LINII DIRECTOARE PRIVIND CONFORMAREA CU REGULILE DE CONCURENȚĂ ÎN ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI PATRONALE A
INDUSTRIEI DE SOFTWARE ȘI SERVICII – ANIS

Asociația Patronală a Industriei Software și Servicii - ANIS (denumită în continuare “ANIS”) își exprimă preocuparea constantă
și interesul pentru conformarea cu normele de concurență, care reprezintă o prioritate în cadrul politicilor sale și ANIS emite
și comunică prezentele Linii directoare privind conformarea cu regulile de concurență în activitatea ANIS, spre a fi luate la
cunoștință, asumate și respectate de toate persoanele fizice și juridice implicate în activitatea ANIS, inclusiv membrii și
angajații ANIS, precum și membrii organelor de conducere ai ANIS (inclusiv membrii Consiliului Director, Președintele,
Vicepreședintele, Cenzorul / Comisia de Cenzori).
I.

Importanța conformării cu regulile de concurență
Legislația concurenței interzice comportamentele de piață ale întreprinderilor sau asociațiilor de întreprinderi care
împiedică, restrâng ori denaturează concurența. În acest sens, sunt interzise o gamă largă de activități și practici, precum
stabilirea prețurilor, împărțirea piețelor sau a clienților, limitarea producției sau a vânzărilor, schimbul de informații
sensibile de afaceri, trucarea licitațiilor sau facilitarea acestora.
Sancțiunile pentru încălcarea legilor concurenței sunt severe și puterile de investigație și inspecție ale Consiliului
Concurenței sunt extinse. Întreprinderile sau asociațiile care încalcă legislația concurenței pot fi sancționate cu amenzi
contravenționale de până la 10% din cifra lor de afaceri totală înregistrată în anul financiar anterior sancționării sau, în
circumstanțe excepționale, din cifra de afaceri globală a grupului din care acestea fac parte. De asemenea, întreprinderile
sau asociațiile care încalcă legislația concurenței pot fi obligate la plata de despăgubiri persoanelor afectate de practicile
anticoncurențiale. Cele mai grave încălcări ale legii concurenței pot avea ca efect chiar și pedepse cu închisoarea sau
amenzi aplicate persoanelor fizice. Pe lângă sancțiunile juridice, nerespectarea, încălcarea sau chiar suspiciunea de
încălcare a legilor concurenței pot afecta grav reputația părților implicate.

II.

Principii
În calitate de membri ANIS, precum și angajați, membri ai organelor de conducere ale ANIS sau persoane fizice și juridice
implicate în orice mod în activitatea ANIS (acestea din urmă denumite în continuare “Persoane relevante”) vă rugăm să
aveți în vedere cel puțin următoarele principii pentru asigurarea respectării legislației și reglementărilor în domeniul
concurenței, cu ocazia interacțiunilor cu alți membri ANIS sau cu orice persoane implicate în activitatea ANIS, fie că
interacțiunile au loc în cadrul formal al evenimentelor și acțiunilor ANIS sau în afara acestora.
A. ACȚIUNI ȘI COMPORTAMENTE CARE SUNT SUSCEPTIBILE A FI CALIFICATE ANTICONCURENȚIALE:
1. Fixarea prețurilor
• Membrii ANIS nu vor încheia acorduri și nu își vor coordona comportamentul cu privire la prețurile, elementele de
preț sau costuri, bazele de calcul utilizate de aceștia pentru stabilirea prețurilor aplicate în raporturile cu clienții sau
cu privire la prețurile plătite furnizorilor și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita încheierea unor astfel
de acorduri sau o asemenea coordonare.
2.

Stabilirea și/sau limitarea producției / tehnologiilor
• Membrii ANIS nu vor agrea între aceștia cu privire la parametrii capacităților de producție, tehnologiilor,
comercializării, dezvoltării tehnice sau investițiilor acestora și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita
încheierea unor astfel de acorduri;
• Membrii ANIS nu vor conveni cu privire la limitarea producției, tehnologiilor, comercializării, dezvoltării tehnice sau
investițiilor acestora și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita încheierea unor astfel de acorduri.

