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Competenţe Consiliul Concurenţei şi context 

Posibila incidenţă a Legii nr. 21/1996 
(Legea concurenţei)  

Posibila 
incidenţă TFUE 

Art. 5 – interzicerea înţelegerilor anticoncurenţiale Art. 101 
Art. 6 – interzicerea abuzului de poziţie dominantă Art. 102 
Art. 8 – (in)acţiunea organelor administraţiei centrale/locale  
Art. 9-13 – analiza concentrărilor economice 
Ajutoare de stat 

La îngrădirea comerţului între statele membre, inclusiv pe pieţele digitale 

Analiza mediului concurenţial     
• identificare pieţe produs/serviciu şi geografice (incluzând eventuala segmentare) 
• mecanisme de piaţă 
• competitori – prezenţă pe piaţă, cote şi comportament 

Particularitate 
Context de globalizare – pieţe digitale cu vocaţie globală/zonală analizate naţional, 
dar fără a exclude un posibil comportament local (înţelegere sau abuz)  

Posibila incidenţă a Legii nr. 11/1991 (Legea concurenţei neloiale)  
- Art. 4 - 
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Presentation Notes
Slide tehnic, necesar pentru linkuri intre alte slide-uri, dar care NU apare in prezentare: Sare automat în 0,5 secunde la următorul. 
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Noţiuni, pieţe, posibile probleme şi preocupări CE 

“digital” 
Concept & 

pieţe 

Comerţ electronic Comunicaţii electronice 

Servicii 
Prelucrare digitală 

Media (inclusiv 
conţinut digital) & 

Streaming 
Servicii poştale 

Servicii educaţie 

Cloud 

Interconectare (ex: G2C) 

Nivel Fizic 
  Inclusiv: reţele  (NGN, LTE); infrastructuri publice; CIP (Internet of things); etc.   

Nivel Logic 
Inclusiv: legislaţie  (legi, reglementare, norme: sector, fiscal, proprietate intelectuală) 
Problematici generate de securitate, date personale etc. 
Aspecte sociale   
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Principali vectori promovare şi creştere sustenabilă; 
interacţiuni interinstituţionale 

Vectori creştere:  
Progres tehnologic                 Educaţie                               Norme  
diseminat 
(inovaţie , standardizare)  (Culturalizare de masă)    (aplicare, monitorizare, corecţii) 
 

“digital” 
Concept & 

pieţe 

Interacţiuni interinstituţionale :  
    MSI                       ANCOM          Consiliul Concurenţei         Instituţii Centrale 
                                                                                                           sau de Sector 
 (Stategii/planuri)  (Reglementare  (Promovează şi păstrează       (norme şi reglaje) 
                                  ex-ante)       mediu concurenţial – ex-post) 
                                
                                                Monitorizare pieţe 
 
 

Industrie 
Operatori şi Terţi  

  
 

Utilizatori 
  
 

Principale cerinţe aliniere: 
-Viziunea cu Planuri & măsuri 
- IT&C cu Business-ul specific 



Slide:6 

 Politica de  concurenţă în contextul pieţei digitale unice 

Elemente de acţiune locală pentru piaţă unică şi Politici 

Armonizare 
Inclusiv “transpunere” 

Sincronizare 
Inclusiv “de calendar” 

Principii promovate şi implementate: 
Transparenţă, Nediscriminare, Proporţionalitate, Obiectivitate 

Privitor la legislaţia din domeniul concurenţei, politicile Consiliului Concurenţei 
urmăresc în principal aspectele legate de: 

Promovare, Punere în aplicare a legii, Monitorizare 

Abordarea proactivă în norme trebuie să asigure 
transpuneri cu respectarea interesului naţional. 
Începând de la aspectele comune membrilor: 
1.Formalizarea problemelor şi a abordărilor în cadrul 
unor consultări/schimb de informaţii 
(sectorial/minister, autoritate reglementare, industrie). 
2.Standardizare şi conformităţi (inclusiv trasarea ce 
iure a celor de facto). 
3.Alinierea prevederilor legale specifice cu scopul 
propus. 

Sincronizarea:  
-strategiilor şi politicilor, păstrând atât scopul comun 
cât şi specificul naţional 
- norme de aplicare şi calendare comune de 
implementare 
Definirea unui cadru de norme legale naţional / de 
sector care să asigure încadrarea în obiectivele 
sincronizării (incluzând aspecte legate de 
monitorizarea progresului) 
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Mulţumesc pentru atenţie. 
 
 

Final prezentare. 

Presenter
Presentation Notes
1. Atentie a nu se depăşi acest slide, pentru că urmează cele de detalii aferente slide 4
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1. Domeniu de mare impact, adresează un public larg, abordare locală 
dar include şi tranzacţii transfrontaliere (aria de maxim impact: 
telecomunicaţii) 

2. Particularităţi: Domeniu parţial reglementat; numeroase segmente şi 
pieţe prezente atât la nivel de gros cât şi de retail; Integrare verticală 

3. Concurenţa: 
a) se manifestă atât la nivel de servicii cât şi la nivel de infrastructuri  (asigură un mediu 

concurenţial pe termen lung) 
b) pregnantă în special în pieţe retail. 

4. Pieţe naţionale fără a exclude comportament  pasibil a intra sub 
incidenţa legii concurenţei la nivel zonal/local. 

5. Probleme:  
a) Acces la resurse esenţiale, limitate cu efect în posibil refuz acces 
b) Înţelegeri şi/sau comportament paralel; uneori suspiciuni de oligopol 
c) Abuz de poziţie dominantă 

Problematici Comunicaţii electronice 
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1. Domeniu de mare impact, adresează un public larg, abordare locală 
dar include şi tranzacţii transfrontaliere. Vectori: TRUST & Plăţi el. 

2. Puternică preocupare CE 
3. Principal act normativ local: Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind 

comerţul electronic. 
4. Probleme specifice domeniu:  

a) Posibile produse/servicii diferite şi politici diferite de tarifare inclusiv aspecte 
legate de politici exclusiviste 

b) Contracte la distanţă si aspecte legate de protecţia consumatorilor 
c) Comportamente abuzive şi discriminatorii + eludare drepturi de autor 

5. Probleme generate de piaţă unică:  
a) Legislaţii diferite (comerţ electronic, plăţi, transport, politici fiscale, tratare litigii) 
b) Acces şi restricţii geografice nejustificate dublate de competenţe locale (ex: 

service, call center, cu probleme suplimentare de prezenţă şi bariere lingvistice) 
c) Acorduri verticale + probleme legate de protejarea micului comerţ 

 

Problematici Comerţ electronic 
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