ANPC implementează un proiect de dezvoltare a mediului concurenţial favorabil în
Moldova
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC ) a lansat marţi, 29 martie, proiectului
TWINNING - „SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA ŞI RESPECTAREA POLITICII ÎN
DOMENIUL CONCURENŢEI ŞI AJUTORULUI DE STAT ÎN REPUBLICA MOLDOVA”.
Proiectul este finanţat de către Uniunea Europeană şi va dura 18 luni, timp în care la Chişinău
se vor afla experţi europeni. Ei vor lucra cot la cot cu autorităţile moldoveneşti la implementarea
proiectului. Beneficiarii sunt ANPC şi alte autorităţi publice implicate în promovarea politicii în
domeniul concurenţei şi ajutorului de stat, din Republica Moldova, inclusiv instituţii publice,
judecători, mediul de afaceri, societatea civilă. Obiectivul său principal este de a îmbunătăţi
implementarea şi respectarea politicii în domeniul concurenţei şi ajutorului de stat în Republica
Moldova.
Proiectul va intensifica comunicarea dintre instituţiile publice în vederea dezvoltării unui mediu
concurenţial favorabil în Republica Moldova; va susţine promovarea şi implementarea unei noi
legi a concurenţei în Republica Moldova; va contribui la crearea şi aplicarea cadrului normativ
în domeniul ajutorului de stat; va intensifica promovarea culturii concurenţiale în Republica
Moldova.
Conferinţa a fost deschisă de Viorica Cărare, Director General al Agenţiei Naţionale pentru
Protecţia Concurenţei din Republica Moldova, „Cu eforturi comune ne propunem ca în rezultatul
acestui proiect să avem aprobată atât Legea cu Privire la Protecţia Concurenţei cât şi legea cu
privirea la ajutorul de stat. Este un rezultat scontat la care noi toţi tindem, iar astăzi facem un
prim pas în această direcţie.”
„Astăzi noi marcăm lansarea unui proiect foarte important care vine să susţină acţiunile şi
politicile desfăşurate de autoritatea naţională de concurenţă din Moldova în domeniul protecţiei
concurenţei şi în domeniul ajutorului de stat. Protecţia concurenţei, lupta cu monopolurile,
neadmiterea activităților monopoliste, este o precondiţie pentru asigurarea activităţii economiei
de piaţă. Astăzi beneficiem de asistenţa statelor membre UE pentru implementarea programului
nostru de guvernare în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova. Îmi exprim
ferma convingere că acest proiect va fi unul cu rezultate concrete. Experienţa partenerilor
noştri în acest proiect este deosebită şi acest transfer de cunoștințe şi aplicarea acestora în
cadrul acestui proiect reprezintă obiectivul final important pentru noi”, a declarat Marian Lupu
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.
La conferinţa de lansare au participat Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Preşedintele
Parlamentului Republicii Moldova, Marian LUPU, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica
Moldova, Dirk SCHUEBEL, Preşedintele Consiliului Concurenţei din România, Bogdan Marius
CHIRIŢOIU.
În realizarea proiectului, instituţiile partenere din cadrul statelor membre ale UE sunt: Consiliul
Concurenţei din România, Autoritatea Federală de Concurenţă din Austria şi Consiliul
Concurenţei din Letonia.

