Modalităţi de depăşire a crizei vor fi discutate la Chişinău
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) organizează la Chişinău, în
perioada 26-27 mai 2011, Conferinţa Internaţională cu tema "Modalităţi de depăşire a
crizei: rolul autorităţilor de concurenţă, perspective, probleme".
La eveniment au fost invitaţi conducătorii organelor antimonopol din ţările CSI şi
UE, conducătorii autorităţilor de reglementare, precum şi reprezentanţii businessului.
De asemenea, va participa şi conducerea de vârf a ţării.
Agenda conferinţei include discuţia unor subiecte importante, cum ar fi înţelegerile
de cartel, abuz de situaţie dominantă, concurenţa neloială. Vor fi dezbătute cazuri din
experienţa Rusiei, Ucrainei, României şi a Republicii Moldova.
Potrivit Vioricăi Cărare, directorul general al ANPC, acest eveniment are o
importanţă mare atât pentru imaginea ţării noastre, în condiţiile în care subiectul va
fi dezbătut în presa străină, în special în cea de specialitate, cât şi are însemnătate
deosebită pentru dezvoltarea domeniului concurenţei.
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei este creată cu scopul promovării
politicii statului în domeniul protecţiei concurenţei, limitării şi reprimării activităţii
anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor administraţiei publice, precum şi
pentru efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia
concurenţei. Astfel, numai pe parcursul ultimei perioade, ANPC a descoperit un şir
de încălcări în mai multe domenii:
• Investigaţia acţiunilor agenţilor economici de pe piaţa produselor
petroliere: S-a constatat acord anticoncurenţial între agenţii economici de pe
piaţa produselor petroliere.
- S-a decis încasarea peste 2 mln lei din venitul agenţilor economici
implicaţi în „înţelegerea de cartel”.
• Investigaţia acţiunilor agenţilor economici de pe piaţa furnizării energiei
electrice: S-a costatat abuz de poziţie dominantă din partea ÎCS „Red UNION
FENOSA” SA
- S-a prescris modificarea mecanismului de preavizare a consumatorilor în
ce priveşte deconectarea de la serviciile prestate de către aceasta.
• Investigaţia plasării publicităţii băuturilor alcoolice: Au fost efectuate
controale aleatorii ce ţin de plasarea publicităţii la băuturile alcoolice
- Au fost înlăturate panourile ce conţin publicitatea la băuturile alcoolice.
• Investigaţia privind fumatul în localuri de alimentaţie publică:
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- Au fost întreprinse controale la 46 de unităţi de alimentaţie publică şi
agrement.
- Ca rezultat, au fost întocmite 23 procese-verbale referitor la lipsa
delimitării zonelor pentru fumători şi nefumători.
Abuz de situaţie dominantă realizată de alt agent economic, importator de
ţigarete:
- A fost demonstrat efectul negativ al acţiunilor abuzive pe piaţa
comercializării cu amănuntul a produselor din tutun şi stabilită încălcarea
Legii cu privire la protecţia concurenţei de către importatorul de ţigarete.
Abuz de situaţie dominantă din partea „Apă - Canal Chişinău”SA:
- A fost emisă prescripţie de a întreprinde acţiuni în scopul asigurării
utilizării la prestarea serviciilor a mijloacelor de măsurare proprii.
Cazul referitor la acţiunile S.A. ”Moldovagaz”: privind condiţionarea
încheierea contractului de livrare a gazelor naturale cu Î.M. „Magt-Vest” S.R.L.
- Ca urmare a prescripţiei ANPC, S.A. ”Bălți Gaz”, filială a S.A.
”Moldovagaz”, a încheiat contract de livrare a gazelor cu Î.M. ”MagtVest” S.R.L.
Cazul Î.S. „Gările şi Staţiile Auto”: privind perceperea tarifelor pentru
vînzarea biletelor în prealabil la rutele naţionale şi internaţionale.
- În rezultat, Î.S. „Gările şi Staţiile Auto” a anulat perceperea tarifelor la
vînzarea în prealabil la rutele naţionale şi internaţionale.
Emiterea prescripției în adresa S.A. ”Moldtelecom”: prin care aceasta a fost
obligată să suspende acţiunile de schimbare a tarifelor pentru serviciile de
telefonie fixă. S.A. ”Moldtelecom” s-a conformat prescripţiei ANPC, prin
emiterea Ordinului nr.88 din 24.02.2011.
Cazul gărilor (staţiilor auto) private: privind perceperea tarifelor pentru
vînzarea biletelor în prealabil la rutele în trafic naţional şi trafic internaţional.
În rezultat, gările private au anulat perceperea tarifelor la vînzarea în prealabil
la rutele naţionale şi internaţionale.
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