
 
 

                                     
29 Februarie 2016 

Chișinău 

 

Seminare pentru angajații Consiliului Concurenței în cadrul Proiectului de Asistență 

Tehnică „Suport pentru Consiliul Concurenței” 

 

 

Proiectul de Asistență Tehnică ”Suport pentru Consiliul Concurenței”, finanțat de Uniunea Europeană,  a dat start 

seminarelor  pentru Consiliul Concurenței, sub componenta de  dezvoltare a personalului instituției beneficiare, 

începînd cu 18 februarie 2016 pînă în noiembrie 2017. 

 

Pe 18 și pe 25 februarie curent au avut loc primele două seminare din ciclul celor prevăzute pentru 

următorii doi ani pentru angajații Consiliului Concurenței, în cadrul Proiectului UE „Suport pentru 

Consiliul Concurenței”, care a demarat recent și care prevede o serie de activități legate de dezvoltarea 

capacităților instituționale ale instituției beneficiare mai-sus menționate. 

Seminarele se vor desfășura săptămânal și vor aborda subiecte teoretice și practice din domeniul legislației           

și politicii concurențiale. 

Primele seminare au fost livrate de către liderul de echipă al proiectului, Dr. Heinrich HÖLZLER, 

abordînd următoarele tematici: “Concepte ale concentrărilor economice în legea și politica concurențială” 

și „Aspecte economice ale concentrărilor orizontale”.  

În cadrul seminarelor s-a pus accent pe aspectul practic al subiectului, prezentarea fiind însoțită de un 

număr de exemple și cazuri concrete din practica Uniunii Europene. 

Pentru luna martie-începutul lunii aprilie sunt prevăzute alte șase seminare de instruire, cu următoarele 

subiecte: 

1. Evaluarea concentrărilor (fuziuni și achiziții) în sectorul alimentar (în particular fuziunile în sectorul 

supermarketurilor); 

2. Aspectele economice ale efectelor unilaterale și coordonate ale fuziunilor și achizițiilor orizontale; 

3. Schimbări esențiale în abordarea restricțiilor verticale asupra concurenței din anul 2000; 

4. Restricții orizontale asupra concurenței și justificarea pentru exceptări; 

5. Aspecte economice ale fuziunilor ne-orizontale; 

6. Evaluarea dominanței și caracteristicile abuzului de poziție dominantă. 

 

Amintim că, Proiectul Uniunii Europene "Suport pentru Consiliul Concurenței" este planificat pentru o 

perioada de 2 ani și are drept scop susținerea Republicii Moldova în realizarea obiectivelor pe componenta 

de concurență, specificate în capitolul de legislație și politică concurențială din cadrul DCFTA (Zona de 

Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător). 

Proiectul își propune următoarele rezultate: îmbunătățirea cunoștințelor angajaților autorității care ulterior va 

avea ca efect sporirea eficienței în investigarea cazurilor, creșterea competenței angajaților, oficialilor și a 

unui grup mai larg de participanți în domeniul concurenței și  prevede o serie de activități legate de 

dezvoltarea capacităților instituționale ale Consiliului Concurenței, aplicarea legii concurențiale și a 
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reglementărilor aferente, îmbunătățirea culturii concurențiale și conștientizarea de către societate a 

subiectelor de ordin concurențial. 

 

Informație de background: La cursul de seminare au participat reprezentanți ai Plenului Consiliului 

Concurenței și ai direcțiilor de specialitate din cadrul instituției beneficiare. 

 

Legenda foto: 
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The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


