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Cuvânt-înainte

De Joaquín Almunia 
vicepreședinte al Comisiei 
Europene și comisar pentru 
concurenţă

Uniunea Europeană este o economie de piaţă 
deschisă, bazată pe principiile liberei concu-
renţe; ea se bazează, într-o mare măsură, pe 
mecanismele pieţei și pe jocul cererii și ofertei. 

Concurenţa maximizează stimulentele pentru 
inovare, pentru angajarea în noi activităţi pro-
miţătoare, pentru asigurarea unor servicii mai 
bune și a unei oferte mai generoase la preţuri 
mai mici. Aspiraţia continuă spre eficienţă și 
perfecţionare nu este doar un rezultat al pro-
cesului concurenţial, ci este chiar procesul con-
curenţial în sine. În cazul întreprinderilor – mici, 

mijlocii sau mari – care pun accentul pe maximizarea eficienţei mai degrabă decât pe o supra-
vieţuire bazată pe alte mijloace (ilegale), competitivitatea lor va crește indiferent dacă operează 
pe piaţa internă, pe piaţa europeană sau pe cea mondială.

Dacă privim concurenţa ca fiind un concurs deschis, de ce trebuie să existe reguli stricte? Tocmai 
pentru că procesul concurenţial trebuie protejat. Dacă nu ar exista norme, jocul necontrolat al pieţei 
ar putea conduce în cele din urmă la denaturarea sau chiar la eliminarea concurenţei. Prin urmare, 
este necesar să existe o serie de legi care să prevină concentrările de întreprinderi sau folosirea 
excesivă a puterii de piaţă, iar acestea trebuie să fie respectate în beneficiul consumatorilor.

UE și statele sale membre dispun de asemenea norme. Acestea se aplică deopotrivă întreprinde-
rilor mari și mici care vând unor consumatori sau unor clienţi intermediari (persoane juridice). De 
asemenea, ele se aplică și cumpărătorilor, de exemplu în cazul unei concentrări ce are ca scop 
exploatarea puterii de piaţă comune. 

Timpul înseamnă bani, aţi putea spune pe bună dreptate – și, cu siguranţă, așa este. Dar pune- 
ţi-vă următoarele întrebări: 

 ■ Conduc o companie care face afaceri în UE? 

 ■ Lucrez într-o companie care face afaceri în UE?



Dacă răspunsul la oricare dintre aceste întrebări este da, această broșură este direct relevantă 
pentru activitatea dumneavoastră de zi cu zi.

Deși există multe obstacole în calea unei concurenţe nedenaturate în cadrul UE, întreprinderile 
(sau „operatorii economici” în jargon juridic) sunt actori-cheie în efortul de a asigura o concurenţă 
eficientă reală la nivelul întregii UE. Acest lucru este valabil atât pentru întreprinderile mai mari 
care operează la scară europeană sau mondială, cât și pentru întreprinderile mici și mijlocii care 
își desfășoară activitatea în câteva state membre sau în interiorul graniţelor naţionale. 

Scopul acestei broșuri este acela de a ajuta întreprinderile să se ferească de probleme și să 
asigure respectarea normelor UE în materie de concurenţă; ea sintetizează regulile de bază pe 
care trebuie să le respecte întreprinderile, inclusiv pericolele ce rezultă din ignorarea legii, și 
stabilește măsuri practice care pot fi luate pentru a asigura respectarea acestor norme. Sper că 
această broșură va veni în ajutorul tuturor întreprinderilor și în special al întreprinderilor mici și 
mijlocii, pentru ca acestea să înţeleagă mai bine care este miza pusă în joc și cum pot preveni 
încălcările cauzate de angajaţii lor.

Puteţi considera această broșură drept un ghid de siguranţă rutieră înainte de perioada de vacanţă. 
Se știe că regulile de circulaţie sunt concepute în interesul dumneavoastră și sunteţi conștienţi 
de riscurile la care vă expuneţi pe dumneavoastră și pe ceilalţi participanţi la trafic dacă circulaţi 
cu o viteză prea mare sau dacă nu respectaţi culoarea semaforului. Cu toate acestea, tentaţia 
de a ignora limitele de viteză sau alte semne de circulaţie este prezentă mereu. Această scurtă 
broșură poate fi considerată un fel de cod specific autostrăzii concurenţei, care vă va ajuta să 
respectaţi normele aplicabile.

Vă urez succes în afaceri! Conduceţi cu atenţie!
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1. Respectarea normelor în materie 
de concurenţă în Europa: 
responsabilitatea la nivel de companie

Normele UE în materie de concurenţă se referă 
la toţi cei care își desfășoară activitatea econo-
mică în UE, întrucât acestea se aplică în mod 
direct tuturor întreprinderilor active în cadrul UE. 
Aceasta înseamnă că este vorba nu numai des-
pre directorii de întreprinderi, care sunt nevoiţi să 
ia decizii în interesul propriilor afaceri, ci și des-
pre angajaţi, care au nevoie de îndrumare privind 
modul de punere în aplicare a acestor decizii. 
Firmele al căror comportament pe piaţă nu res-
pectă normele UE în materie de concurenţă riscă 
amenzi mari și alte consecinţe negative.

Deși, în conformitate cu normele UE în materie 
de concurenţă, nu pot fi sancţionate persoane la 
nivel individual, carierele și locurile lor de muncă 
pot fi afectate negativ de alegerile greșite pe 
care le fac și poate fi ameninţată însăși exis-
tenţa unei întreprinderi. În unele state membre, 
comportamentul anticoncurenţial poate duce la 
sancţionarea persoanelor implicate (inclusiv cu 
aplicarea pedepsei cu închisoarea), eventual în 
paralel cu amenzile impuse întreprinderilor.

1.1 Obligaţia generală 
de a se conforma 
Responsabilitatea fundamentală a respec-
tării legii, la fel ca în orice alt domeniu, revine 
celor care fac obiectul acesteia. Normele UE în 
materie de concurenţă aplicabile întreprinderi-
lor sunt o realitate a vieţii de afaceri de zi cu 
zi, de care trebuie să se ţină seama, pentru că 
necunoașterea legii nu va proteja întreprinderile 
de consecinţele ce rezultă din încălcarea acesteia.

Deși este clar că întreprinderile au obligaţia 
de a respecta normele, acestea beneficiază de 
o mare libertate în a decide modul în care o vor 

face. Este un lucru firesc, având în vedere că 
dimensiunea întreprinderilor, resursele de care 
dispun pentru a solicita asistenţă, domeniul lor 
de activitate și expunerea la riscul de a fi impli-
cate în încălcări ale normelor UE în materie 
de concurenţă variază considerabil. Este de la 
sine înţeles faptul că o cunoaștere a normelor 
este întotdeauna o condiţie prealabilă pentru 
respectarea efectivă a acestora.

1.2 Beneficiile conformităţii

Un motiv important pentru care o companie tre-
buie să se conformeze normelor în materie de 
concurenţă, în afară de imaginea de companie 
etică pe care o proiectează, este costul poten-
ţial ridicat al nerespectării acestor norme. Dar 
respectarea legii poate – și chiar ar trebui – să 
fie abordată și în mod pozitiv.

