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Nr. DJ-06/592-2193 din  30 noiembrie 2020 
La nr. 18-23-9644 din 22.10.2020 
 

Domnului Anatol USATÎI, 
Ministrul Economiei și Infrastructurii 

 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Plenul Consiliului Concurenței, în cadrul ședinței din 27 noiembrie 2020, a 

examinat, în temeiul prevederilor art. 39 lit. c) și art. 41 alin. (1) lit. d) al Legii 
concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, proiectul de hotărâre a Guvernului pentru 
modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 885/2017 cu privire la 
desemnarea furnizorului central de energie electrică, ce vizează desemnarea S.C. 
„Energocom” S.A., pe o perioadă nedeterminată în calitate de furnizor central de 
energie electrică (număr unic 844/MEI/2020) și, în limitele competenței sale, 
comunică următoarele.  

Prin Hotărârea de Guvern nr. 885/2017 cu privire la desemnarea furnizorului 
central de energie electrică, Guvernul a desemnat direct S.C. „Energocom” S.A. în 
calitate de furnizor central de energie electrică, în perioada 01 aprilie 2018 - 01 
ianuarie 2021, să procure de la producător energie electrică regenerabilă, precum și 
energia electrică produsă în mod tradițional de centralele electrice de termoficare 
urbane și să o furnizeze pe piață. 

În acest context, activitatea S.C. „Energocom” S.A. ține de procurarea și 
revânzarea energiei electrice la prețuri reglementate, calculată conform 
Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a prețurilor reglementate pentru 
energia electrică livrată de furnizorul central de energie electrică, aprobată prin 
Hotărârea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 483/2017, și 
la prețuri nereglementate, stabilite în condiții negociabile importând în acest sens 
energie electrică în Republica Moldova. Menționăm că, în ambele cazuri se aplică 
o marjă comercială pentru acoperirea cheltuielilor suportate de către S.C. 
„Energocom” S.A. 

Astfel, S.C. „Energocom” S.A., întreprindere cu capital social integral de 
stat, fiind investit cu dreptul exclusiv să intermedieze livrările angro de energie 
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electrică, deține poziție dominantă pe piața procurării și revânzării angro a energiei 
electrice, în temeiul art. 10 alin. (5) din Legea concurenței nr. 183/2012. 

În acest sens, S.C. „Energocom” S.A. îi revine responsabilitatea specială de 
a acționa pe piață procurării (din amonte) angro și piața revânzării (din aval) angro 
a energiei electrice conform regulilor concurenței. 

Respectiv, ținând cont că prin acordarea dreptului exclusiv nelimitat în timp 
se afectează capacitatea altor întreprinderi de a desfășura o astfel de activitate în 
Republica Moldova și se instituie o barieră în calea intrării pe piața procurării 
angro și piața revânzării angro a energiei electrice a noilor întreprinderi, Consiliul 
Concurenței semnalează îngrijorarea concurențială privind desemnarea directă a 
S.C. „Energocom” S.A. drept furnizor central de energie electrică, pe o perioadă 
nedeterminată, și fără stabilirea unor indicatori de performanță, având în vedere 
că acest fapt este contrar obiectivului general urmărit de a deschide piețele către 
concurență și a limita drepturile exclusive instituite pentru întreprinderile cu capital 
de stat și privat. 
 
 

Cu respect, 
 

Marcel RĂDUCAN 
Președinte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


