
Toate 38 de gări şi staţii auto (inclusiv 7 private) au redus preţul       (au anulat 

taxele) pentru vânzarea biletelor în prealabil,  

conformându-se prescripţiilor ANPC 

 

Toate gările şi staţiile auto s-au conformat prescripţiei Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei de a anula taxele aplicate la biletele de călătorie vândute în prealabil.  

“În urma conformării prescripţiei ANPC toţi pasagerii care trec prin cele 38 de gări şi staţii auto 

vor suporta costuri mai mici de la 3  pînă la 50 lei (în funcţie de destinaţie) pentru procurarea 

biletelor în prealabil” a declarat în cadrul breafingului tradiţional Viorica Cărare, Preşedintele 

Consiliului Administrativ al ANPC. Ea a menţionat  că la moment toate gările şi staţiile auto s-au 

conformat prescripţiei ANPC. 

În cadrul aceluiaşi breafing, Viorica Cărare, a menţionat că ANPC a expediat prescripţii Reţelelor 

de distribuţie a energiei electrice Nord şi Nord-Vest, prin care a solicitat preîntâmpinarea în 

prealabil a consumatorilor cărora urmează să le fie sistată furnizarea de energie electrică. 

Cazul abuzului gărilor şi staţiilor auto a fost depistat în urma verificărilor efectuate în cadrul 

sesizării primite din partea Prim-vicepreşedintelui Parlamentului, Vlad Plahotniuc. Aceasta a 

presupus o serie de investigaţii pentru verificarea şi controlul majorării preţurilor la serviciile 

comunale prestate populaţiei (energia termică, gaze naturale, apă, energie electrică), servicii de 

transport (auto şi feroviar), servicii de comunicaţii electronice (telefonie fixă, mobilă, roaming) 

şi produse alimentare social-importante (pâine, zahăr, lapte, etc.). În toate aceste cazuri a fost 

verificată corespunderea situaţiei actuale Legii cu privire la Protecţia Concurenţei, şi anume art. 

7 - acordurile anticoncurenţă dintre agenţii economici (înțelegeri de cartel) şi art. 6 - abuzul de 

situaţia dominantă pe piaţă. 

Tot în cadrul şedinţei de astăzi Viorica Cărare a anunţat despre lansarea unor verificări privind 

posibilul abuz de poziţie dominantă a întreprinderilor S.A. “Moldova Gaz”, S.A. “Aeroportul 

Internaţional Chişinău” şi Întreprinderea de Stat “Cadastru”. Viorica Cărare i-a asigurat pe 

ziarişti că va informa opinia public imediat după finalizarea verificărilor.  


