Seminarii specializate
“Profesioniştii Concurenţei”

Primul seminar:

Concurenţa în practică: riscuri, studii de caz/speţe, soluţii.

„Prevenirea riscului de încălcare a regulilor de concuren ță - un obiectiv realizabil”

Prezentare – Mircea şi Asociaţii

Valentin Mircea va reveni în curând la conducerea firmei de avocatură – Mircea și
Asociații, pe care înființat-o în 2003.
În perioada mai 2009-octombrie 2013 a fost membru al Plenului și vicepre ședinte
al Consiliului Concurenței. În această calitate, s-a ocupat, în perioada 20092011, de modificarea și completarea legislației în domeniul concuren ței – Legea
concurenței nr.21/1996, precum și regulamentele și instrucțiunile de aplicare a
acesteia.
De asemenea, Valentin Mircea este unul dintre coordonatorii Centrului de Studii în
Dreptul Concurenței din cadrul Facultății de Drept a Universității Bucure ști și
autorul mai multor cărți și articole pe teme de concurență, energie și
telecomunicații apărute în publicații din România și din străinătate.
Înainte de Consiliul Concurenței, Valentin Mircea a activat în mediul privat, ca
avocat specializat în dreptul afacerilor. Cariera sa profesională a început și s-a
desfășurat în cadrul KPMG România iar ulterior în cadrul firmelor de avocatură
britanice Sinclair Roche & Temperley și Stephenson Harwood.
Valentin Mircea a absolvit Facultatea de Drept a Universității București și
Universitatea Sorbona (Pantheon – Assas) în 1996 iar în acest an va finaliza o
teză de doctorat în dreptul concurenței la Universitatea București.

Prezentare Freedom House Romania

Freedom House Romania este o organizatie non-profit, ce promovează
libertatea, democraţia şi drepturile omului, recunoscută ca promotor al
drepturilor fundamentale ale omului si al valorilor democratice, al statului de
drept şi al bunei guvernări.
Principalele domenii acoperite de proiectele Freedom House Romania sunt:
profesionalizarea presei şi specializarea jurnaliştilor de investigaţie;
apararea drepturilor omului şi promovarea acţiunilor cu caracter social;
consolidarea statului de drept şi îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie.
În domeniul concurenţei, din 2011 până în prezent, Freedom House România a
implementat două proiecte cu sprijinul financiar al Comisiei Europene,
Directoratul General Concurenţă.

Prezentare Freedom House Romania

Principalele puncte ale celor două proiectele din domeniul concurenţei
dezvoltate de Freedom House Romania au fost:
- Peste 100 de magistraţi români pregătiţi în domeniul concurenţei
- Formatori europeni, experţi din partea autorităţilor europene şi magistraţi
europeni specialişti în dreptul concurenţei
- Transfer de expertiză şi experienţă în domeniul concurenţei între Uniunea
Europeană şi România
- Promovarea legislaţiei europene din domeniu
- Accent pe natura interdiscplinară a concurenţei, respectiv promovarea rolului
analizei economice în interpretarea juridică a cazurilor privind încălcarea
concurenţei

Prezentare - EurActiv
EurActiv este o reţea crosslingual de
ştiri şi politici europene cu sediul la
Bruxelles
Suntem prezenţi în 15 ţări şi redăm
informaţia europeană în 15 limbi (Belgia,
Bulgaria | Ceská republika | France |
Deutschland | Ελλάδα | Magyarország | Italia |
Lietuva | Polska | România | Srbija |Slovensko |
España | Türkiye)
EurActiv.ro s-a lansat în mai 2004
Şi-a creat un public specializat, care intervine
în comentarii/discuţii. Nivelul discuţiilor este
unul ridicat, dat fiind profilul publicului şi
faptul că există moderare.

Concept general

Conceptul propus pentru seminariile în colaborare cu Mircea şi Asociaţii şi Freedom
House România.

EXPERTIZĂ

TIMP ECONOMISIT

Comunicare specializată
Nivel înalt de expertiză
Interactivitate
Exemple, studii de caz, ateliere de lucru

Concept seminarii
-Seminarii în cadru restrâns „Profesioniştii Concurenţei”
-Primul seminar: 28.11.2013
-Data pentru lansarea anunţului: 12.11.2013

-Tema şi titlul :

Concurenţa în practică: riscuri, studii de caz/speţe, soluţii.

„Prevenirea riscului de încălcare a regulilor de concuren ță - un obiectiv
realizabil”
-Target: mediul privat (companii mici, mijlocii şi mari), societati de avocatura
-Număr participanţi: 25-30 persoane

- Participare cu taxă – 265 eur/participant + promoţii: early booking, mai mulţi
participanti de la aceeasi companie

Activităţi: masă rotundă
Pe modelul: “Debate your priorities with influential stakeholders”
Concurenţa în practică:
riscuri, studii de caz/speţe, soluţii.
Tema

Experţi
Interactivitate
networking

nr.1:

„Prevenirea riscului de încălcare a regulilor
de concurență - un obiectiv realizabil”

Următoarele seminarii vor avea teme care vor
aborda regulile din domeniul concurentei - puncte
sensibile pentru companii, studii de caz, solutii.
save-time

