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I.PRELIMINARII
Respectarea legislaţiei concurenţiale devine una din principalele preocupări a unei societăţi
bunăstarea şi dezvoltarea căreia este subordonată funcţionării economiei de piaţă.
Constituţia Republicii Moldova stabileşte că economia ţării este de piaţa şi că statul trebuie să
asigure protecţia concurenţei loiale. Ansamblul normelor juridice de conduită a participanţilor la
piaţă, precum şi a statului în cazul intervenţiei în activitatea acestora au format o ramură de drept
aparte, numită Dreptul concurenţei. Maturitatea cu care societatea se îngrijeşte de existenţa unei
competiţii bazate pe onorarea normelor concurenţiale depinde în mare măsură şi de competenţele
judecătorilor, procurorilor în domeniul Dreptului concurenţei. Cunoaşterea Dreptului concurenţei şi
abilitatea judecătorilor, procurorilor, de a valorifica în practică cunoştinţele specifice acestuia,
constituie condiţii vitale pentru garantarea finalităţii aplicării legislaţiei concurenţiale, aprecierea
efectului ei lucrativ, identificarea performanţelor autorităţii de concurenţă.
Prezentul curriculum este elaborat cu considerarea informaţiilor actualizate, necesare
candidaţilor la funcţia de judecător, procuror în calitate de suport pentru însuşirea materiei
concurenţiale, înţelegerea reglementării raporturilor privind reprimarea practicilor anticoncurenţiale,
combaterea concurenţei neloiale, autorizării concentrărilor economice şi ajutoarelor de stat. Totodată
prelegerile şi seminarele vor contribui la dezvoltarea abilităţii de utilizare a cunoştinţelor în practică.
Regulile naţionale de concurenţă au fost supuse începînd cu vara anului 2012 unei reforme de
proporţie prin armonizarea dreptului aplicabil în Republica Moldova la cel comunitar. În acest
context modulul prezentat este dedicat studierii legislaţiei concurenţiale în vigoare, identificării
problemelor teoretice şi practice proprii implementării respectivei, conştientizării importanţei rolului
judecătorilor, procurorilor în asigurarea funcţionalităţii cadrului juridic consacrat protecţiei
concurenţei.
II. COMPETENŢE








Prin studiul disciplinei “Dreptul concurenţei” audientul va obţine următoarele competenţe:
înţelegerea semnificaţiei şi obiectului de reglementare ale Dreptului concurenţei;
utilizarea corectă a noţiunilor autonome ale domeniului concurenţei (întreprindere, piaţă
relevantă, control, acord, poziţie dominantă, concentrare economică, ajutor de stat, inspecţie,
ş.a.);
accesarea izvoarelor dreptului concurenţei de nivel comunitar şi naţional;
distingerea atribuţiilor Consiliului Concurenţei de cele ale regulatorilor de piaţă;
cunoaşterea normele de drept material şi cele de drept procesual proprii dreptului concurenţei;
identificarea normele aplicabile examinării şi soluţionării diferitor cazuri de încălcare a
legislaţiei concurenţiale;
aprecierea exerciţiului de probaţiune a faptelor care au ca obiect sau efect restrângerea,
împiedicarea sau denaturarea concurenţei.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

La sfîrşitul studiului disciplinei „ Dreptul concurenţei” audientul va fi capabil să:
 să determine specificul Dreptului concurenţei;
 să utilizeze corect vocabularul profesionist propriu Dreptului concurenţei;
 să aprecieze corectitudinea delimitării pieţii relevante;
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 să distingă practicile anticoncurenţiale care au ca obiect restrângerea, împiedicarea sau
denaturarea concurenţei de practicile anticoncurenţiale care au ca efect restrângerea,
împiedicarea sau denaturarea concurenţei;
 să categorisească acordurile anticoncurenţiale;
 să estimeze corectitudinea stabilirii poziţiei dominante a întreprinderii pe piaţa, inclusiv
aplicarea prezumţiei pentru demonstrarea existenţei acesteia;
 să identifice formele de abuz de poziţie dominantă;
 să distingă acţiunile unilaterale de restrângere, împiedicare sau denaturare a concurenţei de
cele coordonate;
 să aprecieze întrunirea condiţiilor pentru exceptarea acordurilor anticoncurenţiale de la regula
generală de interdicţie, precum şi pentru justificarea comportamentului abuziv al
dominantului;
 să recunoască formele de concentrări economice şi efectele acestora asupra pieţelor;
 să identifice operaţiunile ce constituie concentrări economice şi reglementarea la care sunt
supuse;
 să identifice operaţiunile ce nu constituie concentrări economice;
 să identifice părţile implicate în concentrare economică;
 să recunoască formele ajutorului de stat;
 să distingă ajutorul de stat compatibil cu mediul concurenţial şi ajutorul de stat care poate fi
compatibil cu mediul concurenţial
 să identifice măsurile de sprijin ce nu constituie ajutor de stat
 să identifice ajutorul de stat acordat ilegal şi ajutorul de stat utilizat abuziv;
 să definească acţiunea de concurenţă neloială;
 să explice dreptul la acţiune în concurenţă neloială;
 să categorisească acţiunile de concurenţă neloială;
 să aprecieze corectitudinea tragerii la răspundere pentru încălcarea normelor materiale şi de
procedură ale legislaţiei concurenţiale
 să soluţioneze cauzele obiectul cărora sunt deciziile şi/sau prescripţiile luate de Plenul
Consiliului Concurenţei în conformitate cu atribuţiile acestuia.
IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Dreptul
concurenţei

