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Denegare de responsabilitate 
Informatiile de mai sus sunt un rezumat al informatiilor 
recent publicate si nu au scopul de a oferi consultanta 
intr-o anumita privinta. PricewaterhouseCoopers isi 
declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu 
privire la orice fapt rezultat in urma utilizarii informatiilor 
continute in aceste publicatii. 
 
PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) este cea mai mare 
organizaţie din lume in domeniul serviciilor de consultanta. In 
România, Departamentul de Consultanta Fiscala al 
PricewaterhouseCoopers reuneşte specialişti care oferă 
consultanta in domeniul impozitelor directe pentru companii 
si persoane fizice, in domeniul taxei pe valoarea adăugata, in 
domeniul  reglementarilor vamale si in domeniul resurselor  
umane. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Consiliul Concurenţei a publicat 
Raportul privind politica de 
concurenţă în sectoare-cheie ale 
pieţei naţionale („Raportul”). 
 
Raportul indică aspectele critice 
care afectează buna funcţionare a 
pieţei naţionale în şapte  
sectoare-cheie. 
 
În sectorul bancar, Raportul 
evidenţiază probleme legate de 
fixarea comisioanelor interbancare, 
de nivelul mobilităţii consumatorilor 
şi al posibilităţii de alegere 
determinată de nivelul de 
transparenţă a preţurilor sau de 
gradul de informare al populaţiei etc. 
 
În sectorul comerţului cu 
amănuntul, în special în cel al 
produselor alimentare, sunt 
menţionate aspecte cu privire la 
preţuri, puterea de negociere în 
relaţia producători - comercianţi cu 
amănuntul, politica de discounturi, 
potenţiale înţelegeri între 
comercianţi. 
 
Pentru concesiuni, Raportul 
supune discuţiei potenţialul caracter 
anticoncurenţial al modalităţii de 
acordare şi perpetuare a acestor 
contracte. 
 
Pentru sectorul energiei, Raportul 
menţionează riscuri legate de 
crearea de monopoluri şi implicaţiile 
anticoncurenţiale ale ajutorului de 
stat în acest sector. 
 
Sectorul farmaceutic ridică 
probleme în legătură cu existenţa 
unor posibile bariere nejustificate la 
intrarea pe piaţă a farmaciilor, 
utilizarea „autorizaţiilor de dealer”, 
riscul unor înţelegeri verticale etc. 
 
Pentru profesiile liberale se 
analizează în cuprinsul Raportului 
barierele la intrarea pe piaţă şi 
regulile specifice de desfăşurare a 
activităţii etc. 
 
Ultimul sector analizat în Raport 
este cel al taximetriei, un sector 
puternic reglementat de autorităţile 
locale care impun restricţii 
administrative referitoare la numărul 
de operatori pe piaţă, introducerea 
de tarife maximale, restricţionarea 

accesului firmelor de taximetrie 
în locuri speciale (de exemplu 
aeroporturi). 
 
 
 
[Sursa: site-ul oficial al Consiliului 
Concurenţei, 
www.consiliulconcurentei.ro] 
 
 
 
Pentru informaţii suplimentare, 
vă rugăm să-i contactaţi pe: 
Sorin David, Dan Dascălu, Anda 
Rojanschi sau Laura Toncescu.  


