
 

 
 

CONSILIUL CONCURENŢEI SUPUNE DEZBATERII PUBLICE ANGAJAMENTELE 
FORMULATE DE SC CEZ DISTRIBUŢIE SA 

Consiliul Concurenţei supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de SC CEZ 

Distribuţie SA în cadrul investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă al acestei 

companii pe piaţa distribuţiei de energie electrică.  

Investigaţia a fost declanşată în 2011 ca urmare a plângerii depuse de SC Electrica Muntenia Nord 

SA, în calitatea sa de furnizor de energie electrică pentru consumatorul eligibil SC Eurospaţial SRL. 

Autoritatea de concurenţă a analizat comportamentul SC CEZ Distribuţie SA în relaţia cu clienţii săi 

noncasnici, atât în ceea ce priveşte activitatea de distribuţie, cât şi relaţia contractuală.  

“Pe parcursul acestei investigaţii ne-am exprimat îngrijorările referitoare la restricţionarea 

accesului furnizorilor la reţea şi la lipsa de transparenţă faţă de consumator. Ne-am consultat şi 

cu ANRE pentru a ne asigura că angajamentele propuse de CEZ sunt în concordanţă cu cadrul de 

reglementare in domeniul energiei. Aceste angajamente reprezintă un pas important în 

adoptarea unor norme care, pe de-o parte să protejeze consumatorii de practicile abuzive, iar pe 

de altă parte să ofere companiilor posibilitatea recuperării unor eventuale creanţe” a declarat 

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.  

Prin propunerea de angajamete, CEZ doreşte să elimie îngrijorările de natură concurenţială ce au 

condus la declanşarea investigaţiei. 

După analiza observaţiilor formulate de către terţi, Consiliul Concurenţei poate solicita modificarea 

propunerilor şi poate decide acceptarea sau respingerea angajamentelor. 

În cazul în care angajamentele sunt acceptate, vor fi monitorizate pe o perioadă stabilită prin 

decizie a Consiliului Concurenţei, verificarea îndeplinirii acestora fiind realizată de autoritatea de 

concurenţă sau de către un mandatar desemnat în acest sens. 

În cazul neîndeplinirii angajamentelor, compania poate fi sancţionată cu amendă de până la 10% 

din cifra de afaceri. Pe parcursul procedurii Consiliul Concurenţei poate redeschide la cerere sau 

din oficiu investigaţia, dacă se constată anumite nereguli. 



Angajamentele reprezintă o procedură utilizată la nivel European, la care se recurge în anumite 

situaţii atât pentru a stopa o practică anticoncurenţială, cât şi pentru a preveni apariţia unor 

practici similare şi reprezintă o soluţie mai rapidă şi eficace pentru (re)instaurarea concurenţei pe 

piaţă. 

Conţinutul angajamentelor formulate de SC CEZ Distribuţie SA în cadul investigaţiei sunt publicate 

pe pagina de Internet a autorităţii de concurenţă, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro/. 

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de acţiunile întreprinderii 

investigate să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de către SC CEZ Distribuţie SA 

până la data de 25 iulie 2014, prin fax la nr. 021.405.45.08, prin e-mail la adresa 

industrie@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa Consiliul Concurenţei, Piaţa Presei 

Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 013701. 
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