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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 823
din 7 iulie 2008

privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81—85 de la articolul unic pct. 19
(art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale
aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
și consolidarea unor privatizări
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Instituirea termenului concesiunii pentru o perioadă de 49 de
ani, precum și prelungirea de drept a acestui termen au
semnificația unei privări de dreptul de proprietate, deoarece nu
respectă raportul de proporționalitate între mijloacele folosite și
scopul vizat, contravenind dispozițiilor art. 136 alin. (2) și (4) din
Constituție. Se mai arată că, prin înlăturarea posibilității
autorităților publice locale de a opta sau nu pentru
concesionarea terenurilor aflate în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale, dispozițiile criticate sunt contrare și
principiilor autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice.
Tribunalul București — Secția a IX-a contencios
administrativ și fiscal apreciază că excepția de neconstituționalitate este întemeiată.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
Avocatul Poporului apreciază că textul criticat este contrar
dispozițiilor art. 44 alin. (1) teza întâi și art. 136 alin. (4) din
Constituție, invocând în acest sens jurisprudența Curții
Constituționale, prin care s-a statuat că sunt neconstituționale
prevederile legale ce obligă autoritățile publice să atribuie unor
persoane juridice nominalizate bunurile proprietate publică sau
activitățile și serviciile publice de interes local, prin contract de
concesiune.
Guvernul consideră că excepția de neconstituționalitate este
întemeiată, întrucât dispozițiile criticate sunt contrare dispozițiilor
constituționale invocate în motivarea excepției.
Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au
comunicat punctele lor de vedere.
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Ioan Vida
— președinte
Nicolae Cochinescu
— judecător
Aspazia Cojocaru
— judecător
Acsinte Gaspar
— judecător
Petre Ninosu
— judecător
Ion Predescu
— judecător
Puskás Valentin Zoltán
— judecător
Tudorel Toader
— judecător
Augustin Zegrean
— judecător
Simona Ricu
— procuror
Claudia Miu
— prim-magistrat-asistent
Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 81—85 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării
societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru
Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și
consolidarea unor privatizări, modificată și completată prin
Legea nr. 442/2004, excepție ridicată de Consiliul Local al
Municipiului Bistrița în Dosarul nr. 38.674/3/2007 al Tribunalului
București — Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din 3 iulie 2008, în
prezența reprezentantului legal al autorului excepției și a
reprezentantului Ministerului Public, și au fost consemnate în
încheierea de la acea dată, când Curtea, având nevoie de timp
pentru a delibera, a amânat pronunțarea la data de 7 iulie 2008.
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având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
Prin Încheierea din 21 ianuarie 2008, pronunțată în Dosarul
nr. 38.674/3/2007, Tribunalul București — Secția a IX-a
contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea
Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a
dispozițiilor art. 81—85 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru
finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în
portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea
Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări,
modificată și completată prin Legea nr. 442/2004, excepție
ridicată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița, prin primar,
într-o cauză având ca obiect o acțiune în vederea obligării
emiterii unui act administrativ.
În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține că prevederile art. 81—85 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru
finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul
Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor
Statului și consolidarea unor privatizări, modificată și completată
prin Legea nr. 442/2004, încalcă dispozițiile art. 44 alin. (1) teza
întâi din Constituție, deoarece, prin înlăturarea posibilității
autorităților publice locale de a dispune în mod liber de bunurile
aflate în proprietatea publică sau privată a unităților
administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru
concesionarea acestora, se încalcă dreptul de dispoziție al
unității administrativ-teritoriale.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale
Avocatului Poporului și ale Guvernului, raportul judecătoruluiraportor, susținerile autorului excepției, concluziile procurorului,
dispozițiile criticate, raportate la prevederile Constituției, precum
și dispozițiile Legii nr. 47/1992, reține următoarele:
Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea nr. 47/1992,
să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
Autorul excepției de neconstituționalitate critică dispozițiile
art. 81—85 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2004
privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților
comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și
Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor
privatizări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 385 din 30 aprilie 2004. În realitate, aceste dispoziții sunt
cuprinse în Legea nr. 442/2004 pentru aprobarea ordonanței,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 din
1 noiembrie 2004, și anume la articolul unic, pct. 19, având
următorul cuprins:
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„Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a autonomiei locale și deconcentrării serviciilor publice, art. 136
Guvernului nr. 26 din 29 aprilie 2004 [...], cu următoarele alin. (2) referitor la garantarea și ocrotirea prin lege a proprietății
modificări și completări:
publice și alin. (4) referitor la caracterul inalienabil al proprietății
[...]
publice.
19. După articolul 52 se introduc articolele 53—55 cu
1. Critica referitoare la încălcarea art. 44 alin. (1) teza
următorul cuprins:
întâi și a art. 136 alin. (2) și (4) din Constituție
«Art. 53. — Ordonanța Guvernului nr. 45/2004 [...] se
Curtea constată că dispozițiile de lege criticate aduc atingere
modifică și se completează astfel:
dreptului de dispoziție ca prerogativă a dreptului de proprietate
[...]
al unităților administrativ-teritoriale asupra terenurilor proprietate
5. După articolul 8 se introduc articolele 81—85 cu publică sau privată a statului sau a unităților administrativurmătorul cuprins:
teritoriale, întrucât înlătură posibilitatea acestora din urmă să
„Art. 81. — Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 219/1998 dispună liber de bunurile aflate în proprietatea publică a statului
privind regimul concesiunilor, terenurile aflate în proprietatea sau a unităților-administrativ teritoriale. Astfel, dreptul de
publică sau privată a statului, respectiv a unităților administrativ- dispoziție este înfrânt prin împiedicarea autorităților menționate
teritoriale pe care sunt amplasate puncte de vânzare ale de a opta liber asupra concesionării terenurilor. Or, Curtea
Societății Comerciale «Rodipet» — S.A. București, cu excepția constată că, în cauză, prin îngrădirea dreptului de dispoziție al
celor din municipiul București, se atribuie acesteia printr-un autorităților publice se aduce atingere și prevederilor
contract de concesiune, la data intrării în vigoare a prezentei constituționale cuprinse la art. 136 alin. (2) din Constituție, care
ordonanțe.
consacră principiul constituțional potrivit căruia proprietatea
Art. 82. — Concesiunea se face fără întocmirea unui studiu publică este garantată și ocrotită prin lege. În conformitate cu
de oportunitate sau a unui caiet de sarcini și fără o formă de
dispozițiile cuprinse la art. 73 alin. (3) lit. m) din Constituție,
publicitate, prin negociere directă între cedent și societatea
regimul general al proprietății se reglementează prin lege
comercială, excepție făcând situațiile în care planul de urbanism
organică. Curtea reține însă că Legea nr. 442/2004, supusă
general, aprobat de autoritățile locale, impune schimbarea
examinării, este o lege ordinară, fiind adoptată de Parlamentul
locației cu una identică ca suprafață și așezare comercială.
României cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din
3
Art. 8 . — Contractul de concesiune se încheie pe o durată
de maximum 49 de ani, cu prelungirea de drept pe o durată de Constituție, care prevăd că „Legile ordinare și hotărârile se
24 de ani și 6 luni în situația în care Societatea Comercială adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare
«Rodipet» — S.A. București continuă exploatarea terenului Cameră.”
Față de cele expuse, Curtea constată că dispozițiile art. 81—85
concesionat pentru realizarea scopului inițial.
Art. 84. — Societatea Comercială «Rodipet» — S.A. de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea nr. 442/2004
București beneficiază de atribuirea directă printr-un contract de pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
concesiune a terenurilor aflate în proprietatea publică sau nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării
privată a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru
cu excepția celor din municipiul București, pe care vor fi Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și
amplasate punctele de vânzare realizate pentru îndeplinirea consolidarea unor privatizări sunt neconstituționale, urmând să
programului de investiții asumat prin contractul de vânzare- fie admisă excepția de neconstituționalitate.
2. Critica referitoare la încălcarea principiului autonomiei
cumpărare de acțiuni.
Art. 85. — Concesiunea, potrivit prezentei ordonanțe, are ca locale și la cel al deconcentrării serviciilor publice
Principiul autonomiei locale și cel al deconcentrării serviciilor
obiect exclusiv utilizarea de către Societatea Comercială
«Rodipet» — S.A. București a terenurilor pentru amplasarea publice sunt consacrate prin dispozițiile art. 120 alin. (1) din
punctelor de vânzare în scopul îndeplinirii obiectului de activitate Constituție, iar aceste dispoziții se aplică în cadrul organizării
administrației publice din unitățile administrativ-teritoriale, ele nu
și nu poate fi extinsă la alte activități.”»”
Dispozițiile constituționale pretins încălcate sunt cuprinse la vizează existența unei autonomii de decizie în afara cadrului
art. 44 alin. (1) teza întâi referitoare la dreptul de proprietate legal, care este general obligatoriu. Prin urmare, Curtea reține
privată, art. 120 alin. (1) în partea referitoare la principiile că această critică nu are relevanță în cauză.
Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și al art. 1—3,
al art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Admite excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81—85 de la articolul unic pct. 19 (art. 53 pct. 5) din Legea
nr. 442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării
societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor
privatizări, excepție ridicată de Consiliul Local al Municipiului Bistrița în Dosarul nr. 38.674/3/2007 al Tribunalului București —
Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal.
Definitivă și general obligatorie.
Pronunțată în ședința publică din data de 7 iulie 2008.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA
Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu
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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 142/2008 privind abilitarea
Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Art. 1. — Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea
bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 și nr. 902 bis din
31 decembrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei
ordonanțe.
Art. 2. — Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 se
majorează cu suma de 3.800.000 mii lei, din care: 2.900.000 mii lei
la taxa pe valoarea adăugată și 900.000 mii lei la impozitul pe
profit.
Art. 3. — (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 se
majorează, pe sold, cu suma de 4.430.920 mii lei.
(2) Se suplimentează fondurile alocate de la bugetul de stat
următorilor ordonatori principali de credite:
a) Administrația Prezidențială, cu suma de 1.000 mii lei la
capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul „Bunuri și
servicii”;
b) Cancelaria Primului-Ministru, cu suma de 25.000 mii lei
astfel:
b.1.) cu suma de 259 mii lei la capitolul „Autorități publice și
acțiuni externe”, din care: cu suma de 209 mii lei la titlul „Bunuri
și servicii” și cu suma de 50 mii lei la titlul „Active nefinanciare”,
prin introducerea articolului „Reparații capitale aferente activelor
fixe”;
b.2.) cu suma de 18.439 mii lei la capitolul „Cultură, recreere
și religie”, din care: cu suma de 5.144 mii lei la titlul „Transferuri
între unități ale administrației publice” și cu suma de 13.295 mii
lei la titlul „Alte cheltuieli”, din care: cu suma de 4.457 mii lei la
alineatul „Proiecte de comunicare, informare publică și
promovarea imaginii și intereselor românești peste hotare”, cu
suma de 1.038 mii lei la alineatul „Indemnizația de merit” și cu
suma de 7.800 mii lei la alineatul „Sume destinate finanțării
programelor sportive realizate de structurile sportive de drept
privat”;
b.3.) cu suma de 6.302 mii lei la capitolul „Asigurări și
asistență socială”, titlul „Asistență socială”, alineatul „Ajutoare
sociale în numerar”, pentru plata rentei viagere acordate
sportivilor;
c) Secretariatul General al Guvernului, cu suma de
20.300 mii lei, astfel:
c.1.) cu suma de 4.300 mii lei la capitolul „Autorități publice
și acțiuni externe”, titlul „Cheltuieli de personal”, pentru
Departamentul pentru Afaceri Europene;
c.2.) cu suma de 16.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere
și religie”, titlul „Alte cheltuieli”, pentru sprijinirea organizațiilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale;

