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1. Introducere 

 

Acest ghid, având ca bază legislativă Legea concurenței1,  Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al 
Comisiei Europene privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate alături 
de Orientările privind restricţiile verticale, oferă sprijin întreprinderilor pentru a-și putea 
evalua singure, de la caz la caz, compatibilitatea acordurilor verticale cu normele de 
concurenţă naționale și ale Uniunii Europene (UE). Orientările descriu metoda de analiză şi 
politica de aplicare folosite de Comisia Europeană în cazurile individuale care privesc 
acordurile verticale în conformitate cu articolul 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE/Tratat), ghidul sintetizând informațiile pentru o mai ușoară înțelegere și 
aplicare. 

Întreprinderile trebuie să facă propria evaluare a acordurilor lor verticale, în conformitate cu 
normele naţionale şi europene privind concurența. Regulile stabilite în legislaţie nu pot fi 
aplicate mecanic, ci trebuie analizate cu atenție în funcţie de circumstanțele specifice, 
evaluarea fiind făcută de la caz la caz. Deşi multe din restricțiile verticale se utilizează în 
principal în distribuția de bunuri, evaluarea se efectuează atât pentru bunuri, cât și pentru 
servicii, indiferent că acestea sunt intermediare sau finale. Așadar, termenul "produse" 
folosit în cuprinsul prezentului Ghid include atât bunuri, cât și servicii. 

 

 

1.1. Aspecte generale 

 

Acordurile verticale sunt acorduri de furnizare și distribuție. Termenul "vertical" subliniază 
faptul că acestea sunt încheiate între societăți care operează la diferite niveluri ale lanțului 
de producție sau de distribuție. Acordurile de distribuție între producători și angrosiști sau 
comercianții cu amănuntul reprezintă exemple tipice de acorduri verticale. Pentru 
majoritatea restricțiilor verticale, preocupările legate de concurență apar doar dacă 
concurența este insuficientă la unul sau mai multe niveluri comerciale, adică dacă există un 
anumit grad de putere pe piață la nivelul furnizorului şi/sau al cumpărătorului. Restrângerile 
verticale sunt, în general, mai puțin dăunătoare comparativ cu restricțiile orizontale (între 
concurenții direcți) și pot oferi posibilități substanțiale de eficiență. 

O afectare a concurenței poate apărea dacă un acord vertical conține "restricții" în ceea ce 
privește  furnizorul sau cumpărătorul. Aceste restricții pot lua mai multe forme, de exemplu, 
acordurile al căror element principal este faptul că producătorul vinde doar unuia sau unui 
număr limitat de cumpărători (distribuție exclusivă, distribuție selectivă) poate duce la 
excluderea altor cumpărători de pe piață și/sau la înțelegerea dintre cumpărători. În mod 
similar, obligațiile de neconcurență care interzic distribuitorilor achiziționarea și revânzarea 

 
1 Legea nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153/29.02.2016, cu modificările şi 

completările ulterioare 
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produselor concurente pot împiedica intrarea pe piață a noilor producători și pot consolida 
pozițiile de piață ale producătorilor existenți. 

Restricţiile verticale pot să aibă nu doar efecte negative, ci şi efecte pozitive. De exemplu, 
ele pot ajuta un producător să intre pe o piaţă nouă, să evite situaţia în care un singur 
distribuitor „parazitează” eforturile promoţionale ale unui alt distribuitor sau pot permite 
unui furnizor să amortizeze o investiţie făcută pentru un anumit client. 

 

Efecte negative 

• blocarea pieţei pentru alţi furnizori sau alţi cumpărători; 

• reducerea concurenţei şi facilitarea înțelegerii între furnizor şi concurenţii acestuia; 

• reducerea concurenţei şi facilitarea înțelegerii între cumpărător şi concurenţii 
acestuia; 

• crearea de obstacole în calea integrării pieţei unice. 

 

 

Efecte pozitive 

• în special prin încurajarea concurenţei pe alte criterii decât cel al preţului; 

• stimularea creşterii calităţii serviciilor.  

 

1.2. Terminologie 

 

Acord vertical înseamnă un acord sau practică concertată convenită între două sau mai 
multe întreprinderi care acționează fiecare, în sensul acordului sau al practicii concertate, 
la niveluri diferite ale procesului de producție și de distribuție, și care se referă la 
condițiile în care părțile pot cumpăra, vinde sau revinde anumite bunuri sau servicii. 

Restricţie verticală înseamnă restricționarea concurenței printr-un acord vertical care intră 
sub incidența articolului art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea concurenţei)  şi/sau 
a art. 101 alin. (1) din Tratat. 

Întreprindere concurentă înseamnă un concurent existent sau potenţial; concurent real 
înseamnă o întreprindere care este activă pe aceeași piață relevantă; concurent potenţial 
înseamnă o întreprindere care, în lipsa acordului vertical, în mod realist și nu doar ca o 
simplă posibilitate teoretică, în cazul unei creșteri mici, dar permanente a prețurilor 
relative, ar putea să întreprindă, într-o perioadă scurtă de timp, investițiile suplimentare 
necesare sau să suporte alte costuri de transformare necesare pentru a intra pe piața 
relevantă. 

Obligația de neconcurență înseamnă orice obligație directă ori indirectă prin care i se 
interzice cumpărătorului să producă, să cumpere, să vândă sau să revândă bunuri ori 
servicii care concurează cu bunurile sau serviciile contractuale sau orice obligație directă 
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sau indirectă prin care i se impune cumpărătorului să cumpere de la furnizor sau de la altă 
întreprindere desemnată de furnizor peste 80 % din achizițiile sale totale anuale de bunuri 
sau servicii contractuale și de bunuri și servicii substituibile pe piața relevantă, calculate 
pe baza valorii achizițiilor sale realizate în anul calendaristic precedent sau, în cazul în care 
există o practică într-un anumit sector de activitate, pe baza volumului achizițiilor sale 
realizate în anul calendaristic precedent. 

Sistem de distribuție selectivă înseamnă un sistem de distribuție prin care furnizorul se 
obligă să vândă bunurile sau serviciile contractuale, direct sau indirect, numai anumitor 
distribuitori selectați pe baza unor criterii stabilite, și prin care acești distribuitori se obligă 
să nu vândă aceste bunuri sau servicii unor distribuitori neagreați, pe teritoriul rezervat de 
către furnizor pentru aplicarea acestui sistem. 

Drepturi de proprietate intelectuală includ drepturile de proprietate industrială, know-
how, drepturile de autor și drepturile conexe. 

Know-how reprezintă un ansamblu secret, substanțial și identificat de informații practice, 
nebrevetate, rezultate din experiența furnizorului și testate de acesta; în acest context, 
„secret” înseamnă că know-how-ul nu este în general cunoscut sau ușor accesibil; 
„substanțial” înseamnă că acest know-how este semnificativ și util cumpărătorului pentru 
utilizarea, vânzarea sau revânzarea bunurilor sau serviciilor contractuale; „identificat” 
înseamnă că know-how-ul este descris de o manieră suficient de cuprinzătoare astfel încât 
să se poată permite verificarea condițiilor de „secret” și „substanţial”. 

Cumpărător se referă inclusiv la o întreprindere care, în cadrul unui acord, vinde bunuri și 
servicii în numele altei întreprinderi. 

Client al cumpărătorului înseamnă o întreprindere care nu este parte la acord și care 
achiziționează bunurile sau serviciile contractuale de la un cumpărător care este parte la 
acord. 

 

 

1.3. Înțelegeri/practici anticoncurenţiale 

 

Consiliul Concurenței pune în aplicare şi asigură respectarea prevederilor naţionale, precum 
şi a celor europene de concurenţă. Legea concurenței are ca scop protecţia, menţinerea şi 
stimularea concurenţei şi a unui mediu concurenţial normal, în vederea promovării 
intereselor consumatorilor. Dispoziţiile Legii concurenţei se aplică actelor şi faptelor care au 
sau pot avea ca obiect sau ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei. 

Conform art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, „Sunt interzise orice înţelegeri între 
întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi şi practici concertate, care au ca obiect 
sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească 
sau pe o parte a acesteia, în special cele care:  

a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare ori de vânzare sau orice alte condiţii 
de tranzacţionare;  

b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau 
investiţiile;  



 
 

6 
 

c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;  

d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, 
creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;  

e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii 
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au 
legătură cu obiectul acestor contracte.” 

Din interpretarea acestor prevederi legale rezultă că, pentru aplicarea art. 5 alin. (1), trebuie 
să fie întrunite cumulativ următoarele condiţii: 

- existenţa a cel puţin două întreprinderi sau a unei asociaţii de întreprinderi;  

- existenţa unei înţelegeri, a unei decizii a unei asociaţii de întreprinderi sau a unei 
practici concertate; 

- înţelegerea, decizia asociaţiei de întreprinderi sau practica concertată să aibă ca 
obiect sau ca efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa 
românească sau pe o parte a acesteia. 

 

1.4. Legislaţia aplicabilă acordurilor verticale 

 

Acordurilor verticale li se aplică dispoziţiile din Legea concurenţei în măsura în care acestea 
restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa. 

Regulamentul (UE) nr. 330/2010 al Comisiei privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și 
practici concertate (în continuare Regulament de exceptare pe categorii), detaliat prin 
intermediul Orientărilor privind restricțiile verticale, are în vedere patru elemente 
importante, și anume: 

• Regulamentul de exceptare pe categorii se aplică înțelegerilor anticoncurențiale, însă 
nu şi comportamentului unilateral al întreprinderilor în cauză; asemenea comportamente 
unilaterale pot intra sub incidența articolului 102 din TFUE, care interzice abuzurile de 
poziție dominantă; 

• acordul are loc între două sau mai multe întreprinderi; acordurile verticale încheiate 
cu consumatorii finali care nu operează ca întreprinderi nu intră sub incidența 
Regulamentului de exceptare. De altfel, acordurile cu consumatorii finali nu intră sub 
incidența articolului 101 alineatul (1) din TFUE, întrucât acest articol se aplică numai 
acordurilor dintre întreprinderi, deciziilor luate de asociațiile de întreprinderi și practicilor 
concertate; 

• acordul are loc între întreprinderi care acționează fiecare, în sensul acordului, la un 
nivel diferit al lanțului de producție sau de distribuție; aceasta înseamnă, de exemplu, că o 
întreprindere produce o materie primă pe care cealaltă întreprindere o utilizează ca bun 
intermediar sau că prima este un producător, a doua un comerciant cu ridicata, iar a treia un 
comerciant cu amănuntul; nu este exclusă situaţia în care o întreprindere este prezentă la 
mai multe niveluri ale lanțului de producție sau de distribuție; 
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• acordurile se referă la condițiile în care părțile la acord, furnizorul și cumpărătorul, 
„pot să cumpere, să vândă sau să revândă anumite bunuri sau servicii”; acesta este 
obiectivul Regulamentului, și anume reglementarea acordurilor de achiziție și de distribuție. 

