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Lasa un comentariu

Ce este politica in domeniul concurentei?

Concurenţa exercită o presiune constantă asupra întreprinderilor pentru a pune la dispoziţia consumatorilor o ofertă

cât mai variată, la cele mai bune preţuri. Concurenţa face parte din regulile de joc ale unei pieţe libere şi este în

interesul consumatorilor, beneficiarii finali.

Uneori, întreprinderile încearcă să denatureze concurenţa. Pentru a garanta buna funcţionare a pieţelor, autorităţile

competente, printre care Comisia Europeană, trebuie să prevină sau să corecteze comportamentele

anticoncurenţiale. Comisia Europeană supraveghează:

acordurile dintre întreprinderi, care limitează concurenţa (cartelurile sau alte tipuri de acorduri) şi prin care părţile

îşi stabilesc propriile reguli şi evită regulile unei pieţe liberalizate

cazurile de abuz de poziţie dominantă, în care întreprinderea dominantă încearcă să-şi excludă concurenţii de pe

piaţă

fuziunile şi alte acorduri formale între întreprinderi, care prevăd o asociere permanentă sau temporară (fuziunile

sunt autorizate în măsura în care acestea permit o extindere a pieţelor, în beneficiul consumatorilor)

eforturile menite să liberalizeze pieţele în sectoare precum transportul, energia, serviciile poştale şi

telecomunicaţiile. Multe din aceste sectoare erau dominate de monopoluri de stat şi, prin urmare, este important

să ne asigurăm că procesul de liberalizare nu le aduce acestora avantaje neloiale.

sprijinul financiar (ajutor de stat) în beneficiul întreprinderilor din partea guvernelor ţărilor UE – ajutoarele de stat

sunt compatibile cu legislaţia europeană cu condiţia ca acestea să nu denatureze concurenţa dintre întreprinderile

europene sau să nu aducă prejudicii economiei

cooperarea cu autorităţile naţionale competente responsabile cu punerea în aplicare a legislaţiei europene în

domeniul concurenţei, pentru a garanta aplicarea uniformă a dreptului concurenţei la nivelul UE.

Sursa ec.europa.eu

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania –

InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers

International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu

patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile

consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.
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Incepand cu data de 6 ianuarie 2013 a intrat

in vigoare Ordinului nr. 473 din 03/12/2012

Ordin pentru modificarea Ordinului

presedintelui Autoritatii Naţionale pentru

Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010

privind unele masuri de informare a

consumatorilor referitor la Telefonul

Consumatorului –INFOCONS – 021/9551.

 09.01.2013

 Citeste articolul

Serviciul de reclamatii al

A.N.P.C.P.P.S.Romania

Accesand aceasta optiune, intelegem ca va

dati acceptul pentru a inregistra datele dvs.

si ca mandatati A.N.P.C.P.P.S. Romania

pentru a pune sesizarea dvs. la dispozitia

autoritatilor competente in domeniu pentru

a lua masurile legale ce se impun. Serviciul

de Consultanta destinat EXCLUSIV

Membrilor Simpatizanti ai A.N.P.C.P.P.S.

Romania. Puteti deveni membru al

A.N.P.C.P.P.S. Romania completand

formularul […]

 08.08.2012

 Citeste articolul

Secretariat General

A.N.P.C.P.P.S.Romania –

Bucuresti

Date de contact Str. Muzelor nr. 1, cod

postal 040191Sector 4, Bucuresti, Romania

Telefon: 021/319.32.66 Email:

office@anpcppsr.ro Luni – Vineri: 9:00 →

17:00 Centrul National de Consiliere si

Consultanta a consumatorilor in domeniul

financiar-bancar Str. Negru Voda nr. 3, cod

postal 030774 Sector 3, Bucuresti,

Romania (camera 112 din cadrul fostei

cladiri a Institutului Bancar Roman) Telefon:

[…]

 29.07.2012

 Citeste articolul

Ce faci în caz de accident?