d) Ministerul Afacerilor Externe, cu suma de 45.000 mii lei la
titlul „Bunuri și servicii”, din care: cu suma de 42.000 mii lei la
capitolul „Autorități publice și acțiuni externe” și cu suma de
3.000 mii lei la capitolul „Cultură, recreere și religie”;
e) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu
suma de 259.665 mii lei, astfel:
e.1.) cu suma de 5.000 mii lei la capitolul „Acțiuni generale
economice, comerciale și de muncă”, titlul „Alte transferuri”,
alineatul „Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale,
altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică”;
e.2.) cu suma de 254.665 mii lei la capitolul „Locuințe, servicii
și dezvoltare publică”, prin suplimentarea titlului „Transferuri
între unități ale administrației publice” cu suma de 110.000 mii
lei, din care: pentru alineatul „Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de
interes clasate” cu suma de 60.000 mii lei și pentru alineatul
„Subprogramul privind alimentarea cu apă a satelor” cu suma
de 50.000 mii lei; de asemenea, a titlului „Alte transferuri” cu
suma de 104.665 mii lei, prin suplimentarea alineatului
„Investiții ale agenților economici cu capital de stat” cu suma de
105.000 mii lei și diminuarea alineatului „Programe cu finanțare
rambursabilă” cu suma de 335 mii lei, precum și a titlului „Active
nefinanciare” cu suma de 40.000 mii lei, pentru construcții de
locuințe sociale și alimentare cu apă;
f) Ministerul Economiei și Finanțelor, cu suma de 376.000 mii lei;
g) Ministerul Apărării, cu suma de 200.000 mii lei la capitolul
„Apărare”, titlul „Active nefinanciare”, din care: cu suma de
36.000 mii lei pentru modernizarea a două avioane IAR 99,
precum și pentru achiziția unui pachet suport logistic inițial
necesar pentru operarea și mentenanța aeronavelor;
h) Ministerul Internelor și Reformei Administrative, cu suma
de 60.000 mii lei la capitolul „Acțiuni generale economice,
comerciale și de muncă”, titlul „Active nefinanciare”, pentru
constituirea stocurilor minime de siguranță pentru produse
petroliere;
i) Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, cu suma de
36.000 mii lei, astfel:
i.1.) cu suma de 12.000 mii lei la capitolul „Locuințe, servicii
și dezvoltare publică”, din care: cu suma de 2.000 mii lei la titlul
„Alte transferuri” și cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Active
nefinanciare”;
i.2.) cu suma de 24.000 mii lei la capitolul „Protecția
mediului”, din care: cu suma de 300 mii lei la titlul „Bunuri și
servicii”, cu suma de 10.000 mii lei la titlul „Transferuri între
unități ale administrației publice” și cu suma de 13.700 mii lei la
titlul „Active nefinanciare”;
j) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu suma de
100.000 mii lei la capitolul „Agricultură, silvicultură, piscicultură
și vânătoare”, titlul „Subvenții”, articolul „Sprijinirea producătorilor
agricoli”;

