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SUMARUL GHIDULUI 
 
Prezenta secţiune reprezintă un sumar al informaţiilor cuprinse în acest ghid şi nu are ca scop 

înlocuirea  legislaţiei din domeniul concurenţei.  

 

 

 

 

 

 

� Scopul acestui ghid este să ofere îndrumări operatorilor economici care decid să participe la o 

procedură de achiziţie publică sub formă de asociere, astfel încât să se elimine riscul unei 

posibile incidenţe a legislaţiei în domeniul concurenţei. 

  

� În principiu, nu vor încălca regulile de concurenţă: 

 

A) Asocierile constituite între operatori economici care nu sunt concurenţi – deşi este posibilă 

apariţia unor probleme de concurenţă, astfel cum este detaliat în secţiunea 3 din prezentul 

ghid; 

 

B) Asocierile constituite între operatori economici care fac parte din aceeaşi entitate economică 

(întreprinderi afiliate); 

 

C) Asocierile constituite între operatori economici concurenţi, dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: (i) niciun operator economic nu poate îndeplini în mod individual 

cerinţele stabilite în documentaţia de atribuire, în condiţii de desfăşurare normală a 

activităţii sale; (ii) niciun subgrup al membrilor asocierii respective nu poate să 

îndeplinească condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire; (iii)  membrii asocierii 

schimbă doar informaţii necesare pentru scopul  întocmirii ofertei de participare şi pentru 

scopul executării contractului, iar informaţiile schimbate sunt transmise doar acelor 

persoane din interiorul societăţilor în cauză, implicate în procesul întocmirii ofertei de 

Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice statuează dreptul oricărui operator economic de a 

participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant individual ori în comun cu alţi operatori 

economici. 
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participare şi al executării contractului; (iv) membrii asocierii concurează în condiţii 

normale în alte situaţii. 

 

� Chiar şi în situaţia în care asocierile constituite între operatori economici concurenţi nu 

îndeplinesc cumulativ cele patru condiţii menţionate anterior, nu se poate considera că sunt  

încălcate, în mod automat, regulile de concurenţă. Astfel de asocieri pot genera beneficii de 

natură să justifice potenţialele efecte anticoncurenţiale rezultate. În cazul acestor asocieri, este 

necesară o analiză individuală1 prin care să se evalueze dacă beneficiile rezultate prevalează   

potenţialelor efecte anticoncurenţiale, cu luarea în considerare a elementelor descrise în detaliu 

în secţiunea 3.2.2 din prezentul Ghid.  

 

� Indiferent dacă asocierea se realizează între operatori economici care sunt concurenţi sau care 

nu sunt concurenţi,  aceştia trebuie, întotdeauna, să se asigure că asocierea nu reprezintă, de 

fapt, un mecanism menit să faciliteze practicile anticoncurenţiale în legătură cu procedura 

respectivă, cu alte proiecte/contracte sau cu alte pieţe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Analiza individuală nu trebuie să îmbrace o anumită formă şi nu se supune vreunei aprobări prealabile din partea 
Consiliului Concurenţei 
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1. INTRODUCERE 

1.1. CUI  SE ADRESEAZĂ PREZENTUL GHID? 
 
1.1.1. Ghidul se adresează operatorilor economici care decid să participe cu o ofertă comună la o 

procedură de achiziţie publică. Scopul ghidului este sa ofere îndrumări operatorilor 

economici în vederea respectării reglementărilor din domeniul concurenţei aplicabile în 

România, respectiv prevederile Legii concurenţei nr. 21/19962 şi legislaţia secundară, 

precum şi pe cele ale Uniunii Europene3. Prezentul Ghid se adresează tuturor operatorilor 

economici, indiferent de dimensiuni, de exemplu operatori economici mari, IMM-uri etc. 

 

1.1.2. Legislaţia din domeniul achiziţiilor publice permite operatorilor economici să participe sub 

formă de asociere la o procedură de achiziţie publică. Imposibilitatea participării la 

proceduri de achiziţie publică a unor operatori economici de dimensiuni mai mici sau a unor 

operatori economici care sunt noi pe piaţă poate să aibă un impact negativ substanţial asupra 

concurenţei. De exemplu, imposibilitatea unor operatori economici de dimensiuni mai mici 

sau operatori economici care sunt noi pe piaţă de a participa la o procedură de achiziţie 

publică, pe lângă restrângerea concurenţei, ar putea avea ca efect şi limitarea accesului la  

soluţiile integrate inovative cu care aceşti operatori ar putea veni. Prin restrângerea 

concurenţei la procedura de achiziţie publică, contractul poate fi atribuit  la un preţ mai 

mare. În consecinţă, pe lângă faptul că există riscul creşterii preţurilor de achiziţie, există şi 

riscul scăderii calităţii produselor/serviciilor/lucrărilor achiziţionate, întrucât operatorii 

economici, în lipsa concurenţei, nu vor mai fi stimulaţi să facă investiţiile necesare 

îmbunătăţirii serviciilor/produselor/lucrărilor pe care le oferă.   

 

1.1.3. Legislaţia din domeniul concurenţei nu interzice asocierea operatorilor economici în vederea 

participării cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie publică, atât timp cât asocierea nu 

conduce la o practică anticoncurenţială în cadrul procedurii respective, în cadrul altor 

proceduri de achiziţie publică sau altor proiecte. Având în vedere faptul că o asociere 

implică diverse interacţiuni între operatorii economici în scopul întocmirii ofertei comune, 
                                                           
2 Republicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 153/29.02.2016. 
3 Prevăzute de Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene. În acest sens, a se consulta şi Comunicarea Comisiei – 
Orientări privind aplicabilitatea articolului 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de 
cooperare orizontală; Jurnalul Oficial C 11 din 14.1.2011. 
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fiind posibil, astfel, şi un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial 

(informaţii confidenţiale  - secrete de afaceri), este foarte important ca fiecare membru al 

asocierii să se asigure că o astfel de cooperare nu va conduce la practici anticoncurenţiale.  

 

1.1.4. Informaţiile cuprinse în prezentul ghid nu vizează şi practicile anticoncurenţiale săvârşite de 

ofertanţi în cadrul procedurilor de achiziţii publice ( practici de tip „bid rigging” - situaţia 

în care doi sau mai mulţi ofertanţi îşi coordonează comportamentul/se înţeleg să se 

comporte într-un anumit mod cu intenţia de a influenţa rezultatul procedurii de achiziţie 

publică). Acestea din urmă reprezintă încălcări grave ale regulilor din domeniul concurenţei 

şi sunt sancţionate de Consiliul Concurenţei cu amenzi de până la 10% din cifra de afaceri 

înregistrată în anul financiar anterior deciziei de sancţionare a autorităţii de concurenţă. În 

vederea detectării şi descurajării unor astfel de practici anticoncurenţiale, Consiliul 

Concurenţei a publicat „Ghidul privind detectarea şi descurajarea practicilor 

anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţie publică”4.  

