ANPC COMUNICĂ DESPRE REZULTATELE OBŢINUTE CA URMARE A
EFECTUĂRII INVESTIGĂRILOR DIN ULTIMA PERIOADĂ.
ASTFEL:

ANPC a sancţionat ÎCS „Lemi Invest” SA (proprietar al Centrul de Shopping
„Shopping Malldova”) pentru neexecutarea Prescripţiei ANPC
privind fumatul în locurile publice
La data de 23 iunie 2011 ANPC a constatat că ÎCS „Lemi Invest” SA (proprietar al
Centrului de Shopping „Shopping Malldova”) a încălcat art. 8 din Legea nr.1103-XIV din
30 iunie 2000 cu privire la protecţia concurenţei şi a decis sancţionarea ÎCS „Lemi
Invest” SA cu 3% din venitul total obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia
concurenţei.
Astfel, ANPC a constatat că ÎCS „Lemi Invest” SA, prin neexecutarea prevederilor
Prescripţiei privind fumatul în locurile publice din 03 decembrie 2009, a efectuat acte de
concurenţă neloială în raport cu alţi agenţi economici care gestionează localuri publice
închise şi care au întreprins acţiuni în vederea executării prescripţiei şi art. 16 din Legea
nr. 278-XVI din 14 decembrie 2007 cu privire la tutun şi articolele din tutun.
Totodată, de menţionat că la data de 21 iunie 2011 ÎM „Leutis” SRL (proprietar al
Centrului Comercial şi de Agrement „Sun City” şi Centrului Comercial „Jumbo”), a
dispus interzicerea temporară a fumatului în CC ”Sun City” şi CC „Jumbo”, pînă la
crearea condiţiilor prevăzute de alin. (2) al art. 16 din Legea nr. 278-XVI din 14
decembrie 2007 cu privire la tutun şi articolele din tutun. Astfel, ÎM „Leutis” SRL s-a
conformat prevederilor Prescripţiei ANPC.

ANPC a demarat investigarea acţiunilor Primăriei mun. Chişinău
în cazul stabilirii interdicţiei la autorizarea tarabelor
şi altor unităţi de comerţ ambulant, precum şi autorizării amplasării de noi
gherete
ANPC a iniţiat acţiunea la obiectul încălcării legislaţiei cu privire la protecţia
concurenţei de către Primăria mun. Chişinău.
În baza actelor administrative şi normative emise de Consiliul municipal Chişinău:
 se interzice eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a tarabelor şi altor unităţi
de comerţ ambulant în teritoriul adiacent întreprinderilor de comerţ şi
alimentaţie publică staţionare în rază de 50 m1;
 se interzice autorizarea amplasării de noi gherete, tarabe (cu excepţia
gheretelor şi tarabelor pentru comercializarea presei periodice) în centrul –
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Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a
serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chişinău, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/4 din
27.12.2007

nucleul istoric al mun. Chişinău, precum şi pe anumite străzi din diferite
sectoare ale capitalei2.
Prevederile actelor respective stabilesc condiţii discriminatorii pentru activitatea
tarabelor şi altor unităţi de comerţ ambulant în ceea ce priveşte raza de amplasare a
acestora. Ceea ce ţine de amplasarea gheretelor noi în anumite locaţii prevederile actelor
normative sus menţionate, pînă la moment nu se execută, astfel, la o serie de agenţi
economici li se permite, altora nu.
Acţiunile Primăriei mun. Chişinău au semne de tratare neegală a agenţilor
economici, creînd o situaţie priviligiată a unor agenţi economici în raport cu alţii.

Încălcări pe piaţa comercializării contoarelor de energie electrică.
Consiliul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei a
sancţionat Î.C.S. „Gaz Natural Fenosa” S.A. (succesor Î.C.S. „Red Union Fenosa” S.A.)
cu 10 % din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei
pe piaţa comercializării contoarelor de energie electrică.
Folosindu-se de poziţia sa dominantă, Î.C.S. „Gaz Natural Fenosa” S.A. a
creat o serie de bariere în activitatea agenţilor economici care activează pe piaţa
comercializării contoarelor de energie electrică.

ANPC a iniţiat investigaţia privind semnele încălcării legislaţiei cu privire la
protecţia concurenţei de către SA ”Apă-Canal Chişinău”.
Daca anterior ANPC s-a expus asupra acţiunilor SA”Apă-Canal Chişinău”
(ACC) în raport cu consumatorii casnici, la moment am fost sesizaţi de un agent
economic referitor la semnele încălcării legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei
de către ACC, prin care se pretinde că aceasta percepe, în afara tarifelor fixate de
furnizare a apei şi evacuare a apelor uzate, plăţi suplimentare (pentru efectuarea
preepurării apelor uzate).
ACC din agent comercial a devenit „organ de control”. În afara relaţiilor
contractuale ACC efectuează controlul, emite prescripţii, are dreptul să aplice penalizări
sau să deconecteze agentul economic de la sistemul de canalizare.
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