Learn before
others
Guests
Industry representatives /
associations

Concept seminarii
Format: Masă rotundă cu prezentări, urmată de dezbatere
Moderator: Ramona Diaconu, Freedom House Romania
Partea I (circa 90 minute): Prezentare Valentin Mircea. Puncte principale:
- Care sunt principalele riscuri în materie de concuren ță? Constituie acestea o mul țime finită sau nu?
- Prevenția – un demers dificil dar mai u șor de realizat decât evitarea consecin țelor unei încălcări deja
săvârșite.
- Programele de conformare trebuie să fie adaptate fiecărei întreprinderi – diferen ța dintre ”pret-aporter” și ”pe măsură”.
- Modalitățile de realizare a conformării – pasivă și activă.
- Prevenția activă – monitorizare permanentă a activită ților de către un observator din afara
întreprinderii.
- Programul de conformare perfect – un deziderat (aproape) realizabil.

Coffee break
Partea a II-a (circa 90 minute): Dezbatere
răspunsuri

- alte informaţii/ întrebări şi

Lunch
Media coverage: EurActiv va înregistra imagini şi declaraţii, la finalul
evenimentului, cu acordul participanţilor.

Exemplu LinksDossier

EurActiv’s unique event briefing document

Strategic Projects EurActiv Network - update

"European Parliament 2014 Elections": as part of a consortium, EurActiv is contributing
media and policy insights to the communication strategy and campaign for the 2014
European elections. Several EurActiv network partners have also recently won projects to
support debates and raise awareness around the European Parliament and the
upcoming elections.
EurActiv has three major projects in process, reflecting the changing EU, in addition to
normal editorial, geographic and web developments.
"EU Community": help develop the next era of policy-making. (see brochure)
Under the current Treaty: better policy-making efficiency, building on great transparency
gains in last 15 years. In Brussels and the capitals, the 'Community of EU Actors' could
be supported by technology identifying credible experts and relevant documents. This
project is called 'EU Community'.
"Future EU": support the debate on differentiated integration. (see brochure)
Further changes to the current set-up: defining different EU circles: a more integrated
Eurozone, and other circles including the UK and candidates. Building on the current
'think tank phase', options should be clarified before the 2014 European selections, so
that countries have clear mandates for ensuing negotiations. This project is 'Future EU'.

EurActiv.ro
Recently developed content
Leaders in original content on EU-related themes
EurActiv.ro

- local leader in EU Funds coverage
- content developed for the eulive.ro
platform
Apart from the projects financed by
public authorities (EU Funds),
EurActiv.ro has partnership with
companies, NGOs and relevant&
balanced media outlets in Romania, to
ensure relevant coverage on key EU
themes.

Platform on EU Funding 2014 – 2020, launched by EurActiv.ro
in May 2013, part of a EU-financed project

EurActiv.ro

Recently developed events
Seminarii specializate: “Profesioniştii Fondurilor Europene”
Orban Biriş European Consultants şi EurActiv.ro au lansat prima serie de
prezentări specializate EU Funds 2014-2020

Primul seminar a avut loc in data de 5 noiembrie 2013, cu tema:
Principalele coordonate ale noii politici de coeziune cu implicaţii asupra
beneficiarilor
- Modificări esenţiale în accesarea fondurilor UE, incluse în documentele europene şi
naţionale -

http://www.euractiv.ro/uniunea-europeana/articles|displayArticle/articleID_25578/VIDEO-Primul-seminar-specializat-fonduriUE-2014-2020.-Leonard-Orban-despre-oportunitatile-de-finantare-pentru-mediul-privat-in-viitoarele-programe-plusdeclaratii-ale-participantilor.html

ANEXA – INFORMATII DE BACKGROUND

EurActiv.ro

Cui ne adresăm?
Mediul de afaceri
Presa
ONG-uri
Misiuni diplomatice şi
reprezentanţe regionale
Instituţii europene
Federaţii industriale

Euractiv.ro

Date trafic 2012 - medie lunară:
- vizitatori unici: 45.403
- vizite: 58.368
- afişări: 85.862

*Sursa: www.sati.ro

Cititori/Public ţintă - premium

Consulting
Federations &
Unions

7%

Other
12%

4%

EU Institutions
9%

Corporate
13%

NGO

Government

8%

15%

Media
9%

EurActiv pe Google

Date de trafic (potrivit SATI):

 5.400.000 de vizite/lună
 peste 1.300.000 cititori unici/lună

Date demografice (potrivit SATI)

 65,6% din utilizatorii site-ului au studii superioare
 41% au vârste cuprinse între 25 şi 39 de ani, iar 71,2% din utilizatori au
între 25 şi 59 de ani
 48,9% au funcţii de conducere (business owner, acţionar, manager, şef
departament)
 Clasificare Esomar: 48,1% în categoria AB (superior), 41,2% în categoria C
(mediu) şi doar 10,7% în categorie DE (inferior)

Contact us
Contact
EurActiv.ro
Tel: + 021.314 88 15
E-mail: ioana.botezatu@euractiv.ro
redactie@euractiv.ro