 
1.1.5. Principiile tratate în prezentul Ghid se aplică în cazul procedurilor de achiziţii publice, 

aceleaşi principii putându-se aplica şi în cazul procedurilor de achiziţii private. 

 

 

1.2. CE REPREZINTĂ O ASOCIERE DE OPERATORI ECONOMICI CONSTITUITĂ 
ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA O PROCEDURĂ  DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ  ŞI 
CARE SUNT MOTIVELE CONSTITUIRII ACESTEIA? 

 

1.2.1. Recomandările din prezentul ghid vizează situaţiile în care doi sau mai mulţi operatori 

economici decid să participe cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie publică.  

 

1.2.2. Există diverse motive, de natură obiectivă sau subiectivă, pentru care operatorii economici 

se asociază în vederea participării la o procedură de achiziţie publică.  

 

 

                                                           

4 www.consiliulconcurentei.ro. 
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De exemplu: 

x Operatorii economici, în mod individual, nu au posibilitatea, în condiţiile desfăşurării 

normale a activităţii sale, să îndeplinească cerinţele pentru executarea contractului de 

achiziţie publică (de exemplu nu pot oferi toată gama de produse/servicii/lucrări solicitate); 

x Operatorii economici, în mod individual, nu îndeplinesc cerinţele privind situaţia 

economică şi  financiară impuse de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire; 

x Operatorii economici, în mod individual, nu îndeplinesc cerinţele privind  capacitatea 

tehnică şi profesională impuse de autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire; 

x Operatorii economici, în mod individual, nu pot participa la procedura de achiziţie publică, 

întrucât aceasta vizează furnizarea unor servicii/produse/lucrări într-o zonă geografică aflată 

în afara celei în care activează aceştia; 

x În lipsa formării unei asocieri, anumiţi operatori economici nu ar fi interesaţi de participarea 

la procedura de de achiziţie publică, având în vedere că pregătirea unei oferte individuale, 

spre exemplu, ar implica o serie de costuri semnificative ori nu ar fi posibilă deloc; 

x Asocierea este singura modalitate prin care operatorii economici pot oferi un 

produs/serviciu/lucrare de o calitate superioară/mai performant.  

 

1.2.3. Asocierea poate fi constituită din operatori economici de diferite dimensiuni (de exemplu, se 

pot asocia operatori economici mari cu IMM), concurenţi sau neconcurenţi. Prezentul Ghid 

se aplică indiferent de dimensiunea sau calitatea membrilor asocierii. 

 

1.2.4. Participarea operatorilor economici sub formă de asociere la o procedură de achiziţie 

publică poate aduce multe beneficii atât clientului (autorităţile contractante), cât şi 

consumatorilor finali (contribuabilii), în special atunci când mai mulţi operatori economici 

de dimensiuni mai mici sau care de abia au intrat pe piaţă (care nu ar fi putut participa în 

mod individual la procedura respectivă) îşi combină resursele şi oferă 

produse/servicii/lucrări de o calitate superioară şi soluţii integrate inovative (mai eficiente) 

şi /sau preţuri mai mici.  
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1.2.5. Asocierea nu trebuie să aibă o formă juridică anume, dar, în situaţia în care oferta comună 

este declarată câştigătoare, autoritatea contractantă poate solicita asocierii să adopte sau să 

constituie o anumită formă juridică, cu condiţia ca acest lucru să fi fost prevăzut în anunţul 

de participare şi documentaţia de atribuire şi în măsura în care o astfel de măsură este 

necesară pentru executarea în mod corespunzător a contractului de achiziţie publică. De 

asemenea, autoritatea contractantă ar putea solicita ca unul dintre membrii asocierii să fie 

liderul asocierii respective în relaţia cu autoritatea contractantă pentru executarea 

contractului. Prezentul Ghid se aplică indiferent de forma legală a asocierii.  

 

1.2.6. Cu toate că problemele de concurenţă pot să apară şi în situaţia în care operatorii economici 

nu sunt concurenţi (secţiunea 3 din prezentul ghid), în principiu, este mult mai probabilă 

incidenţa acestora în cazul asocierilor dintre concurenţi. 

  

2. REGULILE DE CONCURENŢĂ ŞI APLICAREA LOR ÎN ROMÂNIA 
 
Care este scopul regulilor de concurenţă şi cui se aplică? 
 
2.1. Toate entităţile angajate într-o activitate economică, indiferent de statutul juridic sau modul 

de finanţare, sunt obligate să respecte regulile de concurenţă, astfel cum sunt acestea 

reglementate prin legislaţia naţională şi prin cea a Uniunii Europene. Prin „activitate 

economică”, în sensul regulilor de concurenţă, se înţelege orice activitate care constă în 

oferirea de bunuri/servicii pe o piaţă.  

 

2.2. Regulile de concurenţă au ca scop protejarea procesului concurenţial şi asigurarea faptului că 

toate produsele/serviciile/lucrările sunt oferite la preţuri concurenţiale, sunt de o calitate 

superioară şi sunt inovative. Aceste elemente sunt în beneficiul tuturor: consumatorilor, 

mediului de afaceri, precum şi economiei, în general.  

 

2.3. Atât în România, cât şi la nivelul Uniunii Europene, reglementările din domeniul concurenţei 

interzic două tipuri de comportamente: 
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(i) Înţelegerile anticoncurenţiale (scrise/verbale) între doi sau mai mulţi operatori economici sau 

orice altă formă prin care aceştia îşi  coordonează comportamentul pe o piaţă - alta decât o 

înţelegere - (aceasta din urmă fiind cunoscută drept „practică concertată”).  

 

De exemplu, vor fi contrare regulilor de concurenţă orice practici prin care operatorii 

economici concurenţi5 fixează preţuri, îşi împart pieţe/clienţi,  influenţează rezultatele 

procedurilor de achiziţie publică („bid-rigging”) etc.  

 

Regulile de concurenţă nu se aplică doar înţelegerilor care îmbracă o anumită formă juridică 

sau implică un nivel de certitudine similar punerii în practică a contractelor civile. Astfel,  

pentru ca un comportament al operatorilor economici să încalce regulile de concurenţă, nu 

este necesară elaborarea de către aceştia a unui plan de acţiune în sine. Operatorii economici 

vor avea un comportament contrar regulilor de concurenţă, atunci când din acesta rezultă 

intenţia lor comună de a influenţa într-un anumit mod condiţiile existente pe o piaţă,  în 

scopul obţinerii de beneficii proprii. 