Ghidul tău RCA

Asigurarea RCA este o asigurare prin care

terţii prejudiciaţi primesc despăgubiri

pentru daunele materiale și/sau decesul ori

vătămările corporale suferite în urma unui

accident auto care a fost produs din vina

conducătorului auto asigurat.

 15.04.2013

 Citeste articolul

Simplu și rapid, dar știi să te

protejezi atunci când cumperi

online?

Află ce drepturi ai atunci când cumperi ceva

online, cum şi în ce condiţii poţi să returnezi

produsul şi să iţi primeşti banii înapoi.

 03.01.2013

 Citeste articolul

Stiati ca…? Ambalajele PET, ca

dealtfel toate materialele

Plugin social Facebook

Postează şi pe Facebook  Postezi ca Laurentiu Lungu (Schimbă) Comentează
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plastice, nu sunt

biodegradabile?

Ambalajele PET, ca dealtfel toate

materialele plastice, nu sunt

biodegradabile? Creşterea consumului

acestora, mai ales în ultimii 10 ani, a dus la

sporirea alarmantă a numărului de

ambalaje aruncate iresponsabil în natură.

Prin colectarea şi reciclarea acestora, se

reduce impactul negativ asupra mediului

înconjurător. Polietilenul tereftalat reciclat

(RPET) poate fi folosit pentru: fibre de

poliester […]

 07.11.2013

 Citeste articolul

Dacă e stricat, repară-l sau

înlocuiește-l. Garanția

produselor

Află mai multe despre garanţiile

commerciale şi cele legale şi despre ce

drepturi ai atunci ai cumpărat ceva care nu

funcţionează cum trebuie.

 03.01.2013

 Citeste articolul

Fă din vacanța ta o poveste

frumoasă. Pachete de servicii

turistice

Află care sunt drepturile tale atunci cand

întâmpini probleme cu pachetul de vacanţă

achiziţionat.

 

 Citeste articolul

InfoCons pe Facebook

Despre noi

A.N.P.C.P.P.S.România este singura voce la nivel naţional

pentru consumatori, membru cu drepturi depline a

Organizaţiei Mondiale Consumers International. Asociaţia de

consumatori este necesară acum, mai mult ca niciodată.

Mişcarea noastră modernă este esenţială pentru a asigura un

viitor echitabil, sigur şi durabil pentru consumatori într-o piaţa

globală. Viziunea noastră este o lume unde să avem cu toţii

acces la siguranţă, bunuri şi servicii durabile. Puterea noastră

colectivă este suportul pentru consumatorii din întreaga ţară.

Site-uri utile

Combaterea comertului online cu medicamente false

InfoCons – Adeziune membri

Me Is Mine – Observator Model Antifurt de Identitate

o9atitudine

Programul Anticontrafacere si Antipiraterie

Resursa de Sanatate

Teste Comparative

Cu sprijinul

© 2014 Drepturile asupra website-ului si a continutului acestuia apartin A.N.P.C.P.P.S.Romania.

http://www.protectia-consumatorilor.ro/ambalajele-pet-ca-dealtfel-toate-materialele-plastice-nu-sunt-biodegradabile/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/daca-e-stricat-repara-l-sau-inlocuieste-l-garantia-produselor/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/fa-din-vacanta-ta-o-poveste-frumoasa-pachete-de-servicii-turistice/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/ambalajele-pet-ca-dealtfel-toate-materialele-plastice-nu-sunt-biodegradabile/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/daca-e-stricat-repara-l-sau-inlocuieste-l-garantia-produselor/
http://www.protectia-consumatorilor.ro/fa-din-vacanta-ta-o-poveste-frumoasa-pachete-de-servicii-turistice/
http://www.hippocrates-project.eu/
http://www.infocons.ro/
http://www.furtdeidentitate.ro/
http://www.o9atitudine.ro/
http://www.proq.ro/
http://www.resursadesanatate.ro/
http://www.testecomparative.ro/
http://www.hostway.ro/

