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Misiunea Consiliului Concurenței 
în domeniul concurenței 

Protejarea, 
menținerea  și 

stimularea 
concurenței 

Prevenirea 
comportamentelor 
anticoncurențiale 

Contracararea 
comportamentelor 
anticoncurențiale 



Încălcări ale normelor  
materiale: 

Acordurile 
anticoncurențiale 

Practicile abuzive 

Nenotificarea 
concentrărilor 

economice 

Acțiunile de 
concurență neloială 

Încălcări ale normelor 
procedurale: 

Neprezentare 
informațiilor 

Prezentarea 
informațiilor 

inexacte, incomplete 
sau care induc in 

eroare 

Refuzul de a se 
supune inspecției 

Întreprinderile trebuie să cunoască: 



Beneficii: 

• Promovarea industriei și a     
intereselor comune; 
 

• Reprezentarea în fața 
autorităților, instanțelor de    
judecate; 
 

• Diseminarea bunelor practici; 
 

• Stabilirea unor standarde la  
nivel de industrie. 

 

Riscuri concurențiale: 

Coordonarea 
comportamentului 

membrilor asociației 

Asociațiile – beneficii și riscuri 



 
Fixarea prețurilor 

 
Împărțirea pieței 
sau a clienților 

 
 

Trucarea licitației 
 

Limitarea producției 
și / sau vânzărilor 

Interdicții: 

Interdicții evidente 



Standarde tehnice și sistemele de certificare 

Recomandările asociației de întreprinderi 

Schimbul de informații în cadrul activității asociației de întreprinderi 

Apelarea la boicot 

Codurile de conduită și bune practici 

Dobândirea calității de membru 

Desfășurarea întâlnirilor în cadru asociației  

Activități sensibile 



• Revizuirea actelor de constituire 

• Revizuirea actelor de colaborare; 

• Asigurarea instruirii angajaților în dreptul concurențial; 

• Elaborarea programelor de conformare. 

Întreprinderi 

•  Revizuirea actelor de constituire (statut, acte de aderare, etc); 

•  Revizuirea raportărilor solicitate  / transmise membrilor; 
•  Consemnarea discuțiilor și întrunirilor pentru a documenta 
•   legitimarea subiectelor discutate; 
•  Asigurarea instruirii membrilor asociaței în dreptul concurențial. 
 

Asociații de 
întreprinderi 

Recomandări pentru evitarea încălcării normelor 
din domeniul concurenței 



Completând formularul de plângere care 
este disponibil pe pagina web oficială 

www.competition.md 

Informarea CC (ședințe, petiții, sesizări, 
discuții la sediu/telefon)  

Completând mesajul la rubrica 
„Semnalează un cartel”  

Modalități de sesizare a CC în cazul  
unor posibile acțiuni anticoncurențial 

http://www.competition.md/


• Instrument de evitare a constatării 
încălcării legislației concurențiale Angajamente 

• Instrument de reducere sau 
exonerare de la plata amenzii 

Politica de 
clemență 

Instrumente care pot fi utilizate: 



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 
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