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Nr. 2CC din 29 iulie 2015  

Consiliului Concurenței 

    
Ref.: Opinia A.O.„PICON” cu privire la 

Programul naţional în domeniul concurenţei şi 

al ajutorului de stat pentru perioada 2015-2020                 
 

Prin prezenta Asociația Obștească „PICON” informează că în cadrul consultărilor publice 

anunțate de Consiliul Concurenței la 06 iulie 2015 prin intermediul paginii sale din Facebook, 

a  studiat  Programul naţional în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat pentru perioada 

2015-2020 (în continuare – Program). În acest context, de rînd cu aprecierea actului 

nominalizat, propunem efectuarea unor modificări și completări care derivă din următoarele 

considerente. 

1. Scopul Programului (vezi „Introducere” și ”Scopul și obiectivele Programului”) 

necesită a fi reformulat pentru a corespunde rezultatului ce urmează a fi atins grație 

bunei implementări a acestuia în termen de 5 ani. Așa cum este prezentat, se confundă 

cu scopul politicii statului în domeniul concurenței. Formularea scopului neadecvat 

influențează negativ și formularea obiectivelor, acțiunilor, dar și a indicatorilor de 

performanță. Detaliat obiecțiile și unele propuneri sunt arătate prin comentarii la 

versiunea PDF a Programului, în formă electronică, care poate fi accesată prin 

următorul link: www.piconmoldova.com/program-concurenta-si-ajutor-de-stat.pdf. 

Pentru vizualizarea comentariilor este nevoie de descărcat fișierul și de al deschide cu 

un program de vizualizare a fișierelor *.pdf.  

2. Programul este elaborat, în special, pentru implementarea Legii nr. 166 din 11.07.2012 

pentru aprobarea Strategiei Naţionale de dezvoltare „Moldova 2020”, în acest sens, se 

cere aceiași abordare care a fost aplicată de autori pentru identificarea problemelor 

(vezi „ Identificarea problemelor” ) necesare de soluționat  prin prisma Acordului de 

Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a 

Energiei Atomice și statele membre ale acestora, ratificat de Parlamentul Republicii 

Moldova prin Legea nr. 112 din 02.07.2014. O astfel de atitudine în identificarea 

problemelor, spre exemplu, s-ar solda cu includerea sistemului de pensii în lista 

sectoarelor ce urmează să fie deschise concurenței.  În aceeași ordine de idei, 

propunem completarea listei sectoarelor cu obstacole în calea concurenței cu 

sectoarele reglementate de CNPF (Programul include doar piața asigurărilor). De 

menționat, că sectoarele aflate în grija altor regulatori au fost incluse aproape integral 

în lista respectivă. Acoperirea sectoarelor din domeniul financiar-nebancar este 
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susținută de însuși conținutul Proiectului care în marea sa parte este dedicat 

sectoarelor reglementate. 

3. Se evidențiază (cu excepția problemelor legate de analiza piețelor privitor la 

reglementare și bariere anticoncurențiale) atenția suprasolicitată acordată identificării 

problemelor în domeniul ajutorului de stat, inclusiv structura prezentării problematicii, 

comparativ cu expunerea materialului referitor la alte probleme. Considerăm, că în 

special se cer a fi examinate în profunzime problemele ce țin de notificarea  și 

investigarea concentrărilor economice. Respectarea uniformității ar fi în favoarea 

calității formale a Programului. Totodată una din cele mai serioase probleme, care 

necesită a fi înțelese și lămurite constă în cauzele menținerii nivelului scăzut al 

capacității instituționale a Consiliului Concurenței, factor ce influențează eficiența 

muncii autorității. Diagnosticarea corectă ar contribui la formularea relevantă a 

obiectivului și selectarea instrumentelor pentru atingerea acestuia.  

4. Consiliul Concurenței, conform Programului, este instituția care va monitoriza și 

evalua implementarea. Stabilirea corectă a indicatorilor de performanță (cantitavi sau 

calitativi) nu sunt importanți doar pentru scopul enunțat, dar și pentru viitoarele 

programe în domeniu (cel puțin în calitate de reper pentru estimarea situației în fapt). 

Obiecțiile și propunerile ce se referă la indicatorii de performanță sunt prezentate 

direct în versiunea PDF a Programului, în formă electronică. 

5. Completarea  „Denumirii acțiunii”  din  tabelul „Planul de acțiuni” se caracterizează 

prin diferite grade de detaliere, în funcție de piață - de la acțiuni formulate abstract, pe 

larg pînă la indicarea celor concrete. Se recomanda de a stiliza actul, de a asigura o 

abordare uniformă. De notat, că în multe cazuri acțiunile propuse nu răspund la 

întrebarea CUM? va fi atins obiectivul, ceea ce adaugă o doză de dificultate la 

formularea indicatorului de progres (vezi obiecțiile din versiunea PDF a Programului, 

în formă electronică). 

6. „Planul de acțiuni„ conține și acțiuni aferente dereglementării piețelor și acțiuni de o 

mai bună reglementare (care sunt expuse în amestec cu cele de dereglementare).  O 

expunere separată, precum și evaluarea prin indicatori respectivi  se impune (vezi 

obiecțiile din versiunea PDF a Programului, în formă electronică).  

7. Întru asigurarea unui nivel lucrativ de înțelegere a Programului sugerăm, completarea 

acestuia cu definirea noțiunilor – „liberalizarea pieței”, „dereglementarea pieței”, 

„bariere  anticoncurențiale”, etc. 

8. Alte propuneri și obiecții sunt prezentate direct în versiunea PDF a Programului, în 

formă electronică. Corectarea greșelilor gramaticale (tehnic omise) ar spori calitatea 

formală a Programului. 

Versiunea PDF a Programului, în formă electronică poate fi accesată prin următorul link: 

https://piconmoldova.files.wordpress.com/2015/07/program-concurenta-si-ajutor-de-stat-

18-07-2015.pdf. Pentru vizualizarea comentariilor este nevoie de descărcat fișierul și de al 

deschide cu un program de vizualizare a fișierelor *.pdf. 

Președinte  A.O. „PICON” 

 

Valentina NOVAC 
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