ce

CAPITOLUL I
Dispoziții generale
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(4) Se suplimentează bugetul fondurilor externe
nerambursabile al Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de
Șanse, la capitolul „Asigurări și asistență socială”, titlul „Alte
transferuri”, cu suma de 610 mii lei, se introduce, ca anexă la
bugetul propriu, fișa proiectului „Program comunitar Progress —
SYNTESIS — servicii sociale integrate pentru grupurile
vulnerabile” și se autorizează Ministerul Muncii, Familiei și
Egalității de Șanse să efectueze redistribuiri de credite bugetare
între titlurile capitolului și între fișele proiectelor cu finanțare
nerambursabilă și să introducă creditele de angajament pentru
programul PHARE CES 2006.
Art. 6. — (1) Veniturile și cheltuielile bugetelor activităților
finanțate integral din venituri proprii pe anul 2008 se majorează
cu suma de 271.576 mii lei, din care: cu suma de 210 mii lei la
Secretariatul General al Guvernului, cu suma de 30.000 mii lei
la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, cu
suma de 169.981 mii lei la Ministerul Economiei și Finanțelor,
cu suma de 26.100 mii lei la Ministerul Apărării, cu suma de
43.865 mii lei la Ministerul Internelor și Reformei Administrative,
cu suma de 420 mii lei la Serviciul Român de Informații și cu
suma de 1.000 mii lei la Academia Oamenilor de Știință din
România.
(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor
efectuează redistribuiri în bugetul activităților finanțate integral
din venituri proprii, la capitolul „Locuințe, servicii și dezvoltare
publică”, pentru asigurarea sumei de 2.500 mii lei la titlul „Alte
transferuri”, prin diminuarea titlului „Cheltuieli de personal” cu
suma de 1.070 mii lei și a titlului „Bunuri și servicii” cu suma de
1.430 mii lei.
(3) Se autorizează Ministerul Sănătății Publice să introducă
în bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, la
capitolul „Sănătate”, la titlul „Transferuri între unități ale
administrației publice”, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate”
cu suma de 10.732 mii lei, prin redistribuire în cadrul prevederilor
bugetare aprobate.
(4) Activitatea centrelor de cercetare științifică din cadrul
secțiilor științifice de specialitate din structura Academiei
Oamenilor de Știință din România se organizează ca activitate
finanțată integral din venituri proprii.
(5) Pentru aplicarea prevederilor alin. (4) se autorizează
Academia Oamenilor de Știință din România să introducă, ca
anexă la bugetul propriu, bugetul activităților finanțate integral
din venituri proprii cu venituri și cheltuieli în sumă de 1.000 mii lei
și să detalieze această sumă pe subdiviziuni ale clasificației
bugetare.
Art. 7. — (1) În structura bugetului de stat și bugetelor
ordonatorilor principali de credite aprobate pe anul 2008 se
efectuează următoarele modificări:
a) Administrația Prezidențială introduce în bugetul propriu la
capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, la titlul „Bunuri și
servicii”, alineatul 20.05.01 „Uniforme și echipament” cu suma
de 22 mii lei, prin redistribuire de la alineatul „Alte obiecte de
inventar”;
b) Senatul României introduce fișa obiectivului de investiții
cod 02.51.01.003 „Palatul Parlamentului” la poziția A —
Obiective de investiții în continuare cu suma de 7.667 mii lei,
prin diminuarea cu aceeași sumă a poziției C — Alte cheltuieli de
investiții, categoria de investiții „e — Alte cheltuieli asimilate
investițiilor”;
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k) Ministerul Transporturilor, cu suma de 1.339.247 mii lei;
l) Ministerul Culturii și Cultelor, cu suma de 50.000 mii lei;
m) Agenția Națională de Integritate, cu suma de 3.000 mii lei;
n) Serviciul Român de Informații, cu suma de 289.940 mii lei,
din care: cu suma de 247.770 mii lei la capitolul „Ordine publică
și siguranță națională”, titlul „Active nefinanciare”, cu suma de
18.080 mii lei la capitolul „Sănătate”, titlul „Active nefinanciare”,
și cu suma de 24.090 mii lei la capitolul „Asigurări și asistență
socială”, titlul „Asistență socială”;
o) Serviciul de Informații Externe, cu suma de 7.000 mii lei la
capitolul „Ordine publică și siguranță națională”, titlul „Active
nefinanciare”;
p) Academia Română, cu suma de 7.500 mii lei la capitolul
„Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare”, din care:
suma de 3.600 mii lei la titlul „Cheltuieli de personal”, din care:
suma de 500 mii lei pentru Institutul de Istorie a Religiilor, suma
de 2.400 mii lei la titlul „Alte cheltuieli” și suma de 1.500 mii lei
la titlul „Active nefinanciare”;
r) Autoritatea Națională Sanitară, Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor, cu suma de 100.000 mii lei la titlul
„Transferuri între unități ale administrației publice”;
s) Societatea Română de Radiodifuziune, cu suma de
31.268 mii lei, la capitolul „Cultură, recreere și religie”, din care:
cu suma de 20.773 mii lei la titlul „Bunuri și servicii”, cu suma de
10.195 mii lei la titlul „Alte transferuri” și cu suma de 300 mii lei
la titlul „Active nefinanciare”;
ș) Ministerul Economiei și Finanțelor — Acțiuni Generale, cu
suma de 1.480.000 mii lei.
(3) Bugetele rectificate ale Ministerului Economiei și
Finanțelor, Ministerului Transporturilor, Ministerului Culturii și
Cultelor, Agenției Naționale de Integritate și Ministerului
Economiei și Finanțelor — Acțiuni Generale sunt prezentate în
anexele nr. 3/16, 3/24, 3/27, 3/30 și 3/65*), care fac parte
integrantă din prezenta ordonanță.
Art. 4. — Cheltuielile din fondurile provenite din credite
externe pe anul 2008 se majorează pe sold cu suma de 218.148 mii lei,
prin diminuarea bugetului fondurilor provenite din credite externe
al Serviciului Român de Informații cu suma de 282.940 mii lei,
suplimentarea bugetului fondurilor provenite din credite externe
al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor cu
suma de 335 mii lei și suplimentarea bugetului fondurilor
provenite din credite externe al Ministerului Transporturilor cu
suma de 500.753 mii lei.
Art. 5. — (1) Cheltuielile bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2008 se diminuează pe sold cu suma de
139 mii lei.
(2) Se suplimentează bugetul fondurilor externe nerambursabile
al Cancelariei Primului-Ministru cu suma de 45 mii lei la
capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, din care: cu suma
de 8 mii lei la titlul „Bunuri și servicii” și cu suma de 37 mii lei la
titlul „Active nefinanciare”, și se introduce ca anexă la bugetul
propriu fișa proiectului cu finanțare nerambursabilă „Informații
operaționale pentru întărirea luptei antifraudă”.
(3) Se diminuează bugetul fondurilor externe nerambursabile
al Secretariatului General al Guvernului cu suma de 794 mii lei,
la capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, prin majorarea
cu suma de 599 mii lei a titlului „Cheltuieli de personal” și
diminuarea cu suma de 1.393 mii lei a titlului „Bunuri și servicii”.
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l) se autorizează Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii,
Comerț, Turism și Profesii Liberale să introducă la capitolul
„Acțiuni generale economice comerciale și de muncă”, la titlul
„Alte transferuri” alineatul 55.01.40 „Asistență tehnică în cadrul
programelor operaționale, altele decât Programul Operațional
Asistență Tehnică” și să asigure suma necesară prin redistribuire
în cadrul prevederilor bugetare aprobate;
m) în bugetul Ministerului Transporturilor, la titlul „Active
nefinanciare”, articolul „Reparații capitale aferente mijloacelor
fixe”, se alocă suma de 5.197 mii lei pentru Școala Superioară
de Aviație Civilă, iar la anexa nr. 3/24/22 se introduce fișa
obiectivului de investiții „Pista de decolare-aterizare pavată,
pentru avioane ușoare în incinta aerodromului «Gheorghe
Bănciulescu» Strejnic Ploiești”, prin care se alocă suma de
6.471 mii lei;
n) în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului,
pentru plata lucrărilor executate în anul 2007, se introduc fișele
obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat:
„Extindere și supraetajare spații de învățământ — corp P la
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
București” — cod 25.65.01.123 cu suma de 190 mii lei, „Lucrări
pentru reducerea pierderilor de căldură la Universitatea
«Transilvania» din Brașov”, cod 25.65.01.62 cu suma de
303 mii lei și „Spații cazare 1.502 locuri — corp A+B Str. Cameliei
245 locuri la Universitatea de Vest din Timișoara”, cod
25.65.01.38a cu suma de 77 mii lei, finanțarea asigurându-se
prin diminuarea cu suma de 570 mii lei de la poziția C — Alte
cheltuieli de investiții fișa cod 25.65.01.83 „e — Alte cheltuieli
asimilate investițiilor”;
o) Ministerul Sănătății Publice, în fișa „Proiecte cu finanțare
din fonduri externe nerambursabile de preaderare și alți
donatori”, înlocuiește denumirea proiectului 8 PHARE
2006/018–147.05.01 „Suport pentru rețeaua de medicină legală
a laboratoarelor pentru abuzul de droguri și metaboliților” cu
denumirea „Sprijinirea rețelei naționale de laboratoare medicolegale de detectare a drogurilor și a metaboliților”;
p) Ministerul Sănătății Publice redistribuie la capitolul
„Sănătate” următoarele sume:
p.1.) 127 mii lei, de la titlul „Alte transferuri” alineatul
„Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă”, reprezentând cofinanțarea de la bugetul de
stat pentru Programul PHARE 2006/018–147.05.01 „Sprijinirea
rețelei naționale de laboratoare medico-legale de detectare a
drogurilor și a metaboliților”, la titlul „Transferuri între unități ale
administrației publice”, alineatul „Transferuri către instituții
publice”, pentru majorarea bugetului Institutului Național de
Medicină Legală «Profesor Dr. Mina Minovici»”, atât la venituri,
cât și la cheltuieli, prin introducerea titlului „Alte transferuri”,
alineatul „Programe PHARE și alte programe cu finanțare
nerambursabilă”;
p.2.) 225 mii lei, de la titlul „Bunuri și servicii” la titlul
„Transferuri între unități ale administrației publice”, alineatul
„Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului național
unic de asigurări sociale de sănătate”;
r) se autorizează Ministerul Sănătății Publice să introducă la
capitolul „Sănătate”, la titlul „Alte transferuri”, alineatul 55.01.12
„Investiții ale agenților economici cu capital de stat” cu suma de
1.200 mii lei care se asigură prin diminuarea cu aceeași sumă
a titlului „Active nefinanciare”;
s) Ministerul Sănătății Publice, pentru plata lucrărilor
executate în anul 2007, introduce fișele obiectivelor de investiții
„Centrală termică corp legătură și șarpantă Spitalul Clujana”,
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c) Camera Deputaților redistribuie suma de 3.500 mii lei de
la capitolul „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul „Cheltuieli
de personal”, la titlul „Bunuri și servicii”;
d) Curtea Constituțională introduce în bugetul propriu
capitolul „Asigurări și asistență socială”, subcapitolul „Ajutoare la
trecerea în rezervă, retragere sau pensionare”, titlul „Asistență
socială” cu suma de 120 mii lei prin diminuarea corespunzătoare
a prevederilor aprobate la capitolul „Autorități publice și acțiuni
externe”, titlul „Cheltuieli de personal”;
e) Cancelaria Primului-Ministru efectuează modificări în
bugetul aprobat la capitolul „Cultură, recreere și religie”, la anexa
„Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii,
pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli și alineate
pe anul 2008” — „Direcții pentru sport județene și ale
municipiului București”, prin majorarea veniturilor proprii și a
cheltuielilor, cu suma de 50 mii lei;
f) Secretariatul General al Guvernului redistribuie suma de
2.537 mii lei de la capitolul „Cultură, recreere și religie”, titlul „Alte
transferuri”, alineatul „Programe PHARE și alte programe cu
finanțare nerambursabilă”, la capitolul „Autorități publice și
acțiuni externe”, din care: la titlul „Bunuri și servicii” suma de
600 mii lei, la titlul „Active nefinanciare” suma de 1.937 mii lei,
precum și suma de 800 mii lei de la capitolul „Alte servicii publice
generale”, titlul „Alte transferuri”, subcapitolul „Programe de
informare și prezentare a imaginii României” la capitolul
„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul „Alte transferuri”,
alineatul „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”, iar
la anexa „Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri
proprii, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli și
alineate pe anul 2008” — „Institutul pentru Studierea
Problemelor Minorităților Naționale” efectuează modificări prin
introducerea alineatului „Deplasări în străinătate” cu suma de
60 mii lei, prin diminuarea cu aceeași sumă a alineatului
„Deplasări interne, detașări, transferări”;
g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, la
capitolul „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, redistribuie
suma de 9.000 mii lei de la titlul „Subvenții” la titlul „Transferuri
între unități ale administrației publice” pentru asigurarea sumelor
necesare finanțării „Programului pentru construcții de locuințe și
săli de sport”;
h) Ministerul Justiției introduce la capitolul ,,Ordine publică și
siguranță națională”, la titlul ,,Bunuri și servicii”, articolul ,,Ajutor
public judiciar” cu sume care se asigură prin redistribuire în
cadrul aceluiași titlu, pentru finanțarea sistemului de ajutor public
judiciar și a sistemului de asistență juridică;
i) Ministerul Apărării introduce la capitolul „Ordine publică și
siguranță națională”, titlul 80 „Împrumuturi”, articolul 80.03
„Împrumuturi pentru instituții și servicii publice sau activități
finanțate integral din venituri proprii” cu suma de 300 mii lei, prin
diminuarea cu aceeași sumă a titlului „Active nefinanciare”;
j) Ministerul Internelor și Reformei Administrative introduce
la capitolul „Acțiuni generale economice comerciale și de
muncă”, la titlul „Alte transferuri”, alineatul „Programe cu
finanțare rambursabilă” cu suma de 225 mii lei, prin redistribuire
de la titlul „Transferuri între unități ale administrației publice”,
alineatul „Transferuri pentru lucrările de cadastru imobiliar”;
k) Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț,
Turism și Profesii Liberale redistribuie suma de 7.500 mii lei de
la capitolul „Acțiuni generale economice comerciale și de
muncă”, titlul „Active nefinanciare” la capitolul „Autorități publice
și acțiuni externe”, titlul „Transferuri între unități ale administrației
publice”;
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Programului național de oncologie „Prevenirea cancerului de col
uterin”.
(4) Se repartizează suma de 110.587 mii lei din creditele
bugetare reținute din prevederile aprobate pe anul 2008
Ministerului Internelor și Reformei Administrative, conform
prevederilor art. 21 din Legea nr. 500/2002, cu modificările
ulterioare, la titlul „Asistență socială”.
Art. 10. — (1) Ordonatorii principali de credite au obligația ca
în cadrul bugetului aprobat să asigure sumele necesare plății
drepturilor de natură salarială, a contribuțiilor de asigurări sociale
aferente și a pensiilor.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), în termen de 20 de zile
de la intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe,
ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de sume
în cadrul bugetului propriu și bugetelor instituțiilor subordonate,
între toate subdiviziunile bugetare, cu respectarea prevederilor
alin. (2), (3) și (4) ale art. 12 din Legea bugetului de stat pe anul
2008 nr. 388/2007, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică pentru asigurarea
plății premiilor în cursul anului și a orelor suplimentare.
Art. 11. — Bugetele rectificate pe anul 2008 ale instituțiilor
publice finanțate integral din venituri proprii, care funcționează
în coordonarea primului-ministru, direct sau prin Cancelaria
Primului-Ministru, se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Art. 12. — Deficitul bugetului de stat pe anul 2008 se
majorează cu suma de 630.920 mii lei.
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CAPITOLUL II
Dispoziții finale
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județul Cluj, cod 26.66.01.0014, și „Sistematizarea incintei
spitalicești a Spitalului Clinic Județean Timișoara”, județul Timiș,
cod 26.66.01.0111, cu asigurarea sumelor aferente prin
redistribuire de la fișa cod 26.66.01.0100d „Cheltuieli de
expertiză, proiectare și de execuție privind consolidările”;
ș) Serviciul de Informații Externe redistribuie la capitolul
„Ordine publică și siguranță națională” suma de 4.000 mii lei de
la titlul „Cheltuieli de personal” la titlul „Active nefinanciare”;
t) Serviciul de Protecție și Pază redistribuie suma de
1.500 mii lei de la capitolul „Ordine publică și siguranță
națională”, titlul „Active nefinanciare” la capitolul „Asigurări și
asistență socială”, titlul „Asistență socială”;
ț) Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării
Banilor introduce în bugetul propriu pe anul 2008, la capitolul
„Autorități publice și acțiuni externe”, titlul „Alte transferuri”,
articolul „Transferuri curente în străinătate”, alineatul 55.02.01
„Contribuții și cotizații la organisme internaționale” cu suma de
114 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a titlului „Bunuri și
servicii”.
(2) Se suplimentează bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate pe anul 2008 cu suma de 225 mii lei
atât la partea de venituri la subcapitolul „Subvenții primite de
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate”,
cât și la partea de cheltuieli la capitolul „Sănătate”, titlul „Bunuri
și servicii”.
Art. 8. — În vederea asigurării sumelor reprezentând
prefinanțarea/cofinanțarea axelor prioritare de asistență tehnică
din cadrul programelor operaționale și a Programului
Operațional Asistență Tehnică se autorizează ordonatorii
principali de credite să efectueze virări de la titlul 20 „Bunuri și
servicii”, alineatul 20.26 „Asistență tehnică în cadrul programelor
operaționale” la titlul 55 „Alte transferuri” prin introducerea
alineatelor 55.01.39 „Asistență tehnică în cadrul Programului
Operațional Asistență Tehnică” și 55.01.40 „Asistență tehnică în
cadrul programelor operaționale, altele decât Programul
Operațional Asistență Tehnică”, după caz.
Art. 9. — (1) Se repartizează creditele bugetare reținute din
prevederile aprobate pe anul 2008 Ministerului Muncii, Familiei
și Egalității de Șanse, conform prevederilor art. 21 din Legea
nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare.
(2) Se repartizează suma de 400.000 mii lei din creditele
bugetare reținute din prevederile aprobate pe anul 2008
Ministerului Transporturilor, conform prevederilor art. 21 din
Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru finanțarea
obiectivului de investiții „Autostrada Brașov—Cluj—Borș”.
(3) Se repartizează suma de 100.000 mii lei din creditele
bugetare reținute din prevederile aprobate pe anul 2008
Ministerului Sănătății Publice, conform prevederilor art. 21 din
Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, pentru derularea
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Art. 13. — (1) Se autorizează Ministerul Economiei și
Finanțelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali
de credite, modificările prevăzute în prezenta ordonanță în
volumul și structura bugetului de stat, bugetului Fondului
național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetului
fondurilor provenite din credite externe, bugetului fondurilor
externe nerambursabile, bugetului activităților finanțate integral
din venituri proprii, precum și în bugetele ordonatorilor principali
de credite, pe anul 2008.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1) ordonatorii principali
de credite, în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanțe, comunică Ministerului Economiei și
Finanțelor detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuți
la alin. (1) să detalieze influențele aprobate și să introducă
modificările prevăzute în prezenta ordonanță în bugetele lor și în
anexele la acestea pe anul 2008.
Art. 14. — Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 16 iulie 2008.
Nr. 18.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică
Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul piață de energie electrică și în conformitate cu
prevederile procesului-verbal al ședinței Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
din data de 12 iunie 2008,
în temeiul art. 11 alin. (1), al art. 11 alin. (2) lit. i), n), o), p), r) și u) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările
și completările ulterioare,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
titularii de licențe emise de Autoritatea Națională de
Reglementare în Domeniul Energiei vor duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
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Art. 1. — Se aprobă Metodologia de monitorizare a pieței cu
amănuntul de energie electrică, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Departamentul piață de energie electrică din cadrul
Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și
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Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Gergely Olosz
București, 12 iunie 2008.
Nr. 60.
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METODOLOGIE
de monitorizare a pieței cu amănuntul de energie electrică
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Art. 1. — Prezenta metodologie are drept scop stabilirea
metodelor de supraveghere și evaluare a funcționării pieței cu
amănuntul de energie electrică din România în vederea
aprecierii nivelului de concurență și transparență pe piață, a
gradului de dezvoltare a acesteia pentru prevenirea/
descurajarea practicilor anticoncurențiale și a celor care pot
prejudicia siguranța în alimentare a consumatorilor.
Art. 2. — (1) Prin întreg ansamblul de reglementări emise,
Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei,
denumită în continuare ANRE, are în vedere prevenirea
abuzului de poziție dominantă.
(2) ANRE sesizează Consiliul Concurenței ori de câte ori
constată nerespectarea unei prevederi legale referitoare la
concurență și transparență, precum și în cazul în care are
motive întemeiate să considere producerea unui abuz de poziție
dominantă.
Art. 3. — Aplicarea prezentei metodologii asigură:
a) urmărirea respectării reglementărilor emise de ANRE cu
privire la organizarea și funcționarea pieței cu amănuntul de
energie electrică;
b) supravegherea comportamentului furnizorilor pe piața cu
amănuntul de energie electrică;
c) evaluarea periodică a performanțelor, a nivelului de
eficiență și concurență al pieței cu amănuntul de energie
electrică;
Abuz de poziție dominantă
Acțiune cu caracter anticoncurențial

