ANPC a făcut publice rezultatele activităţii sale din anul 2010
Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei (ANPC) a prezentat marţi, 15 martie 2011, în
cadrul unui breafing, rezumatul raportului de activitate pentru anul 2010. În opinia directorului
general al ANPC, Viorica Cărare, rezultatele activităţii Agenţiei, pe anul 2010, sunt bune.
Astfel, în anul 2010 ANPC a efectuat investigaţii, iar deciziile finale, cele mai importante, au dus
la anularea taxei suplimentare de la 1 leu până la 3 lei percepută de către băncile comerciale
pentru achitarea serviciilor comunale de la consumatori, tot băncile fiind obligate să introducă
pe site simulatoare de calcul a costului creditelor. De asemenea, a fost reluată activitatea unei
fabrici de zahăr din nordul ţării, după ce „Bălţi Gaz” a fost obligat să încheie contract cu „Magt
Vest”. Mai mult, deciziile ANPC au condus la înlăturarea benevolă a încălcărilor concurenţiale
de către companii mari precum Moldcell şi Sun TV; au fost admişi pe piaţa asigurării de
răspundere civilă auto externă „Carte Verde” doi agenţi economici - „Donaris Grup” şi
„Moldcargo”; au fost eliminate clauzele abuzive în contractele Efes Vitanta Moldova Brewery
cu distribuitorii de bere etc..
Viorica Cărare a declarat că sesizările parvenite la ANPC în 2010 au vizat preponderent
domeniile: informaţii şi comunicaţii; comerţ; industrie; transport; agricultură; construcţii; piaţa
financiară; activităţi culturale şi de agrement; distribuţia apei; salubritate, gestionarea
deşeurilor; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă. Oficialul a
precizat că în 80 la sută din cazurile ANPC examinate în contencios administrativ, instanţa de
judecată a menţinut decizia ANPC.
Conform raportului de activitate al ANPC, în anul 2010 Agenţia a adoptat 60 de dispoziţii de
iniţiere a investigaţiilor la semnele încălcării legislaţiei concurenţiale, 117 hotărâri asupra
cazurilor investigate şi 35 de prescripţii privind înlăturarea încălcărilor depistate. Pentru
comparaţie, în anul 2009 au fost adoptate 51 Dispoziţii, 89 Hotărîri, 29 Prescripţii.
Acelaşi raport mai indică că 20 dintre cazurile iniţiate în 2010 se referă la abuz de situaţie
dominantă, 4 – la acorduri anticoncurenţiale, 17- la concurenţă neloială, 14 – la acţiuni ale
autorităţilor publice ce pot limita concurenţa şi 7 – la publicitate. În plus, în 2010 ANPC a
examinat 1874 demersuri privind concentrările economice şi a emis 1853 acorduri pentru
procurarea de acţiuni/cote în capitalul social al agenţilor economici, 10 hotărîri asupra fuziunii
agenţilor economici, 11 hotărîri asupra creării şi extinderii asociaţiilor de agenţi economici. Pe
parcursul anului precedent, ANPC a emis 69 de avize la proiecte de legi şi proiecte de acte
normative, inclusiv 15 avize negative. Versiunea integrală a raportului va fi publicată pe situl

www.anpc.md
ANPC a fost creată în anul 2007 pentru promovarea politicii statului în domeniul protecţiei
concurenţei, pentru limitarea şi reprimarea activităţii anticoncurenţă a agenţilor economici, a
autorităţilor administraţiei publice, precum şi pentru efectuarea controlului asupra executării
legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei.