O strategie activă și care susţine respectarea 
legii și a eticii în afaceri poate îmbunătăţi cu 
siguranţă reputaţia unei întreprinderi și atractivi-
tatea sa în scopuri de promovare și de recrutare, 
aproximativ în același mod în care ar face-o lua-
rea unor măsuri explicite de protejare a mediului 
înconjurător sau a familiei. O astfel de strategie 
poate ajuta la creșterea gradului de satisfacţie 
profesională a personalului și poate contribui la 
dezvoltarea unui sentiment constructiv de apar-
tenenţă, chiar de mândrie, în cadrul companiei. 
De asemenea, un personal conștient de ceea ce 
constituie un comportament ilegal va fi mult mai 
atent la greșelile comise de către concurenţi sau 
de către alţi parteneri de afaceri.

Întreprinderea dumneavoastră poate face mai 
mult pentru a asigura menţinerea unui mediu 
de afaceri echitabil în ceea ce privește con-
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curenţa, aducând eventualele abateri în aten-
ţia autorităţilor competente. În primul rând, 
întreprinderea poate să informeze Comisia1 
sau autoritatea naţională de concurenţă2 cu 
privire la orice suspiciune de încălcare a legii 
despre care are cunoștinţă. În al doilea rând, 
întreprinderea poate să solicite imunitate și/
sau reducerea amenzilor în cazul în care a fost 
implicată ea însăși într-o încălcare a legii. În 
sfârșit, întreprinderea poate să depună o plân-
gere în cazul în care este victima unei încălcări 
comise de către alte întreprinderi3.

1.3 Eficacitatea: unica 
referinţă a succesului
Orice efort depus de o companie pentru a asi-
gura respectarea normelor UE în materie de 

concurenţă este lăudabil. Dar ceea ce con-
tează în ultimă instanţă este ca normele să 
fie cu adevărat respectate. Atunci când adoptă 
măsuri concrete pentru a asigura conformita-
tea, întreprinderile trebuie să ţină seama de 
faptul că eforturile lor vor fi evaluate pe baza 
rezultatelor, cu alte cuvinte că vor fi judecate 
în funcţie de succesul înregistrat în evitarea 
încălcărilor. Un angajament abstract sau for-
mal, rămas doar la stadiul de intenţie, nu va 
duce nicăieri. Orice program de conformitate 
credibil trebuie să se bazeze pe angajamentul 
ferm al conducerii și să fie susţinut de o cultură 
a conformităţii „de sus în jos”.

2. Costurile nerespectării legii pentru 
o întreprindere

2.1 Amenzi pentru 
întreprinderi
Amenzile pe care Comisia Europeană le impune 
întreprinderilor care încalcă normele UE în 
materie de concurenţă pot fi substanţiale, ajun-
gând până la 10  % din cifra de afaceri globală 
anuală a unei întreprinderi. Trebuie menţionat 
faptul că amenzile pot fi impuse chiar și în 
cazul în care intenţia de a comite o ilegalitate 
nu a fost efectiv pusă în aplicare. 

De exemplu, membrii unui cartel despre care se 
constată că au încheiat acorduri privind fixarea 
preţurilor vor suporta amenzi mari, indiferent 

dacă nivelul preţurilor a crescut sau nu a cres-
cut conform intenţiei.

Cu câţiva ani în urmă, Comisia și-a formulat 
politica privind amenzile în scris4, cu scopul 
de a asigura un grad maxim de conștientizare 
de către întreprinderi a riscurilor financiare la 
care se expun dacă nu respectă normele UE în 
materie de concurenţă.

Riscul adoptării unui comportament anticoncu-
renţial este, astfel, considerabil pentru o com-
panie, după cum reiese în special din numărul 
de decizii anticartel luate în ultimii ani, în baza 
cărora au fost aplicate amenzi substanţiale.
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Cartelurile
În ciuda luptei hotărâte a Comisiei și a autorităţilor naţionale de concurenţă împotriva 
cartelurilor, acestea apar în continuare în multe sectoare, de la industriile de bază la pieţele 
de servicii, și în aceste încălcări sunt implicate întreprinderi de toate dimensiunile, de la mari 
grupuri multinaţionale la mici întreprinderi. 
În cele mai multe dintre cazurile investigate, comportamentul ilegal a fost încurajat și, 
de multe ori, persoane cu un nivel înalt de responsabilitate au comis fapte ilegale. Acest 
lucru arată că, în anumite cercuri, încălcarea normelor de bază ale economiei de piaţă este 
considerată în continuare un mod raţional de a face afaceri și de a-și maximiza veniturile.
În ultimii ani și în special după 2001, Comisia a crescut frecvenţa cu care se iau decizii de 
interzicere și de amendare a cartelurilor, aplicând amenzi în valoare totală de câteva miliarde 
de euro. Cele mai multe dintre aceste decizii au fost menţinute la recurs.

Cartelul mutărilor internaţionale 
În 2008, Comisia a aplicat amenzi mai multor întreprinderi din sectorul serviciilor de mutări 
internaţionale, în valoare totală de peste 31 de milioane EUR, pentru motivul că s-au asociat 
în vederea constituirii unui cartel în Belgia. 
Între 1984 și 2003, membrii acestui cartel au încheiat acorduri de fixare a preţurilor, și-au 
împărţit piaţa și au manipulat procedurile de depunere a ofertelor, în special prin emiterea 
unor devize false (numite „devize de complezenţă”) pentru clienţi și printr-un sistem de 
compensare pentru ofertele respinse.
Comisia a demarat investigaţia din proprie iniţiativă, cu inspecţii inopinate care s-au dovedit 
de un real succes, inspectorii reușind să strângă un număr impresionant de probe cu privire 
la activitatea cartelului.
Unei întreprinderi i s-a acordat o reducere de 50 % din cuantumul amenzii în temeiul 
Comunicării Comisiei privind clemenţa, pentru motivul că a furnizat Comisiei probe cu 
o valoare adăugată semnificativă.

Cartelul aţei de cusut industriale
În 2005, Comisia a amendat o serie de producători de aţă de cusut din Germania, Belgia, 
Ţările de Jos, Franţa, Elveţia și Regatul Unit cu peste 43 de milioane EUR pentru participarea 
lor la diferite carteluri. 
Aţa de cusut industrială este utilizată într-o gamă largă de sectoare industriale pentru a coase 
sau a broda diverse produse, precum haine, mobilier casnic, scaune și centuri de siguranţă 
pentru autovehicule, produse din piele, saltele, încălţăminte și frânghii.
Între 1990 și 2001, aceste întreprinderi au luat parte la reuniuni periodice și au avut contacte 
bilaterale pentru a conveni asupra creșterilor de preţuri și/sau a preţurilor-ţintă, pentru a face 
schimb de informaţii sensibile privind listele de preţuri sau tarifele percepute diverșilor clienţi, 
pentru a evita oferirea unor preţuri inferioare celor practicate de furnizorul tradiţional și 
pentru a-și împărţi clienţii.
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De asemenea, autorităţile naţionale de concu-
renţă au vizat tipuri similare de comportament 
coluziv în sectoare precum cel al utilajelor pen-
tru prăjirea boabelor de cafea, sectorul produ-
selor de baie și de îngrijire personală, sectorul 
lentilelor de contact și cel al făinii.

