ANPC a obligat compania Union Fenosa să nu admită deconectarea
consumatorii de la reţea fără o preântâmpinare preliminară
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a constat, în urma controalelor efectuate, că
întreprinderea Union Fenosa face abuz de poziţia sa dominantă pe piaţă şi impune clienţilor săi
condiţii care încalcă legislaţia Republicii Moldova privind protecţia consumatorului. Prin decizia
aprobată astăzi, ANPC a obligat compania Union Fenosa să sisteze livrarea serviciilor către clienţii
doar după o preîntâmpinare prealabilă.
Controlul a fost efectuat în urma în urma unei sesizări primite din partea Prim-vicepreşedintelui
Parlamentului, Vlad Plahotniuc, privind verificarea şi controlul majorării preţurilor la serviciile
comunale prestate populaţiei (energia termică, gaze naturale, apă, energie electrică), servicii de
transport (auto şi feroviar), servicii de comunicaţii electronice (telefonie fixă, mobilă, roaming) şi
produse alimentare social-importante (pâine, zahăr, lapte, etc.). În toate aceste cazuri a fost verificată
corespunderea situaţiei actuale Legii cu privire la Protecţia Concurenţei, şi anume art. 7 - acordurile
anticoncurenţă dintre agenţii economici (înţelegeri de cartel) şi art. 6 - abuzul de situaţia dominantă
pe piaţă.

Viorica Cărare, Preşedintele Consiliului Administrativ al ANPC, a declarat astăzi în cadrul
unui breafing că “întreprinderea Union Fenosa va fi informată în cel mai scurt timp privind
decizia luată de ANPC şi va fi obligată să modifice procedurile de debranşare a clienţilor săi de
la curentul electric”.
Anterior ANPC, în cadrul controalelor efectuate, au fost depistate nereguli în activitatea SA “Apă
Canal Chişinău”, ÎS “Gările şi Staţiile Auto”, Gara de Sud şi majoritatea importatorilor de
combistibil.
ANPC a constat că SA „Apă Canal Chişinău” percepe ilegal plata pentru volumul de apă restant pe
contorul comun de la acei consumatori care folosesc contoare de alt tip decât cele stabilite de
furnizor. În plus, obligă consumatorii să instaleze contoare din cont propriu. În 2008 ANPC a
iniţiat un dosar şi a sesizat întreprinderea la problema dată.
În acelaţi timp ANPC a sancţionat ÎS “Gările şi Staţiile Auto” cu 700 de mii de lei pentru aplicarea
unor taxe ilegale la vânzarea biletelor în prealabil. Întreprinderea Gara de Sud, care a fost doar
avertizată, s-a conformat imediat deciziei ANPC şi a anulat taxele aplicate.
Săptămâna trecută ANPC a sancţionat importatorii de combustibil cu circa două milioane de lei
pentru înţelegeri de cartel la stabilirea preţurilor.
***
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei a fost creată prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 21-XVI din 16.02.07,
pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea activităţii
anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru efectuarea
controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei. Rolul ANPC constă în: promovarea
politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, prevenirea, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă
şi controlul de stat asupra respectării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi la publicitate.
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