionale a ADI (în particular, a structurii specializate ori a
compartimentului intern ale ADI înfiinţate în scopul exercitării funcţiei de
reglementare), asigură separarea funcţiei de reglementare de funcţia de operare, ca
premisă a unei supravegheri eficiente a acţiunii operatorului regional pe piaţa/pieţele
serviciilor de salubrizare a localităţilor în ariile de competenţă teritorială ale UAT
membre ale asociaţiei.
7. Remarci finale
Asigurarea unei bune funcţionări a pieţelor serviciilor de salubrizare a localităţilor, respectiv
asigurarea unui mediu concurenţial normal pe aceste pieţe, constituie premisele esenţiale a
asigurării bunăstării consumatorilor.
Aşa cum s-a arătat mai sus, un rol foarte important îl au autorităţile administraţiei publice
centrale, respectiv cele locale/ADI, dat fiind atribuţiile/competenţele lor de reglementare.
Astfel, măsurile care sunt luate de autorităţile administraţiei publice locale/ADI competente
trebuie să nu limiteze autonomia întreprinderilor (operatorilor economici) – în speţă, să fie
obiective, să fie necesare pentru atingerea obiectivului şi proporţionale cu scopul urmărit – şi
să nu stabilească condiţii discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor.
În consecinţă, ori de câte ori prevederile legii nu impun în mod expres un comportament ori o
acţiune care trebuie realizată în mod necesar de către o autoritate publică (inclusiv de către
entităţile cărora le-au fost conferite prerogative de reglementare), acestea trebuie interpretate
de către autorităţile administraţiei publice din perspectiva interdicţiei prevăzute la art. 8 alin.
(1) din Legea concurenţei. În acest sens, se menţionează faptul că, în măsura în catre
operatorul de salubrizare se bucură de o autonomie apreciabilă în ceea ce priveşte
comportamentul său pe piaţă, invocarea unui comportament reglementat în apărarea sa poate
constitui cel mult o circumstanţă atenuantă şi nu de impunitate a acestuia.
Mai mult, acţiunile autorităţilor administraţiei publice locale/ADI trebuie să fie
proconcurenţiale, cu precădere cele care privesc:
1) organizarea gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor pe criterii de eficienţă
economică, în vederea asigurării bunăstării consumatorilor, în speţă: (i) în ceea ce
priveşte modalitatea de gestiune, (ii) organizarea la nivel regional a serviciilor, (iii)
configurarea serviciilor care fac obiectul fiecărui contract de delegare în vederea
eficientizării economice a acestora, (iv) limitarea acţiunii UAT numai la serviciile
aflate în responsabilitatea lor fără a se extinde în mod artificial cu privire la alte
activităţi/servicii care nu intră în sfera lor de competenţă materială şi teritorială;
2) durata contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare – aceasta trebuie
stabilită astfel încât să nu fie afectată concurenţa pe piaţă, prin optimizarea
interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif.
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Orice prelungire a duratei contractelor de delegare a serviciilor trebuie justificată,
respectiv trebuie să se înscrie în limitele prevederilor legislaţiei din domeniul
achiziţiiilor publice şi al concesiunilor;
3) calificarea contractelor de delegare – aşa cum s-a arătat mai sus, contractele de
delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare sunt, prin natura lor, contracte de
concesiune. În orice caz, UAT/ADI este obligat să stabilească natura contractului de
delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare (contract de concesiune ori contract de
achiziţie publică de servicii) potrivit prevederilor cadrului legislativ din domeniul
concesiunilor şi achiziţiilor publice;
4) având în vedere caracterul restrictiv pentru piaţă al măsurii de atribuire directă a
contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare a localităţilor chiar şi
către propria întreprindere (cu respectarea limitelor legale arătate mai sus, inclusiv în
ceea ce priveşte durata contractului de delegare atribuit direct), atunci când o
asemenea soluţie se impune ca fiind singura opţiune viabilă din punct de vedere
economic, trebuie instituite măsuri administrative cu caracter compensator pentru
utilizatori, care să asigure obţinerea de către aceştia a unui rezultat similar celui care sar obţine pe o piaţă concurenţială.
Astfel, în cazul atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de salubrizare
a localităţilor propriei întreprinderi (operatorului propriu de drept privat), autorităţile
administraţiei publice locale competente trebuie să asigure:
a) un control al operatorului propriu de drept privat similar celui exercitat asupra
propriului departament/serviciu (ca parte a aparatului administrativ);
b) evitarea sau cel puţin reducerea riscurilor concurenţiale generate de cumularea
funcţiei de reglementare cu funcţia de operare prin transferul funcţiei de
reglementare către entităţi independente ori autonome cel puţin faţă de
operatorul propriu de drept privat.
Chiar dacă pieţele serviciilor de utilităţi publice, în particular cele ale serviciilor de
salubrizare a localităţilor, sunt pieţe unde concurenţa se realizează pentru piaţă şi nu pe piaţă,
nu trebuie exclusă posibilitatea incidenţei prevederilor art. 5 (1) din Legea concurenţei, ori ale
art. 101 TFUE (numai în măsura în care este îndeplinită condiţia afectării comerţului dintre
statele membere UE). Astfel, chiar dacă nu mai este prevăzută în mod expres de lege,
constituie faptă anticoncurenţială şi participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitaţii
sau la orice alte forme de concurs de oferte, ca formă de împărţire a pieţelor. operatorii de
salubrizare.
Operatorii de salubrizare trebuie să aibă în vedere faptul că intră sub incidenţa prevederilor
art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei şi acţiunile concertate de eliminare de pe piaţă a unor
concurenţi ce acţionează pe pieţe relaţionate, prin limitarea sau împiedicarea accesului lor pe
piaţă, fără o justificare rezonabilă. De asemenea, acordurile orizontale privind utilizarea
partajată a unor facilităţi de producţie/elemente de infrastructură nu intră sub incidenţa art. 5
alin. (1) din Legea concurenţei, respectiv art.101 alin. (1) TFUE, după caz, numai dacă
acestea îndeplinesc în mod cumulativ cele 4 condiţii/criterii prevăzute de art. 5 alin. (2) din
Legea concurenţei, respectiv art.101 alin. (3) TFUE.
Din perspectiva dreptului concurenţei, drepturile exclusive acordate operatorilor de
salubrizare de către autorităţile administraţiei publice locale competente/ADI determină
existenţa unei poziţii dominante, de monopol, a oricărui operator de salubrizare pe
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piaţa/pieţele relevante ale serviciilor de salubrizare a localităţii/localităţilor, delegate de către
UAT/ADI, în aria geografică de competenţă teritorială a acestor autorităţi, pe durata
drepturilor exclusive acordate prin contractul de delegare a serviciilor de salubrizare.
Având în vedere existenţa unei poziţii dominante a operatorilor de salubrizare pe pieţele
relevante ale serviciilor de salubrizare a localităţilor, este necesar ca intervenţia autorităţilor
cu atribuţii de reglemetare să fie una eficientă, coerentă, astfel încât consumatorii să obţină un
rezultat similar celui care ar fi fost obţinut pe o piaţă concurenţială în ceea ce priveşte
calitatea serviciului şi tariful acestuia.
În final, se reiterează faptul că, interpretarea şi aplicarea de către autorităţile de reglementare
competente a reglementărilor sectoriale din perspectiva principiilor pe care se bazează politica
din domeniul concurenţei, asigură o acţiune coerentă şi convergentă a acestora cu cea a
autorităţii naţionale de concurenţă pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor.
Bogdan M. CHIRIŢOIU
Preşedinte
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