 

(ii) Practicile „abuzive” săvârşite de un operator economic care deţine o poziţie dominantă pe o 

piaţă. Regulile aplicabile acestor tipuri de practici nu sunt, în general, relevante în contextul 

constituirii unei asocieri în vederea participării cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie 

publică şi nu sunt analizate de prezentul ghid. Cu toate acestea,  nu trebuie exclusă total 

posibilitatea incidenţei reglementărilor privind faptele de abuz de poziţie dominantă. De 

exemplu, într-un caz ipotetic, dacă o întreprindere are o cotă de piaţă semnificativă pe o 

anumită piaţă datorită faptului că deţine un drept de proprietate intelectuală exclusiv asupra 

unei anumite tehnologii sau alte drepturi de proprietate intelectuală importante, atunci acest 

operator economic va avea responsabilitatea să se asigure că, prin asocierea cu alţi operatori 

economici, nu abuzează de poziţia pe care o deţine, de exemplu,  prin refuzul de a da acces la 

tehnologia respectivă şi altor operatori economici. 
 
 
 
 
                                                           

5 pentru o definiţie a termenului „concurent” a se consulta secţiunea 3.1 din prezentul ghid. 
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3. ASPECTE PRACTICE CU PRIVIRE LA PARTICIPAREA SUB FORMĂ DE 
ASOCIERE LA O PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ ŞI RESPECTAREA 
REGULILOR DIN DOMENIUL CONCURENŢEI 
 
 

3.1. CÂND ESTE PERMISĂ O ASOCIERE DE OPERATORI ECONOMICI ÎN 
VEDEREA PARTICIPĂRII  LA O PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ? 
 
 
În principiu, o asociere de operatori economici constituită în vederea participării la o procedură de 

achiziţie publică nu va ridica probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă, în 

următoarele situaţii: 

 
(i) Operatorii economici nu sunt concurenţi.  
 
 
Ce este un concurent? 

 

Termenul „concurenți”, astfel cum este folosit în legislaţia specifică din domeniul concurenţei, 

desemnează atât concurenții existenți, cât și pe cei potențiali.  

Doi operatori economici sunt consideraţi “concurenţi existenți”, în cazul în care sunt activi pe 

aceeași piață relevantă.  

Un operator economic este considerat un “concurent potenţial” dacă ar putea să efectueze într-un 

termen scurt investiții suplimentare sau să suporte alte costuri de transformare necesare, astfel încât 

să intre pe piața relevantă pe care este activ un alt operator economic. Această evaluare trebuie să se 

fundamenteze pe motive realiste, simpla posibilitate teoretică de a intra pe o piață nefiind 

suficientă. 
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Ce este piaţa relevantă? 

Prin piaţă relevantă se înţelege piaţa în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de 

concurenţă. Aceasta se determină prin analiza a două componente, respectiv, piaţa relevantă a 

produsului şi piaţa relevantă geografică. 

  

Piaţa relevantă a produsului – cuprinde toate produsele şi/sau serviciile pe care consumatorul le 

consideră interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, preţurilor şi utilizării 

acestora. 

 

Piaţa relevantă geografică - cuprinde zona în care operatorii economici în cauză sunt implicaţi în 

cererea şi oferta de produse sau servicii, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene 

şi care poate fi delimitată de zonele geografice învecinate, deoarece condiţiile de concurenţă diferă 

în mod apreciabil în respectivele zone6. 

 
 

Există, totuşi, situaţii în care, deşi membrii asocierii nu sunt concurenţi, pot să apară probleme de 

concurenţă, cum ar fi schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial care 

depăşeşte ceea ce este necesar pentru elaborarea ofertei comune la procedura de achiziţie în cauză 

sau executarea contractului de achiziţie publică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6 Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 388 din 5 august 2010 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor 
privind definirea pieţei relevante 
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Un exemplu îl reprezintă situaţia în care, prin schimbul de informaţii sensibile din punct de 

vedere concurenţial (cum ar fi informaţii privind preţuri practicate în general, costuri, strategii 

de afaceri etc) între membrii asocierii care nu sunt concurenţi, există riscul împiedicării, 

restrângerii sau denaturării concurenţei pentru alte proiecte pe care le desfăşoară sau urmează 

să le desfăşoare. Astfel, într-un caz ipotetic, A, B şi C nu sunt concurenţi şi se asociază în vederea 

participării la o procedură de achiziţie publică, întrucât nu pot participa în mod individual. În 

acelaşi timp, se formează o asociere între C, D şi E în vederea participării la o altă procedură de 

achiziţie publică. C, D şi E nu sunt concurenţi. Cu toate acestea, A este concurentul lui D şi B este 

concurentul lui E. Ca să nu fie încălcate regulile de concurenţă, C, care este membru în cadrul 

ambelor asocieri, nu trebuie să faciliteze schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere 

concurenţial între A şi D sau între B şi E. Astfel, chiar dacă, aparent, constituirea celor două 

asocieri nu ar ridica probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă (întrucât membrii 

acestora nu sunt concurenţi), un schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial 

între A şi D sau B şi E prin intermediul lui C ar putea constitui o încălcare gravă a regulilor de 

concurenţă. 
 
 
 
(ii) Membrii asocierii sunt „întreprinderi afiliate”. 
 
 
De ce nu se aplică regulile din domeniul concurenţei asocierilor de întreprinderi afiliate7? 

 

Regulile de concurenţă sunt incidente atunci când există înţelegeri/practici concertate între doi sau 

mai mulţi operatori economici (sau „întreprinderi”, potrivit terminologiei specifice legislaţiei din 

domeniul concurenţei) care pot denatura, restrânge sau împiedica concurenţa pe o piaţă. În general, 

dacă doi operatori economici  pot lua decizii în mod independent unul faţă de celălalt şi faţă de terţi 

cu privire la desfăşurarea activităţii, atunci aceştia reprezintă entităţi separate. În cazul în care un 

operator economic exercită o influență decisivă asupra altui operator economic (i.e. cu privire la 

legături de ordin organizatoric, economic sau jurdic), aceştia formează o entitate economică unică, 
                                                           

7 Regulile de concurenţă pot fi incidente atunci când întreprinderi afiliate participă cu oferte individuale la proceduri de 
achiziţii publice. 
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întrucât sunt părți ale aceleiași „întreprinderi”. Astfel, operatorii economici nu sunt consideraţi 

concurenţi, chiar dacă ambii sunt activi pe aceleași piețe relevante. În consecinţă, atunci când 

membrii asocierii constituite în vederea participării la o procedură de achiziţie publică fac parte din 

acelaşi grup, nefiind independenţi unul faţă de celălalt, regulile de concurenţă nu sunt aplicabile. 

 
 
 
(iii)  Operatorii economici sunt concurenţi, dar sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

  
a. niciun operator economic nu a putut îndeplini, în mod individual, cerinţele stabilite în 

documentaţia de atribuire, în condiţii de desfăşurare normală a activităţii sale8;   

 

Exemple: 

1. Imposibilitate obiectivă: A, B şi C sunt concurenţi şi se asociază în vederea participării 

la o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de execuţie a 

unor utilaje. Operatorii nu pot participa individual, deoarece A nu deţine în întregime 

tehnologia necesară pentru producţie, B nu are resursele necesare şi suficiente, iar C nu 

îndeplineşte în întregime condiţiile privind situaţia economică şi financiară impuse de 

autoritatea contractantă în documentaţia de atribuire. 