Comportamentul abuziv adoptat de întreprin-
derile dominante reprezintă, de asemenea, 
o sursă importantă – tot mai importantă, de 
altfel – de preocupare pentru Comisie. Acest 
lucru a condus, în ultimii ani, la o serie de decizii 
prin care s-au aplicat amenzi în sectorul TIC 
și pe pieţele recent liberalizate sau parţial 
liberalizate, precum sectoarele energetic, de 
telecomunicaţii și poștal. Cu toate acestea, și 
alte sectoare sunt expuse practicilor abuzive 
ale întreprinderilor dominante.

2.2 Sancţiuni aplicate 
persoanelor fizice
În plus faţă de amenzile aplicate întreprinde-
rilor, o serie de state membre prevăd sancţiuni 
pentru persoanele fizice (de exemplu, amenzi, 
destituire din funcţii de conducere). Legislaţia 
unor ţări permite chiar și sancţiuni privative 
de libertate pentru persoanele implicate în 
încălcări generale ale dreptului concurenţei și/
sau în anumite tipuri predefinite de încălcări 
(de exemplu, în cazul manipulării procedurilor 
de cerere de oferte). Astfel de sancţiuni pot fi 
aplicate separat sau cumulativ, în plus faţă de 
sancţiunile pecuniare. Prin urmare, în anumite 
state membre, directorii de întreprinderi care 
adoptă un comportament ilegal se confruntă 
cu riscul de a primi pedeapsa cu închisoarea.

2.3 Acordurile ilegale sunt 
nule și neavenite și pot atrage 
acordarea de despăgubiri

Acordurile restrictive care sunt incompatibile 
cu normele UE în materie de concurenţă sunt 

considerate în mod automat nule și neavenite 
și, prin urmare, nu pot fi executate în instanţă 
de către părţile implicate. 

Acest lucru înseamnă că o parte nu poate fi 
obligată să onoreze un acord care este ilegal. 
Consecinţele negative pentru mediul de afaceri 
pot fi considerabile.

În cazul în care o încălcare a normelor UE în 
materie de concurenţă provoacă sau a provo-
cat prejudicii unui terţ, victima poate introduce 
o cerere de despăgubire la o instanţă naţională 
împotriva făptuitorului. De exemplu, în cazul 
cartelului din industria transportului aerian 
de marfă5 au existat cereri de despăgubire 
chiar înainte de amendarea de către Comisie 
a 11 operatori de transport aerian de marfă 
pentru motivul că ar fi încheiat acorduri de 
fixare a preţurilor.

2.4 Publicitate negativă 
pentru infractori și alte 
consecinţe colaterale

Comisia emite un comunicat de presă ori de 
câte ori constată un comportament ilegal și 
amendează întreprinderile implicate. 

Acoperirea mediatică ce rezultă, atât generală 
cât și de specialitate, ar putea avea un impact 
negativ asupra reputaţiei acestor întreprinderi. 
În plus, acestea se pot confrunta cu ostilitate 
din partea clienţilor și a consumatorilor care 
se simt înșelaţi.

Investigaţiile desfășurate de autorităţile de 
concurenţă pot fi consumatoare de timp și 
costisitoare pentru întreprinderi. Directorii ar 
putea fi implicaţi în discuţii juridice de lungă 
durată, fiindu-le astfel distrasă atenţia de la 
activitatea lor de bază.
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3. Respectarea normelor UE în materie 
de concurenţă – Sunteţi siguri că aţi 
avut în vedere riscurile? 

Două dintre principalele dispoziţii ale Tratatului 
privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) se 
referă la comportamentul întreprinderilor pe piaţă. 
Articolul 101 interzice acordurile între întreprin-
deri de natură să limiteze concurenţa, cu excepţia 
cazului în care un asemenea acord aduce beneficii 
substanţiale clienţilor și consumatorilor, în timp 
ce articolul 102 interzice abuzurile comise de 
către întreprinderile care deţin poziţii dominante.

Aceste norme și interdicţii fundamentale sunt 
clarificate suplimentar de textele juridice adop-
tate de Consiliu sau de Comisia Europeană, 
după caz, precizând modul în care principiile 
de bază sunt aplicate în anumite sectoare sau 
pentru anumite tipuri de acorduri sau compor-
tamente adoptate de către întreprinderi. Este 
de reţinut faptul că, la nivel naţional, sunt, de 
asemenea, interzise comportamentele care 
afectează concurenţa într-un stat membru.

3.1 Normele UE în materie 
de concurenţă sunt direct 
aplicabile întreprinderii 
dumneavoastră
Normele UE se referă la comportamentul con-
curenţial al întreprinderilor și se aplică direct în 
toate statele membre ale UE. Nu este necesară 
o transpunere în legislaţia naţională. De aceea 
este cu atât mai important pentru întreprin-
deri să le cunoască, întrucât aceste norme sunt 
direct aplicabile atât de către Comisia Euro-
peană, cât și de către autorităţile naţionale de 
concurenţă și de către instanţe.

Este demn de remarcat faptul că normele UE în 
materie de concurenţă se aplică „întreprinderi-

lor”, un termen care include orice entitate care 
desfășoară o activitate economică. Grupările de 
întreprinderi, precum asociaţiile profesionale și 
alte grupări industriale, deși urmăresc, în general, 
scopuri legitime și funcţionează ca un forum de 
afaceri util, au, la rândul lor, obligaţia de a se 
conforma normelor UE în materie de concurenţă. 

După cum s-a menţionat mai sus, există două 
tipuri comportamentale fundamentale în care 
întreprinderile se pot simţi tentate să se anga-
jeze pe piaţă, dar care sunt interzise de legis-
laţia UE în materie de concurenţă:

Contactele și acordurile ilegale 
între întreprinderi
Sunt interzise contactele anticoncurenţiale între 
întreprinderi, care, indiferent de forma lor, pot 
denatura interacţiunea normală a forţelor con-
curenţiale. Astfel de contacte pot lua mai multe 
forme și nu necesită o acceptare oficială din 
partea întreprinderilor implicate, printr-un acord. 
Chiar și acordurile neoficiale între reprezentanţii 
unor întreprinderi pot fi considerate ilegale.

Exemplele cele mai izbitoare de contacte 
anticoncurenţiale între întreprinderi le includ 
pe cele ce au ca scop fixarea preţurilor, împăr-
ţirea pieţelor sau a clienţilor, limitarea produc-
ţiei, fie prin manipularea procedurilor ofertare, 
fie în alt mod. Astfel de practici sunt deseori 
ţinute secrete și sunt cunoscute, în general, 
sub numele de „carteluri”. Acestea sunt cali-
ficate drept „restricţii concurenţiale grave” în 
jargonul juridic, întrucât, prin natura lor, sunt 
foarte susceptibile să determine restrângerea 
concurenţei. Aceste încălcări grave sunt urmă-
rite de către Comisie cu mare atenţie și pot 
avea ca rezultat amenzi usturătoare aplicate 
întreprinderilor.
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Schimburile private de informaţii individualizate 
între întreprinderi concurente referitoare la can-
tităţile sau la preţurile pe care intenţionează să 
le practice în viitor pot constitui, de asemenea, 
grave încălcări ale normelor. Într-un sens mai 
larg, toate schimburile de informaţii strategice 
confidenţiale între concurenţi pot da naștere 
unor probleme de concurenţă. 