3.

Împărțirea piețelor și/sau clienților
• Membrii ANIS nu vor conveni cu privire la teritoriile în care operează sau intenționează să opereze sau în care alți
membri ANIS operează sau în care intenționează să opereze și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita
încheierea unor astfel de acorduri.
• Membrii ANIS nu vor conveni cu privire la clienții pe care îi vor deservi fiecare dintre aceștia și niciuna dintre
Persoanele relevante nu va facilita încheierea unor astfel de acorduri.
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4.

Schimbul de informații sensibile din punct de vedere comercial
• Membrii ANIS nu vor schimba între aceștia informații sensibile din punct de vedere comercial, precum informații
privind prețurile aplicate de fiecare dintre aceștia, structura costurilor fiecăruia, utilizarea capacităților de producție,
a know-how-ului sau a tehnologiilor de fiecare dintre aceștia, vânzările și achizițiile și veniturile și/sau volumele
aferente, teritoriile, planurile de afaceri, strategiile comerciale și de marketing, termenii și modalitățile de
comercializare ale acestora, cota de piață a acestora, ofertele planificate sau depuse de aceștia și niciuna dintre
Persoanele relevante nu va facilita astfel de schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial;
• Membrii ANIS nu vor schimba informații sensibile din punct de vedere comercial și nu vor participa la acțiuni
coordonate cu privire la relația cu alți concurenți actuali și potențiali, clienți sau furnizori și niciuna dintre Persoanele
relevante nu va facilita astfel de schimburi de informații sensibile din punct de vedere comercial și/sau o astfel de
participare la acțiuni coordonate.

5.

Impunerea de standarde și/sau limitarea accesului la standarde
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor adopta și/sau nu vor determina adoptarea de către ANIS
de măsuri care îi împiedică pe membrii ANIS să vândă produse diferențiate sau le limitează dezvoltarea tehnică;
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor întocmi sau subscrie la standarde bazate pe proceduri
care restricționează posibilitatea concurenților de a participa la procesul de standardizare și nici nu vor facilita astfel
de acțiuni;
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor adopta sau determina adoptarea de către ANIS de măsuri
care le impun membrilor să utilizeze standardele adoptate de ANIS sau care îi restricționează în a devia de la
eventualele standarde adoptate de ANIS sau care restricționează accesul la standarde.

6.

Trucarea licitațiilor
• Membrii ANIS nu vor încheia înțelegeri secrete în legătură cu procesele de licitație, fie prin schimbul de informații cu
privire la detalii ale ofertei și/sau prin inițierea sau implicarea în acțiuni coordonate în legătură cu participarea la una
sau mai multe licitații și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita încheierea unor astfel de acorduri.

7.

Restricționarea accesului la calitatea de membru ANIS
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor adopta măsuri care conduc la restricționarea accesului
la calitatea de membru ANIS a persoanelor sau entităților care îndeplinesc condițiile pentru a deveni membru al ANIS
în conformitate cu Statutul ANIS și nu vor impune condiții de acces nerezonabile.

8.

Restricționări impuse membrilor ANIS
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor adopta deliberat măsuri sau nu vor impune obligații (de
exemplu, plata de tarife sau penalități nejustificate sau excesive) în vederea restricționării dreptului membrilor de a
se retrage din această calitate de membru sau de a înceta în orice mod relațiile cu ANIS.
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor propune, nu vor adopta sau nu vor determina adoptarea
de către ANIS de măsuri care să îi determine pe membrii acesteia să nu participe la alte expoziții sau alte acțiuni de
prezentare decât cele organizate sau sprijinite de ANIS.

9.

Beneficii speciale acordate unor membri ANIS
• Membrii ANIS și niciuna dintre Persoanele relevante nu vor adopta sau nu vor determina adoptarea unor beneficii
speciale pentru anumite categorii de membri, în lipsa unor criterii obiective, temeinic justificate.

