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Concurența și achizițiile publice  



 Sînt interzise, fără a fi necesară o decizie prealabilă în acest sens, 
orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, 
orice decizii ale asociaţiilor de  întreprinderi şi orice practici 
concertate care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrîngerea 
sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe 
o parte a acesteia. (art. 5 alin. (1)) 
 

 

Acordurile anticoncurențiale 



Fixarea prețurilor 

Limitarea producției 

Împărțirea pieții/clienților 

Participarea cu oferte trucate la  
concursuri publice 

      
Un cartel este un 

acord 
anticoncurențial 
orizontal între 2 

și mai multe 
întreprinderi 
independente 

care au ca 
obiect:  

Cartelurile dure: 



Legea privind achiziţiile publice  
nr. 131 din 03.07.2015 

 Art. 7 - reglementarea relaţiilor privind achiziţiile publice se 
efectuează în baza principiului privind asigurarea concurenţei 
şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul 
achiziţiilor publice 
 
 



Legea privind achiziţiile publice  
nr. 131 din 03.07.2015 

 

 Art. 16  - Participarea operatorului economic la procedurile 
de achiziţie publică   

Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică 
sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de 
persoane  
 Art. 19 – Eligibilitatea ofertantului sau candidatului  
Autoritatea contractantă are obligaţia de a exclude orice ofertant 
sau candidat care a încheiat cu alți operatori economici 
acorduri care vizează denaturarea concurenței. 

 



Participarea cu oferte trucate la proceduri  
de achiziții publice 

Acord 
anticoncurențial 

 (în sensul art. 5,  
alin. (3) lit. d)  

Legea concurenței  
nr. 183 din 11.07.2012) 
 

Cartel dur - 
acordul 

anticoncurenţial 
orizontal  

(în sensul art. 7  
alin. (1), lit. d)  

Legea concurenței  
nr. 183 din 11.07.2012 

 



 TRUCARE A OFERTELOR – realizare, prin intermediul licitaţiilor 
sau altor forme de concurs de oferte, a acordurilor anticoncurenţiale 
ale întreprinderilor concurente referitoare la preţuri, la împărţirea 
pieţelor, la sursele de aprovizionare sau la calitatea produselor.  
 

 
     (art. 4 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012)  

Participarea cu oferte trucate la proceduri  
de achiziții publice  



Factori care 
pot contribui la 

trucarea 
ofertelor 

Produse sau 
servicii 

identice sau 
simple 

Un număr 
scăzut sau nici 
un substituit 

pentru produse 

Nici o modificare 
tehnologică sau 

puţine modificări 
tehnologice 

Număr mic de 
companii 

Puţine intrări sau 
nici o intrare 

 
 

Condiţii de 
piaţă (cererea 

constantă, criza 
etc.) 

 

Asociaţii 
profesionale 

Ofertare 
recurentă 

(periodică) 

TRUCAREA  OFERTELOR 



Evoluția ponderii achizițiilor publice în PIB (%) 
(2008-2018) 

Foto: tender.gov.md 



 Conduc la creşterea preţurilor de achiziţie şi la scăderea calităţii 
produselor sau serviciilor.  

 Au impact negativ asupra autorităţilor contractante şi, implicit, 
asupra consumatorilor.  

 Diminuarea resurselor cumpărătorului care pot fi utilizate pentru 
alte bunuri sau servicii. 

IMPACTUL NEGATIV AL FRAUDĂRII LICITAȚIILOR 



Răspunderea pentru  
încheierea acordurilor anticoncurențiale 

 
 Răspunderea administrativă - Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012 / Legea privind achizițiile publice  nr. 131 din 03.07.2015 
 

 Răspunderea penală - Codul Penal  nr. 985 din 18.04.2002,  art. 246  
 

„Persoana care a săvîrșit fapta prevăzută la alin. (1) este liberată de 
răspundere penală în cazul în care aceasta beneficiază de clemenţă 
conform legislaţiei din domeniul concurenţei.” 

 
 



Politica de clemență 

 Recompensă acordată pentru cooperarea întreprinderilor cu Consiliul 
Concurenţei prin dezvăluirea participării la acordul anticoncurenţial 
(art.84) 

 
 Exonerare de la aplicarea amenzii –  
    imunitate la amendă de tipul A şi tipul B (art.85) 
 
 Reducerea cuantumului amenzii (art.89) 



Condiţiile generale pentru acordarea clemenţei 

cooperare cu Consiliul Concurenţei; 
 
încetarea implicării în presupusul acord; 

 
nedezvăluirea depunerii cereri pentru clemenţă. 

 



 Responsabilitate civică 
 Conștientizare și recunoașterea vinovăției 
 Eliminarea obiceiurilor (cutumelor) anticoncurențiale 
 Tratament favorabil pentru întreprinderile care cooperează 

cu autoritatea de concurență 
 Asigurarea unui mediu concurențial prevalează asupra 

interesului de a aplica sancțiuni întreprinderilor implicate 
în acorduri anticoncurențiale 

 Liberarea de răspundere penală în cazul în care 
întreprinderea beneficiază de clemenţă 

Politica de Clemență - beneficii 



MULȚUMIM  
PENTRU ATENȚIE! 

 MD-2001, mun. Chișinău, 
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1  

Tel. (022) 27-45-65, 27-34-43 
Fax (022) 27-06-06 

www.competition.md 

 


	Слайд номер 1
	Acordurile anticoncurențiale
	     
	Legea privind achiziţiile publice �nr. 131 din 03.07.2015
	Legea privind achiziţiile publice �nr. 131 din 03.07.2015
	Participarea cu oferte trucate la proceduri �de achiziții publice
	Participarea cu oferte trucate la proceduri �de achiziții publice 
	Слайд номер 8
	Evoluția ponderii achizițiilor publice în PIB (%)�(2008-2018)
	Слайд номер 10
	Răspunderea pentru �încheierea acordurilor anticoncurențiale
	Politica de clemență
	Слайд номер 13
	Politica de Clemență - beneficii
	Слайд номер 15