 

2. Imposibilitate subiectivă: A şi B sunt concurenţi şi se asociază în vederea participării la 

o procedură de achiziţie publică având ca obiect atribuirea unui contract de consultanţă 

pentru un proiect complex şi de lungă durată. Şi A şi B îndeplinesc fiecare în mod 

obiectiv condiţiile impuse prin caietul de sarcini. Cu toate acestea, pentru ambii 

operatori economici, participarea individuală (cu implicarea tuturor resurselor conform 

caietului de sarcini) ar avea drept consecinţă renunţarea la orice alt client pe întreaga 

durată a proiectului şi, implicit, pierderi financiare semnificative9. 

 

                                                           
8 Care nu implică un risc mai mare decât cel asumat în mod firesc prin desfăşurarea oricărei activităţi economice (nu 
implică modificări semnificative ale activelor corporale şi necorporale existente, investiţii suplimentare, decizii 
strategice sau întârzieri importante în finalizarea altor proiecte). 
9 În această situaţie, operatorii economici trebuie să justifice faptul că participarea cu oferte individuale  nu ar fi fost 
posibilă decât cu afectarea desfăşurării activităţii sale. 
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b. un subgrup al membrilor asocierii respective nu ar fi fost în măsură să îndeplinească cerinţele 

stabilite în documentaţia de atribuire;  

 
c. membrii asocierii schimbă doar informaţiile necesare pentru scopul  întocmirii ofertei de 

participare şi cele necesare pentru scopul executării contractului (dacă oferta depusă de 

asociere este declarată câştigătoare). În mod special, discuţiile între membrii asocierii trebuie 

să se rezume la proiectul care face obiectul procedurii de achiziţie publică respectivă şi nu 

trebuie să implice dezvăluirea unor informaţii referitoare la preţurile practicate în mod 

normal de operatorii economici în cursul desfăşurarii activităţii sau la alte proceduri de 

achiziţie publică la care participă sau strategii comerciale în legătură cu politici de preţ, 

capacitate tehnică/de producţie, clienţi sau pieţe; 

 
d. membrii asocierii concurează în condiţii normale în alte contexte. În acest sens, operatorii 

economici, membri ai asocierii, nu trebuie să concureze mai puţin agresiv între ei atunci când 

participă în mod individual la alte proceduri de achiziţie publică sau atunci când îşi oferă 

serviciile/produsele în general pe alte pieţe, pentru simplul fapt că au participat cu o ofertă 

comună la o procedură de achiziţie publică. 

 

3.2. ASOCIERILE DE OPERATORI ECONOMICI CONCURENŢI SUSCEPTIBILE DE 
A ÎNCĂLCA REGULILE DE CONCURENŢĂ 
 

Constituirea unei asocieri între operatori economici concurenţi în vederea participării la o procedură 

de achiziţie publică va determina, întotdeauna, o reducere a numărului de ofertanţi la procedura 

respectivă. O astfel de asociere, care nu îndeplineşte condiţiile enumerate în secţiunea 3.1 (iii) de 

mai sus, ar putea ridica probleme din punct de vedere al regulilor de concurenţă. Cu toate acestea, 

astfel de asocieri nu vor încălca automat regulile de concurenţă. 

Operatorii economici, chiar dacă ar putea participa cu oferte individuale la o procedură de achiziţie 

publică, constituie o asociere prin care îşi combină anumite avantaje de care dispun (de exemplu, 

tehnologii, resurse materiale/umane, capacitate tehnică etc.), participând cu o ofertă comună mult 

mai atractivă (i.e. din punct de vedere al preţurilor, calităţii produselor/serviciilor/lucrărilor etc.) 

decât cea pe care ar fi depus-o în mod individual.  
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În această situaţie, operatorii economici trebuie să efectueze o autoevaluare  a asocierii din punct de 

vedere al regulilor de concurenţă, în condiţiile stabilite în documentaţia de atribuire. Astfel, 

operatorii economici trebuie să demonstreze că efectele benefice ale asocierii prevalează eventualei 

restrângeri a concurenţei derivând din participarea în cadrul unei asocieri la procedura de achiziţie 

publică respectivă.  

 

3.2.1 CUM PUTEŢI EVALUA DACĂ O ASOCIERE SE CONFORMEAZĂ CU 
REGULILE DE CONCURENŢĂ? 
 

Atenţie!!! Înainte să vă angajaţi în orice discuţie cu operatori economici concurenţi în vederea 

participării cu o ofertă comună la o procedură de achiziţie publică, asiguraţi-vă că aţi evaluat 

cu atenţie propria poziţie în ceea ce priveşte respectarea regulilor de concurenţă.   

 

În cadrul evaluării, vă pot fi de ajutor răspunsurile la următoarele întrebări: 

 
 
Îndepliniţi toate condiţiile pentru a participa în mod individual la procedura de 
achiziţie publică? 

 
În cazul în care puteţi participa cu o ofertă individuală la procedura de achiziţie publică, în condiţii 

de desfăşurare normală a activităţii, atunci este posibil să nu existe o justificare pentru constituirea 

unei asocieri. Participarea sub formă de asociere la o procedură de achiziţie publică poate genera 

îngrijorări în ceea ce priveşte respectarea regulilor de concurenţă atunci când un membru al 

asocierii respective sau un subgrup al membrilor asocierii, poate îndeplini în mod individual 

condiţiile de participare la procedura de achiziţie publică. În asemenea cazuri, este esenţial ca 

operatorii economici să evalueze atent dacă asocierea va conduce la efecte concurenţiale pozitive 

sau negative.  

 

Pot exista cazuri în care, deşi unii membri ai asocierii pot participa cu oferte individuale la 

procedura de achiziţie publică respectivă, anumite eficienţe să poată fi generate doar dacă aceştia se 

asociază şi participă cu o ofertă comună.  
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De exemplu, operatorii economici concurenţi, prin combinarea tehnologiilor proprii, pot oferi un 

preţ mai mic prin reducerea anumitor costuri sau pot oferi servicii/produse/lucrări de o calitate 

superioară decât cele oferite de fiecare dacă  ar fi participat cu oferte individuale. 

 

 

Ce efect va avea constituirea asocierii asupra preţurilor şi a calităţii 

produselor/lucrărilor/serviciilor? 

 

Participarea la o procedură de achiziţie publică sub formă de asociere nu trebuie să aibă, în 

principiu, ca rezultat efecte anticoncurenţiale în cadrul procedurii respective sau pe altă piaţă, în 

general, caracterizate fie prin creşteri de preţ, fie prin reducerea capacităţii tehnice, a calităţii 

produselor/serviciilor/lucrărilor, a varietăţii acestora sau a inovaţiei. Totuşi, în situaţia în care apar 

astfel de efecte anticoncurenţiale, acestea trebuie să fie compensate cu avantaje pe care 

clienţii/consumatorii finali nu le-ar fi obţinut în absenţa asocierii. 