d) identificarea unor elemente care conduc la scăderea
eficienței pieței cu amănuntul de energie electrică și luarea
măsurilor necesare pentru remedierea acestora;
e) creșterea nivelului de transparență pe piața cu amănuntul,
cu efect direct asupra îmbunătățirii mediului concurențial;
f) publicarea informațiilor cu privire la modul de reglementare,
funcționare și interacțiune a piețelor de energie electrică,
precum și a performanțelor activității prestate de către furnizori
în scopul informării și protejării consumatorilor.
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g

CAPITOLUL I
Scopul și obiectivele metodologiei

CAPITOLUL II
Domeniu de aplicare
Art. 4. — Activitatea de monitorizare a pieței cu amănuntul de
energie electrică este desfășurată de către ANRE în
conformitate cu prevederile Legii energiei electrice nr. 13/2007,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 5. — Prezenta metodologia este utilizată de Direcția
monitorizare din cadrul ANRE în activitatea de monitorizare a
pieței cu amănuntul de energie electrică.
CAPITOLUL III
Definiții și abrevieri
Art. 6. — Termenii din prezenta metodologie au semnificațiile
cuprinse în tabelul de mai jos. Termenii definiți în Codul
comercial al pieței cu amănuntul au aceleași semnificații și în
prezenta metodologie.

— acțiunea anticoncurențială a unui participant la o piață determinată deținând o
poziție dominantă pe piața respectivă
— acțiunile care au ca obiectiv sau pot avea ca efect afectarea activității economice
ori prejudicierea consumatorilor prin restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
concurenței.
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— direcție distinctă din cadrul ANRE, responsabilă de îndeplinirea funcției de
supraveghere a funcționării piețelor de energie electrică

Comportament de piață anormal

— comportamentul anormal poate fi caracterizat de următoarele aspecte, fără a se
limita însă la acestea:
— diferențele de preț practicate de către un furnizor, la același moment și în cadrul
aceleiași categorii de consumatori, dintre un consumator potențial și altul existent,
luând în considerare întreg contextul negocierii;
— neadaptarea prețurilor din ofertele-tip practicate la consumatori și costurile de
achiziție ale energiei (inclusiv costurile de rețea).
— comportamentul care se abate de la reglementările ANRE și de la procedurile
conexe, putând avea un efect negativ asupra eficienței pieței în ansamblul ei.

Consiliul Concurenței

— autoritatea națională administrativă autonomă în domeniul concurenței, care își
exercită atribuțiile potrivit prevederilor Legii concurenței nr. 21/1996.