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România a devenit stat membru al Uniunii Europene, 
astfel că, din acel moment, regulile de concurenţă consacrate de legislaţia Uniunii Europene 
sunt de aplicare directă.  

Astfel, Regulamentul Consiliului nr. 1/2003 din 16 decembrie 2002 privind punerea în 
aplicare a regulilor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din Tratat2  prevede că, 
atunci când autorităţile de concurenţă ale statelor membre sau instanţele naţionale aplică 
legislaţia naţională de concurenţă acordurilor, deciziilor asociaţiilor de întreprinderi sau 
practicilor concertate în sensul articolului 101 alineatul (1) din Tratat3, care pot afecta 
comerţul dintre statele membre în sensul acestei dispoziţii, ele aplică de asemenea articolul 
101 din Tratat acestor acorduri, decizii sau practici concertate.  

Criteriul efectului asupra comerţului este un criteriu legislativ european autonom care 
trebuie evaluat separat în fiecare caz, avându-se în vedere Comunicarea Comisiei - Orientări 
privind conceptul de efect asupra comerţului din articolele 81 şi 82 din Tratat  (2004/C 
101/07)4. Astfel, nu este necesar ca fiecare parte din acord, inclusiv orice restrângere a 
concurenţei ce poate decurge din acord, să fie susceptibilă de a afecta comerţul. În cazul în 
care acordul, în ansamblul său, poate să afecteze comerţul între statele membre, legislaţia 
Uniunii se aplică întregului acord, inclusiv părţilor acestuia care, luate separat, nu afectează 
comerţul între statele membre.  

În aplicarea criteriului privind efectul asupra comerţului, trebuie luate în considerare trei 
elemente: 

a) Conceptul de „comerţ între statele membre”, 
b) Noţiunea de „poate afecta” şi 
c) Conceptul de „caracter apreciabil”. 

Conceptul de „comerţ” nu se limitează la tradiţionalele schimburi transfrontaliere de bunuri 
şi servicii. Acesta este un concept mai larg, care cuprinde activităţi economice 
transfrontaliere. Această interpretare este compatibilă cu obiectivul fundamental al 
Tratatului de a promova libera circulaţie a mărfurilor, serviciilor, persoanelor şi capitalurilor. 
Aplicarea criteriului efectului asupra comerţului este independentă de definiţia pieţelor 

 
2 După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona la 1 decembrie 2009, art. 81 din Tratatul de Instituire a 
Comunităţii Europene a devenit 101 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. Conţinutul art. 101 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene este identic cu cel al art. 81 din Tratatul de Instituire a 
Comunităţii Europene. 
3 Conform art. 101 alin. (1) din TFUE: „Sunt incompatibile cu piaţa comună şi interzise orice acorduri între 
întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot aduce atingere 
comerţului dintre statele membre şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea 
concurenţei în interiorul pieţei interne, în special, cele care: a. stabilesc, direct sau indirect, preţuri de 
cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de tranzacţionare; b. limitează sau controlează producţia, 
comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile; c. împart pieţele sau sursele de aprovizionare; d. aplică, în 
raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel acestora un 
ezavantaj concurenţial; e. condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de parteneri a unor prestaţii 
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul 
acestor contracte.” 
4 Idem. 
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geografice relevante. Comerţul între statele membre poate fi afectat şi în cazurile în care 
piaţa relevantă este naţională sau subnaţională. 

Funcţia noţiunii de „poate să afecteze” este de a defini natura impactului necesar asupra 
comerţului între statele membre.  

În conformitate cu criteriul standard elaborat de Curtea de Justiţie, noţiunea de „poate să 
afecteze” presupune că trebuie să se poată prevedea cu un grad suficient de probabilitate, 
pe baza unui set de factori obiectivi de drept sau de fapt, dacă acordul sau practica poate 
avea vreo influenţă, directă sau indirectă, reală sau potenţială, asupra structurii comerţului 
între statele membre. Curtea de Justiţie a elaborat un criteriu bazat pe faptul de a şti dacă 
acordul sau practica afectează sau nu structura concurenţială. În cazurile în care acordul sau 
practica pot să afecteze structura concurenţială din interiorul Uniunii, acestea cad sub 
incidenţa legislaţiei europene.  

Evaluarea caracterului apreciabil depinde de circumstanţele relevante pentru fiecare caz, în 
special de natura acordului şi practicii, de natura produselor respective şi de poziţia pe piaţă 
a întreprinderilor în cauză.  

Articolul 101 alin. (1) din Tratat interzice toate acordurile între întreprinderi, toate 
deciziile asociațiilor de întreprinderi și toate practicile concertate care pot aduce atingere 
comerțului dintre statele membre și care au drept obiect sau efect împiedicarea, 
restrângerea sau denaturarea concurenței.  

Prin derogare de la această regulă, articolul 101 alin.(3) din Tratat (şi, în mod similar, art. 5 
alin. (2) din Legea concurenţei) prevede că interdicția poate fi declarată inaplicabilă pentru 
toate acordurile care îndeplinesc patru condiții cumulative, două pozitive și două negative: 

a) acordul trebuie să contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de 
bunuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic; 

b) consumatorii trebuie să primească o parte echitabilă din beneficiile obținute; 
c) restricțiile trebuie să fie indispensabile atingerii acestor obiective, și 
d) acordul trebuie să nu ofere întreprinderilor posibilitatea de a elimina 

concurența pe o parte semnificativă a pieței produselor în cauză. 

Atunci când aceste patru condiții sunt îndeplinite, acordul consolidează concurența pe 
piața relevantă, deoarece stimulează întreprinderile implicate să ofere consumatorilor 
produse mai ieftine sau de mai bună calitate, fiind compensate astfel efectele 
nefavorabile ale restrângerilor concurenței. 

 

 2. Restricții grave ale concurenţei – eliminarea beneficiului exceptării pe categorii 

 

Regulamentul de exceptare pe categorii exceptează acordurile verticale cu condiția ca 
acestea să nu conțină nicio restricție gravă a concurenţei. În cazul în care există una sau mai 
multe restricții grave, beneficiul aplicării exceptării pe categorii se pierde pentru acordul 
vertical respectiv în întregime. Nu este posibilă nicio separabilitate pentru restricțiile grave. 

În scopul aplicării exceptării pe categorii, cota de piață a furnizorului pe piața în care acesta 
vinde produsele contractuale către cumpărător și cota de piață a cumpărătorului pe piața pe 
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care cumpără produsele contractuale, trebuie să fie, pentru fiecare în parte, mai mică sau 
egală cu 30 %. 

Totodată, Legea concurenţei prevede faptul că înţelegerilor, deciziilor asociaţiilor de 
întreprinderi sau practicilor concertate care au un impact minor asupra pieţei nu le sunt 
aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei. Conform art. 7 alin. (1) din 
respectivul act normativ, prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplică în cazul în care cota de piaţă 
deţinută de fiecare dintre părţile la o înţelegere nu depăşeşte 15% pe niciuna dintre pieţele 
relevante afectate de înţelegere, atunci când aceasta este încheiată între întreprinderi care 
nu sunt concurenţi, existenţi sau potenţiali, pe niciuna dintre aceste pieţe. 

Cu toate acestea, există cinci restricții care duc la excluderea întregului acord de la 
derogarea oferită de Regulamentul de exceptare si Legea concurenţei, indiferent de cota 
de piață. Acestea sunt considerate restricții grave ale concurenței din cauza caracterului 
nociv asupra concurenței. În acest sens, acestea vor fi interzise și se consideră că aceste 
acorduri care conțin astfel de restricții grave nu pot îndeplini condițiile articolului 101 
alineatul (3) din TFUE5: 

 

a) restrângerea capacității cumpărătorului de a-și stabili prețul de vânzare, fără a 
aduce atingere posibilității furnizorului de a impune un preț de vânzare maxim sau de a 
recomanda un preț de vânzare, cu condiția ca acestea din urmă să nu echivaleze cu un 
preț de vânzare fix sau minim stabilit ca rezultat al presiunii exercitate ori al stimulentelor 
oferite de oricare dintre părți; 

 

b) restrângerea teritoriului în care, ori a clienților cărora, un cumpărător parte la 
acord le poate vinde bunurile ori serviciile contractuale fără a aduce atingere unei 
restricții asupra locului în care este stabilit, cu excepția: 

i. restrângerii vânzărilor active în teritoriul exclusiv sau către un grup de clienți 
rezervat furnizorului sau alocat de furnizor altui cumpărător, atunci când o 
asemenea restricție nu limitează vânzările efectuate de clienții cumpărătorului; 

ii. restrângerii vânzărilor către utilizatorii finali de către un cumpărător care acționează 
pe piață în calitate de comerciant cu ridicata; 

iii. restrângerii vânzărilor de către membrii unui sistem de distribuție selectivă către 
distribuitori neagreați pe teritoriul rezervat de către furnizor pentru aplicarea acestui 
sistem; 

iv. restrângerii capacității cumpărătorului de a vinde componente, furnizate cu scopul 
de a fi asamblate, către clienții care le-ar utiliza la producerea acelorași tipuri de 
bunuri ca și cele produse de furnizor; 