  

 

De exemplu, doi operatori economici care deţin tehnologii complementare se asociază în vederea 

participării la o procedură de achiziţie publică cu scopul oferirii unui produs mai performant. Cu 

toate acestea, dacă singurul produs oferit de către operatorii economici în cadrul asocierii este 

mai scump decât produsele pe care le-ar fi oferit în mod individual, fără ca preţul mai ridicat să fie 

contrabalansat de eficienţe precum eficacitatea crescută a produsului sau costurile reduse de 

utilizare ori este mai puţin performant ori mai slab din punct de vedere calitativ faţă de situaţia în 

care companiile ar fi participat individual, atunci nu există avantaje nici pentru autoritatea 

contractantă şi nici pentru consumatorii finali.  

 

 

 

Pe piaţa pe care activaţi există un număr semnificativ de concurenţi? 

 

Există şanse mai mari ca asocierea unor operatori economici concurenţi activi pe o piaţă cu un grad 

scăzut de concurenţă să genereze efecte anticoncurenţiale.  
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De exemplu, restrângerea concurenţei va fi mai accentuată dacă membrii asocierii activează pe o 

piaţă unde există un număr limitat de concurenţi sau unde părţi substanţiale din acestea sunt 

controlate de un număr limitat de operatori economici. Printr-o asociere a acestor operatori 

economici se reduce şi mai mult numărul de ofertanţi la procedura de achiziţie publică , iar preţul 

final de atribuire a contractului ar fi unul mai ridicat decât ar fi fost în lipsa asocierii.  

 

 

Pe de altă parte, pe o piaţă pe care există un număr mare de concurenţi, asocierea dintre doi sau trei 

dintre aceştia nu ar afecta concurenţa la procedura de achiziţie publică respectivă. Dacă operatorii 

economici cunosc suficient de bine gradul de concurenţă existent pe piaţa pe care activează, înainte 

de a se asocia cu alţii în vederea participării la o procedură de achiziţie publică, atunci acest lucru ar 

trebui să îi ajute atunci când analizează efectele reale pe care o  asociere le-ar putea avea asupra 

concurenţei.  

 

Ce cotă de piaţă aveţi? 

 

Este mai puţin probabil ca asocierile între operatori economici concurenţi să aibă efecte 

anticoncurenţiale atunci când aceştia deţin cote de piaţă foarte reduse comparativ cu alţi operatori 

economici care activează pe aceeaşi piaţă. Pe de altă parte, dacă un număr de operatori economici, 

care deţin o cotă de piaţă combinată semnificativă,  s-ar asocia în vederea participării la o procedură 

de achiziţie publică, atunci este posibil ca acest fapt să ridice probleme din punct de vedere al 

regulilor de concurenţă10.  

 

 

 

 

 

                                                           

10 În scopul determinării cotei de piaţă, primul pas îl constituie definirea pieţei relevante. A se vedea cele menţionate, 
precum şi trimiterile din cadrul Secţiunii 3.1. (i) Piaţa relevantă 
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3.2.2.TESTUL JURIDIC PENTRU VERIFICAREA RESPECTARII REGULILOR DE 
CONCURENŢĂ 

 
O asociere între operatori economici concurenţi constituită în vederea participării la o procedură de 

achiziţie publică, care nu îndeplineşte condiţiile enumerate în secţiunea 3.1 (iii) de mai sus, nu va 

încălca regulile de concurenţă dacă sunt îndeplinite, cumulativ,  următoarele condiţii: 

 
(i) Oferta depusă de asociere trebuie să fie în măsură să genereze eficienţe reale; 

(ii) O parte echitabilă din eficienţele rezultate trebuie să le fie transmisă 
clienţilor/consumatorilor finali; 

(iii) Orice restrângeri ale concurenţei pe care le presupune participarea cu oferta comună la 

procedura de achiziţie publică respectivă trebuie să fie indispensabile atingerii eficienţelor; 

(iv) Prin asociere nu trebuie să se elimine în totalitate concurenţa, nici în cadrul procedurii 

respective, nici pe alte pieţe.   

 

Dacă toate condiţiile enumerate mai sus sunt îndeplinite, atunci asocierea se va conforma regulilor 

de concurenţă (pentru informaţii detaliate, a se consulta Orientările Comisiei Europene privind 

aplicarea articolului 101 alineatul (3) din TFUE).  

 

Atenţie!!! Este foarte important să aveţi în vedere faptul că regula de mai sus este valabilă doar în 

situaţia în care asocierea nu este, în realitate, folosită ca un mecansim care să faciliteze săvârşirea 

de fapte anticoncurenţiale grave în legătură cu alte proiecte pe care le desfăşuraţi cu ceilalţi 

membri sau pe care urmează să le desfăşuraţi – cum ar fi fapte de fixare de preţ, împărţire de pieţe 

şi/sau clienţi, practici anticoncurenţiale în cadrul procedurilor de achiziţii publice în vederea 

influenţării rezultatelor acestora („bid-rigging”) etc.  

 

(i) Oferta depusă de asociere trebuie să fie în măsură să genereze eficienţe reale 

 

Această condiţie este îndeplinită dacă, prin oferta comună, membrii asocierii pot executa contractul 

de achiziţie publică într-o manieră mai eficientă decât alţi ofertanţi sau decât ar fi putut chiar 

operatorii economici dacă ar fi participat cu oferte individuale.   

În efectuarea acestei analize este important să se ţină cont de situaţia fiecărui operator economic în 

parte, în special în ceea ce priveşte capacitatea tehnică, active de producţie şi alţi factori. Această 
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condiţie va fi îndeplinită doar dacă se poate demonstra că asocierea este singura modalitate prin 

care operatorii economici pot executa contractul într-o manieră mai eficientă (de exemplu, costuri 

mai mici sau o valoare adăugată mai mare pentru clienţi/consumatori finali pot fi considerate a 

eficienţe reale datorate asocierii). 

 

 

Exemplu: Un număr de patru operatori economici oferă aceleaşi servicii, dar în regiuni diferite 

ale ţării. Dacă aceştia s-ar asocia în vederea participării la o procedură de achiziţie publică 

organizată pentru atribuirea unui contract de furnizare a serviciilor respective la nivel naţional, 

atunci oferta comună trebuie să genereze un plus de valoare pentru autoritatea contractantă faţă 

de cea generată de oferta individuală a fiecărui operator economic în parte. În acest sens, dacă 

operatorii economici şi-ar coordona anumite activităţi şi ar putea astfel reduce anumite costuri 

pentru autoritatea contractantă, atunci acestea pot fi considerate eficienţe reale generate urmare 

asocierii.  