Cota de piață a unui furnizor pe piața
cu amănuntul de energie electrică

— cota reprezentată de vânzările unui furnizor din totalul vânzărilor pe piața cu
amănuntul

Poziție dominantă

— situația în care un operator economic este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se
comporte independent față de concurenții și de clienții săi de pe piața relevantă (în
sensul prevederilor Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Legea
concurenței nr. 21/1996, privind practicile anticoncurențiale, aprobat prin Ordinul
Consiliului Concurenței nr. 34/1997 pentru punerea în aplicare a unor regulamente și
instrucțiuni, cu modificările și completările ulterioare).
În literatura de specialitate se utilizează și termenul de putere de piață, cu o
semnificație foarte apropiată.

Piața relevantă

— piața ce cuprinde toate produsele/serviciile care sunt considerate de cumpărători
ca interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețului și utilizărilor
acestora, precum și zona în care sunt localizați operatorii economici implicați în
livrarea produselor sau prestarea serviciilor respective.
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Art. 7. — Abrevieri:

— Codul comercial al pieței angro de energie electrică

Codul comercial al PAM

— Propunerea privind Codul comercial al pieței cu amănuntul de energie electrică

Condiții de licență

— condițiile pe care trebuie să le respecte titularul unei licențe emise de ANRE

Directiva Consiliului 90/377/CEE

— Directiva Uniunii Europene 377/1990, cu modificările și completările aduse
prin Decizia Comisiei 394/2007
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Codul comercial angro

— Departamentul piață de energie electrică

tin

at

DPE

es

DMPE

D

DPTE

— Direcția monitorizare piață
— Departamentul prețuri și tarife în domeniul energiei electrice

DPPFE

— Direcția prețuri de producere și furnizare

Furnizor pe PAM

— Titularul unei licențe pentru furnizarea de energie electrică care a desfășurat
tranzacții cu energie electrică pe PAM

Metodologia de monitorizare a pieței
angro

— metodologia de monitorizare a pieței angro de energie electrică pentru aprecierea
nivelului de concurență pe piață și prevenirea abuzului de poziție dominantă

PAN

— piața angro de energie electrică

PAM

— piața cu amănuntul de energie electrică

Regulamentul de furnizare

— Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004

CAPITOLUL IV
Documente de referință
Art. 8. — Documentele de referință care au stat la baza
întocmirii prezentei metodologii sunt:
a) Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și
completările ulterioare;
b) Legea concurenței nr. 21/1996, republicată;

c) Regulamentul de furnizare a energiei electrice la
consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004;
d) Procedura privind schimbarea furnizorului de energie
electrică, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale
de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2005, cu
modificările și completările ulterioare;
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e) Directiva Consiliului 90/377/CEE, cu modificările și
completările aduse prin Decizia Comisiei 394/2007;
f) Codul comercial al pieței angro de energie electrică,
aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de
Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004;
g) Metodologia de monitorizare a pieței angro de energie
electrică pentru aprecierea nivelului de concurență pe piață și
prevenirea abuzului de poziție dominantă, aprobată prin Ordinul
președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul
Energiei nr. 35/2006;
h) Propunerea privind Codul Comercial al pieței cu
amănuntul de energie electrică;
i) Propunerea de Procedură pentru raportarea datelor privind
consumatorii de energie electrică în conformitate cu Directiva
Consiliului 90/377/CEE.

activitățile comerciale sau financiare a căror publicare aduce
atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii.
Art. 18. — Încadrarea informațiilor în categoria celor cu
caracter confidențial, a căror publicare aduce atingere
principiului concurenței loiale, precum și perioadele de timp în
care acestea rămân confidențiale se stabilesc de ANRE, cu
consultarea titularilor de licență, în baza principiului
neidentificării integrale a tranzacției și în baza practicii
internaționale.
CAPITOLUL VII
Metode de evaluare a nivelului de concurență pe piață
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Art. 9. — Pentru aprecierea nivelului de eficiență, concurență
și transparență pe PAM și/sau prevenirea/descurajarea
practicilor anticoncurențiale și a celor care pot afecta siguranța
în alimentare a consumatorilor, sunt necesare supravegherea și
evaluarea continuă a:
a) modului de aplicare și respectare a regulilor de piață de
către furnizori;
b) eficacității ansamblului de reglementări și reguli de piață
corespunzătoare PAM;
c) comportamentului furnizorilor la PAM.
Art. 10. — Responsabilitatea supravegherii permanente/
continue a elementelor precizate revine Direcției de monitorizare
din cadrul ANRE.
Art. 11. — DMPE are și responsabilitatea de a disemina
informațiile cu privire la PAM, conform Codului comercial al
PAM, prezentei metodologii, precum și altor proceduri din cadrul
ANRE.
Art. 12. — DMPE colaborează cu compartimente din cadrul
Consiliului Concurenței în scopul prevenirii și descurajării
practicilor anticoncurențiale pe PAM, în conformitate cu acordul
dintre cele două instituții.

ce

CAPITOLUL V
Responsabilitatea supravegherii

Art. 19. — Nivelul concurenței pe piața națională de energie
electrică poate fi apreciat prin intermediul unui set de indicatori
transparenți, relevanți, implementați gradual, cu eforturi
suportabile, de către ANRE. Alegerea setului de indicatori
trebuie să respecte tendințele pe plan european și internațional,
reflectați de reglementările în vigoare la nivelul Uniunii Europene
și de reglementările similare de pe alte piețe de energie electrică
aflate într-un stadiu avansat de liberalizare.
Art. 20. — În condițiile liberalizării pieței cu amănuntul de
energie electrică, ANRE acționează în sensul dezvoltării cadrului
pentru monitorizarea sporită a PAM. Pentru creșterea pertinenței
concluziilor activității de supraveghere, ANRE se preocupă să
identifice indicatorii relevanți, precum și să testeze gradual alții,
propuși de teoriile economice, de practica internațională și de
cerințele de raportare către instituțiile Uniunii Europene, și
anume: EUROSTAT, CEER, ERGEG etc.
Art. 21. — Indicatorii definiți în prezenta metodologie
încearcă să mențină un echilibru între condiția de simplitate,
utilizare ușoară, accesul la datele primare necesare și
necesitatea de a avea niște indicatori robuști care să constituie
instrumente utile de lucru atât pentru cei implicați în
supravegherea pieței, cât și pentru participanții la piață sau alte
instituții interesate.
Art. 22. — ANRE:
a) definește, în conformitate cu prezenta metodologie,
indicatorii privind eficiența funcționării PAM, structura/concentrarea
pieței și comportamentul furnizorilor pe PAM;
b) urmărește evoluția în timp a indicatorilor definiți;
c) realizează comparații ale indicatorilor determinați pe plan
național cu indicatorii similari obținuți pe piețele internaționale;
d) asigură stocarea valorilor indicatorilor definiți, utilizând
tehnica de calcul de la nivelul compartimentului sau participând
la extinderea bazelor de date existente, conform regulilor de
organizare internă specifică instituției.
Art. 23. — Utilizarea indicatorilor trebuie realizată cu atenție
și presupune calcularea lor pentru componente ale PAM
rezultate din împărțirea pieței din punctul de vedere al tipurilor de
consum sau al categoriilor de consumatori, al tipurilor de prețuri
practicate de către furnizori sau al regiunilor geografice în care
consumatorii sunt poziționați. Această abordare are ca principal
scop stabilirea pieței relevante care să poată oferi informațiile
esențiale privind gradul de concurență al PAM.
Art. 24. — Într-o primă etapă se pot defini următoarele
componente ale PAM:
— piața consumatorilor casnici (analiză comparativă pe
regiuni geografice și categorii sociale);
— piața consumatorilor necasnici alimentați în regim
reglementat (analiză comparativă pe categorii de consumatori și
pe regiuni geografice);
— piața consumatorilor necasnici alimentați în regim
concurențial (analiză comparativă pe categorii de consumatori și
pe regiuni geografice).
Art. 25. — Pe măsura dezvoltării PAM și a creșterii gradului real
de liberalizare a acesteia, se trece de la determinarea indicatorilor
de monitorizare pe ansamblu piață la determinarea lor pe
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CAPITOLUL VI
Premise pentru desfășurarea activităților de supraveghere
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Art. 13. — Supravegherea continuă a PAM presupune
accesul permanent al Direcției de monitorizare la toate datele
rezultate din piață.
Art. 14. — Pentru realizarea activității de supraveghere,
furnizorii pe PAM transmit lunar la ANRE date de monitorizare,
conform unor machete întocmite pe tip de operator economic
participant la piață, al căror conținut minimal este prezentat în
anexa la prezenta metodologie. Având în vedere faptul că
activitatea unui furnizor pe PAM este strâns legată de activitatea
acestuia pe PAN, machetele conțin informații privind tranzacțiile
desfășurate de respectivii participanți atât pe PAN, cât și pe
PAM, operatorii economici realizând o raportare unică pentru
monitorizarea ambelor piețe.
Art. 15. — De asemenea, se vor utiliza și informațiile
semestriale raportate de furnizorii de energie electrică la ANRE,
în conformitate cu Procedura pentru raportarea datelor privind
consumatorii de energie electrică, potrivit Directivei Consiliului
90/377/CEE.
Art. 16. — Machetele de culegere a datelor se revizuiesc
periodic, pentru a reflecta prevederile cadrului de reglementare
în vigoare sau necesitățile de preluare în baza de date și se
publică pe web-site-ul ANRE.
Art. 17. — ANRE publică informații privind funcționarea PAM,
în formă agregată, cu păstrarea confidențialității datelor privind
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componentele PAM precizate. Determinarea indicatorilor pentru
anumite componente PAM (cu caracter geografic, social etc.) se
va efectua, pentru început, pe baza unor chestionare completate de
respondenți (furnizori sau consumatori) anual/bianual, urmând ca,
în funcție de rezultate, ANRE să decidă dacă este necesară
transformarea acestora în raportări periodice. Pentru realizarea
unor astfel de analize, ANRE va utiliza programele de consultanță
de care va dispune la momentul respectiv.
7.1. Indicatori de structură și concentrare a pieței
Art. 26. — Concentrarea unei piețe este determinată de
numărul de participanți existenți pe piață și de cotele de piață ale
acestora pe piața respectivă. Indicatorii din această categorie
au rolul de a detecta/aprecia posibilitatea exercitării puterii de
piață, pornind de la premisa că un grad mare de concentrare a
pieței constituie un mediu prielnic pentru exercitarea abuzivă a
puterii de piață.

a) C3 tinde la 0% — concurență perfectă;
b) 40%<C3<70% — piață moderat concentrată;
c) 70%<C3<100% — piață excesiv concentrată.
Indicatorul Herfindahl- Hirschman (HHI)

Art. 30. — Pentru PAM/componentele PAM, indicele HHI se
calculează prin însumarea pătratelor cotelor de piață ale
furnizorilor de pe piața respectivă:

.