 

c) restrângerea vânzărilor active sau pasive către utilizatorii finali de către membrii 
unui sistem de distribuție selectivă care acționează pe piață în calitate de vânzători cu 
amănuntul, fără a aduce atingere posibilității de a interzice unui membru al sistemului să 

 
5 În mod similar, în situaţiile în care nu este afectat comerţul între statele membre, se consideră improbabil ca 
acordurile verticale care conțin astfel de restricţii să poată îndeplini condițiile art .5 alin (2) din Legea 
concurenţei.  
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își desfășoare activitățile dintr-un loc neautorizat; 

 

d) restrângerea livrărilor încrucișate între distribuitori în interiorul unui sistem de 
distribuție selectivă, inclusiv între distribuitorii care acționează la niveluri de 
comercializare diferite; 

 

e) restrângerea convenită între un furnizor de componente și un cumpărător care 
asamblează aceste componente, care limitează posibilitatea furnizorului de a vinde aceste 
componente ca piese de schimb utilizatorilor finali, unor prestatori de reparații sau altor 
prestatori de servicii cărora cumpărătorul nu le-a încredințat repararea sau întreținerea 
bunurilor sale.6 

 

Totodată, exceptarea pe categorii nu se aplică următoarelor obligații conținute în acordurile 
verticale: 

a) orice obligație directă sau indirectă de neconcurență a cărei durată este 
nedeterminată sau depășește cinci ani, cu excepția prevazuta la art. 5 alin. (2) din 
Regulamentul nr. 330/2010: “(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), limitarea 
temporală de cinci ani nu se aplică atunci când bunurile sau serviciile contractuale sunt 
vândute de cumpărător din spații sau terenuri aflate în proprietatea furnizorului sau 
închiriate de furnizor de la terți care nu au legătură cu cumpărătorul, cu condiția ca durata 
obligației de neconcurență să nu depășească perioada de ocupare a spațiilor sau a 
terenurilor de către cumpărător.” 

 

b) orice obligație directă sau indirectă care interzice cumpărătorului, după încetarea 
acordului, să producă, să cumpere, să vândă sau să revândă bunurile sau serviciile, cu 
excepţia situaţiilor în care: 

(i) obligația privește bunuri sau servicii care concurează cu bunurile sau serviciile 
contractuale; 

(ii) obligația este limitată la spațiile și terenurile de pe care a acționat cumpărătorul în 
cursul perioadei contractuale; 

(iii) obligația este indispensabilă pentru protejarea know-how-ului transferat de furnizor 
cumpărătorului; 

(iv) durata unei astfel de obligații este limitată la o perioadă de un an după expirarea 
acordului. 

De asemenea, excepţie face posibilitatea de impunere a unei restricții nelimitate în timp 
asupra utilizării și divulgării unui know-how care nu este în domeniul public. 

 

c) orice obligație directă sau indirectă care impune membrilor unui sistem de 

 
6 Elementele prevăzute la lit. a) – e) se regăsesc şi în art. 7 alin. 4 lit. b) din Legea concurenţei. 
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distribuție selectivă să nu vândă mărcile anumitor furnizori concurenți. 

 

3. Exceptarea pe categorii 

 

Potrivit Regulamentului de exceptare, acordurile verticale în care părţile au o cotă de piaţă 
mai mică de 30% sunt considerate ca respectând, în mod normal, condiţiile prevăzute la 
articolul 101 alin.(3) din Tratat și articolul 5 din Legea concurenței. 

În vederea calculării cotei de piață, trebuie să se determine piața relevantă în care 
întreprinderea vinde, respectiv achiziționează produsele contractuale. Definirea pieţelor 
relevante se face în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor privind definirea pieţei 
relevante7. 

În cazul în care un acord vertical implică trei părți, fiecare funcționând la un nivel diferit de 
comercializare, cota de piață a fiecărei părți nu trebuie să depășească pragul de 30 % 
pentru a putea beneficia de aplicarea exceptării pe categorii. 

Tipurile de acorduri verticale care pot fi exceptate de la aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea 
concurenţei şi a art. 101 alin (1) din Tratat sunt: acordurile de distribuţie exclusivă, 
acordurile de alocare exclusivă a clientelei, acordurile de distribuţie selectivă, acordurile de 
impunere a mărcii unice, franciza, acordurile de furnizare exclusivă, redevenţe de acces 
initial, acordurile de gestiune pe categorii, acordurile de vânzare legată, acordurile privind 
recomandarea preţurilor de revânzare sau de stabilire a unui preţ de revânzare maxim. 

 

3.1. Distribuția exclusivă şi restricţionarea vânzărilor pasive 

Distribuţia exclusivă reprezintă acel acord în care furnizorul acceptă să-și vândă produsele 
unui singur distribuitor, în vederea revânzării pe un teritoriu determinat. 

În cadrul distribuţiei exclusive, se permite interzicerea vânzărilor active de către un 
distribuitor în afara teritoriului stabilit prin acord, în situaţia în care cota de piață a 
furnizorului și a distribuitorului (luate individual) nu depășește 30%. 

 

Prin vânzarea activă se înţelege acea vânzare care se realizează prin abordarea activă a 
clienților de către distribuitori. Aceasta se poate face, de exemplu, prin: corespondenţă cu 
caracter publicitar directă sau vizite; abordarea activă a unei clientele determinate sau a 
unor clienţi dintr-un teritoriu specific, alocat în mod exclusiv unui alt distribuitor, prin 
intermediul reclamei şi al publicităţii în mass media sau prin alte mijloace de promovare, 
destinate grupului respectiv de clienţi sau clienţilor din teritoriul dat; stabilirea unui depozit 
sau al unui punct de vânzare în teritoriul exclusiv al altui distribuitor.  

În cazul vânzării pasive, clientul este cel care solicita produsul/serviciul distribuitorilor, 
aceştia din urmă având un rol pasiv în procesul de vânzare. 

Spre deosebire de restricţionarea vânzărilor active, interzicerea vânzărilor pasive, constituie 
o restricţie gravă, cu efecte anticoncurenţiale majore şi nu poate beneficia de exceptările pe 

 
7 Publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 553 din 05/08/2010.  
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categorii aplicabile întelegerilor verticale.  

Această restricție gravă este legată de împărțirea pieței pe teritorii sau pe clienți. 

Împărţirea pieţei poate fi fie rezultatul unei obligații directe (ex. obligația de a nu revinde 
anumitor clienți sau unor clienți situați pe anumite teritorii ori obligația de a retransmite 
altor distribuitori comenzile acestor clienți), fie rezultatul unor măsuri indirecte menite să 
descurajeze distribuitorul să revândă acestor clienți (ex. refuzarea sau diminuarea 
bonusurilor sau a remizelor, refuzul de a livra, reducerea volumului livrărilor sau limitarea 
volumului livrărilor la cererea aferentă teritoriului sau grupului de clienți alocat, 
amenințarea cu denunțarea acordului, aplicarea unui preț mai mare pentru produsele care 
urmează să fie exportate, limitarea proporției vânzărilor care pot fi exportate sau obligațiilor 
de transfer al profitului). 

Aceste practici sunt şi mai restrictive atunci când sunt asociate cu punerea în aplicare de 
către furnizor a unui sistem de monitorizare a destinaţiei efective a produselor furnizate, 
cum ar fi utilizarea unor etichete sau serii diferenţiate, dar şi de sancţiuni în cazul 
nerespectării acestora. 

Astfel de obligaţii, directe sau indirecte, de interzicere a vânzărilor pasive, care au ca rezultat 
împărţirea pieţelor, sunt interzise de legislaţia în domeniul concurenţei, fiind considerate 
nocive pentru un mediu concurenţial normal prin însuşi obiectul lor, iar efectele lor pe 
pieţele afectate nu sunt necesar a fi demonstrate. 

 
Decizia nr. 98/27.12.2011: 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate din oficiu pe piața produselor farmaceutice, în urma 
analizei,  s-a constatat faptul că în perioada 2008 – 2009, SC Bayer SRL a încheiat contracte 
pentru distribuţia ne-exclusivă a produselor sale pe teritoriul României cu şase distribuitori. 
 

✓ Contractele aveau stipulate o clauza de interzicere a exporturilor în cadrul 
contractelor de distribuţie care reprezintă o restricţionare atât a vânzărilor active, 
cât şi a vânzărilor pasive ale distribuitorului. Această restricționare reprezintă o 
încălcare a prevederilor art. 5 alin.(1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 101 alin.(1) din 
Tratatul de Funcţionare a Comunităţii Europene. 

 
✓ De asemenea, contractele conţineau clauze de monitorizare, care ii confereau 

producătorului posibilitatea de a monitoriza respectarea clauzei de către 
distribuitori. 

 
Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat cu constatarea încălcării dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) lit. a) şi c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  prin încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale având ca obiect 
restrangerea concurentei prin izolarea pieţei româneşti şi împiedicarea comerţului cu 
produse farmaceutice pe alte pieţe, inclusiv în cadrul pieţei commune,de către SC Bayer SRL 
(Bayer) şi distribuitorii acesteia şi sancţionarea acestora. 
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Decizia nr. 51/28.10.2011 : 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate din oficiu pe piața piaţa distribuţiei angro de 
medicamente din România, în urma analizei, s-a constatat faptul că  între SC A&G MED 
TRADING SRL, în calitate de distribuitor, şi compania Belupo, lijekovi & kozmetica d.d., în 
calitate de furnizor, s-a încheiat un contract de distribuţie exclusivă. 
 

✓ Contractul de distribuţie exclusivă încheiat de Belupo cu A&G conţine clauze de 
limitare a exporturilor de produse Belupo şi clauze de monitorizare. Prin 
introducerea acestor clauze în contractele încheiate cu A&G, Belupo a urmărit 
împiedicarea ieşirii produselor Belupo de pe teritoriul României. 

 
✓ Contractul prevede o restricţionare a exporturilor, deoarece distribuitorul are 

obligaţia de a nu vinde clienţilor din teritoriu dacă cunoaşte sau ar fi trebuit să 
cunoască faptul că respectivul client intenţionează să vândă, să exporte sau să 
redirecţioneze produsele pentru a fi utilizate în afara teritoriului exclusiv alocat. 
 

Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat cu constatarea încălcării dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a art. 101 alin. (1) din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, de către 
Belupo lijekovi & kozmetica d.d. Croaţia şi SC A&G Med Trading SRL, prin încheierea unei 
înţelegeri anticoncurenţiale având ca obiect restrângerea concurenţei prin izolarea pieţei 
româneşti şi împiedicarea comerţului cu produse Belupo în alte pieţe, inclusiv în cadrul 
pieţei comune. 
 
 
Decizia nr. 52/28.10.2011 : 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate din oficiu pe piaţa distribuţiei angro de medicamente 
din România, în urma analizei, s-a constatat faptul că  între S Baxter AG, și distribuitorii săi, 
s-au încheiat contracte şi acte adiţionale care conţin clauze de interzicere a exporturilor, 
clauze de monitorizare şi clauze de nonconcurenţă.  
✓ Contractele de distribuţie dintre Baxter AG şi fiecare dintre cei trei distribuitori 
reprezintă înţelegeri verticale între întreprinderi care acţionează la niveluri diferite ale 
lanţului producţie distribuţie. 
✓ În cadrul acestora, Baxter AG a avut rolul de iniţiator, fiind cel care a propus varianta 
de contract conţinând clauzele de interzicere a exporturilor, clauzele de monitorizare şi 
clauzele de nonconcurenţă. 
 
Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat cu constatarea încălcării dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) din Legea concurenţei nr.21/1996, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a art. 101 alin. (1) din Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene, de către 
Baxter AG, Elveţia şi distribuitorii acestuia, prin încheierea unor înţelegeri anticoncurenţiale 
având ca obiect restrangerea concurenţei prin izolarea pieţei româneşti şi împiedicarea 
comerţului cu produse Baxter AG în alte pieţe, inclusiv în cadrul pieţei comune. 
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3.2. Distribuția selectivă 

Acordurile de distribuție selectivă, ca şi acordurile de distribuție exclusivă, limitează, pe de o 
parte, numărul distribuitorilor autorizați și, pe de altă parte, posibilitățile de revânzare.  

Diferența față de distribuția exclusivă constă în faptul că limitarea numărului de distribuitori 
autorizați nu depinde de numărul de teritorii, ci de criterii de selecție legate, în primul rând, 
de natura produsului. O altă diferență constă în faptul că restricția cu privire la revânzare nu 
se referă la vânzările active realizate într-un teritoriu, ci la toate vânzările realizate către 

Decizia Consiliului Concurenţei nr. 54/2015: 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate din oficiu pe piaţa lacurilor şi vopselelor, în urma 
analizei,  s-a constatat faptul că producătorul de lacuri şi  vopsele Policolor SA a încheiat o 
serie de contracte de distribuţie exclusivă cu un număr de 24 de distribuitori zonali, 
contracte care au avut ca obiect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei 
pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, prin prezenţa următoarelor restricţii grave 
ale concurenţei: 

 
✓ Fixarea preţului de (re)vânzare cu amănuntul (preţul la raft) pentru 
produsele care fac obiectul contractului, prin clauze care obligau distribuitorii să 
stabilească în relaţia cu comercianţii cu amănuntul preţuri, discounturi şi/sau 
adaosuri comerciale, astfel încât preţul de (re)vânzare cu amănuntul să fie cel 
stabilit prin contract. 
✓ Împărţirea pieţelor sau restrângeri teritoriale ale activităţii distribuitorilor 
cu privire la vânzările de produse care fac obiectul contractului, prin clauze care 
restricţionau, cu titlu general, vânzările (inclusiv vânzările pasive) în alte teritorii 
decât cele convenite prin contract. 
Restricţiile grave, care apăreau ca obligaţii în contractele încheiate între Policolor 
SA şi fiecare dintre distribuitori, au fost însoţite de clauze de monitorizare a 
îndeplinirii obligaţiilor contractuale şi de sancţionare în cazul nerespectării 
acestora.  
 

Acordurile verticale supuse analizei nu au putut beneficia de exceptarările pe categorii sau 
individuale aplicabile întelegerilor verticale, întrucât acestea conţineau restricţionări grave 
ale concurenţei.  

 
Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat cu constatarea încălcării dispoziţiilor art. 5 
alin. (1) lit. a) şi c) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare  de către producătorul Policolor SA şi cei 24 de distribuitori 
exclusivi ai acestuia şi sancţionarea acestora. 
 
Întrucât anterior audierilor, majoritatea părţilor au recunoscut încălcarea, acestea au 
beneficiat de o reducere a sancţiunilor. 
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distribuitori neautorizați, singurii cumpărători potențiali fiind astfel distribuitorii autorizați și 
consumatorii finali. Distribuția selectivă se utilizează, de cele mai multe ori, pentru a 
distribui produse finale de marcă. 

Posibilele riscuri în domeniul concurenței sunt reducerea concurenței intramarcă și, în 
special în cazul efectului cumulativ, excluderea unuia sau mai multor tipuri de distribuitori și 
slăbirea concurenței, precum și facilitarea înțelegerii între furnizori sau cumpărători. Pentru 
a evalua eventualele efecte anticoncurențiale ale distribuției selective, trebuie să se facă 
distincția între distribuția selectivă pur calitativă și distribuția selectivă cantitativă.  

Distribuția selectivă calitativă și cantitativă beneficiază de aplicarea exceptării pe categorii 
atâta timp cât cota de piață, atât a furnizorului, cât și a cumpărătorului nu depășește 30%, 
chiar dacă este combinată cu alte restricții verticale, altele decât restricțiile grave, cum ar fi 
obligația de neconcurență sau distribuția exclusivă, cu condiția ca vânzările pasive între 
distribuitorii autorizați și către consumatorii finali să nu fie restricționate.  

 

 

Hotărârea din 6 decembrie 2017, Coty Germany  

Curtea a adus precizări importante cu privire la compatibilitatea sistemelor de distribuție 
selectivă a produselor de lux cu articolul 101 TFUE. Litigiul privea o restricție cuprinsă într-
un contract de distribuție selectivă încheiat între Coty Germany, un furnizor de produse 
cosmetice de lux, și un distribuitor autorizat al acestor produse, contract care interzicea 
distribuitorilor menționați să recurgă în mod vizibil la întreprinderi terțe pentru vânzarea pe 
internet a produselor respective. 

✓ Instanța de trimitere solicita Curții să stabilească, mai întâi, dacă restricția în litigiu, 
destinată în principal să întrețină imaginea de lux a acestor produse, putea să fie 
conformă cu articolul 101 alineatul (1) TFUE. 

În această privință, Curtea a amintit mai întâi jurisprudența sa Copad, potrivit căreia, pe de o 
parte, produsele de lux pot necesita instituirea unui sistem de distribuție selectivă pentru a 
li se menține calitatea și pentru a se asigura buna utilizare a acestora și, pe de altă parte, un 
astfel de sistem este conform articolului 101 alineatul (1) TFUE, în măsura în care alegerea 
revânzătorilor are loc în funcție de criterii obiective de natură calitativă, stabilite în mod 
uniform în raport cu toți revânzătorii potențiali și aplicate în mod nediscriminatoriu, iar 
criteriile definite nu depășesc ceea ce este necesar. 

✓ A doua întrebare privea aspectul dacă articolul 101 alineatul (1) TFUE trebuia să fie 
interpretat în sensul că se opune unei clauze contractuale care, precum cea în 
discuție în litigiul principal, interzice distribuitorilor autorizați recurgerea în mod 
vizibil la platforme terțe pentru vânzarea unor produse de lux. Curtea a constatat în 
această privință că o astfel de clauză contractuală putea să fie conformă articolului 
101 alineatul (1) TFUE atât timp cât această clauză urmărește în special să păstreze 
imaginea de lux a produselor menționate, este stabilită în mod uniform și aplicată în 
mod nediscriminatoriu și, în sfârșit, este proporțională cu obiectivul urmărit, aspect 
a cărui verificare este de competența instanței de trimitere. Curtea a apreciat, în 
continuare, că restricția în litigiu este adecvată în raport cu obiectivul urmărit 
întrucât impune ca produsele în cauză să fie în relație exclusiv cu distribuitorii 
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autorizați, astfel încât să dea posibilitatea Coty să controleze mediul de vânzare al 
acestor produse și să mențină în acest mod imaginea de lux a acestor produse față 
de consumatori. În ceea ce privește proporționalitatea acestei restricții, Curtea a 
subliniat că nu era vorba despre o restricție absolută, precum în cauza Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique, în măsura în care, în speță, distribuitorii autorizați puteau vinde 
online produsele contractuale atât prin intermediul propriului site internet, cât și 
prin intermediul platformelor terțe în cazul în care intervenția acestora din urmă nu 
era vizibilă pentru consumator. Prin urmare, Curtea a considerat că restricția este 
licită în raport cu articolul 101 alineatul (1) TFUE. 

✓ În sfârșit, în cadrul răspunsurilor la a treia și la a patra întrebare ale instanței de 
trimitere, Curtea a fost chemată să aprecieze dacă interdicția menționată mai sus 
constituia o restrângere a numărului clienților, în sensul articolului 4 litera (b) din 
Regulamentul nr. 330/2010, sau o restrângere a vânzărilor pasive către utilizatorii 
finali, în sensul articolului 4 litera (c) din același regulament. Răspunsul a fost 
negativ. Astfel, în conformitate cu articolul 101 alineatul (3) TFUE, Regulamentul nr. 
330/2010 instituie exceptări pentru anumite tipuri de restricții ale concurenței, cu 
condiția ca cota de piață deținută atât de furnizor, cât și de cumpărător să nu 
depășească 30 % din piața în cauză. Regulamentul nr. 330/2010 prevede de 
asemenea, la articolul 4 din acesta, restricții grave care nu pot beneficia de aceste 
excepții.  

Cu privire la acest aspect, Curtea a concluzionat că, întrucât clauza în litigiu nu excludea 
total recurgerea de către distribuitorii Coty la internet ca mod de comercializare a 
produselor, ci o formă specială de vânzare pe internet, și anume recurgerea vizibilă la 
întreprinderi terțe, clauza nu putea fi calificată drept o restrângere a numărului clienților 
sau a vânzărilor pasive către utilizatorii finali, în sensul articolului 4 din Regulamentul nr. 
330/2010. 

