
Republica Moldova

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONCURENȚEI

HOTĂRÎRE Nr. HANPC18/53-07/11/2011
din 17.02.2011

H O T Ă R Î R E

Publicat : 04.03.2011 în MONITORUL OFICIAL Nr. 34-36 art. 183 Data intrării în vigoare

Consilul Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei,

acţionînd în temeiul art. 12 al Legii nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecţia
concurenţei,

urmare a investigării cazurilor iniţiate de Consiliul Administrativ al ANPC prin Dispoziţia nr. 18 din
05.07.2007 şi Dispoziţia nr. 53 din 25.10.2007,

în conformitate cu prevederile pct. 13 şi lit. e) a pct. 17 ale Regulamentului ANPC, aprobat prin
Legea nr. 1103-XIV din 30 iunie 2000,

HOTĂRĂŞTE:

1. A constata că acţiunile coordonate a agenţilor economici: ÎCS „Lukoil Moldova” SRL, ÎCS
„Petrom-Moldova” SA, ÎCS „Bemol Retail” SRL, ÎM „Rompetrol Moldova” SA, ÎM „Tirex Petrol” SA,
SC „Parstar Petrol” SRL, „Valiexchimp” SRL, realizate în perioada 05.12.2010 – 17.01.2011,
referitor la stabilirea simultană a preţurilor identice de comercializare cu amănuntul a benzinei, au
drept rezultat limitarea concurenţei pe piaţa comercializării cu amănuntul a benzinei în Republica
Moldova, ceea ce contravine prevederilor alin. (1) al art. 7, alin. (2) al art. 4 din Legea nr. 1103-XIV
din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei.

2. A constata că acţiunile Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică de coordonare a
activităţii agenţilor economici participanţi la piaţa comercializării cu amănuntul a benzinei împiedică
dezvoltarea concurenţei loiale, ceea ce contravine lit. a) a alin. (4) al art. 9, alin. (3) al art. 4 din
Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000 cu privire la protecţia concurenţei.

3. A emite prescripţii adresate ÎCS „Lukoil Moldova” SRL, ÎCS „Petrom-Moldova” SA, ÎCS „Bemol
Retail” SRL, ÎM „Rompetrol Moldova” SA, ÎM „Tirex Petrol” SA, SC „Parstar Petrol” SRL,
„Valiexchimp” SRL de încetare a acţiunilor coordonate de stabilire a preţurilor identice de
comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale pe piaţa Republicii Moldova.

4. A emite o prescripţie Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică de încetare a
acţiunilor ce contravin prevederilor lit. a) a alin. (4) al art. 9 din Legea nr. 1103-XIV din 30.06.2000
cu privire la protecţia concurenţei.

5. A intenta acţiuni în instanţa judecătorească referitor la încasarea de la ÎCS „Lukoil Moldova” SRL,
ÎCS „Petrom-Moldova” SA, ÎCS „Bemol Retail” SRL, ÎM „Rompetrol Moldova” SA, ÎM „Tirex Petrol”



SA, SC „Parstar Petrol” SRL, „Valiexchimp” SRL a 1% din venitul obţinut prin încălcarea legislaţiei
cu privire la protecţia concurenţei.

6. A reitera informarea Guvernului Republicii Moldova privind necesitatea eliminării barierelor de
intrare pe piaţa produselor petroliere din Republica Moldova.

7. A informa Parlamentul Republicii Moldova referitor la problemele ce ţin de mediul concurenţial pe
piaţa produselor petroliere din Republica Moldova.

8. Hotărîrea intră în vigoare la data adoptării.

9. Partea dispozitivă a prezentei hotărîri va fi publicată în Monitorul Oficial al Republcii Moldova.

10. Hotărîrea poate fi atacată în instanţa de judecată în conformitate cu prevederile legislaţiei în
vigoare.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI

ADMINISTRATIV AL AGENŢIEI NAŢIONALE

PENTRU PROTECŢIA CONCURENŢEI Viorica CĂRARE

Nr. CNP-18/53-07/11. Chişinău. 17 februarie 2011.


