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ANPC SOLICITĂ SA „APĂ – CANAL” EVITAREA UNOR ACŢIUNI ABUZIVE 

CARE CONTRAVIN LEGISLAŢIEI  REPUBLICII MOLDOVA 
 
Republica Moldova este un stat de drept cu o bază legislativă, care reglementează clar 
activitatea agenţilor economici raportată la acţiunile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Concurenţei. În baza prevederilor existente,  
orice decizie a ANPC e necesar să fie executată sau să fie contestată.  
 
Deocamdată nu ne este clar în ce funcţie Dul Cernei cu un grup de persoane necunoscute, 
a intrat astăzi, abuziv, pe teritoriul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei.  
 
Dacă Dul Cernei a venit în calitate de membru al Consiliului Municipal Chişinău, trebuia 
să prezinte decizia CMC, dacă în funcţie de membru al Consiliului de Administraţie al 
S.A. Apă –Canal, trebuia să depună o cerere în modul stabilit de legislaţia în vigoare. Aici 
e evident conflictul de interese. 
 
Considerăm acţiunea D-lui Cernei, drept un trafic de influenţă faţă de un organ 
independent, ce apără drepturile consumatorilor finali. Anunţarea unilaterală a unei 
întrevederi publice, fiind conştient de faptul că în acel moment conducerea ANPC 
participa la o şedinţă în altă locaţie, nu este decât o provocare, doar pentru obţinerea unor 
dividende de imagine. 
 
ANPC a emis o prescripţie, care trebuie executată. Pana la moment nu avem nici o reacţie 
oficială de la SA “Apa – Canal”. Suntem siguri că această întreprindere activează în baza 
legislaţiei Republicii Moldova şi, la acest moment, pregătesc planul de acţiuni întru 
executarea prescripţiei noastre. În final, atât ANPC, cât şi SA „Apă – Canal”, trebuie să 
depunem toate eforturile întru satisfacerea intereselor consumatorilor finali. 
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