 

3.3. Restricții privind prețul de vânzare (IPR/RPM8) 

 

Impunerea prețurilor de revânzare (IPR), adică acordurile sau practicile concertate al căror 
obiect direct sau indirect este stabilirea unui preț de revânzare fix sau minim sau a unui nivel 
fix sau minim al prețului pe care cumpărătorul este obligat să îl aplice, este considerată o 
restricție gravă. În cazul în care un acord include IPR, acel acord este prezumat ca 
restrângând concurența și astfel intrând sub incidența articolului 5 din Legea concurenței și 
respectiv articolului 101 alineatul (1) din TFUE. Aceasta conduce, de asemenea, la prezumția 
că este puțin probabil ca acordul să îndeplinească toate condițiile articolului 101 alineatul 
(3), de aceea Regulamentul de exceptare pe categorii nu este aplicabil. 

 

Sintagma „impunere a prețurilor de revânzare” se referă la un anumit tip de acord vertical 

prin care o firmă din amonte controlează sau restricționează prețul (sau uneori termenii și 

condițiile) pe care o firmă din aval îl practică atunci când își vinde produsul sau serviciul, de 

 
8 Resale price maintenance – Guidelines on  vertical restraints https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010XC0519(04)&from=EN 
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obicei consumatorilor finali. Această impunere (inclusiv prețul recomandat, în situația în 

care se transformă în preț fix) poate avea următoarele efecte negative potențiale asupra 

concurenței: 

• facilitarea coluziunii între furnizori (în special într-un oligopol) prin accentuarea 

transparenței prețurilor pe piață; 

• facilitarea coluziunii între cumpărători ca urmare a concurenței intra-marcă a 

prețurilor, anumiți distribuitori putând să forțeze / să convingă unul sau mai mulți 

furnizori să-și stabilească prețul de revânzare și, prin urmare, să favorizeze 

stabilizarea unui echilibru coluziv; 

• diminuarea concurenței între producători și / sau între comercianți, de ex.  În cazul 

unor producători care aplică IPR unor distribuitori comuni; 

• creșterea generalizată a prețurilor; 

• scăderea presiunii asupra marjei producătorului/furnizorului; 

• stagnarea dinamismului și inovării la nivelul distribuitorului din cauza lipsei 

concurenței prețurilor. 

Se disting forme diferite de IPR: „IPR maxim” care plasează o limită superioară sau plafonul 

prețului pe care îl poate percepe vânzătorul pentru produs, „IPR minim” care plasează 

prețul sub un plafon mai mic la care retailerul poate vinde produsul și  „IPR fix”, cel minim și 

cel fix reprezentând restricții grave ale concurenței.  

✓ În cazul IPR maxim, practica de a recomanda un preț de revânzare la un revânzător 

sau care solicită revânzătorului să respecte un preț maxim de revânzare intră sub 

incidența Regulamentului de exceptare pe categorii, în cazul în care cota de piață a 

fiecăreia dintre părțile la acord nu depășește pragul de 30 %, cu condiția ca aceasta 

să nu ducă la un preț minim de vânzare sau la un preț fix, ca rezultat al presiunii sau 

al stimulentelor oferite de oricare dintre părți. 

Orientările europene fac referire la următoarele eficiențe ca fiind relevante pentru 

evaluarea articolului 101 alineatul (3) în ceea ce privește impunerea prețurilor de revânzare: 

• în cazul în care un furnizor introduce o nouă marcă sau intră pe o nouă piață, IPR 

poate fi util să inducă distribuitorii să dezvolte cererea; 

• într-o rețea de franciză sau un sistem similar de distribuție, IPR poate fi util pentru a 

facilita promovarea prețurilor pe termen scurt; 

• marja suplimentară oferită de IPR poate permite comercianților cu amănuntul să 

ofere servicii (suplimentare) de pre-vânzare, în special în cazul unor produse 

complexe; 

• pentru prețurile maxime de revânzare, evitarea dublei marginalizări poate fi o 

eficiență relevantă. 
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Decizia Consiliului Concurenţei 13/2015 (Retail 1): 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate pe piața comerțului cu produse de consum curent, 
preponderent alimentare, în urma analizei,  s-a constatat faptul că, pe parcursul perioadei 
2005-2009, între 4 rețele de magazine, respectiv fiecare dintre: Metro, Selgros, Mega 
Image și Real, comercianți de produse de consum curent preponderent alimentare și un 
număr de 21 de furnizori ai acestora s-a incheiat un complex de înțelegeri 
anticoncurențiale, prin care aceștia și-au restricționat reciproc comportamentul pe piață și 
au stabilit, de comun acord, niveluri minime sau fixe ale prețurilor de vânzare și/sau 
revânzare (IPR minim sau fix).  
Consiliul Concurenţei a constatat că preţurile de vânzare la raft nu se stabileau conform 
regulilor de piaţă prin raportul dintre cerere şi ofertă, ci furnizorul şi retailer-ul stabileau un 
pret fix sau minim. Această practică conduce la preţuri mai mari pentru consumatorul final, 
retailerul neputând să scadă preţul sub limita stabilită cu furnizorul. 

 
✓ Restricționarea prețurilor de vânzare și de revânzare s-a realizat prin intermediul 

mai multor documente contractuale încheiate între retaileri și furnizori, respectiv 
prin contracte și formulare de promoție. Formularele de promoții erau transmise de 
către retaileri furnizorilor pentru confirmarea activităților promoționale desfășurate 
pentru produsele furnizorilor în cadrul magazinelor. 

✓ În plus, documentele contractuale dintre retaileri şi furnizori conţineau o clauză 
care prevedea că, în aceeaşi perioadă, furnizorii nu puteau realiza promoţii 
simultane în diferite lanţuri de retail, acestea putând doar să alterneze. În acest fel, 
consumatorul final nu putea avea acces, în acelaşi timp, la promoţii şi, implicit, la 
cel mai mic preţ, în magazine concurente. Decizia de a realiza sau nu promoţii în 
lanţuri de magazine concurente trebuie să aparţină furnizorului. 
 

În urma investigaţiei a fost sancționată încălcarea legii concurenţei pentru comportamentul 
companiilor în cadrul promoţiilor prin stabilirea preţurilor de revânzare (de raft), cât şi prin 
stabilirea unui nivel minim de preț de vânzare către alți clienți ai furnizorului.  
 
Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat prin constatarea unor intelegeri 
anticoncurentiale intre intreprinderi, in sensul art 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurentei nr. 
21/1996 si in sensul art.101 din Tratat, care au avut ca obiect restrangerea concurentei pe 
piata in cauza. 
 
Sancţiunile au fost aplicate în cadrul investigaţiei având ca obiect întelegeri pentru fixarea 
preţurilor între retailerii Metro, Real, Selgros, Mega Image şi furnizorii acestora, în 
perioada 2005-2009. 
 
 
Decizia Consiliului Concurenţei 71/2018 (Retail 2): 
 
În cadrul unei investigaţii declanşate pe piața comerțului cu produse de consum curent, 
preponderent alimentare, în urma analizei,  s-a constatat faptul că, pe parcursul perioadei 
2010-2016, între 3 reţele de magazine, respectiv fiecare dintre Auchan, Carrefour şi Cora şi 
4 furnizori ai acestora, respectiv Star Foods, QAB, Strauss şi Nelson s-au încheiat înţelegeri 



 
 

19 
 

 

3.4. Franciza 

 

Unul din tipurile de acorduri verticale în care nu este permisă fixarea preţurilor este acordul 
de franciză. Un acord de franciză este acela în care o întreprindere (francizorul) acordă altei 
întreprinderi (francizatul) licențe asupra drepturilor de proprietate intelectuală referitoare, 
în special, la mărci de comerț, semne comerciale sau know-how în vederea utilizării și 
distribuției de bunuri sau servicii.  

În general, francizorul percepe o redevență de la francizat pentru utilizarea metodei 
comerciale în cauză şi acordă asistență comercială sau tehnică pe durata aplicării acordului. 
Franciza poate permite francizorului să-și creeze, cu investiții limitate, o rețea uniformă de 
distribuție a produselor sale.  

Pe lângă cesionarea metodei comerciale, acordurile de franciză conțin, de obicei, o 
combinație de diferite restricții verticale cu privire la produsele care se distribuie, în special 
distribuție selectivă și/sau obligații de neconcurență și/sau distribuție exclusivă sau forme 
atenuate ale acestora. Acest tip de restricţii sunt permise de legislaţia în domeniul 

anticoncurenţiale şi/sau practici concertate, prin care aceştia şi-au restricţionat 
comportamentul pe piaţă şi au stabilit, de comun acord, niveluri minime sau fixe ale 
preţurilor de vânzare către consumatorii finali (IPR). 
 

✓ Restricţionarea preţurilor de revânzare s-a realizat în cadrul activităţii de promoţii 
derulate la rafturile retailerilor, prin intermediul unor documente contractuale 
încheiate între retaileri şi furnizori (formulare de promoţii) şi/sau prin intermediul 
unor documente de corespondenţă. Formularele de promoţii erau transmise de 
retaileri furnizorilor pentru confirmarea activităţilor promoţionale desfăşurate 
pentru produsele furnizorilor în cadrul magazinelor. 

✓ Efectul imediat al IPR-ului va fi împiedicarea tuturor sau a anumitor retaileri să 
reducă preţurile de vânzare pentru marca în cauză. Cu alte cuvinte, efectul direct al 
IPR-ului este creşterea preţurilor pe piața în cauză. 
 

Fiind înţelegeri de restricţionare a preţului, acestea intră automat sub incidenţa interdicţiei 
prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. a) din lege şi de art. 101 alin. (1) din TFUE şi nu este nevoie 
să se analizeze efectele pe piaţa în cauză. Interzicerea unei asemenea practici prin obiect 
este justificată de faptul că o astfel de formă de înţelegere este considerată, atât la nivel 
european, cât şi la nivel naţional, ca fiind dăunătoare pentru funcţionarea normală a 
concurenţei prin însăşi natura ei. 
 
Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat cu constatarea ca practicile analizate 
reprezinta intelegeri anticoncurentiale intre intreprinderi, in sensul art 5 alin. (1) lit. a) din 
Legea concurentei nr. 21/1996 si in sensul art.101 din Tratat, care au avut ca obiect 
restrangerea concurentei pe piata in cauza. 
 
Consiliul Concurenței a sancționat Auchan, Cora și Carrefour și 4 furnizori ai acestora, Star 
Foods, Quadrant, Strauss şi Nelson, pentru fapte reţinute în perioada 2010-2016. Carrefour 
România SA a recunoscut fapta reţinută de raport şi a beneficiat de o reducere a amenzii. 
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concurenţei în măsura în care nici cota de piață a francizorului nici cea a francizatului nu 
depășește pragul de 30%. 

Însă, indiferent de cota de piaţă a părţilor la acord, NU ESTE PERMISĂ FIXAREA 
PREŢURILOR de revânzare. 

 

Decizia Consiliului Concurenţei nr. 65/20129: 

În anul 2010 s-a dispus declanşarea din oficiu a unei investigaţii având ca obiect posibila 
încălcare a prevederilor art. 5, alin. (1) din Legea concurenţei de către SC FORNETTI 
ROMÂNIA SRL şi partenerii săi, beneficiari ai francizei FORNETTI, pe piaţa producţiei şi 
comercializării produselor de patiserie şi panificaţie din România. 

Îngrijorările concurenţiale în cadrul investigaţiei vizau înţelegeri potenţial anticoncurenţiale, 
materializate prin semnarea unor contracte de franciză, între SC FORNETTI ROMÂNIA SRL  şi 
beneficiari, care restricţionau prin obiect concurenţa, în sensul în care clauzele conţinute 
limitau libertatea francizaţilor de a-şi stabili singuri preţurile de vânzare pentru produsele 
finite, permiţând stabilirea acestora de către producător. Mai exact, suspiciunile Consiliului 
Concurenţei aveau ca obiect existenţa în contractele încheiate între părţile implicate a unor 
clauze privind:  

*Impunerea/stabilirea preţului de vânzare.  

*Sistemul de monitorizare al reprezentanţilor tehnici zonali ai FORNETTI cu privire la 
politica de preţuri din reţeaua de afaceri. Astfel, s-a constatat existenţa anumitor clauze 
contractuale prin care beneficiarii se obligau să asigure pentru francizor posibilitatea de a 
verifica în permanenţă îndeplinirea condiţiilor de comercializare a produselor. Modalităţile 
directe sau indirecte de stabilire a preţului de revânzare devin mai eficiente atunci când sunt 
însoţite de implementarea unui sistem de verificare a preţului la toate punctele de vânzare 
din întreaga reţea, prin intermediul reprezentanţilor tehnici zonali ai SC FORNETTI ROMÂNIA 
SRL. În mod similar, modalităţile de stabilire a preţului de revânzare devin mai eficiente 
atunci când sunt însoţite de măsuri care reduc interesul francizatului de a micşora preţul de 
revânzare, cum ar fi imprimarea pe produs, de către francizor, a preţului de comercializare 
la clientul final.  

*Neconcurenţa între întreprinderi. S-a constatat existenţa anumitor clauze 
contractuale prin care beneficiarii se obligau să nu producă sau să nu comercializeze, în 
cadrul spaţiului menţionat în contract, niciun alt sortiment de produse de panificaţie şi/sau 
patiserie pe bază de făină sau produse de alt gen. De asemenea, francizatul se obliga să nu 
intre în relaţii de afaceri de orice natură, cu alte întreprinderi concurente francizorului şi 
care au un domeniu de activitate identic sau asemănător, cu scopul de a comercializa şi/sau 
a coace produse de panificaţie/patiserie. Suspiciunile Consiliului Concurenţei aveau ca 
obiect clauzele de nonconcurenţă ulterioare expirării înţelegerii, care sunt restricţionări care 
privesc concurenţa inter-marcă şi pot intra sub incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea 
concurenţei, dacă acestea conduc la restrângerea concurenţei pe piaţa relevantă în care 
sunt vândute sau achiziţionate produsele care fac obiectul acordului. Obligaţiile de 
neconcurenţă ale cumpărătorului care subzistă după expirarea acordului nu fac obiectul 
beneficiului exceptării pe categorii, cu excepţia cazului în care obligaţia este indispensabilă 

 
9 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket8/id8105/decizia_fornetti-publicare_site.pdf 
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în vederea protejării know–how-ului transferat cumpărătorului de către furnizor, este 
limitată la punctul de vânzare în care cumpărătorul a funcţionat pe durata contractului şi 
este limitată la o perioadă maximă de un an. 

Investigaţia Consiliului Concurenţei s-a finalizat în urma asumării de către partea investigată 
a unor angajamente care au înlăturat îngrijorările concurenţiale exprimate de autoritatea de 
concurenţă, fiind emisă Decizia nr. 65 din 31.10.2012 de acceptare a angajamentelor 
asumate de către FORNETTI ROMÂNIASRL în cadrul investigaţiei declanşate prin Ordinul 
Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.291/31.05.2010 şi extinsă prin Ordinul Preşedintelui 
Consiliului Concurenţei nr.351/05.07.2010. 

 

3.5. Contractele de agenţie 

 

Unul din tipurile de acorduri verticale în care este permisă fixarea preţurilor este contractul 
de agenţie. Acesta este un contract de intermediere care se încheie între o întreprindere 
(societate reprezentată/comitent) şi o altă persoană juridică (numită reprezentant sau 
agent), în temeiul căruia acesta din urmă îşi asumă obligaţia ca, în schimbul unui comision, 
să trateze afaceri comerciale în numele şi pe seama celui dintâi.  

Practic, agentul este împuternicit să negocieze şi/sau să încheie contracte pe seama altei 
persoane (comitentul), fie în nume propriu, fie în numele comitentului, în vederea:  

• achiziționării de bunuri sau servicii de către comitent sau  

• vânzării de bunuri sau servicii furnizate de comitent. 

Acordul este considerat un contract de agenție propriu-zis şi, astfel, este permisă fixarea 
preţului de revânzare, în cazul în care agentul nu suportă niciun risc finanaciar sau comercial 
sau suportă numai o parte nesemnificativă a acestor riscuri în legătură cu activitățile pentru 
care a fost desemnat ca agent de către comitent.  

Trei tipuri de risc financiar sau comercial sunt relevante pentru definirea unui contract de 
agenție propriu-zis:  

• riscurile direct legate de contractele încheiate și/sau negociate de agent pe seama 
comitentului, cum ar fi finanțarea stocurilor; 

• riscurile legate de investiții specifice pieței; acestea sunt investițiile cerute în mod 
special de tipul de activitate pentru care agentul a fost desemnat de către comitent, 
și anume cele care sunt necesare pentru a permite agentului să încheie și/sau să 
negocieze acest tip de contract; astfel de investiții sunt în general irecuperabile, ceea 
ce înseamnă că, la abandonarea domeniului respectiv de activitate, ele nu pot servi 
altor activități sau nu pot fi vândute fără a înregistra pierderi considerabile; 

• riscuri legate de alte activități desfăşurate pe piaţă, în măsura în care comitentul cere 
agentului să întreprindă astfel de activități, dar nu ca agent în numele comitentului, 
ci pe propriul său risc (ca, de exemplu, asumarea responsabilităţii față de terți pentru 
prejudicii provocate de produsul vândut, asumarea răspunderii pentru neexecutarea 
contractului de către clienți, plata acţiunilor de promovare). 

Această listă nu este exhaustivă. Cu toate acestea, în cazul în care partenerul comercial își 
asumă unul sau mai multe din riscurile sau costurile menționate anterior, ACORDUL ÎNTRE 
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ACESTA ȘI COMITENT NU SE CONSIDERĂ CONTRACT DE AGENŢIE ŞI, în consecinţă, NU ESTE 
PERMISĂ FIXAREA PREŢULUI DE REVÂNZARE.  

 

Decizia Consiliului Concurenţei nr. 56/201510: 

În cadrul unei investigaţii declanşate în anul 2015 s-a constatat faptul că între SC 
Intercomfilm Distribution SRL (în calitate de distribuitor) şi SC Hollywood Multiplex 
Operations SRL (în calitate de exploatant) a fost semnat un contract ce are ca obiect 
exploatarea filmelor a căror licenţă o deţine distribuitorul, de către exploatant, în sălile de 
cinematograf pe care acesta le gestionează. Prin intermediul acestui contract cele două 
părţi au hotărât că preţul minim de intrare la spectacolele de cinema va fi stabilit de 
comun acord. Deşi distribuitorul filmului/filmelor primea un procent din preţul biletului de 
intrare la cinematograf, contractul în discuţie nu avea caracteristicile unui contract de 
agenţie propriu-zis întrucât:  

- exploatantul cinematografului avea obligaţia, în relaţiile cu distribuitorul, să pună la 
dispoziţie pentru exploatare sălile pe care le gestionează, precum şi aparatura şi personalul 
necesar; acesta realiza investiţii specifice pieţei în echipamente, incinte şi formarea 
personalului, iar distribuitorul nu rambursa aceste costuri; 

- exploatantul cinematografelor suporta, alături de distribuitorul de filme, cheltuieli legate 
de promovarea filmelor. 

După primirea Raportului de investigaţie, SC Intercomfilm Distribution SRL şi SC Hollywood 
Multiplex Operations SRL, au recunoscut „în mod clar şi neechivoc răspunderea 
contravenţională pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei, astfel cum este 
aceasta menţionată în Raportul de investigaţie”. 

Întrucât au recunoscut încălcarea, părţile au beneficiat de o sancţiune redusă, de 
aproximativ 100.000 lei, impusă prin Decizia nr. 56 din 03.11.2015 privind constatarea 
încălcării prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei  nr. 21/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi sancţionarea întreprinderilor SC Intercomfilm 
Distribution SRL şi SC Hollywood Multiplex Operations SRL. Decizia nu a fost contestată în 
instanţă. 