Formator
Novac
Valentina

Semestrul

Total ore

Ore curs

I

14

4

Ore
practice
10

Evaluarea
Colocviu
diferenţiat

V. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr. d/o
1.
2.
3.
4.
5.

TEMATICA

Ore curs

Practici anticoncurenţiale
Concentrări economice. Ajutoare de stat.
Piaţa relevantă şi puterea de piaţă
Concurenţa neloială
Funcţionarea autorităţii de concurenţă
TOTAL

3

2
2

4

Ore
practice
2
2
2
2
2
10

VI. UNITĂŢI TEMATICE
Unităţi tematice

Strategii didactice/
Resurse logistice
Tema 1.Practici anticoncurenţiale

Lucrul individual

Ore curs
1. Aspecte generale privind dreptul concurenţei. Curs – prelegere
2. Noţiuni
autonome
ale
domeniului interactivă cu suport
concurenţei.
vizual
3. Categorii de acorduri anticoncurenţiale.
4. Acorduri cu obiect sau efect de împiedicare, Proiector, laptop
restrângere sau denaturare a concurenţei.
5. Cartel dur.
6. Exceptările de la regula generală de
interdicţie a acordurilor anticoncurenţiale.
7. Acorduri anticoncurenţiale de importanţă
minoră.
8. Poziţia dominantă: determinare; prezumţie.
Particularităţile
determinării
poziţiei
dominante colective.
9. Abuzul de poziţie dominantă.
10. Justificarea comportamentului abuziv.
11. Faptele
autorităţilor
şi
instituţiilor
administraţiei publice de restrângere,
împiedicare sau denaturare a concurenţei.
publice de restrângere, împiedicare sau
denaturare a concurenţei.
Ore practice
1. Evaluarea
acordurilor
anticoncurenţiale Seminare
orizontale.
Activităţi de formare
2. Evaluarea
acordurilor
anticoncurenţiale în perechi/grup
verticale.
Participare la
3. Sancţionarea acordurilor anticoncurenţiale.
dezbateri pe
4. Aplicarea politicii de clemenţă.
marginea
5. Forme specifice de abuz de poziţie întrebărilor
dominantă.
formulate de
6. Sancţionarea abuzului de poziţie dominantă.
formator, precum şi
7. Impunerea măsurilor corective. Dispunerea de audienţi
măsurilor interimare.
Discutarea
8. Comportamentul
anticoncurenţial
al exemplelor concrete
autorităţilor contractante în cadrul organizării
şi desfăşurării licitaţiilor publice.
Tema 2.Concentrări economice. Ajutoare de stat
Ore curs
1. Concentrări economice - aspecte generale; Curs – prelegere
modalităţi de realizare.
interactivă cu suport
2. Reglementarea concentrărilor economice: vizual
notificare, evaluare, autorizare, autorizare

Ore curs
Lectura surselor din
lista bibliografică.
Formularea
întrebărilor
generate de
dificultatea
înţelegerii materiei
sau identificarea
unor situaţiiprobleme.
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Ore practice
Lectura
problematizată
Studii individuale
Soluţionarea
speţelor

Ore curs
Lectura surselor din
lista bibliografică.
Pregătirea
întrebărilor

3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
9.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.