Acestea se referă la toate tipurile de informaţii 
care reduc incertitudinea strategică pe piaţă, de 
exemplu cu privire la costurile de producţie, lis-
tele de clienţi, cifra de afaceri, vânzările, capa-
cităţile, calitatea, planurile de marketing etc. 

În plus, chiar și dezvăluirea unilaterală de infor-
maţii strategice de către o companie către con-
curenţii săi, prin poștă, e-mail, apeluri telefonice 
sau reuniuni poate fi considerată problematică.

Acordurile între întreprinderi aflate la diferite 
niveluri ale lanţului de aprovizionare, de obicei 
acorduri de distribuţie între furnizori și revânzători, 
care vizează fixarea preţurilor sau divizarea artifi-
cială a pieţei interne   sunt, de asemenea, ilegale. 

De exemplu, un furnizor nu își poate obliga 
distribuitorii să refuze să vândă bunuri către 
clienţii care își au reședinţa în afara unui anu-
mit teritoriu. În plus, acesta nu poate impune 
distribuitorilor săi un preţ de revânzare pentru 
un anumit produs.

Pe scurt, următoarele „practici de evitat” trebuie 
să fie avute mereu în vedere de către directorii 
și angajaţii întreprinderilor în relaţiile acestora 
cu concurenţii:

NU stabiliţi preţuri de cumpărare sau de vân-
zare sau alte condiţii de comercializare;

NU limitaţi producţia, pieţele, dezvoltarea teh-
nică sau investiţiile;

NU împărţiţi pieţele sau sursele de aprovizionare; 

NU realizaţi schimburi de informaţii individua-
lizate referitoare la cantităţile sau la preţurile 

pe care intenţionaţi să le aplicaţi în viitor sau 
alte informaţii strategice.

Este important să se ţină seama de faptul 
că acordurile dintre concurenţi și întreprinderi 
aflate la diferite niveluri ale lanţului de aprovi-
zionare pot avea, de asemenea, efecte anticon-
curenţiale, chiar dacă acestea nu conţin niciuna 
dintre restricţiile grave menţionate mai sus. 

De exemplu, acordul ar putea avea un impact 
negativ asupra unuia dintre parametrii concu-
renţei, și anume asupra preţului, a producţiei, 
a inovaţiei, a calităţii sau a varietăţii gamei de 
bunuri și servicii. 

Astfel de efecte restrictive trebuie să fie, de 
asemenea, evaluate de către întreprinderi. 
Comisia pune la dispoziţie în orientări speci-
fice un cadru detaliat de analiză a impactului 
concurenţial al acestor acorduri.

Abuzul de poziţie dominantă
În cazul întreprinderilor care își desfășoară 
o mare parte a activităţii pe o anumită piaţă, 
este probabil ca acestea să deţină o poziţie 
dominantă pe piaţa respectivă. Astfel de între-
prinderi au o responsabilitate specială de a nu se 
angaja în comportamente care sunt considerate 
abuzive. Ele nu trebuie să acţioneze într-un mod 
de natură să îi împiedice pe operatorii concu-
renţi să concureze eficient sau să îi scoată de 
pe piaţă.

Exemple de comportament abuziv din partea 
întreprinderilor dominante sunt: practicarea 
unor preţuri nejustificat de ridicate, care îi pot 
exploata pe clienţi; practicarea unor preţuri nere-
alist de mici, care îi pot scoate pe concurenţi de 
pe piaţă; discriminarea nejustificată a clienţilor; 
și impunerea unor condiţii nejustificate de tran-
zacţionare asupra partenerilor comerciali. 

Care este situaţia întreprinderilor 
mici și mijlocii?
Toate întreprinderile sunt supuse normelor în 
materie de concurenţă, indiferent de dimensi-
unea lor. A fi o companie mică nu este o scuză 
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pentru a nu respecta normele UE sau pe cele 
naţionale aplicabile în materie de concurenţă.

3.2 Activitatea 
autorităţilor publice
Sarcina de a asigura respectarea normelor UE 
în materie de concurenţă revine atât autorită-
ţilor de concurenţă, cât și instanţelor europene 
și naţionale.

Aplicarea de măsuri împotriva 
practicilor ilegale
Comisia Europeană asigură aplicarea efectivă 
a acestor norme pe întregul teritoriu al UE. 
Aceasta investighează încălcările suspectate 
și comunică hotărâri executorii întreprinderilor, 
cu scopul de a pune capăt încălcărilor consta-
tate. De asemenea, Comisia are competenţa 
de a aplica amenzi întreprinderilor la care s-au 
constatat încălcări ale legislaţiei UE în materie 
de concurenţă.

Activitatea de asigurare a respectării norme-
lor desfășurată de autorităţile naţionale de 
concurenţă, care au și competenţa de a aplica 
normele UE în materie de concurenţă, trebuie 
să vină în completarea activităţii Comisiei.

Instanţele naţionale joacă, de asemenea, un rol 
important. Ele pot declara un acord nul și nea-
venit în cazul în care acesta încalcă normele 
UE în materie de concurenţă. De asemenea, 
au competenţa de a analiza cererile de des-
păgubire rezultate în urma încălcării de către 
o companie a normelor UE în materie de concu-
renţă și de a acorda despăgubiri reclamanţilor.

Explicaţii suplimentare privind 
normele
Comisia depune eforturi pentru a facilita pro-
cesul prin care întreprinderile se pot informa 
și familiariza cu normele pe care trebuie să 
le respecte.

Anumite tipuri de acorduri nu fac obiectul inter-
dicţiei generale dacă natura lor restrictivă poate 
fi justificată prin beneficiile pentru consumatori 
și pentru economie în ansamblul său. Este puţin 
probabil ca practicile grave menţionate mai sus 
să aducă asemenea beneficii. 

Întreprinderile trebuie să stabilească singure 
dacă au un comportament conform cu normele 
aplicabile în materie de concurenţă și, în acest 
sens, pot solicita consultanţă juridică. 

Comisia pune la dispoziţia întreprinderilor 
o serie de orientări menite să stabilească dacă 
un acord beneficiază de o asemenea scutire sau 
nu, în special prin intermediul așa-numitelor 
regulamente de exceptare pe categorii. În mare 
parte, astfel de regulamente ridică restricţiile 
pentru anumite categorii de acorduri (de exem-
plu, acorduri de cercetare și dezvoltare, speci-
alizare sau distribuţie) până la un anumit nivel 
al puterii de piaţă, definit în funcţie de cota de 
piaţă, dacă nu există „restricţii grave” și dacă 
anumite condiţii sunt îndeplinite.

În afara „sferei de siguranţă” a exceptării pe 
categorii, orientări precum cele cu privire la 
acordurile de cooperare orizontală6 sau privind 
restricţiile verticale7 stabilesc, de asemenea, 
politica și practica decizională a Comisiei pri-
vind o serie de probleme de concurenţă.

În ceea ce privește comportamentul abuziv, 
Comisia a publicat orientări privind priorităţile 
sale în aplicarea articolului 102 TFUE8.

În plus, deciziile oficiale ale Comisiei9 și hotărâ-
rile Curţii sunt disponibile pentru public, iar Comi-
sia publică deciziile de deschidere și de închidere 
a procedurii oficiale de investigare pe site-ul său 
și/sau prin emiterea unui comunicat de presă10. 

