AGENŢIA NAŢIONALĂ
PENTRU
PROTECŢIA CONCURENŢEI

НАЦИОНАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО ЗАЩИТЕ
КОНКУРЕНЦИИ

ANPC a obligat Consiliul municipal Chişinău
să anuleze o decizie anticoncurenţială
La data de 26 septembrie 2011 ANPC a calificat acţiunile Consiliului municipal Chişinău în
cazul creării unei situaţii privilegiate a Întreprinderii municipale „Regia Autosalubritate” faţă de alţi
agenţi economici ca încălcare a art. 9 din Legea cu privire la protecţia concurenţei.
Astfel, Consiliul municipal Chişinău, printr-o Decizie1 a sa a operat modificări în
Regulamentul privind eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a
serviciilor sociale pe teritoriul mun. Chişinău, prin care a condiţionat eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul mun.
Chişinău doar ca urmare a încheierii contractului privind transportarea deşeurilor menajere
solide doar cu ÎM Regia „AUTOSALUBRITATE”.
Intervenţia autorităţii administraţiei publice locale a dus la monopolizarea pieţei de
prestare a serviciilor de salubrizare de către un singur agent economic - Întreprinderea Municipală
„Regia Autosalubritate”, concurenţa astfel fiind eliminată.
Inexistenţa concurenţei, blocarea accesului pe o piaţă determină reducerea ofertei de
bunuri şi servicii, limitîndu-se astfel efectele benefice pentru consumatori, inclusiv agenţi
economici, prezente în cazul unei concurenţe sănătoase pe piaţă.
Prin impunerea contractării doar a unui singur agent economic (ÎM „Regia Autosalubritate”,
Consiliul municipal Chişinău restricţionează utilizarea şi prestarea serviciului respectiv şi creează
bariere la intrarea pe o parte importantă a pieţei de prestare a serviciilor de salubrizare din
Chişinău pentru alţi agenţi economici, potenţiali concurenţi.
Prescripţia emisă de către ANPC are drept scop demonopolizarea pieţei de prestare a
serviciilor de salubrizare, asigurînd accesul liber a tuturor agenţilor economici doritori de a presta
asemenea servicii, inclusiv a companiilor străine, precum şi eficientizarea utilizării banilor publici.
O soluţie eficientă întru ameliorarea situaţiei la capitolul salubrizare care ar putea aduce
beneficii atît pentru consumatori, cît şi pentru companii ar fi organizarea de către autoritatea
administraţiei publice locale a unui concurs pentru contractarea serviciilor de salubrizare în
municipiul Chişinău. Plus la aceasta, organizarea concursului ar contribui la asigurarea
concurenţei, tratarea egală a tuturor operatorilor economici, şi, nu în utlimul rînd, la realizarea unui
principiu important în aspect financiar, şi anume, utilizarea raţională a banilor publici.
La capitolul salubrizare este de menţionat faptul, că doar în anul 2011 din bugetul municipal
au fost alocate Întreprinderii Municipale „Regia Autosalubritate” resurse financiare în mărime
de 1,400 mii lei.
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DECIZIA Consiliului Municipal Chişinău cu nr. 2/7 din 31.03.2011 „Cu privire la modificarea
deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.2007”

