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Către:   Autoritatea de Supraveghere Financiară din Romania (ASF) 

Bursa de Valori București (BVB) 

   Bursa de Valori Londra (LSE)  

Raport curent conform Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi 

operaţiuni de piaţă, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital din România, 

Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM şi Codului Bursei de Valori Bucureşti 

Data Raportului: 05 ianuarie 2018 

Denumirea entității emitente: Societatea Energetică Electrica S.A   

Sediul Social: Str. Grigore Alexandrescu, Nr. 9, Sectorul 1, București, Romania 

Număr de telefon/fax: 004-021-2085999/ 004-021-2085998 

Codul unic de înregistrare fiscală: RO 13267221 

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7425/2000 

Capital social subscris și vărsat: 3.459.399.290 RON  

Piața reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori 

București (BVB) şi Bursa de Valori Londra (LSE)  

 

Evenimente importante de raportat:  

Deliberarea Consiliului Concurentei 

La data de 04.01.2018, SOCIETĂȚII ENERGETICE ELECTRICA SA ("Electrica") i-a fost 

comunicată deliberarea Plenului Consiliului Concurenței în investigația declanșată în baza 

Ordinului nr. 577/23.09.2015 al Președintelui Consiliului Concurenței, extinsă în ceea ce 

privește Electrica în data de 28.08.2017, prin care a fost  constatată încălcarea prevederilor 

art. 5 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996 și ale art. 101 alin. (1) din TFUE de către 

mai multe societăți care au comercializat contoare și echipamente conexe de măsurare a 

energiei electrice din România în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare 

în perioada 27 noiembrie 2008 – 30 septembrie 2015 și de către Electrica, în calitate de 

facilitator, în perioada 24 noiembrie 2010 – 30 septembrie 2015. 

Sancţiunea aplicată Electrica constă într-o amendă în cuantum de 10.800.984,04 lei, 

reprezentând 2,98% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar 2016. La stabilirea 

cuantumului amenzii s-a ţinut cont de faptul (i) că Societatea Energetică Electrica SA a 

colaborat în mod efectiv și deplin cu Consiliul Concurenței pe parcursul procedurii de 

investigație, în afara domeniului de aplicare a politicii de clemență și dincolo de obligația 

legală de a coopera si (ii) că  pentru prima dată se reține calitatea de facilitator în sarcina unei 

întreprinderi care organizează proceduri de achiziție publică. 



 

 

 

Electrica aduce la cunoștința investitorilor și a tuturor celorlalte persoane interesate că în 

săvârşirea faptelor reţinute de către Consiliul Concurenţei nu au fost implicate persoane care 

aveau putere de reprezentare a societăţii şi nici nu au acţionat în temeiul unui mandat acordat 

de societate, sens în care compania a derulat anchete interne, iar în urma acestor demersuri 

interne, va proceda la adoptarea măsurilor legale care se impun. 

Electrica a aplicat și continuă să aplice o politică de toleranță zero față de orice încălcări ale 

legilor în vigoare, inclusiv ale legislației concurenței. În acest sens, Electrica a promovat în 

mod constant atât în regulamentele și procedurile interne cât și în relația cu partenerii de 

afaceri, cu titlu de principiu, respectarea normelor de concurență, protejarea concurenței 

loiale și corectitudinii în afaceri.  

În contextul în care Electrica a colaborat deplin, dincolo de obligația legală de a coopera, cu 

Consiliul Concurenței pe parcursul acestei investigații în scopul identificării 

comportamentelor de natură a afecta societatea, și având în vedere faptul ca Electrica nu este 

producător de contoare electrice, consideram că nu se poate reţine faptul că societatea a 

participat la vreo înţelegere de împărțire a pieței comercializării contoarelor și 

echipamentelor conexe de măsurare a energiei electrice din România, și în acest sens 

înțelegem să contestăm în instanța decizia Consiliului Concurenței. 
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