În cele din urmă, Comisia publică și un raport 
anual privind politica în domeniul concurenţei 
și o serie de broșuri informative11. 
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4. Cum poate fi asigurată conformitatea 
de către compania dumneavoastră?

4.1 O strategie clară 

Pentru a asigura respectarea efectivă a norme-
lor UE în materie de concurenţă, întreprinderile 
trebuie să gândească în perspectivă, să dez-
volte o abordare personalizată pentru fiecare 
situaţie în parte și să o elaboreze în scris, mai 
degrabă decât să reacţioneze la probleme 
numai atunci când acestea apar.

Scopul suprem al unei astfel de strategii este 
de a atrage atenţia cu privire la posibilele con-
flicte cu legislaţia UE în materie de concurenţă 
și de a disemina informaţii adecvate despre 
cum pot fi evitate acestea la toate nivelurile 
companiei, de la angajaţi la cadrele interme-
diare și superioare de conducere. 

Identificarea riscului global 
și a expunerii individuale 
Reușita strategiei de conformitate a unei 
întreprinderi trebuie să se bazeze pe o analiză 
cuprinzătoare a domeniilor în care este cel mai 
probabil să apară un risc de încălcare a norme-
lor UE în materie de concurenţă. 

Aceste domenii depind de mai mulţi factori, 
precum:

 ■ sectorul de activitate: de exemplu, un istoric 
al încălcărilor anterioare în sector indică 
o nevoie de atenţie deosebită;

 ■ frecvenţa/nivelul interacţiunii companiei 
cu concurenţii: de exemplu, în cursul reu-
niunilor la nivel de sector sau în cadrul 
asociaţiilor profesionale, dar și în relaţiile 
comerciale de zi cu zi;

 ■ caracteristicile pieţei: poziţia companiei și 
a concurenţilor săi, obstacole la intrarea pe 
piaţă etc. Dacă o societate deţine o poziţie 
dominantă pe o piaţă, măsurile de preve-
nire care trebuie luate vor fi diferite de cele 
luate în cazul în care factorul de risc este 
mai degrabă acela al constituirii unui cartel.

Dar expunerea la acest risc poate varia conside-
rabil în funcţie de poziţia deţinută de către fiecare 
membru al personalului. Angajaţii deosebit de 
expuși prin natura domeniilor specifice de respon-
sabilitate (de exemplu, angajaţii care interacţio-
nează frecvent cu concurenţii, prin natura muncii 
lor sau prin intermediul asociaţiilor profesionale) 
trebuie să cunoască miza care este în joc și prin-
cipiile de bază de care trebuie să ţină seama.

Explicitarea strategiei
În interesul unei conformităţi autentice, este, de 
asemenea, important ca strategia de confor-
mitate a companiei să fie difuzată în întreaga 
sa structură organizatorică. Din motive de cla-
ritate internă, este de preferat ca strategia să 
fie elaborată în scris, să fie formulată clar și 
disponibilă în toate limbile de lucru ale com-
paniei, astfel încât să fie înţeleasă de toată 
lumea. De exemplu, aceasta ar putea să fie 
prezentată sub forma unui manual. 

Astfel de orientări interne ar trebui să conţină, 
în mod ideal, o descriere generală a legisla-
ţiei UE în materie de concurenţă și a scopului 
său, explicaţii privind modul în care aceasta 
este pusă în aplicare și evidenţierea costu-
rilor potenţiale pentru întreprinderi în caz de 
nerespectare a normelor. Astfel, angajaţii vor 
înţelege mai bine motivul care stă la baza stra-
tegiei de conformitate și importanţa acesteia.
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În plus, vor fi disponibile orientări privind dome-
niile expuse unor riscuri speciale. De exemplu, 
o companie care face afaceri în principal pe 
piaţa produselor omogene sau are în mod 
regulat contacte la nivel de conducere sau de 
angajaţi cu concurenţii ar putea pune accentul 
pe interzicerea cartelurilor. 

Un set practic de „PRACTICI DE EVITAT” și 
„ALERTE ROȘII” poate fi un instrument util:

 ■ o listă de „practici de evitat” ar putea 
include, în mod clar, comportamente ile-
gale precum acordurile de fixare a preţu-
rilor, schimburile de informaţii referitoare 
la preţurile pe care întreprinderile intenţio-
nează să le aplice în viitor, alocarea cotelor 
de producţie și stabilirea cotelor de piaţă;

 ■ „Alertele roșii” sunt semnale de avertizare 
care servesc la identificarea situaţiilor în 
care poate fi suspectată încălcarea norme-
lor de concurenţă. Acestea i-ar încuraja pe 
conducători și pe angajaţi să acţioneze cu 
prudenţă în încercarea de a evita eventu-
alele încălcări ale legii din partea propriei 
întreprinderi. 

Angajamentul vizibil și de durată 
al cadrelor superioare de conducere 
faţă de strategia de conformitate
În afară de alegerea strategiei corecte și de asi-
gurarea accesibilităţii acesteia pentru întregul 
personal, susţinerea neechivocă a conducerii 
este vitală. Mesajul conform căruia respecta-
rea legii este o politică fundamentală a unei 
întreprinderi trebuie să fie transmis clar. Acesta 
este un element esenţial în crearea unei culturi 
a respectului faţă de lege în cadrul companiei.

Desemnarea unui membru dintre cadrele supe-
rioare de conducere care să își asume respon-
sabilitatea cu privire la respectarea legii este 
considerată recomandabilă pentru a asigura 
un angajament durabil faţă de acest obiectiv, 
precum și vizibilitatea acestuia. 

Întreprinderile mici și mijlocii au avantajul că 
tonul dat de direcţia întreprinderii poate fi pro-
pagat mai ușor printre angajaţi, care sunt mai 
puţini la număr. 

Deși Comisia nu dorește să fie prescrip-
tivă, o companie trebuie să aloce suficiente 
resurse – în funcţie de dimensiunea sa și de 
riscurile cu care se confruntă – pentru a avea 
un program credibil.

4.2 Semnarea unor 
acte formale de luare la 
cunoștinţă de către personal 
și luarea în considerare 
a eforturilor de conformitate 
ale acestora în evaluarea lor 
Măsurile de precauţie luate de către întreprin-
deri în ceea ce privește aderarea personalului 
propriu la strategia de conformitate adoptată 
ar putea include:

 ■ solicitarea unei confirmări scrise de primire 
a informaţiilor relevante privind conformi-
tatea cu legislaţia UE în materie de con-
curenţă din partea membrilor personalului, 
de exemplu în momentul când primesc 
manualul sau după sesiunile de formare 
specifice. Această formă de recunoaștere 
explicită îi ajută pe membrii personalului să 
devină mai conștienţi de faptul că respec-
tarea legii este un aspect care îi privește 
pe toţi; 

 ■ acordarea de stimulente pozitive pentru 
angajaţi, pentru ca aceștia să trateze acest 
obiectiv cu cea mai mare seriozitate. Sar-
cinile privind conformitatea ar putea, de 
exemplu, să fie incluse în fișa postului. De 
asemenea, o atitudine deosebit de vigilentă 
în această privinţă poate fi inclusă în crite-
riile de evaluare a personalului;
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 ■ sancţiuni pentru încălcarea normelor 
interne de conformitate. Astfel de sancţiuni 
trebuie totuși să fie conforme cu legislaţia 
naţională a muncii și trebuie să fie verifi-
cate mai întâi și de către consilierii juridici.