condiţionată, refuz; dispunerea măsurilor Proiector, laptop
interimare.
Testul juridic pentru cazurile de concentrări
economice.
Restabilirea situaţiei anterioare.
Ajutor de stat - aspecte generale, forma
ajutorului de stat.
Reglementarea ajutoarelor de stat: notificare,
examinare, autorizare, monitorizare.
Identificarea ajutorului de stat compatibil cu
mediul concurenţial şi ajutorului de stat care
poate fi compatibil cu mediul concurenţial.
Ajutorul ilegal şi ajutorul acordat abuziv.
Ore practice
Operaţiuni ce nu constituie concentrări Seminare
economice.
Activităţi de formare
Evaluarea
concentrărilor
economice în perechi/grup
orizontale.
Participare la
Evaluarea concentrărilor economice verticale. dezbateri pe
Stabilirea întreprinderilor implicate în marginea
concentrarea economică. Calculul cifrei de întrebărilor
afaceri.
formulate de
Sancţionarea operaţiunilor de concentrare formator, precum şi
economică.
de audienţi
Măsurile de sprijin ce nu constituie ajutor de Discutarea
stat.
exemplelor concrete
Evaluarea compatibilităţii ajutorului de stat cu
mediul concurenţial
Examinarea cazurilor de încălcare a legislaţiei
din domeniul ajutorului de stat şi răspunderea
pentru încălcare.
Tema 3. Piaţa relevantă şi puterea de piaţă
Ore practice
Seminare
Piaţa relevantă şi concurenţa.
Participare la
Piaţa produselor.
dezbateri pe
Piaţa geografică.
marginea
Determinarea pieţii relevante: elemente întrebărilor
procedurale şi probatorii.
formulate de
Calcularea cotelor de piaţă.
formator, precum şi
Evaluarea puterii de piaţă.
de audienţi
Discutarea
exemplelor concrete
Tema 4. Concurenţa neloială
Ore practice
Combaterea concurenţei neloiale. Specificul Seminare
normelor juridice naţionale.
Activităţi de formare
Dreptul la acţiune în concurenţă neloială.
în perechi/grup
Clasificarea acţiunilor de concurenţă neloială Participare la
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generate de
dificultatea
înţelegerii materiei
sau identificarea
unor situaţiiprobleme.

Ore practice
Lectura
problematizată
Studii individuale
Soluţionarea
speţelor

Ore practice
Lectura
problematizată
Studii individuale
Soluţionarea
speţelor

Ore practice
Lectura
problematizată
Studii individuale
Soluţionarea

interzise conform Legii concurenţei nr.183
din 11.07. 2012.
4. Investigarea acţiunilor de concurenţă neloială.
5. Răspunderea pentru concurenţă neloială.

1.
2.
3.
4.
5.

dezbateri pe
marginea
întrebărilor
formulate de
formator, precum şi
de audienţi
Discutarea
exemplelor concrete
Tema 5. Funcţionarea autorităţii de concurenţă
Ore practice
Autoritatea de concurenţă– statutul, structura, Seminare
colaborarea cu alte autorităţi.
Activităţi de formare
Atribiţiile şi funcţionarea Consiliului
în perechi/grup
Concurenţei.
Participare la
Forma şi modul de adoptare în Plen al actelor dezbateri pe
administrative ale Consiliului Concurenţei.
marginea
Modul de atacare al actelor administrative ale întrebărilor
Consiliului Concurenţei.
formulate de
Modul de executare al deciziilor şi al
formator, precum şi
prescripţiilor; Urmărirea executării măsurilor de audienţi
aplicate.
Discutarea
exemplelor concrete

speţelor

Ore practice
Lectura
problematizată
Studii individuale
Prezentarea
referatului la tema:
“Competenţa
instanţelor
judecătoreşti la
soluţionarea
cauzelor obiectul
cărora sunt deciziile
şi/sau prescripţiile
luate de Plenul
Consiliului
Concurenţei”

VII. EVALUAREA
A. Evaluarea continuă se va realiza prin:
 participarea audienţilor în cadrul seminarelor;
 realizarea activităţilor individuale/în grup;
 răspunsuri verbale, participare la dezbateri/studii de caz, discutarea exemplelor concrete,
soluționarea speţelor;
 pregătirea unui referat pe o problemă propusă pentru activităţile individuale.
B. Evaluarea finală se va efectua prin colocviu diferenţiat, în bază de test, care va conţine întrebări
teoretice şi practice în domeniul Dreptului concurenţial, cu considerarea rezultatelor evaluării
continuă.
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