HHI (i) =

j=l

în care:
j = furnizor;
Qj (i) reprezintă cota de piață a furnizorului j, în
intervalul de timp i, exprimată în procente.
Art. 31. — Indicele HHI este interpretat, de regulă, astfel:
a) HHI tinde la 0 — concurență perfectă;
b) HHI<1.000 — piață neconcentrată;
c) 1.000<HHI<1.800 — piață moderat concentrată;
d) HHI>1.800 — piață cu concentrare ridicată;
e) HHI=10.000 — monopol.
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Art. 32. — ANRE definește și aplică indicatorii C1, C3 și HHI
în corelare cu datele disponibile:
a) pe ansamblul PAM;
b) pe tipuri de consum: casnic și necasnic (mici, mari și foarte
mari);
c) pe categorii de consumatori: în funcție de consumul anual
al consumatorilor, conform Directivei Uniunii Europene 377;
d) pe tip de preț utilizat: reglementat sau negociat.
Art. 33. — Pentru determinarea concentrării pe piață, ANRE
urmărește cel puțin următorii indicatori:

rm

ăr

ii
g

Art. 27. — Rata de concentrare a pieței este reflectată de:
a) C1 — cota de piață a celui mai mare furnizor participant la
piață (exprimată în procente);
b) C3 — suma cotelor de piață ale primilor 3 furnizori
participanți.
Art. 28. — Corespunzător practicilor și documentelor
elaborate la nivelul Uniunii Europene, valorile lui C1 pot fi
interpretate astfel:
a) valori mai mari de 20% pot fi îngrijorătoare pentru
concurență;
b) o valoare a C1>40% poate sugera existența unei poziții
dominante pe piață;
c) o valoare a C1>50% este interpretată aproape unanim ca
indicând o poziție dominantă pe piață.
Art. 29. — Corespunzător practicilor Uniunii Europene,
valorile lui C3 pot fi interpretate astfel:
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Σ [Qj (i)] ,
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Nr.
crt.
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Indicatorul

Intervalul
de procesare

Tipul
de valori

lunar/anual

lunare/anuale

Cota de piață a fiecărui furnizor
(tipul de consum, categoriile de consumatori, tipul prețului)

2.

Cota de piață a furnizorilor impliciți
(tipul de consum, categoriile de consumatori, tipul prețului)

lunar/anual

lunare/anuale

3.

HHI
(tipuri de consum, categoriile de consumatori, tipul prețului)

lunar/anual

lunare/anuale

4.

C1, C3
(tipuri de consum, categoriile de consumatori, tipul prețului)

lunar/anual

lunare/anuale
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7.2 Indicatori privind eficiența și performanța pieței și
factorii care îi influențează
Art. 34. — Indicatorii din această categorie au rolul de a
aprecia efectele concurenței asupra pieței, reflectate în principal
în nivelul prețurilor rezultate, în rata de schimbare a furnizorului
de către consumatorii finali, în gradul real de deschidere a pieței,
precum și în eliminarea barierelor de intrare a unor noi furnizori
pe piață.
Rata de schimbare a furnizorului

Art. 35. — Rata de schimbare a furnizorului de către
consumatori reprezintă un indicator ce oferă imaginea finală
asupra gradului de concurență pe întreg ansamblul pieței de
energie electrică (piața angro + piața cu amănuntul), deoarece
vânzarea la consumatorul final încheie lanțul tranzacțiilor cu
energie.
Art. 36. — Indicatorul se poate defini și calcula lunar și anual,
pe tip de consum și categorii de consumatori, în funcție de
datele disponibile, oferind informații privind:

a) rata de schimbare brută — se determină pe baza
numărului de consumatori care au schimbat furnizorul cel puțin
o dată (inclusiv consumatorii care optează pentru furnizorii
impliciți);
b) rata de schimbare netă (transfer între furnizori) — se
determină pe baza numărului de consumatori care au schimbat
furnizorul cel puțin o dată (exclusiv consumatorii care optează
pentru furnizorii impliciți); înainte de a trage o concluzie clară
privind nivelul concurenței pe PAM, se impune înregistrarea
evoluției acestui indicator o perioadă de 12 luni;
c) rata de schimbare multiplă brută — se determină pe baza
numărului de consumatori care au schimbat furnizorul de mai
multe ori (cel puțin de două ori) (inclusiv consumatorii care
preferă furnizorii impliciți);
d) rata de schimbare multiplă netă — se determină pe baza
numărului de consumatori care au schimbat furnizorul de mai
multe ori (cel puțin de două ori) (exclusiv consumatorii care
optează pentru furnizorii impliciți).
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Gradul real de deschidere a pieței cu amănuntul

Art. 39. — Gradul real de deschidere a pieței, atât pentru
consumatorii necasnici, cât și pentru cei casnici, se poate
determina astfel:
a) ponderea volumelor de energie electrică furnizate în regim
concurențial în consumul final total; și/sau
b) ponderea numărului locurilor de consum pentru care
prețurile au fost stabilite concurențial în totalul locurilor de
consum.
Bariere de intrare
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Art. 40. — În vederea susținerii dezvoltării PAM este necesar
să se identifice și apoi să se elimine eventualele obstacole care
pot îngrădi concurența. Din experiența altor state, în contextul
liberalizării PAM, a rezultat că următoarele elemente pot fi
considerate bariere de intrare a unor noi furnizori pe PAM:
a) existența unor categorii de consumatori cărora li se aplică
tarife reglementate, altele decât categoria consumatorilor
vulnerabili;
b) încadrarea incorectă a unor consumatori în categoria celor
vulnerabili;
c) necorelarea nivelurilor tarifelor reglementate cu cele
obținute pe piața angro în condiții de concurență și transparență;
d) numărul limitat al furnizorilor pe piață;
e) strategiile de prețuri practicate de către furnizorii impliciți
(exercitarea puterii de piață);
f) absența concurenței prin lipsa motivării consumatorilor de
a schimba furnizorul;
g) complexitatea și lipsa de transparență a procesului de
schimbare a furnizorului;
h) costurile implicate de schimbarea furnizorului;
i) favorizarea furnizorilor impliciți de către operatorii de
distribuție care deservesc aceeași zonă geografică (acordarea
accesului preferențial la informații despre consumatori — baze
de date proprii).
Sumar

Art. 41. — În acest scop, ANRE urmărește cel puțin următorii
indicatori:
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Art. 37. — Până la crearea Registrului unic electronic (bază
de date), prin care operatorii de distribuție vor ține evidența
consumatorilor ce își schimbă furnizorul, conform Codului
Comercial al PAM, ANRE va determina, pe baza raportărilor
lunare ale furnizorilor, doar rata de schimbare brută.
Art. 38. — În contextul liberalizării totale a pieței este
necesară supravegherea în special a furnizorilor impliciți,
deoarece, prin deținerea unor cote de piață semnificative de
către aceștia la momentul liberalizării, evoluțiile lor pot induce
efecte importante asupra PAM. Astfel, pentru furnizorii impliciți
se vor determina și se vor urmări evoluțiile următoarelor
elemente:
a) numărul de consumatori care renunță la furnizorul implicit
(pierderile furnizorului implicit ) — numărul consumatorilor care
pleacă de la furnizorul implicit desemnat să deservească zona
geografică a respectivilor consumatori; cantitatea de energie
dislocată furnizorului implicit de către acești consumatori,
asociată cu numărul lor, oferă o imagine mai clară asupra
gradului de competitivitate al pieței;
b) numărul de consumatori care aleg furnizorul implicit
(câștigurile furnizorului implicit) — numărul consumatorilor care
optează pentru furnizorul implicit desemnat să deservească
zona geografică a respectivilor consumatori;
c) numărul consumatorilor care nu au schimbat niciodată
furnizorul implicit;
d) cota numărului de consumatori care au prețuri
reglementate — în piețele în care coexistă prețuri reglementate
cu cele concurențiale s-a observat faptul că mai mult de 80%
dintre consumatori sunt alimentați la prețuri reglementate, ceea
ce indică o concurență redusă;
e) prețuri introductive/preliminare — pentru a identifica
eventualele strategii de prețuri practicate, în segmentul
concurențial al PAM, de furnizorii impliciți, în vederea atragerii
consumatorilor este utilă compararea prețului inițial oferit
consumatorului cu cel practicat după terminarea primei perioade
de contractare.
Nr.
crt.

Intervalul
de procesare

Tipul
de valori

Consum final de energie
(tipul de consum, categorii de consumatori, tipuri de preț)

lunar/anual

lunare/anuale

2.