 

 

O decizie similară, ce viza fixarea de comun acord între distribuitori şi cinematografe a 
preţului de intrare la spectacolele de cinema, a fost emisă şi în anul 201711, fiind sancţionate 
un număr de 8 întreprinderi cu o amendă totală de aprox. 122.000 lei, trei dintre părţile 
implicate recunoscând faptele constatate prin Raportul de investigaţie. 

 

 

 

 
10 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket11/id11925/decizia_56-2015_neconf.pdf 
11 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13299/decizie_nr_73-15122018-
cinema_site.pdf 
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3.6. Alte tipuri de acorduri verticale  

Tipuri de acorduri verticale care nu intră, în general, în sfera de aplicare a art. 101 din TFUE si/sau 

art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei : 

 

Acordurile de importanță minoră 

Acordurile care nu pot aduce atingere în mod semnificativ comerțului dintre statele membre 
sau care nu pot restrânge în mod semnificativ concurența, prin obiectul sau efectul lor, nu 
intră în sfera de aplicare a articolului  5 alin. (1) si/sau a art. 101 alin. (1). Regulamentul de 
exceptare pe categorii se aplică acordurilor care intră în sfera de aplicare art. 5 alin. (1) din 
Legea concurenţei și/sau art. 101 din TFUE.  

 

IMM-urile 

Acordurile verticale dintre întreprinderile mici și mijlocii, sub rezerva efectului cumulativ și al 
restricțiilor grave, sunt rareori în măsură să aducă atingere în mod semnificativ comerțului 
dintre statele membre sau să restrângă semnificativ concurența în sensul articolului 101 
alineatul (1) din Tratat și, prin urmare, nu intră, în general, în sfera de aplicare a articolului 
101 alineatul (1). Excepția acestei situații este reprezentată de cazul în care aceste 
întreprinderi dețin, în mod colectiv sau individual, o poziție dominantă pe o parte 
semnificativă a pieței interne.  

 

Acorduri de subcontractare 

Prin subcontractare, contractantul furnizează tehnologie sau echipament unui 
subcontractant care se obligă să fabrice anumite produse (în exclusivitate) pentru 
contractant pe baza acestei tehnologii. Acestea nu intră, în general, în sfera de aplicare a 
articolului 101 alineatul (1) din Tratat, cu condiția ca tehnologia sau echipamentul să fie 
necesare subcontractantului pentru fabricarea acestor produse. Cu toate acestea, alte 
restricții impuse subcontractantului, cum ar fi obligația de a nu desfășura sau exploata 
propriile activități de cercetare și dezvoltare pot, în general, intra în sfera de aplicare a 
articolului 101. 

 

Tipuri de acorduri verticale care pot fi exceptate de la aplicarea art. 5 alin. (1) din Legea 

concurenţei și/sau art. 101 din TFUE: 

 

Acordurile de alocare exclusivă a clientelei 

Sunt acele acorduri în cadrul cărora furnizorul se obligă să-și vândă produsele unui singur 
distribuitor în vederea revânzării către un anumit grup de clienți. În același timp, sunt 
limitate, de regulă, vânzările active ale distribuitorului către alte grupuri de clienți alocați 
exclusiv. Regulamentul de exceptare pe categorii nu limitează modul în care se poate defini 
un grup de clienți exclusivi; ar putea fi, de exemplu, un anumit tip de clienți definit de 
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ocupația acestora, dar, de asemenea, o listă de clienți specifici selectați pe baza unuia sau 
mai multor criterii obiective. Printre principalele riscuri posibile pentru concurență se 
numără reducerea concurenței intramarcă și împărțirea pieței, care facilitează în special 
discriminarea prin prețuri.  

 

Acordurile de impunere a mărcii unice 

Sunt acele acorduri caracterizate în principal prin obligarea sau stimularea cumpărătorului 
de a-și concentra comenzile pentru un anumit tip de produs către un singur furnizor. 
Această componentă este întâlnită, printre altele, în clauzele de neconcurență și în cotele de 
achiziție impuse cumpărătorului. O clauză de neconcurență se bazează pe o obligație sau un 
mecanism de stimulare care determină cumpărătorul să se aprovizioneze, în proporție de 
peste 80 % din nevoile sale, de pe o anumită piață, de la un singur furnizor. Aceasta nu 
înseamnă că respectivul cumpărător poate să se aprovizioneze numai direct de la furnizor, ci 
înseamnă că acesta nu va cumpăra și nu va revinde sau nu va integra în produsele sale 
bunuri sau servicii concurente. 

 

Acordurile de furnizare exclusivă 

Reprezintă acele restricții care au ca element de bază faptul că furnizorul este obligat sau 
convins să vândă produsele contractuale exclusiv sau în principal unui singur cumpărător, în 
general sau în particular pentru utilizare specifică. Astfel de restricții pot lua forma unei 
obligații de furnizare exclusivă, limitând furnizorul astfel încât acesta să vândă unui singur 
cumpărător cu scopul de a revinde sau de a utiliza produsele în mod specific, dar poate lua, 
de exemplu și forma unei limitări a cantității, în ceea ce îl privește pe furnizor, stimulentele 
fiind convenite între furnizor și cumpărător, care să-l convingă pe furnizor să își concentreze 
vânzările în principal către un singur cumpărător. 

 

Redevenţe de acces iniţial 

Acele acorduri în cadrul cărora furnizorii plătesc taxe fixe distribuitorilor în cadrul relațiilor 
verticale la începutul unei anumite perioade, cu scopul de a obține acces la rețeaua de 
distribuție a acestora și de a remunera serviciile oferite furnizorilor de către comercianții cu 
amănuntul. Redevențele de acces inițial beneficiază de aplicarea Regulamentului de 
exceptare în măsura în care atât cota de piață a furnizorului cât și cea a cumpărătorului nu 
depășesc 30 %.  

 

Acordurile de gestiune pe categorii 

Prin acest tip de acorduri este redată situația în care distribuitorul încredințează furnizorului 
(„căpitanul categoriei”) comercializarea unei categorii de produse care include, în general, 
nu numai produsele furnizorului, dar și produsele concurenților acestuia. Acordurile de 
gestiune pe categorii beneficiază de aplicarea Regulamentului de exceptare pe categorii, 
atunci când cota de piață atât a furnizorului cât și a cumpărătorului nu depășește 30 %. 
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Acordurile de vânzare legată 

Acele acorduri în cadrul cărora clienții care cumpără un produs (produsul care leagă) trebuie 
să cumpere și alt produs distinct (produsul legat) de la același furnizor sau de la un furnizor 
desemnat de acesta. Vânzarea legată poate constitui un abuz în sensul articolului 102 atunci 
când ne aflăm în prezenţa unei poziţii dominante. 

 

4. Exceptarea individuală 

Există două cazuri în care exceptarea pe categorii nu se poate aplica şi, în aceste cazuri se 
verifică posibilitatea acordării exceptării individuale: 

I. acordul vertical conţine restricţii grave ale concurenţei. În acest caz este puţin 
probabil (dar nu exclus) să se aplice exceptarea individuală. 

II. acordul vertical nu conţine restricţii grave ale concurenţei, dar cotele de piaţă 
ale fiecărei dintre părţi depăşesc 30%. 

 

Cazul I - restricții grave ale vânzărilor care pot să nu intre în sfera de aplicare a art. 5 alin. (1) 
și/sau art. 101(1) TFUE, întrucat pot îndeplini condițiile de la art.5 alin. (2) 

 

Restricțiile grave pot fi în mod obiectiv necesare în cazuri excepționale în ceea ce privește un 
acord de un anumit tip sau natură și, prin urmare, să nu intre sub incidența legii 
concurenţei. De exemplu, atunci când este necesar să se asigure respectarea unei interdicții 
publice privind vânzarea de substanțe periculoase pentru anumiți clienți din motive de 
siguranță sau de sănătate, o restricție gravă poate fi în mod obiectiv necesară. În plus, 
întreprinderile pot să invoce o apărare pe bază de argumente de eficiență în conformitate 
cu art. 5 alin. (2) într-un caz individual.  

 

Cazul II - depășirea pragului cotei de piață de 30 % 

La evaluarea cazurilor în care se depășește pragul cotei de piață de 30%, se realizează o 
analiză completă a situației din perspectiva concurenței. Următorii factori sunt în mod 
special relevanți pentru a stabili dacă un acord vertical determină o restrângere 
semnificativă a concurenței în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei /art. 101 alin. (1) 
din Tratat:  

(a) natura acordului; 

(b) poziția părților pe piață; 

(c) poziția concurenților pe piață; 

(d) poziția cumpărătorilor de produse contractuale pe piață; 

(e) barierele la intrare; 

(f) maturitatea pieței; 

(g) nivelul de comercializare; 
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(h) natura produsului; 

(i) alți factori. 

Importanța diferiților factori poate să difere de la un caz la altul și depinde de toți ceilalți 
factori. De exemplu, faptul că părțile dețin o cotă de piață ridicată constituie, în general, un 
bun indicator al puterii lor de piață, în afara cazului când barierele la intrare sunt reduse. Nu 
este, așadar, posibilă precizarea unor reguli fixe privind importanța acestor factori 
individuali. 

 

5. Sancţiuni 

 

Sancţiunea pentru încheierea unui acord vertical ce încalcă art. 5 din Legea concurenţei este 
de până la 10% in cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior 
aplicării sancţiunii.  

În general, acordurile verticale sunt considerate fapte de gravitate medie, ceea ce înseamnă 
că sancţiunea porneşte de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală realizată de 
contravenient în anul financiar anterior aplicării sancţiunii, nivel ce poate creşte/scădea în 
funcţie de circumstanţele agravante/atenuante identificate în fiecare caz în parte şi de 
durata încălcării. 

Totodată, cuantumul final al sancţiunii este influenţat de decizia contravenientului de a 
aplica la politica de clemenţă sau de a recunoaşte săvârşirea faptei de care este acuzat, 
situaţii în care amenda este, în general, mult diminuată.  

