Topul amenzilor aplicate de Consiliul Concurentei

1. 147.975.967 lei – Orange Romania pentru abuz de pozitie dominanta
2. 120.347.142 lei – Vodafone Romania pentru abuz de pozitie dominanta
3. 103.373.320 lei - Compania Naţională Poşta Română pentru abuz de pozitie dominanta
(decembrie 2010)– este in termenul in care poate ataca decizia Consiliului Concurentei la Curtea de Apel Bucuresti
4. 98.050.045,29 lei - producatorii de ciment din România pentru participarea la un cartel de
fixare a preturilor (2005):
- Lafarge Romcim SA - 37.723.743,2195 lei
- Holcim (Romania) SA - 29.004.470,8085 lei
- Carpatcement Holding SA - 31.321.831,2660 lei
5. 83.698.729,61 lei - 4 companii de pe piata insulinei pentru incheierea si punerea in practica a
unei intelegeri de impartire a pietei (2008):
-

Eli Lilly Export SA - 3.823.710,36 lei –

-

A&A Medical SRL - 4.331.908,87 lei

-

Mediplus Exim SRL - 49.231.049,79 lei

-

Relad Pharma SRL - 26.312.060,59 lei

6. 26.987.010 lei Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa „CFR Marfa”
SA pentru abuz pozitie dominanta (2006)
7. 25.953.809 lei sanctionarea agentilor economici care activeaza pe piata serviciului de retransmisie prin cablu a
programelor TV (intelegere si abuz) (2006)
- UPC ROMANIA si HI-FI QUADRAL au incheiat o intelegere de tip cartel, avand ca obiect impartirea pietei
serviciilor de cablu din municipiul Timisoara:
•

UPC ROMANIA - 7.257.984 lei

•

RCS&RDS, in calitate de succesor de drept al HI-FI - 807.275 lei

- ASTRAL TELECOM si Cablevision of Romania au savarsit, in Bucuresti, un abuz de pozitie
dominanta, manifestat prin impunerea de tarife majorate in mod nejustificat:
•

Cablevision of Romania - 273.766 lei

•

UPC, in calitate de succesor de drept al ASTRAL - 17.605.784 lei

8. 19.950.422,489 lei - societatea Wrigley România – Produse Zaharoase SRL si a
distribuitorilor sai pentru fixarea concertata in mod direct si indirect, prin discount-uri, a preturilor de revânzare si
convenirea impartirii pietelor de desfacere (2005)
9. 19.482.890 lei - BRD Groupe Societe Generale S.A in cadrul investigatiei declansata in luna octombrie 2008
pe piata serviciilor bancare si interbancare
10. 15.117.000 lei - SC Colgate Palmolive (Romania) SRL si societatile participante la o intelegere
privind fixarea pretului minim de vânzare (2005):
-

SC Colgate Palmolive (Romania) SRL - 10.600.000 lei

-

SC Pronto Universal SRL - 1.100.000 lei

-

SC La-Ro Impex SRL - 1.900.000 lei

-

SC Prestige Trading SRL - 1.500.000 lei

-

SC GEF Facilities SRL - 17.000 lei

11. 14.006.712 lei - Raiffeisen Bank SA pentru furnizarea de informaţii inexacte în cadrul investigaţiei privind piaţa
românească a serviciilor bancare şi interbancare - in instanta
12. 11.028.945,1838 lei - societatile de pe piata serviciilor publice portuare pentru participare la
un cartel de fixare a tarifelor (2005):
-

Asociatia Armatorilor si Operatorilor Portuari-Fluviali din Romania 7.295.980,0000 lei

-

CN Administratia Porturilor Dunarii Fluviale SA Giurgiu - 137.666,5024 lei

-

CN Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati - 128.447,9765 lei

-

CN Administratia Porturilor Maritime SA Constanta - 2.931.060,0000 lei

-

CN Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta - 535.790,7049 lei

13. 6.298.899 lei - 48 de societăţi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe piaţa pâinii şi pieţele conexe din
judeţele Vrancea şi Maramureş, precum şi Asociaţia Comercianţilor Depozitari de Cereale din România
14. 5.941.226 lei – 3 companii pentru participarea, in mod concertat, cu oferte truncate la licitatia organizata de
Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari Sanatate (2008) piaţa produselor si serviciilor pentru dializă,
amenda reprezinta 6% din cifra de afaceri pe anul anterior:
-

Fresenius Medical Care România SRL - 5.441.096 lei

-

Alsifcom Intermed SRL - 212.130 lei

-

Opremi Medfarm SRL - 288.000 lei

15. 5.273.540,1470 lei - SC Holcim (Romania) SA pentru neindeplinirea obligatiilor si a conditiilor impuse
printr-o decizie a Consiliului Concurentei de autorizare conditionata (2005) - nu a atacat decizia Consiliului
Concurentei
16. 5.214.491 lei - 14 agenţi economici de pe piaţa administrării private a fondurilor
de pensii obligatorii
17. 4.202.303 lei - 7 agenţi economici care au participat, în anul 2008, cu oferte trucate la
licitaţia organizată CNPAS în vederea atribuirii biletelor de tratament balnear în staţiunea Băile Olăneşti /
18. 4.056.264 lei - Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România
(CECCAR) pentru fixarea tarifelor practicate de membrii săi