 

 

(ii) O parte echitabilă din eficienţele rezultate din participarea în asociere a operatorilor 

economici trebuie să fie transmisă clienţilor/consumatorilor finali 

 

Clienţii/consumatorii finali nu trebuie să primească în mod obligatoriu o parte din fiecare creștere 

în eficiență identificată, fiind suficient să le fie transmise beneficii pentru a compensa efectele 

negative ale asocierii. Astfel, clienţii/consumatorii finali obțin o parte echitabilă din eficienţele 

totale.  

 

 

De exemplu, în cazul în care prin asociere ar putea rezulta o creștere a prețurilor, atunci 

clienţii/consumatorii finali trebuie să fie integral compensați printr-o calitate superioară sau alte 

beneficii (cum ar fi, de exemplu, creşterea frecvenţei de prestare a unui serviciu de transport rutier 

pe o anumită rută naţională importantă).  
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În situaţia procedurilor de achiziţii publice, beneficiile rezultate din asociere se pot concretiza, de 

exemplu, prin economii la bugetul de stat şi/sau livrarea unor produse/lucrări/servicii de calitate 

superioară sau a unor soluţii integrate inovative.  

 

Demonstrarea îndeplinirii acestei condiţii este puţin probabilă în situaţia în care membrii asocierii 

au o cotă de piaţă combinată semnificativă, întrucât, prin asociere, există posibilitatea să se reducă 

semnificativ concurenţa în cadrul procedurii de achiziţie publică respectivă şi să aibă ca rezultat 

atribuirea contractului la un preţ mai mare decât cel pe care l-ar fi ofertat operatorii economici dacă 

ar fi participat cu oferte independente. Operatorii economici, nefiind supuşi unor presiuni 

concurenţiale efective, sunt mai puţin stimulaţi să menţină sau să realizeze creşteri în eficienţă mai 

mari. Cu cât impactul asocierii asupra concurenţei este mai mare, cu atât este mai probabil că, pe 

termen lung, clienţii/consumatorii finali vor avea de suferit. 

 

(iii) Orice restrângeri ale concurenţei pe care le presupune participarea cu oferta comună 

la procedura de achiziţie publică respectivă trebuie să fie indispensabile atingerii 

eficienţelor 

 

Restrângerea concurenţei prin participarea sub formă de asociere la o procedură de achiziţie publică 

trebuie să fie indispensabilă atingerii eficienţelor. Îndeplinirea acestei condiţii se află în strânsă 

legătură cu principiul de drept al proporţionalităţii şi implică efectuarea unei analize prin care se 

verifică îndeplinirea cumulativă a două condiţii.  

 

O restrângere a concurenţei va fi indispensabilă dacă (1) în lipsa acesteia s-ar reduce semnificativ 

sau elimina eficienţele respective. Aşadar, trebuie să se demonstreze că prin asocierea respectivă se 

realizează mai multe creşteri în eficienţă decât s-ar realiza în absenţa acesteia. De asemenea, pentru 

ca o restrângere a concurenţei să fie indispensabilă, creşterile în eficienţă trebuie să fie specifice 

asocierii respective, în sensul că (2) nu există mijloace accesibile din punct de vedere economic şi 

mai puţin restrictive de realizare a acesora. Atunci când se face această evaluare este necesar să se 

ţină seama de condiţiile de piaţă şi de realităţile comerciale la care sunt expuşi operatorii 

economici, luându-se în considerare doar alternativele accesibile şi realiste, nu şi pe cele ipotetice 

sau teoretice.  
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Exemplu 1: Doi operatori economici se asociază în vederea participării la o procedură de achiziţie 

publică, agreând să nu participe cu oferte individuale. Cu toate acestea, operatorii economici 

agreează, de asemenea, să nu participe cu oferte individuale la nicio altă procedură pe care o va 

organiza autoritatea contractantă respectivă. Dacă restrângerea concurenţei, prin constituirea 

asocierii în vederea participării la procedura respectivă, este indispensabilă atingerii anumitor 

eficienţe, cea de-a doua restricţionare nu poate fi considerată indispensabilă atingerii acestor 

eficienţe, întrucât priveşte alte proiecte/contracte.  

 

 

 

Exemplu 2: Doi operatori economici oferă servicii de transport rutier pe aceeaşi rută şi se 

asociază în vederea participării la o procedură de achiziţie publică. Întrucât operatorii economici, 

prin alternative mai puţin restrictive, nu pot oferi anumite beneficii, precum reduceri substanţiale 

de costuri sau creşterea frecvenţei de prestare a serviciilor oferite pe ruta respectivă, constituirea 

asocierii, chiar dacă restricţionează concurenţa, îndeplineşte condiţia indispensabilităţii, întrucât 

eficienţele respective nu ar fi putut fi atinse prin luarea unor măsuri mai puţin restrictive. 

 

 

(iv) Prin asociere nu trebuie să se elimine în totalitate concurenţa, nici în cadrul 

procedurii respective,  nici pe alte pieţe.   

 

Cu alte cuvinte, eficienţele obţinute pe termen scurt nu trebuie să fie depăşite de pierderi pe termen 

lung rezultate din eliminarea concurenţei, fie în cadrul procedurii respective, fie pe alte pieţe. În 

concret, se acordă prioritate protecţiei rivalităţii dintre operatorii economici şi procesului 

concurenţial pe termen lung, faţă de creşterile în eficienţă potenţial favorabile concurenţei care ar 

putea rezulta din asociere. Existenţa rivalităţii între operatorii economici reprezintă un imbold 

esenţial al eficienţei economice, inclusiv al creşterilor dinamice în eficienţă caracterizate sub forma 

inovaţiei. Altfel spus, scopul regulilor din domeniul concurenţei este acela de a proteja procesul 

concurenţial.  
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Atunci când se elimină concurenţa, procesul concurenţial ia sfârşit, iar creşterile în eficienţă pe 

termen scurt sunt depăşite de pierderi pe termen lung care rezultă, printre altele, din cheltuielile 

suportate de operatorii economici pentru a-şi păstra poziţia pe piaţă (care caută să obţină avantaje 

personale), din alocarea necorespunzătoare a resurselor, din inovaţie redusă, din preţuri mai mari 

etc. 

 

Suplimentar, depunerea unei oferte comune la o procedură de achiziţie publică nu trebuie să 

afecteze în vreun fel modalitatea în care operatorii economici concurează în mod normal în cursul 

desfăşurării activităţii lor economice sau în executarea altor proiecte/contracte. Cu alte cuvinte, 

implicarea operatorilor economici într-o asociere nu trebuie să îi împiedice în vreun fel pe aceştia să 

concureze pentru alte proiecte sau în legătură cu alte pieţe. 

 

4. CUM PUTEŢI EVITA PRACTICILE ANTICONCURENŢIALE ÎN CADRUL 
UNEI ASOCIERI CONSTITUITE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA  O  
PROCEDURĂ DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ? 
 

