La 26 mai, 2011, în mun.Chişinău, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa Internaţională
organizată de Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei cu genericul:
„MODALITĂŢI DE DEPĂŞIRE A CRIZEI: ROLUL AUTORITĂŢILOR DE CONCURENŢĂ,
PERSPECTIVE, PROBLEME”
Conferinţa a întrunit conducerea Republicii Moldova, conducătorii autorităţilor publice centrale,
ambasadorii ţărilor europene şi CSI, acreditate în Republica Moldova, conducătorii organelor
antimonopol din ţările CSI şi UE, experţii internaţionali în domeniul concurenţei, precum şi
reprezentanţii mediului de afaceri şi societăţii civile.
În discursul său de deschidere a Conferinţei Internaţionale Directorul General al ANPC, Dna Viorica
CĂRARE, a remarcat că "Obiectivul prioritar al fiecărei autoriăţi de concurenţă este protecţia
concurenţei loiale întru asigurarea bunăstarii cetăţenilor ţării. Componentele fundamentale în atingerea
acestui scop sunt atît normele legislative adecvate, cît şi menţinerea unui dialog de încredere cu toţi
participanţii la activitatea economică "
Dl Vladimir PLAHOTNIUC, Prim-vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, în adresarea sa
către participanţii forumului şi-a exprimat convingerea că această conferinţă internaţională, care are
loc la Chişinău, va avea un efect benefic, deoarece va asigura un schimb de experienţă
între autorităţile de concurenţă din ţările Uniunii Europene şi CSI, ceea ce va permite, perfecţionarea
legislaţiei concurenţiale din Republica Moldova, de a lua în consideraţie cele mai bune practici
internaţionale, cît şi normele europene în domeniul concurenţei.
Din momentul elaborării, în anul 1994, Legea concurenţei a Federaţiei Ruse a suportat modificări
semnificative, a menţionat directorul general al Serviciului Federal Antimonopol din Federatia Rusa,
Dl Igor ARTEMIEV. În discursul său, Dl ARTEMIEV a subliniat importanţa domeniului concurenţei,
la fel şi importanţa bazei normative corespunzătoare şi necesitatea perfecţionării acesteia în condiţiile
economiei contemporane marcate de o schimbare continuă.
Aceeaşi idee a fost susţinută şi în discursul Dl V.ŢUŞCO, Preşedintele Comitetului Antimonopol din
Ucraina şi a Dl Bogdan Marius CHIRIŢOIU, Preşedintele Consiliului Concurenţei din România.
În concluzie, în prima zi a conferinţei, Dna V.CĂRARE a evidenţiat rolul autorităţilor de concurenţă,
valoarea şi actualitatea dialogului dintre autorităţile publice şi reprezentanţii mediului de afaceri în
vederea depăşirii crizei economice. Datorită formatului său, acest for va contribui la elaborarea
recomandărilor reale şi modalităţilor de ieşire din criză, care sunt esenţiale pentru asigurarea unei
dezvoltări durabile a economiei naţionale.
A doua zi a conferinţei, 27 mai 2011, va fi nemijlocit dedicată discuţiilor pe marginea problemelor
concurenţiale, în special celor proprii pieţii farmaceutice, pieţii transportului aerian, pieţii
supermarketurilor, pieţii produselor petroliere şi a gazelor naturale, etc. De asemenea se vor discuta şi
problemele colaborării între organele de reglementare sectorială, alte autorităţi ale administraţiei publice
centrale şi mediul de afaceri.

Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei invită reprezentanţii mass-media să participe
în continuare la lucrările conferinţei (din data de 27 mai 2011, începând cu ora 11.00).

