
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei(ANPC), în perioada 26-27 mai, 

organizează la Chişinău Conferinţa Internaţională cu genericul:"Modalităţi de depăşire a 

crizei:rolul autorităţilor de concurenţă, perspective, probleme". 
 

 Întrunirea va avea loc la cel mai înalt nivel cu participarea conducerii ţării, 
conducătorilor organelor antimonopol din ţările CSI şi Uniunea Europeană, conducătorilor 
autorităţilor publice centrale, experţilor internaţionali în domeniul concurenţei, precum şi 
reprezentanţilor  mediului de afaceri şi societăţii civile. 
 
 Cuvîntul de bun-venit către oaspeţii conferinţei va fi adresat de Prim-vicepreşedintele 
Parlamentului Republicii Moldova, domnul Vladimir PLAHOTNIUC. În cadrul şedinţei plenare 
vor veni cu adresări doamna Viorica CĂRARE, Director General al Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei, domnul Igor ARTEMIEV, Director General al Serviciului Federal 
Antimonopol din Federaţia Rusă, domnul Bogdan Marius CHIRIŢOIU, Preşedinte al 
Consiliului Concurenţei din România, domnul Vasilie ŢUŞCO, Preşedinte al Comitetului 
Antimonopol din Ucraina şi domnul Theodor THANNER, Director General al Autorităţii 
Federale de Concurenţă din Austria. 
 
 Agenda conferinţei conţine subiecte importante, în special, perspectivele perfecţionării 
legislaţiei concurenţiale, rolul autorităţilor de stat şi mediului de afaceri în promovarea 
concurenţei loiale, problemele concurenţiale ale mediului de afaceri în economia naţională. 
Deasemenea vor fi discutate cazuri din practica autorităţilor de concurenţă din Rusia, Ucraina, 
România şi Republica Moldova. A doua zi a conferinţei, 27 mai, va fi nemijlocit dedicată 
discuţiilor pe marginea problemelor concurenţiale, în special pe piaţa farmaceutică, piaţa 
transportului aerian, piaţa supermarket-urilor, piaţa produselor petroliere şi a gazelor naturale  şi 
altele. 
 
 Pentru prima dată în Republica Moldova are loc un eveniment de o asemenea 
anvergură(amploare), cu considerarea numărului participanţilor, reprezentativităţii lor, precum 
şi importanţei problemelor discutate. Concurenţa este, cu siguranţă, unul din cei mai 
semnificativi factori în depăşirea consecinţelor negative ale crizei. În legătură cu acest fapt, 
relevanţa acestui forum, la fel ca şi certitudinea efectului pozitiv al desfăşurării acestuia, sunt 
incontestabile. 
 

*** 
 ANPC a fost creată prin Hotărîrea Parlamentului Nr. 21-XVI din 16.02.2007, ca autoritate 
permanentă în administraţia publică centrală, avînd ca scop promovarea politicii statului în domeniul 
protecţiei concurenţei, limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a autorităţilor 
administraţiei publice, precum şi efectuarea controlului asupra executării legislaţiei cu privire la protecţia 
concurenţei. Principalele sarcini ale  ANPC sunt: promovarea politicii statului în domeniul protecţiei 
concurenţei, prevenirea, limitarea şi reprimarea acţiunilor anticoncurenţiale, precum şi exercitarea controlului 
asupra aplicării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei şi a publicităţii. 
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