Mecanisme adecvate de raportare 
internă 
O altă caracteristică esenţială a reușitei unei 
strategii de conformitate este introducerea 
unor mecanisme de raportare clare. Personalul 
nu trebuie să fie conștient numai de potenţi-
alele conflicte cu legislaţia UE în materie de 
concurenţă, ci trebuie să știe și pe cine să con-
tacteze și sub ce formă atunci când apar situaţii 
conflictuale concrete. 

De exemplu, o companie poate să aibă în 
vedere numirea unui responsabil de conformi-
tate care să raporteze direct conducerii. În orice 
caz, canalele de comunicare trebuie să permită 
conducerii să ia măsuri rapide. De obicei, tim-
pul este esenţial, indiferent dacă autorităţile 
de concurenţă sunt deja conștiente sau nu de 
existenţa unei probleme specifice. 

În cazul în care un angajat sau un membru 
al conducerii descoperă sau doar suspectează 
o încălcare a legii, strategia de conformitate 
trebuie să îi ofere acestuia orientări concrete 
cu privire la modul în care trebuie procedat. 

Un mediu care încurajează angajaţii să vor-
bească atunci când sunt confruntaţi cu situaţii 
discutabile poate fi decisiv pentru eficacitatea 
strategiei de conformitate.

4.3 Actualizare constantă, 
puncte de contact pentru 
consiliere și formare

Evident, simpla redactare pe hârtie a unei 
strategii nu este suficientă. În cazul în care 
există un manual care a fost pus la dispozi-
ţia personalului, acesta trebuie să fie consul-

tat cu regularitate. De asemenea, trebuie să 
existe un punct de contact identificat în mod 
clar, căruia membrii personalului să îi poată 
solicita lămuriri în caz de îndoieli cu privire la 
compatibilitatea anumitor tipuri de comporta-
ment sau acorduri cu legislaţia UE în materie 
de concurenţă.

Formarea în ceea ce privește normele UE apli-
cabile în materie de concurenţă are, de aseme-
nea, un rol important. Multe întreprinderi oferă 
deja personalului propriu, în special angajaţilor 
nou-veniţi, un program de formare ambiţios. 
În astfel de cazuri se recomandă elaborarea 
unui întreg modul pe tema comportamentului 
concurenţial. În întreprinderile în care analizele 
indică domenii specifice de risc, trebuie să se 
asigure formarea acelor membri ai personalului 
care sunt mai susceptibili de a se confrunta cu 
situaţii care ar putea duce la implicarea compa-
niei în încălcări ale legii, de exemplu personalul 
și directorii de vânzări în privinţa acordurilor de 
preţ între concurenţi și oricare dintre partici-
panţii la asociaţii profesionale sau evenimente 
specifice industriei.

Detaliile specifice vor varia de la o întreprin-
dere la alta, în funcţie de resursele disponibile 
și de experienţă. În orice caz, o strategie de 
conformitate va fi mai eficientă dacă include 
un mecanism clar care să asigure, în orice 
moment, accesul personalului la versiunile 
actualizate ale politicii scrise și informarea 
tuturor angajaţilor și membrilor conducerii cu 
privire la ultimele evoluţii.

4.4 Monitorizare/Audit

Monitorizarea și auditul pot servi drept instru-
mente eficiente de prevenire și detectare 
a comportamentelor anticoncurenţiale în inte-
riorul companiei. Monitorizarea, de exemplu prin 
verificarea comportamentului companiei în pro-
cesul competitiv pe pieţele care funcţionează 
pe bază de licitaţii, ar constitui o abordare mai 
preventivă. 
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Auditul ar permite identificarea unui compor-
tament anticoncurenţial numai după ce acesta 
avut deja loc. 

Cele două mecanisme pot fi folosite și în mod 
combinat. Procedura adecvată depinde de 
nevoile specifice ale întreprinderii, dar o formă 
de control este cu siguranţă importantă pentru 
a susţine credibilitatea internă a unei strategii 
de conformitate.

4.5 Nu a reușit strategia 
să asigure pe deplin 
conformitatea? Ea poate servi 
totuși la limitarea expunerii!
Este de presupus că o strategie de conformitate 
eficientă va împiedica pur și simplu apariţia 
unei încălcări a legii. Totuși, aceasta se poate 
dovedi insuficientă în a asigura conformitatea 
și pot exista scăpări.

Stoparea încălcării cât mai din timp 
Într-un astfel de caz, existenţa unei strate-
gii de conformitate – cu condiţia să includă 
mecanisme adecvate de raportare – va asigura 
împiedicarea producerii unor astfel de eveni-
mente neplăcute într-un stadiu incipient. 

O astfel de strategie va permite companiei 
să ia măsurile corespunzătoare fără întârzi-
ere, astfel încât orice încălcare potenţială să 
poată fi rapid anihilată. Acest lucru va contribui 
la limitarea daunelor pentru concurenţă și la 
reducerea la minimum a expunerii companiei.

Cooperarea în cadrul programului de 
clemenţă și procedura de tranzacţie: 
limitarea daunelor cauzate de 
comportamentul specific cartelurilor
Mecanismele de detectare prevăzute de o stra-
tegie de conformitate eficientă pot fi utile și 
pentru a valorifica la maximum avantajele 
programului de clemenţă al Comisiei. Menit să 
permită detectarea unor acorduri secrete între 

concurenţi – unele dintre cele mai flagrante 
încălcări ale legii concurenţei –, acest program 
oferă întreprinderilor care doresc să coopereze 
cu Comisia (sau cu autorităţile naţionale de 
concurenţă) o ocazie unică de a beneficia de 
imunitate la amenzi sau de a obţine reduceri 
ale cuantumului amenzilor.

Se poate acorda imunitate totală primei între-
prinderi care va denunţa Comisiei existenţa 
unui cartel secret sau care furnizează Comisiei 
dovezi coroborante suficiente. Întreprinderile 
care, în ciuda dorinţei lor de a coopera, își 
depun cererea de clemenţă după ce un alt 
concurent s-a calificat deja pentru acordarea 
imunităţii pot spera să obţină numai o redu-
cere de până la 50  % din valoarea amenzilor 
aplicate.

Cu toate acestea, trebuie reţinut că autorităţile 
de concurenţă sunt în căutare permanentă de 
pieţe care prezintă semne de denaturare a con-
curenţei. Când apar astfel de semne, autorită-
ţile pot să demareze investigaţii.

Condiţiile exacte în care se acordă imunitate la 
amenzi sau reducerea acestora în cazurile car-
telurilor sunt explicate în comunicarea cores-
punzătoare a Comisiei 12.

Prin urmare, dacă aveţi informaţii conform 
cărora compania dumneavoastră este sau 
a fost implicată într-un cartel, aveţi opţiunea 
de a depune o cerere în cadrul programului de 
clemenţă al Comisiei și de a solicita consul-
tanţă juridică în acest sens.