Indiferent dacă sunteţi sau nu concurent cu ceilalţi membri ai asocierii, trebuie să vă asiguraţi de 

fiecare dată că asocierea respectivă nu va fi folosită ca un mecanism menit să faciliteze practicile 

anticoncurenţiale în cadrul procedurii respective, în legătură cu alte proiecte pe care le desfăşuraţi  

(sau urmează să le desfăşuraţi) împreună cu ceilalţi membri ai asocierii sau în legătură cu alte pieţe 

pe care activaţi dumneavoastră sau ceilalţi membri.   

Prezenta secţiune a ghidului cuprinde recomandări practice menite să vă ajute să evitaţi o posibilă 

implicare în asemenea practici şi să vă asiguraţi că orice acţiune/inacţiune a dumneavoastră va fi 

conformă cu regulile de concurenţă.  

 

� Orice cooperare între operatorii economici trebuie să se rezume numai la ce este necesar în 

vederea elaborării unei oferte comune pentru participarea la procedura de achiziţie publică 

respectivă şi, de asemenea, pentru situaţia în care aceasta este declarată câştigătoare, pentru buna 

executare a contractului.  

 

Discuţiile dintre membrii asocierii nu trebuie să vizeze şi alte elemente care nu au strictă 

legătură cu obiectul procedurii de achiziţie publică în cauză. Membrii asocierii nu trebuie să 
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discute şi să agreeze asupra modului în care se vor comporta în viitor pe piaţă sau în cadrul altor 

proceduri de achiziţie publică, asupra împărţirii clienţilor/pieţelor sau preţurilor practicate. Un 

asemenea schimb de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial  reprezintă o încălcăre 

gravă a regulilor de concurenţă.  

 

ATENŢIE!!!! Dacă observaţi că discuţiile în cadrul asocierii vizează elemente precum cele 

enumerate anterior, trebuie să nu participaţi la acestea şi să vă retrageţi imediat din 

asociere. Pentru a evita riscul încălcării regulilor de concurenţă, trebuie să aveţi grijă ca 

informaţiile diseminate în cadrul discuţiilor să se rezume, strict, la informaţiile necesare 

pentru scopul îndeplinirii cerinţelor din caietul de sarcini sau pentru scopul executării 

contractuluipentru procedura respectivă. De asemenea, să nu discutaţi sub nicio formă 

strategii de afaceri sau să divulgaţi informaţii precum cele legate de costuri si/sau de 

politicile de preţ pe care le practicaţi în general sau pe care urmează să le practicaţi.  

 

� Orice asociere de operatori economici constituită în vederea participării la o procedură de 

achiziţie publică nu trebuie să aibă ca rezultat modificarea conduitei acestora, în general, pe 

piaţă, faţă de concurenţi şi/sau faţă de clienţi.  Aşadar, trebuie să continuaţi să concuraţi în mod 

real pe piaţă cu ceilalţi membri ai asocierii. 

 

� Dacă un membru al asocierii este, în acelaşi timp, membru în cadrul unei alte asocieri constituită 

în vederea participării la o altă procedură de achiziţie publică, acesta trebuie să se asigure că sunt 

luate măsuri corespunzătoare pentru a evita facilitarea schimbului de informaţii sensibile din 

punct de vedere concurenţial între membrii asocierilor. Asemenea cazuri pot să apară, de 

exemplu, şi în situaţia subcontractanţilor comuni.  

 
Exemplu: A şi B sunt concurenţi şi fiecare este membru al unei asocieri. Cele două asocieri decid 

să participe la o procedură de achiziţie publică. C este numit subcontractant în cadrul asocierii în 

care participă A, precum şi în cea în care participă B. Dacă A îi furnizează lui C informaţii 

sensibile din punct de vedere concurenţial în legătură cu strategia sa de afaceri (de exemplu, 

politicile viitoare de preţ), C trebuie să ia toate măsurile necesare să se asigure că aceste 

informaţii nu îi sunt transmise lui B. În asemenea situaţii nu este necesar ca C să refuze 

pariciparea la discuţie, ci poate să se angajeze să nu divulge aceste informaţii către terţi. 
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Semnarea unui acord de confidenţialitate poate fi oportună pentru a asigura că sunt luate măsurile 

necesare în vederea evitării diseminării cu intenţie sau din neglijenţă a informaţiilor sensibile din 

punct de vedere concurenţial între participanţi. 

 

� Operatorii economici, membri ai unei asocieri constituite în vederea participării la o procedură 

de achiziţie publică, trebuie să ia măsurile necesare în vederea informării corespunzătoare a 

angajaţilor care urmează să fie implicaţi în elaborarea ofertei comune şi în faza de executare a 

contractului (în situaţia în care acesta este atribuit asocierii), astfel încât să se elimine riscul 

încălcării regulilor de concurenţă (din neglijenţă sau cu intenţie) prin schimbul de informaţii 

sensibile din punct de vedere concurenţial. Astfel, este necesară informarea corespunzătoare a 

angajaţilor cu privire la aplicarea regulilor de concurenţă şi asupra caracterului strict confidenţial 

al informaţiilor cu care intră în contact. De asemenea, ar trebui limitat accesul la informaţiile 

privind asocierea doar acelor persoane din interiorul societăţilor în cauză implicate în procesul 

întocmirii ofertei de participare şi al executării contractului. 

 

 

5. CE TREBUIE SĂ FACEŢI  DACĂ AVEŢI INFORMAŢII PRIVIND 
POSIBILA ÎNCĂLCARE A  REGULILOR DE CONCURENŢĂ? 

 

Dacă observaţi că discuţiile cu ceilalţi membri ai asocierii par că se distanţează de scopul permis – 

de exemplu, vizează informaţii referitoare la politicile de preţ practicate în general, împărţirea 

pieţelor şi/sau a clienţilor, strategii viitoare de afaceri etc., atunci trebuie să procedaţi după cum 

urmează: 

 

9 Comunicaţi îngrijorările pe care le aveţi cu privire la posibila încălcare a regulilor de 

concurenţă celorlalţi membri ai asocierii; 

9 Nu participaţi la discuţiile respective; 

9 Nu folosiţi nicio informaţie cu care intraţi în contact; 

9 Adresaţi-vă imediat unui avocat/consilier juridic care va poate sfătui cum să procedaţi în 

continuare; 

9 Sesizaţi Consiliul Concurenţei.  
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Puteţi sesiza în scris Consiliului Concurenţei orice comportament anticoncurenţial folosind 

următoarele metode: 

 

9 Completând formularul „Petiţii şi sesizări”, disponibil online la următoarea adresă 

https://portal.consiliulconcurentei.ro/solicitari/login; 

9 Accesând platforma avertizorilor de concurenţă pe pagina de internet a Consiliului 

Concurenţei : www.consiliulconcurenţei.ro;  

9 Prin e-mail: licitaţii@consiliulconcurentei.ro; 

9 Prin fax: (0040) (0) 21 405 44 16  

9 Prin poştă: Piaţa Presei Libere nr. 1 corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701, Bucureşti; 

9 Puteţi formula o plângere furnizând informaţiile din  formularul de plângere cuprins în 

Regulamentul privind analiza şi soluţionarea plângerilor referitoare la încălcarea 

prevederilor art. 5, 6 şi 9 din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi a prevederilor art. 101 şi 102 

din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Ordinul 

preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 499/2010, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 687 din data de 12 octombrie 2010, cu modificările şi completările 

ulterioare.  