Gradul real de deschidere a PAM
(volum, număr de locuri de consum)

lunar/anual

lunare/anuale

3.

Număr de furnizori licențiați

anual

anual

4.

Număr de furnizori activi
(tipul de consum, categorii de consumatori)

lunar/anual

lunare/anuale

5.

Număr consumatori
(tipul de consum, categorii de consumatori, tipuri de preț)

lunar/anual

lunare/anuale

6.

Rata de schimbare a furnizorului
(tipuri de consum, categorii de consumatori, tipuri de preț)

lunar/anual

lunare/anuale

7.

Prețuri medii de revenire la consumatorul final
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Indicatorul

Art. 42. — DMPE va supraveghea și va analiza, după caz, și
alte elemente de maxim interes, cum ar fi:
a) structura achiziției de energie electrică (cantități și prețuri)
a furnizorilor care alimentează consumatori;
b) gradul de corelare dintre prețul mediu de revenire al
consumatorilor necasnici (în special al celor cu consum anual
mic) cu cel corespunzător pieței angro (prețul pieței angro se
consideră a fi prețul stabilit pe PZU sau pe piața contractelor
bilaterale + un tarif mediu de utilizare a rețelei de transport și
distribuție);

c) compararea prețurilor reglementate cu cele concurențiale
(tipuri de consum, categorii de consumatori);
d) evoluția prețurilor de vânzare la consumatori în alte țări
membre ale Uniunii Europene (tipuri de consum, categorii de
consumatori);
e) diversitatea produselor/serviciilor oferite de furnizori
consumatorilor (în special consumatorilor casnici);
f) diferența de preț al produselor comparabile oferite de
furnizori consumatorilor (în special celor casnici);
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g) evaluarea nivelului beneficiilor obținute de consumatori
prin schimbarea furnizorului, comparativ cu costurile înregistrate
de aceștia în cadrul procesului de schimbare;
h) impactul schimbărilor intervenite în reglementări asupra
pieței, cum ar fi: reguli de piață, tarifare, licențiere etc.;
i) impactul evenimentelor de tip privatizări, fuziuni,
reorganizări etc. asupra piețelor.

Art. 50. — Analiza calitativă a acestei categorii de clienți se
impune a se realiza în contextul deschiderii totale a pieței,
deoarece lipsa de experiență poate crea probleme deosebite
unor categorii de consumatori.

7.3. Indicatori de evaluare a comportamentului furnizorilor în
cadrul pieței

Art. 51. — Rezultatele activității de supraveghere fac obiectul
unor rapoarte, analize sau informări periodice întocmite de
DMPE din cadrul ANRE, care includ:
a) aprecieri cu privire la structura și performanțele pieței
supravegheate, bazate pe indicatorii precizați anterior;
b) identificarea cazurilor de funcționare inadecvată a pieței și
a cauzelor posibile care le-au provocat;
c) analiza cazurilor de comportament anormal, inadecvat sau
anticoncurențial al furnizorilor împreună cu acțiunile
întreprinse/informațiile culese în scopul analizării situației
semnalate, până la data întocmirii raportului (analizele se vor
realiza având în vedere și posibilele cauze datorate operatorilor
de rețea);
d) soluții posibile pentru remedierea abaterilor constatate;
e) analize pe probleme specifice pieței de energie electrică
într-un anumit context de funcționare a acesteia.
Art. 52. — Soluțiile menționate la paragraful precedent
includ, după caz:
a) propuneri de modificare a Codului comercial al PAM sau
a oricăror altor reglementări și proceduri în conexiune cu acesta;
b) propuneri privind atenționarea/sancționarea furnizorilor al
căror comportament a fost sesizat ca inadecvat.
Art. 53. — Rapoartele de monitorizare sunt aduse la
cunoștința conducerii ANRE, conform regulamentului intern de
organizare și funcționare și procedurilor operaționale specifice,
în vederea analizării și luării măsurilor care se impun.
Art. 54. — DMPE din cadrul ANRE întocmește lunar un
raport de supraveghere; de regulă, raportul întocmit în luna
curentă 1 se referă la rezultatele supravegherii corespunzătoare
lunii 1—2.
Art. 55. — Participanții la piețele de energie electrică sau
orice altă persoană fizică/juridică pot sesiza ANRE cu privire la
funcționarea PAM sau la comportamentul furnizorilor la piața
respectivă.
Art. 56. — DMPE din cadrul ANRE analizează pe baza
prezentei metodologii orice caz de comportament anormal/
inadecvat/anticoncurențial al unuia sau mai multor participanți
la piață:
a) sesizat de orice persoană fizică/juridică;
b) rezultat din activitatea proprie de supraveghere.
Art. 57. — Dacă din analiza efectuată conform prevederilor
paragrafului precedent se dovedește că unul sau mai mulți
furnizori nu au respectat prevederile Codului comercial al PAM
sau alte reguli și proceduri stabilite conform acestuia, în funcție
de gravitatea faptelor constatate, ANRE procedează astfel:
a) atenționează furnizorii respectivi să se supună regulilor,
să se comporte de o manieră concurențială și să îndepărteze
orice motive care împiedică aceasta;
b) aplică sancțiuni părților respective, conform prevederilor
legii;
c) suspendă licența de furnizare a furnizorului găsit vinovat.
Art. 58. — În cazul în care, pe baza rezultatelor analizei
efectuate conform prevederilor art. 55, ANRE are motive
întemeiate să considere încălcarea de către unul sau mai mulți
furnizori a unei prevederi legale cu privire la concurență și
transparență sau producerea unui abuz de poziție dominantă,
ANRE sesizează Consiliul Concurenței cu privire la aceasta.

CAPITOLUL VIII
Rezultatele supravegherii. Rapoarte și înregistrări

Art. 43. — Metodele utilizate în scopul identificării
comportamentului anticoncurențial pe PAM diferă pentru
segmentul de piață aferent consumatorilor necasnici mari și
foarte mari față de cel corespunzător consumatorilor necasnici
mici și casnici atât în ceea ce privește analizele cantitative (de
exemplu, nivelul prețurilor), cât și pentru analizele calitative (de
exemplu, caracteristicile contractuale).
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Art. 44. — Analizele de preț pentru acești consumatori sunt
dificil de realizat, deoarece majoritatea contractelor încheiate cu
furnizorii sunt specifice fiecărui consumator, fapt ce se
datorează, în principal, adaptării prețului la curba proprie de
consum a consumatorului în cauză. Totuși, se pot urmări în timp:
a) evoluția nivelului prețurilor, inclusiv reacția la diferitele
evenimente ce apar în piață, cum ar fi: deciziile de reglementare
sau modificări ale modelului de piață;
b) evoluția comparativă a prețurilor medii pentru diferite
categorii de consumatori;
c) compararea prețurilor din ofertele-tip publicate de furnizori
pentru aceleași categorii de consumatori.
Art. 45. — Acest segment de piață se caracterizează prin
disponibilitatea consumatorilor de a aloca resurse financiare
substanțiale în vederea procurării energiei electrice necesare,
astfel încât chiar la concentrări moderate ale pieței aceștia nu
pot deveni vulnerabili în raport cu furnizorii.
Art. 46. — Activitatea ANRE se concentrează pe
monitorizarea unor aspecte care ar putea semnala un posibil
comportament anticoncurențial sau inadecvat, cum ar fi:
a) calitatea serviciului oferit (caracteristici contractuale);
b) activitatea furnizorului pe parcursul perioadei de ofertare
a contractelor de furnizare (numărul de răspunsuri, timpul de
răspuns).
Art. 47. — Evaluarea acestor aspecte se poate realiza pe
baza unor chestionare adresate consumatorilor, efectuate la
inițiativa ANRE sau ca răspuns la solicitările și/sau reclamațiile
clienților.

ce

Segmentul de piață corespunzător consumatorilor necasnici
mari și foarte mari

Segmentul de piață corespunzător consumatorilor necasnici
mici și casnici

Ar. 48. — Analizele de preț sunt mai ușor de realizat din
cauza ponderii mari a contractelor standardizate care se încheie
pe acest segment de piață, precum și a faptului că prețurile
aferente acestor consumatori sunt publice sau chiar aprobate
de ANRE. Este recomandat ca analizele de preț să fie efectuate
cu valorile rezultate după extragerea tarifelor de transport și
distribuție ale rețelei.
Art. 49. — Aspectele principale pe care ANRE le va avea în
vedere pentru acest segment de piață sunt:
a) evoluția prețurilor în timp — modificările de preț și
modalitățile de plată agreate în diferite regiuni geografice;
b) beneficiile pe care le-ar obține consumatorii, așa cum ar fi
de așteptat într-o piață competitivă, la modificarea prețurilor
angro; timpul și magnitudinea reacției prețurilor consumatorilor
finali la creșterile sau la scăderile prețurilor angro;
c) compararea prețurilor consumatorilor existenți cu prețurile
oferite consumatorilor noi (prețuri pe două nivele).
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CAPITOLUL IX
Asigurarea transparenței

— numărul consumatorilor pe tip de consum și pe categorii
de consumatori;
— motivele creșterilor sau scăderilor semnificative ale
prețurilor de furnizare la anumite categorii de consumatori;
— alte rezultate ale aplicării prezentei metodologii sau ale
măsurilor care au fost luate în cazul constatării unor
comportamente anticoncurențiale din partea unor participanți la
piață.