În cazul în care nu există compatibilitate între regulile de concurență și acordurile verticale 
la care întreprinderile iau parte, autoritatea de concurență pune la dispoziție o serie de 
instrumente de reducere sau exonerare de la plata amenzilor, precum politica de clemenţă 
şi recunoaşterea săvârşirii faptei. 

Politica de clemenţă  

Întreprinderile pot colabora cu autoritatea de concurenţă conform prevederilor 
Instrucţiunilor privind politica de clemenţă12. Prin aplicarea unei politici de clemenţă, 
Consiliul Concurenţei încurajează întreprinderile care descoperă un comportament 
anticoncurenţial sau în cadrul contractelor încheiate, clauze care conțin clauze restrictive să 
contacteze Consiliul Concurenţei şi să aducă informaţii şi probe în legătură cu activitatea 
ilicită respectivă, în scopul obţinerii imunităţii la amendă sau reducerii amenzii ce urmează 
să fie aplicată odată cu finalizarea investigaţiei şi constatarea încălcării.  

 

Recunoaşterea participării la încălcare 

În cadrul investigaţiilor, întreprinderile au opțiunea recunoaşterii participării la încălcarea 
investigată, putând obţine o reducere de maxim 30% a amenzii. În această situaţie, 
întreprinderea trebuie să furnizeze doar o declaraţie de recunoaştere, fără a aduce şi dovezi 
pentru probarea încălcării, spre deosebire de situaţia declaraţiilor de clemenţă, care sunt 
însoţite şi de elemente probatorii. 

 
12 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 610 din data de 7 septembrie 2009, cu modificările ulterioare. 
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6. Aspecte practice 

Consiliul Concurenţei încurajează cetăţenii, întreprinderile şi asociaţiile de protecţie a 
consumatorilor să i se adreseze pentru a semnala posibile încălcări ale regulilor de 
concurenţă.  

Părţile interesate pot realiza acest lucru având la dispoziţie două metode: prima modalitate 
de denunţare a posibilelor încălcări ale regulilor de concurenţă constă în transmiterea unei 
plângeri, iar cea de-a doua modalitate constă în furnizarea unei sesizări.  

Pentru ca o adresă primită de Consiliul Concurenţei să poată fi tratată din punct de vedere 
procedural ca plângere, în sensul Legii concurenţei, trebuie să conţină anumite informaţii 
specifice şi să respecte o anumită formă. În cazul primirii unei sesizări, Consiliul Concurenţei 
analizează dacă există suficient temei de fapt şi de drept în vederea declanşării din oficiu a 
unei investigaţii, având în vedere atât datele şi informaţiile prezentate în sesizare, cât şi alte 
informaţii deţinute de autoritatea de concurenţă. 

Cu titlu exemplificativ, este prezentată, schematic, modalitatea de analiză a unui acord ce 
conţine restricţii verticale: 
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Trebuie subliniat faptul că toate aspectele semnalate de cetăţeni, întreprinderi şi asociaţii 
de protecţie a consumatorilor sunt reţinute de Consiliul Concurenţei în acţiunea 
permanentă de supraveghere a pieţelor, acesta având rezervat dreptul de a se autosesiza în 
cazul în care informaţiile obţinute din diverse surse vor oferi suficient temei de drept şi de 
fapt pentru declanşarea unei investigaţii. 

 

7. Recomandări 

Legislaţia în domeniul concurenței și principiile aferente acesteia trebuie avute în vedere la 

încheierea unui acord vertical. Astfel, departamentul juridic al întreprinderii ar trebui 

consultat întotdeauna înainte de încheierea unui contract ce poate conţine restricţii 

verticale. 

Sintetizând cele de mai sus: 

În ceea ce priveşte preţul de revânzare 

Risc minim: Risc major: 
- să fie fixat preţul de revânzare în 

cadrul contractelor de agenţie 
propriu-zise;  

- să fie recomandat distribuitorilor un 
preţ de revânzare, cu condiţia ca 
această recomandare să nu fie 
însoţită de vreo formă de presiune 
care să conducă la un preţ minim sau 
fix;  

- să fie fixat un preţ maxim de 
revânzare, cu condiţia ca această 
recomandare să nu fie însoţită de 
vreo formă de presiune care să 
conducă la un preţ minim sau fix. 

- să fie fixat preţul de revânzare în 
cadrul contractelor de distribuţie; 

- să fie stabilit un preţ minim de 
revânzare; 

- să fie încetat contractul cu un 
distribuitor dacă acesta refuză să 
adere la preţurile „recomandate”; 

- să se instituie interdicţii care vizează 
acordarea de discounturi sau rabaturi 
clienţilor distribuitorului; 

- să se stabilească marja de profit a 
distribuitorului; 

- să se monitorizeze sistematic preţul 
de revânzare al distribuitorului. 

 

În ceea ce priveşte exclusivitatea teritorială 

 
Risc minim: Risc major: 

- să fie acordată exclusivitatea 
teritorială în cadrul unui acord verical 
în măsura în care cota de piaţă a 
produsului la care se referă 
exclusivitatea nu depăşeşte 30% pe 
piaţa în discuţie; 

- să se interzică distribuitorului 
efectuarea unei politici de marketing 
activă  în afara teritoriului alocat; cu 
toate acestea, nu se poate interzice 

- să fie împiedicaţi angrosisţii sau 
detailiştii să accepte comenzi din 
afara teritoriului alocat; 

- să se interzică distribuitorului să 
furnizeze produsul pe alte canale de 
distribiţie în urma primirii unor astfel 
de comenzi; 

- să se refuze comenzile efectuate de 
distribuitorii care vor să exporte 
produselele respective, pe motivul că 
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promovarea pe internet sau onorarea 
comenzilor ce nu au fost solicitate 
expres de partener (vânzarea pasivă).  

există restricţii teritoriale; 
- să se interzică unui distribuiror 

acţiunile de promovare pe internet.  
 

În ceea ce priveşte clauzele de neconcurenţă 

 
Risc minim: Risc major: 

- să se interzică fabricarea și vânzarea 
de produse concurente în primii cinci 
ani ai contractului de distribuție sau a 
unui contract de licență. 

 

- să se împiedice fabricarea și vânzarea 
produselor concurente într-un acord 
de distribuție pe o durată mai mare 
de cinci ani (cu excepția renegocierii 
contractului) sau pe o perioadă 
nedeterminată; 

 excepție 
dacă bunurile sau serviciile 
contractuale sunt vândute din spații 
sau terenuri aflate în proprietatea 
furnizorului sau închiriate de furnizor 
de la terți independenți de 
cumpărător, iar durata nu depășește 
perioada de ocupare a spațiilor. 

- să se impună interdicții 
cumpărătorului, după încetarea 
acordului, să producă, să cumpere, să 
vândă sau să revândă bunurile sau 
serviciile similare cu cele din acord; 

 excepție 
dacă bunurile sau serviciile 
concurează cu bunurile contractuale, 
obligația este limitată la spațiile din 
perioada contractuală, este 
indispensabilă, durata este limitată 
la  un an; 

- să se împiedice ca membrii unui 
sistem de distribuție selectivă să nu 
vândă mărcile anumitor furnizori 
concurenți. 

În ceea ce priveşte interdicțiile de export / comerț paralel 

Risc minim: Risc major: 
- să se interzică o politică activă de 

marketing în afara teritoriului 
convenit, în situația în care  una 
dintre părți are o cota de piață sub 
30%; 

- să fie informat partenerul acordului 
despre orice aspect în ceea ce 
privește afectarea acceptării 
produsului într-un alt stat sau  

- să se impună partenerului să nu 
exporte un produs la solicitarea unui 
client situat în afara teritoriului; 

- să se refuze comenzile partenerilor 
care exportă produse pe baza  
argumentului teritorial. 
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cerințele legale ale altui stat; 
- să limiteze unilateral cantitatea de 

produse vândute unui partener. 
 

În ceea ce priveşte acordurile de furnizare 

Risc minim: Risc major: 
- un acord de furnizare exclusiv dacă 

cota de piață atât a furnizorului cât și 
a cumpărătorului nu depășește 
pragul de 30 %, chiar dacă este 
combinată cu alte restricții verticale, 
altele decât restricțiile grave, cum ar 
fi obligația de neconcurență; 

- să se stabilească cerințe în ceea ce 
privește calitatea, specificațiile, 
controlul calității, materia primă, 
materialele de ambalare, cantitatea, 
condițiile de livrare și altele 
asemenea; 

- să se impună furnizorului să nu 
folosească know-how-ul și/sau 
mijloacele tehnice în alte scopuri 
decât pentru furnizarea către 
cumpărător, doar dacă protejarea 
know-how-ului cumpărătorului este 
unicul scop al restricției. 

- un acord de furnizare exclusivă dacă 
una dintre părți are o poziție 
dominantă pe piața din aval (atunci 
orice obligație a acesteia de a-și 
vinde produsele exclusiv sau 
preponderent cumpărătorului 
dominant poate să genereze cu 
ușurință efecte anticoncurențiale 
semnificative); 

- un acord de furnizare exclusivă a unui 
produs dacă furnizorul este capabil să 
producă produsul în cauză fără know-
how-ul cumpărătorului;  

- să existe orice influență asupra 
prețurilor de revânzare percepute de 
către cumpărător. 

 

În situația în care întreprinderile sau persoanele fizice descoperă un comportament 

anticoncurenţial sau, în cadrul contractelor deja încheiate, clauze care conțin elemente 

restrictive, au posibilitatea de a sesiza în scris Consiliului Concurenţei prin intermediul 

următoarelor metode: 

• formularea unei plângeri13;  

• accesarea platformei avertizorilor de concurenţă14; 

• completarea formularului  „Petiţii şi sesizări”15; 

• via e-mail, la adresa office@consiliulconcurentei.ro sau prin poștă, la adresa Piaţa 

Presei Libere nr. 1 corp D1, Sector 1, Cod Poştal 013701, Bucureşti. 

 
 

 
13 http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/id6509/formular_de_plangere.pdf 
14 https://report.whistleb.com/ro/consiliulconcurentei 
15 https://portal.consiliulconcurentei.ro/solicitari/login 
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