 

Formularul este disponibil si pe pagina de internet a Consiliului Concurenţei, la următoarea 

adresă: 

http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id6509/formular_de_plangere.pdf  
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ANEXA 1 
 

A. ATRIBUŢIILE CONSILIULUI CONCURENŢEI ŞI PUTERILE SALE DE 
INVESTIGAŢIE  
 

1. În calitatea sa de autoritate naţională în domeniul concurenţei, Consiliul Concurenţei  pune în 

aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale de concurenţă, precum şi pe cele ale Uniunii 

Europene.  

 

2. În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, Consiliul Concurenţei dispune de următoarele puteri de 

investigaţie: 

 

¾ Puterea de a efectua inspecţii inopinate: în baza ordinului preşedintelui Consiliului 

Concurenţei şi a autorizării judiciare dată prin încheiere de către preşedintele Curţii de Apel 

Bucureşti sau de judecătorul delegat, atunci când există indicii cu privire la existenţa unor 

informaţii/date/documente necesare pentru a demonstra săvârşirea  unor fapte 

anticoncurenţiale, inspectorii de concurenţă pot efectua inspecţii inopinate în spaţiile, terenurile 

sau mijloacele de transport pe care operatorii economici le deţin legal şi/sau îşi desfăşoară 

activitatea, precum şi în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenurile sau mijloacele de 

transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai 

operatorilor economici. 

 

¾ Puterea de a ridica orice document: în timpul inspecţiilor inopinate, inspectorii de concurenţă 

pot examina şi ridica orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte 

evidenţe legate de activitatea operatorului economic, indiferent de locul în care sunt depozitate 

şi de suportul fizic sau electronic pe care sunt păstrate, în măsura în care acestea au legătură cu 

obiectul investigaţiei. În ceea ce priveşte inspectarea informaţiilor/datelor stocate în mediul 

electronic, pe parcursul inspecţiei inspectorii de concurenţă, în conformitate cu prevederile 

legislaţiei secundare incidente, pot proceda la copierea de date utilizând echipamente şi 

proceduri forensic, precum şi software specializat, fără a fi necesară vizualizarea în prealabil a 

documentelor/datelor. 
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¾ Puterea de a lua declaraţii:  Inspectorii de concurenţă pot să ia declaraţii de la orice persoană 

fizică sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte să dea astfel de 

declaraţii. 

 
¾ Puterea de a intervieva orice persoană: Inspectorii de concurenţă pot să intervieveze orice 

persoană fizică sau juridică, care a consimţit la acest lucru. Interviul poate fi realizat prin orice 

mijloace, inclusiv pe cale electronică şi este înregistrat pe suport audiovideo.  

 

¾ Puterea de a solicita orice documente/informaţii scrise: Inspectorii de concurenţă pot 

solicita transmiterea în scris a oricăror documente/informaţii pe care le consideră necesare în 

vederea îndeplinirii atribuţiilor.  

 

B. CARE SUNT SANCŢIUNILE APLICABILE PENTRU ÎNCĂLCAREA REGULILOR  

DE CONCURENŢĂ?  

 

1. Încălcarea regulilor de concurenţă reprezintă fapte contravenţionale şi se sancţionează cu 

amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală înregistrată de operatorul economic în anul 

financiar anterior deciziei Consiliului Concurenţei. De asemenea, fapta oricărei persoane care 

exercită funcţia de administrator, reprezentant legal ori care exercită în orice alt mod funcţii de 

conducere în cadrul operatorului economic, de a concepe sau organiza, cu intenţie, vreuna 

dintre practicile interzise de reglementările din domeniul concurenţei constituie infracţiune şi se 

pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani ori cu amendă şi interzicerea unor drepturi potrivit 

legislaţiei penale.  

 

2. Următoarele fapte vor fi considerate încălcări de gravitate mare ale regulilor de concurenţă şi 

pot atrage aplicarea unor amenzi contravenţionale semnificative: 
 

¾ Fixarea /stabilirea preţurilor (inclusiv a discounturilor) sau a oricăror alte condiţii de 

tranzacţionare între operatori economici concurenţi pentru furnizarea de produse/servicii pe o 

anumită piaţă; 
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¾ Împărţirea de pieţe sau de clienţi între operatori economici concurenţi; 

 

¾ Acordurile dintre operatori economici concurenţi prin care se limitează sau controlează 

producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; 

 

¾ Acordurile între operatori economici concurenţi prin care aceştia urmăresc să influenţeze 

rezultatele procedurilor de achiziţii publice („bid rigging”) în scopul obţinerii unor câştiguri 

personale în detrimentul consumatorilor.  

 

3. Un operator economic care facilitează săvârşirea faptelor anticoncurenţiale poate, de asemenea, 

fi sancţionat de către Consiliul Concurenţei. De exemplu, un operator economic care facilitează 

schimbul de informaţii sensibile din punct de vedere concurenţial între operatori economici 

concurenţi va fi sancţionat de către Consiliul Concurenţei.    

 

4. Consiliul Concurenţei aplică politica de clemenţă, potrivit căreia operatorii economici care 

colaborează cu autoritatea de concurenţă în legătură cu participarea lor într-o practică 

anticoncurenţială pot beneficia de un tratament sancţionator mai favorabil (sau chiar de 

imunitate la amendă). Informaţii suplimentare despre programul de clemenţă al Consiliului 

Concurenţei sunt disponibile pe internet la următoarea adresă: 

http://www.clementa.ro/ro/modulul-de-clementa.html. 

 

5. În situaţia în care, după declanşarea de către Consiliul Concurenţei a unei investigaţii privind 

posibila încălcare a regulilor de concurenţă, un operator economic recunoaşte săvârşirea faptei, 

autoritatea de concurenţă poate aplica un regim sancţionator mai favorabil acestuia. Cuantumul 

cu care poate fi redusă amenda va fi determinat în funcţie de momentul în care intervine 

recunoaşterea. Informaţii suplimentare privind procedura aplicabilă în cazul recunoaşterii 

faptei şi modul în care se calculează cuantumul reducerii amenzii sunt disponibile în 

Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind individualizarea sancţiunilor reglementate pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei, disponibile şi pe pagina de internet a 

autorităţii de concurenţă (www.consiliulconcurenţei.ro).   
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