Art. 59. — DMPE din cadrul ANRE publică rapoarte lunare
conform unor proceduri interne, cuprinzând sinteze cu privire la
rezultatele supravegherii, incluzând, după caz:
— evenimentele deosebite care au avut loc pe PAM în
perioada analizată;
— lista furnizorilor activi;
— gradul real de deschidere a pieței;
— valorile indicatorilor de concentrare a PAM;
— valorile indicatorilor de evaluare a performanțelor PAM:
(i) sursele de achiziție a energiei electrice tranzacționate
în vederea furnizării către consumatorii finali;
(ii) prețurile medii de achiziție;
(iii) structura energiei electrice vândute pe tip de consum
și pe categorii de consumatori;
(iv) prețurile medii de vânzare pe tip de consum și pe
categorii de consumatori;

CAPITOLUL X
Dispoziții finale

ANEXĂ
la metodologie
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fiz
i

ce

Art. 60. — Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii
atrage sancționarea furnizorilor conform prevederilor
reglementărilor în vigoare în domeniul energiei electrice.
Art. 61. — Prezenta metodologie se va revizui ori de câte ori
se va impune, ca urmare a experienței acumulate în domeniu.
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Denumirea fișierului/formularului

Denumirea machetei
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machetelor de culegere a datelor de la furnizori
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Furnizor concurențial Monit_piataFconcurentiali A1. Tranzacții angro
1. Tranz_conc
pe piața concurențială
2. Vanzari_retail
cu energie electrică
A2. Prețuri medii de
revenire pentru
categorii de
consumatori necasnici

Furnizor implicit

Monit_piataFimpliciti
1. Achizitie_regl
2. Tranz_conc
3. Vanzari_retail
4. Dezechilibre

A1. Achiziție energie
electrică pentru
consumatorii alimentați
în regim reglementat
A2. Tranzacții angro
pe piața concurențială
cu energie electrică
A3. Prețuri medii de
revenire pentru
categorii de consumatori
necasnici alimentați în
regim concurențial
A4. Rezultate din
decontarea
dezechilibrelor

Conținutul minim obligatoriu
de raportare

Elaboratorul

Date referitoare
DPE/DMPE/
la fiecare tranzacție
Serviciul monitorizare
cu energie încheiată
piața cu amănuntul
de operatorul economic
raportor pe piața angro
(tipul contractului,
caracteristicile
contractului, denumirea
partenerului contractual,
cantitatea
tranzacționată, prețul
mediu, valoarea
serviciilor aferente etc.).
Vânzările de energie
pe PAM concurențială
pe fiecare categorie de
consumatori (număr de
consumatori, consum,
preț mediu, costuri
servicii, număr de
consumatori care au
schimbat furnizorul
în perioada de raportare
etc.)
Date referitoare la
DPE/DMPE/
fiecare tranzacție
Serviciul monitorizare
cu energie încheiată
piața cu amănuntul
de operatorul economic
raportor pe piața angro
în vederea alimentării
consumatorilor în regim
reglementat și
concurențial (tipul
contractului,
caracteristicile
contractului, denumirea
partenerului contractual,
cantitatea
tranzacționată, prețul
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Operatorul economic

Denumirea fișierului/formularului

Conținutul minim obligatoriu
de raportare

Denumirea machetei

Elaboratorul

a
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mediu, valoarea
serviciilor aferente etc.).
Vânzările de energie
pe PAM concurențială
pe fiecare categorie de
consumatori (număr de
consumatori, consum,
preț mediu, costuri
servicii, număr de
consumatori care au
schimbat furnizorul în
perioada de raportare etc.).
Veniturile și cheltuielile
din dezechilibrele
repartizate de către
partea responsabilă
cu echilibrarea, alocate
pentru activitatea
reglementată și pentru
cea concurențială
(cantitate, preț mediu,
valori) și valoarea
rezultată din
redistribuirea
veniturilor/costurilor
suplimentare provenite
din echilibrarea
sistemului.

Rezult_contFimpliciti

Date privind rezultatele
contabile obținute

Furnizor implicit

F4.T8 Vanzare_tarif_tens Vânzările pe niveluri
RON_modificat 1)
de tensiune la
consumatorii alimentați
în regim reglementat

Furnizor
implicit/Furnizor
concurențial

Anexa 1 — Consumatori
de energie electrica altii
decât consumatorii
casnici si cei asimilati
consumatorilor casnici.xls2)

Prețuri medii de
revenire la consumatorii
de energie electrică,
alții decât consumatorii
casnici și cei asimilați
consumatorilor casnici

Date referitoare
la vânzările de energie
pe PAM (număr
de consumatori,
consum, preț mediu
și costuri servicii
pe categorii de
consumatori etc.)

DPTE/DPPFE/
Serviciul tarife
la consumatorii captivi

Furnizor
implicit/Furnizor
concurențial

Anexa 2 — Consumatori
casnici si cei asimilati
consumatorilor casnici 2)

Prețuri medii de
revenire pentru
categorii de
consumatori casnici
și asimilați
consumatorilor casnici

Date referitoare
la vânzările de energie
pe PAM (număr
de consumatori,
consum, preț mediu
și costuri servicii pe
categorii de
consumatori etc.)

DPTE/DPPFE/
Serviciul tarife
la consumatorii captivi
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Furnizor implicit

Date referitoare
la veniturile
și cheltuielile
totale/aferente
activităților din sectorul
energiei electrice

DPE/DMPE/
Serviciul monitorizare
piața cu amănuntul

Date referitoare
DPTE/DPPFE/
la vânzările de energie Serviciul tarife la
electrică (cantitate, preț consumatorii captivi
mediu pe tip de tarif
și nivel de tensiune)
ale unui furnizor implicit
către consumatorii
alimentați în regim
reglementat

1)

Macheta face obiectul Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii alimentați în regim reglementat.
Machetele fac obiectul propunerii de procedură pentru raportarea datelor privind consumatorii de energie electrică, în conformitate cu Directiva
Consiliului 90/377/CEE.
2)
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— Prețuri pentru anul 2008 —
Denumirea publicației

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonament
anual (lei)

Suport fizic
Abonament
trimestrial (lei)

Abonament
lunar (lei)

1.670
285
1.500
2.250
430
1.720
1.600
540
450
750
70
120

428
—
375
562
107
430
400
135
112
187
17
—

150
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Monitorul Oficial, Partea I, în limba română
Monitorul Oficial, Partea I, în limba română, numere bis*
Monitorul Oficial, Partea I, în limba maghiară
Monitorul Oficial, Partea a II-a
Monitorul Oficial, Partea a III-a
Monitorul Oficial, Partea a IV-a
Monitorul Oficial, Partea a VI-a
Monitorul Oficial, Partea a VII-a
Colecția Legislația României
Colecția de hotărâri ale Guvernului și alte acte normative
Breviar legislativ
Repertoriul actelor normative apărute în Partea I

Suport electronic
Abonament
Abonament
anual (lei)
lunar (lei)

960

90

420
720
240
1.080
900
240
—
—
40
—

40
65
25
100
85
25
—
—
—
—

* Cu excepția numerelor bis de interes restrâns, disponibile prin comandă.
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Prețurile includ TVA 9%.
Abonamente la publicațiile oficiale și comenzi către „Monitorul Oficial” R.A. se pot efectua prin următoarele societăți
de distribuție:
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 INFO EUROTRADING — S.A.

pe

 INTERPRESS SPORT — S.R.L.

ite

a

 MEDIA PRESS ABONAMENTE — S.R.L.

tu

 M.T. PRESS IMPEX — S.R.L.
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 PRESS EXPRES — S.R.L.

rm

ăr

 ZIRKON MEDIA — S.R.L.

in

fo

 ART ADVERTISING — S.R.L.

us

iv

 CALLIOPE — S.R.L.

ex

cl

 DIFSTARPRESS — S.R.L.

at

 CURIER PRESS — S.A.

D

es

tin

 MIMPEX — S.R.L.
 ROESTA — S.R.L.

— prin oficiile sale poștale
— București, Str. Lirei nr. 11, parter, ap. 1,
(telefon/fax: 411.91.79; 411.54.08)
— București, Splaiul Independenței nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
— București, Piața Presei Libere nr. 1, corp B, et. 2, camerele 256—259, OP 33
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
— București, str. Izvor nr. 78, et. 2
(telefon: 311.97.84, fax: 311.97.85)
— București, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16; 255.48.17)
— Otopeni, str. Flori de Câmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
— București, str. Pictor Dimitrie Hârlescu nr. 6, sector 2
(telefon: 255.18.00, fax: 255.18.66; 255.19.18)
— Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(fax: 0250/73.54.75, telefon: 0350.40.59.87; 0350.40.59.88)
— Ploiești, str. Elena Doamna nr. 62—64
(telefon/fax: 0244/51.40.52; 0244/51.48.01)
— Slobozia, bd. Matei Basarab, bl. I60, sc. A, ap. 15
(telefon/fax: 0243/23.23.68)
— Brașov, str. Traian Grozăvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96; 0268/47.56.68)
— Hunedoara, str. Ion Creangă nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
— Curtea de Argeș, str. Valea Iașului, bl. P10, sc. B, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
— Galați, Str. Domnească nr. 68
(telefon: 0236/46.06.20, fax: 0236/46.08.75)
— Alba Iulia, str. Traian nr. 26
(telefon: 0258/81.16.31, fax: 0258/81.28.43)
— București, Piața Presei Libere nr. 1 (OP 33 — CP 24)
(telefon/fax: 0318.06.20.33)
— Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 5
(telefon: 0241/58.21.20, fax: 0241/61.95.24)
— Călărași, Str. Progresul nr. 21, bl. B1, sc. B, ap. 5
(telefon/fax: 0242/31.89.29)

or

 COMPANIA NAȚIONALĂ „POȘTA ROMÂNĂ“ — S.A.
 ACTA LEGIS — S.R.L.

 VIAȚA LIBERĂ — S.A.
 UNITATEA — S.R.L.
 MANPRES DISTRIBUTION — S.R.L.
 CUGET LIBER — S.A.
 SIMPEX LOGISTIC — S.R.L.
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