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Rolul concurenţei şi cadrul de reglementare

 obiectivele politicii de concurenţă;

 rolul CC în aplicarea legii (prevenţie / sancţionare);

 principalele practici anticoncurenţiale: 

- înţelegerile anticoncurenţiale/practicile concertate, la nivel 
orizontal (e.g. carteluri)/vertical (e.g. impunerea unui preţ 
minim de revânzare); 

- decizii ale asociaţiilor de întreprinderi; 

- abuzul de poziţie dominantă;

 identificarea şi evaluarea riscurilor de implicare în practici 
anticoncurenţiale presupune analiza vulnerabilităţilor şi 
ameninţărilor care privesc întreprinderile.



Conformarea cu legislaţia concurenţei

 SUBIECŢI: angajaţii întreprinderii (nu doar persoane cu funcţii de
conducere) şi orice alte persoane însărcinate cu reprezentarea
intereselor sale; asociațiile de întreprinderi și organele de conducere
ale acestora

 PRINCIPIUL: proactivitatea (strategii voluntare ale întreprinderilor);

 programul de conformare va avea la bază o analiză de risc construită
pe “specificul întreprinderii/asociației”.

N.B.: Nu există un set universal de criterii şi nu se impune un model 
limitativ. 



Initiative ale Consiliului Concurentei
destinate preventiei

• Ghidul privind conformarea întreprinderilor cu regulile de 
concurență 

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket1
3/id13010/ghid_privind_conformarea_cu_regulile_de_concurenta
_decembrie.pdf

• Ghidul privind conformarea asociațiilor de întreprinderi 
cu regulile de concurență (draft)

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket1
5/id15473/ghid-proiect_final_consultare_publica.pdf

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13010/ghid_privind_conformarea_cu_regulile_de_concurenta_decembrie.pdf
http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket15/id15473/ghid-proiect_final_consultare_publica.pdf


Obiectul Ghidurilor

 în decursul timpului, CC a sistematizat o gamă variată a
programelor de conformare pe care întreprinderile/asociațiile
de întreprinderi le-au prezentat în cadrul investigaţiilor;

 au fost corelate bunele practici din cazurile CC cu doctrina de
specialitate în scopul de a constitui baza pentru crearea şi
implementarea unor programe eficiente de conformare;

 se adresează tuturor întreprinderilor: corporaţii
multinaţionale sau întreprinderi mici ori mijlocii, pentru a
conştientiza beneficiile conformării şi riscurile încălcării legislaţiei
concurenţei, respectiv asociațiilor de întreprinderi



Elementele unui program eficient de 
conformare

Materiale / 
sesiuni

informative

Proceduri
operaţionale

Adaptare la 
specificul 

întreprinderii

 poziţia clară a managementului
companiei în sensul respectării
normelor de concurenţă;

 desemnarea responsabilului/lor
cu programul de conformare;

 informarea eficientă (manual) şi
instruirea adecvată privind
conformarea şi procedurile de
urmat;

 evaluarea / controlul respectării
normelor de concurenţă şi
intervenţie (unde se impune);

 reevaluarea planului de
conformare.

! fiecare element va fi documentat de 
întreprindere prin intermediul 
evidenţelor interne.



Costurile neconformării cu legislaţia 
concurenţei
Pentru întreprinderi/asociații de întreprinderi

 amendă contravenţională;

 măsuri corective comportamentale şi / sau structurale;

 acțiunile în despăgubire;

 nulitatea de drept a actelor juridice;

 publicitatea negativă;

Pentru persoane fizice:

 răspundere disciplinară; 

 atragerea răspunderii penale. 



Eficienţa programelor de conformare

 beneficii: evitarea încălcării legii, reducerea sancţiunii (până la 
10%), depistarea încălcărilor savârşite de alte întreprinderi;

 detectarea de către întreprindere, ca urmare a utilizării 
planului de conformare, a unui comportament anticoncurenţial 
în care a fost angajată constituie premisă pentru a accesa 
instrumentele clemenţei / recunoaşterii săvârşirii faptei.
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