10. Alte înțelegeri anticoncurențiale
• Membrii ANIS nu vor împarți costurile de promovare, publicitate sau marketing prin organizarea de astfel de acțiuni
în comun în detrimentul celorlalți concurenți și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita încheierea unor
astfel de acțiuni;
• Membrii ANIS nu vor încheia contracte sau participa la acțiuni coordonate având ca obiect sau efect restricționarea,
denaturarea sau eliminarea concurenței în orice mod și niciuna dintre Persoanele relevante nu va facilita încheierea
unor astfel de acorduri sau participarea la astfel de acțiuni coordonate.
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B. ACȚIUNI ȘI MĂSURI NECESARE:
1. Membrii ANIS și Persoanele relevante vor revizui în avans agendele adunărilor și întrunirilor și vor supune atenției
responsabilului cu conformarea cu regulile de concurență al ANIS orice îngrijorări sau suspiciuni cu privire la
încălcarea legilor concurenței.
2. Membrii ANIS și Persoanele relevante vor sesiza orice îngrijorări în cazul în care discuțiile din cadrul adunărilor și
oricăror întruniri se îndreaptă către subiecte inadecvate (precum cele descrise în categoria A de mai sus), caz în care
aceștia:
i.
vor declara că informațiile sunt confidențiale, solicita încetarea discuțiilor și își vor exprima clar refuzul de a
primi asemenea informații,
ii.
vor menționa această poziție clar în procesele-verbale ale adunării sau întrunirii;
iii.
vor părăsi adunarea sau întrunirea atunci când discuțiile nu încetează și vor transmite o notificare scrisă
afirmând clar poziția acestora tuturor participanților la respectiva adunare sau întrunire și
iv.
anunța responsabilul cu conformarea cu regulile de concurență al ANIS.
3. Membrii ANIS și Persoanele relevante vor revizui procesele-verbale ale adunărilor și oricăror întruniri pentru a se
asigura că sunt corecte și să solicite corectarea oricăror date incorecte în scris.
4. Membrii ANIS și Persoanele relevante vor raporta responsabilului cu conformarea cu regulile de concurență al ANIS
orice dubii sau preocupări în legătură cu încălcarea prezentelor linii directoare sau a legislației concurenței.
Nu se intenționează ca informațiile conținute de prezentele linii directoare să fie exhaustive și nu pot fi considerate a acoperi
toate situațiile posibile. Membrii ANIS, precum și Persoanele relevante care iau la cunoștință de activități care ar putea ridica
orice probleme de concurență se vor adresa imediat responsabilului cu conformarea cu regulile de concurență al ANIS și,
după caz, vor obține consultanță juridică calificată și adopta o măsură adecvată cu promptitudine.
III.

Responsabilul cu conformarea cu regulile de concurență
Pentru orice aspecte privind respectarea legislației concurenței și aplicarea prezentelor linii directoare, precum și pentru
raportarea oricăror aspecte privind nerespectarea acestora, vă rugăm să vă adresați doamnei Gabriela Mechea, în calitate
de responsabil cu conformarea cu regulile de concurență în cadrul ANIS, la numărul de telefon 021 312 13 97 sau pe
adresa de email office@anis.ro.

IV.

Consecințele încălcării liniilor directoare privind conformarea cu regulile de concurență
În plus față de sancțiunile prevăzute de lege la care sunt susceptibili ca urmare a încălcării legislației concurenței
sumarizate mai sus, încălcarea prezentelor linii directoare privind conformarea cu regulile de concurență poate atrage
excluderea membrului în cauză din ANIS, respectiv poate atrage revocarea din funcție a membrului organelor de
conducere ale ANIS sau răspunderea disciplinară a angajatului ANIS care, cu intenție sau din culpă, angajează ANIS în
acțiuni anticoncurențiale.

Am luat la cunoștință liniile directoare în vederea respectării legislației concurenței de mai sus și mă oblig să le respect pe
deplin.
Data: ________________
Nume si functie: ______________________________

Semnatura: __________________
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