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Forumul Concurenta si Antitrust - Carteluri 2019 aduce in dezbatere aspecte de conformare cu
legislatia si reglementarile antitrust din Romania, evaluarea riscurilor si analiza provocarilor din
domeniu.
Reprezentanti ai Consiliului Concurentei din Romania, avocati, consultanti, experti si responsabili
de compliance din departamentele de reglementare si antitrust din cadrul companiilor private si
asociatiilor profesionale, vor oferi perspectiva experientei proprii si solutii practice la provocarile
curente ale respectarii politicilor de concurenta.
Parteneri Principali

Partener Mobilitate

Pentru informatii si participare contactati-ne la 0372 900 670 sau sales@govnet.ro
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Politica de toleranta zero si atentia speciala a autoritatilor de concurenta, din Romania si UE,
pentru aplicarea ferma a legislatiei antitrust impotriva cartelurilor, este de o importanta majora
in mentinerea unei piete concurentiale corecte.
Cartelurile au un efect devastator asupra activitatii economice prin fixarea preturilor, impartirea pietei si blocarea intrarii pe piata a unor noi companii, iar descurajarea comportamentului
anticoncurential, este o preocupare prioritara a Consiliului Concurentei din Romania.
Un obiectiv major al Directiei Generale pentru Concurenta (DG Competition), a Comisiei
Europene, este descoperirea si investigarea cartelurilor care opereaza in tarile membre ale UE,
sanctionarea participantilor la carteluri, impunerea masurilor corective si descurajarea implicarii firmelor in astfel de acorduri ilegale.
Va invitam sa participati la conferinta noastra!

Pentru informatii si participare contactati-ne la 0372 900 670 sau sales@govnet.ro
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AGENDA PRELIMINARA
09:30 - 09:00 Inregistrarea participantilor
Cafea de bun venit si networking
09:00 - 09:05 Deschiderea oficiala
09:05 - 09:30 Prezentare - Consiliul Concurentei din Romania
•

Bogdan Chiritoiu - Presedinte al Consiliului Concurentei din Romania

09:30 - 11: 00 Prima Sesiune
Obiectivele politicii de concurenta in domeniul cartelurilor. Prioritati si tendinte la nivelul
Consiliului Concurentei si al Comisiei Europene
•

Georgeta Dinu - Partener, Coordonatorul Practicilor de Concurentă, Ajutor de Stat și Drept UE,
NNDKP
TOPIC PREZENTARE : Actiunile in despagubire pentru prejudicii ce rezulta din carteluri. Evolutii recente

•

Luiza Bedros - Counsel, Noerr

TOPIC PREZENTARE : Răspunderea societătilor mamă și a managementului în cazurile de cartel
•

Reprezentant Directia Carteluri - Consiliul Concurentei din Romania

TOPIC PREZENTARE : Gestionarea cazurilor de cartel
11:00 – 11:30 Pauza de cafea si networking
11:30 - 13:00 A Doua Sesiune �
•

Adrian Șter - Partener, D&B David si Baias

TOPIC PREZENTARE : Programele de conformare si diligenta in materia concurentei: provocari ale
implementarii efective, eficienta, costuri ale neconformarii
•

Manuela Guia - Managing Partner, GNP Guia Naghi and Partners

TOPIC PREZENTARE : Noi tendinte in investigatiile de concurenta. Big Data si pietele digitale
•

Gabriel Albu - Founding & Managing Partner, Budușan, Albu & Asociații

TOPIC PREZENTARE : Combaterea cartelurilor (Bid Rigging) si riscurile penale în achizitiile publice - Cum să
detectati și să preveniti riscurile în timpul procesului de licitatie
Politica de clementa a Consiliului Concurentei. Aspecte practice
13:00 - 14:30 - Masa de pranz si networking participanti

Pentru informatii si participare contactati-ne la 0372 900 670 sau sales@govnet.ro