Contactul iniţial cu Comisia va fi stabilit prin 
intermediul următorului număr de fax dedicat: 

+32 2 299 45 85

sau prin intermediul următoarelor linii telefo-
nice dedicate:

+32 2 298 41 90
+32 2 298 41 91
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Informaţii suplimentare referitoare la progra-
mul de clemenţă al Comisiei sunt disponibile 
pe Internet, la adresa: 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/
leniency/leniency.html13

În sfârșit, în cazul în care întreprinderile sunt 
pregătite să recunoască propria implicare întrun 
cartel, Comisia le poate invita să participe la 
o finalizare mai rapidă a procedurii. Cooperarea 
întreprinderilor în cadrul procedurii de „tranzac-
ţie” este recompensată cu o reducere de 10  % 
a amenzii, plus alte reduceri pentru clemenţă.

4.6 Comisia salută eforturile 
depuse de întreprinderi 
în vederea asigurării 
conformităţii
Comisia salută și sprijină toate eforturile 
depuse de către întreprinderi în vederea asigu-
rării conformităţii, întrucât acestea contribuie la 
înrădăcinarea unei culturi cu adevărat compe-
titive în toate sectoarele economiei europene. 

Întreprinderile, sprijinite de profesiile juridice, 
au avut în vedere și chiar au pus deja în apli-
care scheme pentru a asigura conformitatea cu 
legislaţia UE în materie de concurenţă. Aceste 
scheme sunt denumite de obicei „programe de 
asigurare a conformităţii pentru întreprinderi” 
sau, mai simplu, „programe de conformitate”. 

În practică, acestea sunt adesea elaborate 
ca reacţie la încălcări din trecut sau chiar și 
după ce au fost aplicate amenzi. Din ce în ce 
mai mult, astfel de programe sunt văzute ca 
un element esenţial al unei bune guvernanţe 
corporative.

Comisia dorește să pledeze pentru o abordare 
mai proactivă, care să evite încălcarea nor-
melor UE în materie de concurenţă de la bun 

început. Nu poate fi accentuat îndeajuns faptul 
că un program de conformitate demn de acest 
nume trebuie să garanteze faptul că întreprin-
derile nu vor încălca dreptul concurenţei. 

După cum a fost deja subliniat, după ce auto-
rităţile de concurenţă se implică și demarează 
o investigaţie, nu contează atât de mult efortul 
depus, ci rezultatele obţinute. Calitatea unui 
program de conformitate se măsoară prin efi-
cienţa sa. 

Atitudinea Comisiei faţă de programele de con-
formitate poate, prin urmare, să fie rezumată 
după cum urmează:

 ■ Programele de conformitate trebuie 
să fie adaptate la compania în cauză. 
Gama de situaţii pe care trebuie să le abor-
deze un program de conformitate poate să 
fie vastă. În mod similar, tipul, dimensiunea 
și resursele întreprinderilor care ar putea 
considera util să adopte un program de 
conformitate variază considerabil.

În consecinţă, nu există un program 
„universal”: un model exhaustiv nu ar fi 
adecvat. Fiecare companie trebuie să își 
analizeze propriile nevoi în ceea ce privește 
conformitatea și să își elaboreze propria 
strategie. Întreprinderile pot solicita asis-
tenţă juridică suplimentară, dacă se con-
sideră necesar. 

 ■ Accesul la informaţiile utile poate 
fi asigurat de către Comisie, dar 
aceasta nu va aproba nici un pro-
gram de conformitate. Deși Comisia 
încearcă în mod constant să îmbunătă-
ţească accesibilitatea legislaţiei și a infor-
maţiilor relevante privind normele UE în 
materie de concurenţă, aceasta consideră 
că nu este responsabilitatea autorităţilor 
de concurenţă să ofere consiliere în mod 
oficial sau să aprobe programe individuale 
de conformitate. 

http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html
http://ec.europa.eu/competition/cartels/leniency/leniency.html
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Într-adevăr, întreprinderile cunosc cel mai 
bine ceea ce este necesar pentru propria lor 
strategie de conformitate. Această broșură 
oferă întreprinderilor un subiect de reflec-
ţie pentru strategia lor de conformitate. 
Aceasta include, de exemplu, ideea creării 
unor stimulente pozitive și negative nece-
sare pentru a asigura conformitatea. 

 ■ Chiar dacă orice efort depus în vederea 
asigurării conformităţii este bine-venit, 
simpla existenţă a unui program de 
conformitate nu este suficientă ca 
măsură de contracarare, după con-
statarea unei încălcări a normelor 
în materie de concurenţă14 – întreprin-
derile și angajaţii acestora trebuie efectiv 
să se conformeze normelor respective. În 
cazul în care se constată că o companie 
care a implementat un program de con-
formitate a comis totuși o încălcare a nor-
melor UE în materie de concurenţă, apare 
întrebarea dacă nivelul amenzilor are un 
impact pozitiv. Răspunsul este: Nu. 

Programele de conformitate nu trebuie 
să fie percepute de întreprinderi drept un 
instrument abstract și formal în sprijinul 
argumentului potrivit căruia orice amendă 
care urmează să fie aplicată trebuie să 
fie redusă în cazul în care compania este 

„prinsă”. Scopul unui program de conformi-
tate trebuie să fie de la bun început evita-
rea unei asemenea încălcări.

Situaţia specifică a unei întreprinderi este 
luată în considerare în mod corespunză-
tor în vederea stabilirii nivelului amenzilor. 
Dar simpla existenţă a unui program 
de conformitate nu va fi considerată 
drept circumstanţă atenuantă15. În 
mod similar, instituirea unui program de 
conformitate nu va fi considerată drept un 
argument valabil care să justifice o redu-
cere a amenzii în urma investigaţiei privind 
o încălcare. Cu toate acestea, instituirea 
unui astfel de program va fi încurajată de 
către autorităţile de concurenţă ca mijloc 
de prevenire în primul rând a apariţiei și 
a posibilei repetări a comportamentului 
ilegal. 

Este de la sine înţeles că existenţa 
unui program de conformitate nu 
va fi considerată o circumstanţă 
agravantă în cazul în care autorităţile 
responsabile cu aplicarea legii constată 
o încălcare; dacă programul nu a reușit să 
producă rezultate, sancţiunea va veni sub 
forma unei amenzi. Cu alte cuvinte, un pro-
gram de conformitate credibil aduce numai 
beneficii unei întreprinderi.
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5. Unde puteţi găsi informaţii relevante 
suplimentare

Paginile DG Concurenţă de pe site-ul internet 
Europa, site-ul Comisiei Europene:

http://ec.europa.eu/competition 

Acest site internet oferă acces la texte legisla-
tive relevante, decizii ale Comisiei, comunicate 
de presă, rapoarte anuale, informaţii specifice 
fiecărui sector și alte informaţii generale. De 
asemenea, sunt disponibile linkuri către alte 
surse importante de informaţii, precum site-ul 
internet al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
și cel al Tribunalului. 

Publicaţii în domeniul concurenţei publicate de 
Comisia Europeană:

http://ec.europa.eu/competition/
publications/

Date de contact ale Autorităţilor Europene de 
Concurenţă/membri ai Reţelei Europene de 
Concurenţă, disponibile prin intermediul:

http://ec.europa.eu/competition/ecn/
competition_authorities.html

Site-ul privind conformitatea:

http://ec.europa.eu/competition/
antitrust/compliance/

Note

1 Orice problemă poate fi semnalată Comi-
siei prin e-mail la adresa comp-market-
information@ec.europa.eu. Vă rugăm să 
indicaţi numele și adresa dumneavoastră, 
datele de identificare a întreprinderilor și 
produselor în cauză și să descrieţi practica 
pe care aţi observat-o. Acest lucru va fi util 
Comisiei Europene în detectarea probleme-
lor de pe piaţă și poate fi punctul de plecare 
pentru o investigaţie.

2 Linkul către datele de contact ale auto-
rităţilor naţionale de concurenţă din sta-

tele membre ale UE, membre ale Reţelei 
Europene de Concurenţă, poate fi găsit la 
sfârșitul acestei broșuri.

3 Cetăţenii și/sau întreprinderile au posi-
bilitatea să depună o plângere oficială 
în cazul în care sunt direct afectaţi de 
o practică pe care ei o suspectează că ar 
afecta concurenţa și despre care sunt în 
măsură să furnizeze informaţii specifice. 
Anumite cerinţe care trebuie îndeplinite 
sunt explicate în detaliu în Comunicarea 
Comisiei privind examinarea plângerilor 

http://ec.europa.eu/competition
http://ec.europa.eu/competition/publications/
http://ec.europa.eu/competition/publications/
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html
http://ec.europa.eu/competition/ecn/competition_authorities.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/compliance/
comp-market-information@ec.europa.eu
comp-market-information@ec.europa.eu
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(JO C 101, 27.4.2004, p. 65), al cărei rezu-
mat poate fi găsit la http://europa.eu/legis-
lation_summaries/competition/companies/
l26111_en.htm. De asemenea, puteţi tri-
mite un e-mail la adresa comp-market-
information@ec.europa.eu în cazul în care 
doriţi informaţii suplimentare despre modul 
în care puteţi depune o reclamaţie oficială.

4 Orientările privind metoda de stabilire 
a amenzilor aplicate în temeiul articolului 
23 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(CE) nr. 1/2003 al Consiliului (JO C 210, 
1.9.2006, p. 2).

5 A se vedea și Comunicatul de presă al 
Comisiei IP/10/1487 din 9 noiembrie 2010.

6 Orientările Comisiei privind aplicabilitatea 
articolului 101 din Tratatul privind funcţio-
narea Uniunii Europene acordurilor de coo-
perare orizontală (JO C 11, 14.1.2011, p. 1).

7 Orientările Comisiei privind restricţiile ver-
ticale (JO C 130, 19.5.2010, p. 1).

8 Comunicarea Comisiei (JO C 45, 24.2.2009, 
p. 7).

9 Articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 1/2003 al Consiliului.

10 Aceleași prevederi sunt aplicabile în cazu-
rile în care procedurile nu au fost oficial 
deschise, dar DG Concurenţă a făcut deja 
public faptul că investighează un caz (de 
exemplu, prin faptul că a confirmat public 
anumite controale). A se vedea Comunica-
rea Comisiei privind cele mai bune practici 
de desfășurare a procedurilor iniţiate în 
aplicarea articolelor 101 și 102 din TFUE 
(JO C 308, 20.10.2011, p. 6).

11 A se vedea secţiunea 5 a acestei broșuri, 
„Unde puteţi găsi informaţii relevante 
suplimentare”.

12 JO C 45, 19.2.2002.

13 A se vedea, de asemenea, Comunicatul de 
presă IP/06/1705 și Nota MEMO/06/469 
din 7 decembrie 2006 ale Comisiei.

14 A se vedea ,  de exemplu ,  Cauza 
C-189/02 P, Dansk Rørindustri, punctul 373.

15 A se vedea, de exemplu, cauzele conexate 
T-101/05 și T-111/05, BASF și UCB, punctul 
52, și Cauza T-138/07, Schindler Holding, 
punctul 282.

http://europa.eu/legislation_summaries/competition/companies/l26111_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/companies/l26111_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/competition/companies/l26111_en.htm
comp-market-information@ec.europa.eu
comp-market-information@ec.europa.eu




Cum vă puteţi procura publicaţiile Uniunii Europene?

Publicaţii gratuite:
• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• la reprezentanţele sau delegaţiile Uniunii Europene. 

Puteţi obţine datele de contact ale acestora vizitând http://ec.europa.eu sau trimiţând un 
fax la +352 2929-42758.

Publicaţii contra cost:
• prin EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonamente contra cost (de exemplu, la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la 
repertoriile jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene):
• contactând direct unul dintre agenţii de vânzări ai Oficiului pentru Publicaţii al Uniunii 

Europene (http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).

Comisia Europeană

Importanţa respectării normelor 

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene

2012 — 21 p. — 14,8 x 21 cm

ISBN 978-92-79-22107-1 
doi:10.2763/64460

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm


KD
-32-11-985-RO

-C

978-92-79-22107-1

http://ec.europa.eu/competition/publications

	Cuprins
	Cuvânt-înainte
	1.	Respectarea normelor în materie de concurenţă în Europa: responsabilitatea la nivel de companie
	1.1	Obligaţia generală de a se conforma 
	1.2	Beneficiile conformităţii
	1.3	Eficacitatea: unica referinţă a succesului

	2.	Costurile nerespectării legii pentru o întreprindere
	2.1	Amenzi pentru întreprinderi
	2.2	Sancţiuni aplicate persoanelor fizice
	2.3	Acordurile ilegale sunt nule și neavenite și pot atrage acordarea de despăgubiri
	2.4	Publicitate negativă pentru infractori și alte consecinţe colaterale

	3.	Respectarea normelor UE în materie de concurenţă – Sunteţi siguri că aţi avut în vedere riscurile? 
	3.1	Normele UE în materie de concurenţă sunt direct aplicabile întreprinderii dumneavoastră
	Contactele și acordurile ilegale între întreprinderi
	Abuzul de poziţie dominantă
	Care este situaţia întreprinderilor mici și mijlocii?

	3.2	Activitatea autorităţilor publice
	Aplicarea de măsuri împotriva practicilor ilegale
	Explicaţii suplimentare privind normele


	4.	Cum poate fi asigurată conformitatea de către compania dumneavoastră?
	4.1	O strategie clară 
	Identificarea riscului global și a expunerii individuale 
	Explicitarea strategiei
	Angajamentul vizibil și de durată al cadrelor superioare de conducere faţă de strategia de conformitate

	4.2	Semnarea unor acte formale de luare la cunoștinţă de către personal și luarea în considerare a eforturilor de conformitate ale acestora în evaluarea lor 
	Mecanisme adecvate de raportare internă 

	4.3	Actualizare constantă, puncte de contact pentru consiliere și formare
	4.4	Monitorizare/Audit
	4.5	Nu a reușit strategia să asigure pe deplin conformitatea? Ea poate servi totuși la limitarea expunerii!
	Stoparea încălcării cât mai din timp 
	Cooperarea în cadrul programului de clemenţă și procedura de tranzacţie: limitarea daunelor cauzate de comportamentul specific cartelurilor

	4.6	Comisia salută eforturile depuse de întreprinderi în vederea asigurării conformităţii

	5.	Unde puteţi găsi informaţii relevante suplimentare
	Note


