
 
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 
 

Nr. DCE - 78 
din 07.11.2019                                                                                  mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 (în 

continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 
privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenței,  

analizând formularul complet privind notificarea concentrării economice ce 
urmează a se realiza prin preluarea controlului unic asupra „Bass Systems” S.R.L. 
de către S&T AG, înregistrat cu nr. de intrare 3089 din 16.09.2019 și materialele 
acumulate în procesul de examinare a concentrării economice, 

 
A CONSTATAT: 

 
La data de 16.09.2019, S&T AG a notificat în conformitate cu art. 22       

alin. (1) din Legea concurenței, concentrarea economică ce urmează a se realiza 
prin preluarea controlului unic asupra „Bass Systems” S.R.L. 

Notificarea a devenit efectivă la 28.10.2019, dată la care au fost recepționate 
și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 
 

I. Părțile implicate: 
1. Partea achizitoare: 
S&T AG, este o corporație de tehnologii din Austria, înregistrată la Curtea 

Provincială Linz (Landes-gericht Linz), sub nr. [...], cu sediul în [...]. Conform 
informațiilor prezentate în notificare, activitățile principale ale S&T AG sunt: 
servicii de tehnologii informaționale (în continuare – IT), (consultanță, integrare, 
externalizare), produse IT (hardware și software), dezvoltare software (dezvoltarea 
pe bază contractuală de software pentru clienți și, respectiv, dezvoltarea și vânzarea 
de soluții software proprii) și sisteme integrate (dezvoltare de hardware integrat și 
a soluțiilor software conexe). 

În prezent, structura acționariatului - S&T AG este următoarea: [...]. 

CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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S&T AG, pe teritoriul Republicii Moldova controlează Î.C.S. „S&T      
Mold” S.R.L., iar Î.C.S. „S&T Mold” S.R.L. controlează „S&T IT           
Technology” S.R.L. 

Î.C.S. „S&T Mold” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la I.P. 
„Agenția Servicii Publice” pe data de 23.11.1995, cu sediul în [...]. Asociat unic al 
întreprinderii - S&T AG. Administratorul întreprinderii – [...], IDNP [...]. Genul de 
activitate al Î.C.S. „S&T Mold” S.R.L., conform Clasificatorului Activităților din 
Economia Națională (CAEM Rev.2 - S9511) - repararea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice. 

„S&T IT Technology” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la I.P. 
„Agenția Servicii Publice” pe data de 19.12.2017, cu sediul în [...]. Asociat unic al 
întreprinderii - Î.C.S. „S&T Mold” S.R.L. Administratorul întreprinderii – Dl [...], 
IDNP [...]. Genul de activitate al „S&T IT Technology” S.R.L., conform 
Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2 - J6209) - alte 
activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei. 

2. Partea achiziționată: 
„Bass Systems” S.R.L., IDNO [...], întreprindere înregistrată la I.P. 

„Agenția Servicii Publice” pe data de 03.03.2008, cu sediul în [...]. Administrator 
și asociat unic al întreprinderii – Dl [...], IDNP [...]. Genul de activitate al „Bass 
Systems” S.R.L., conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională 
(CAEM Rev.2 - G4651) - comerțul cu ridicata al echipamentului informatic și de 
telecomunicații. 

 
II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 
3. Operațiunea de concentrare economică notificată se va realiza în 

conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, prin preluarea de 
către S&T AG a controlului unic direct asupra „Bass Systems” S.R.L., ca urmare a 
achiziționării a 51% din capitalul social al întreprinderii de la Dl [...], asociat unic 
al „Bass Systems” S.R.L. 

4. Conform contractului de achiziție pentru transferul părților sociale în două 
societăți cu răspundere limitată din Republica Moldova, pe data de 28.08.20191, 
S&T AG și Dl [...], au convenit: Dl [...] vinde 51% din capitalul social al „Bass 
Systems” S.R.L. și sub rezerva încheierii, transferă partea socială - [...] către S&T 
AG, iar S&T AG acceptă de la Dl [...] partea socială - [...]. [...]. 

5. [...]. 
                                                 
1 După obținerea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței al Republicii Moldova de declarare a operațiunii de 
concentrare economică ca fiind compatibilă cu mediul concurențial S&T AG și Dl [...], urmează să semneze (cu 
autentificare notarială) contractul de transfer al părților sociale cu privire la partea socială 51% din capitalul social al 
„Bass Systems” S.R.L. și să înregistreze respectivul contract de transfer al părților sociale la I.P. „Agenția Servicii 
Publice”. Astfel, controlul de facto al S&T AG asupra „Bass Systems” S.R.L., va avea loc doar după înregistrarea 
contractului de transfer a părților sociale în Registrul de stat al persoanelor juridice. 
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6. Conform informațiilor cuprinse în notificare, tranzacția propusă spre 
autorizare este o continuare a Strategiei globale a Grupului S&T cu privire la 
dezvoltarea continuă a Soluțiilor IoT, sistemelor integrate și serviciilor IT, inclusiv 
în Republica Moldova. În opinia părții notificatoare, această tranzacție va acorda 
S&T suficientă amploare și infrastructură pentru a concura în mod efectiv pe 
piețele din Republica Moldova. 

7. Prezenta operațiune nu a fost notificată în altă țară. 
 

III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 
8. În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, operațiunile de 

concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului 
Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri 
realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior 
operațiunii depășește 25 000 000 lei și există cel puțin două întreprinderi implicate 
în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o 
cifră de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operațiunii. 

Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial și național de către Grupul 
S&T și „Bass Systems” S.R.L. pentru anul 2018 este reflectată în tabel. 

 
Tabel 

Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial și național pentru anul 2018  
de către Grupul S&T și „Bass Systems” S.R.L. 

Nr. Părțile implicate Cifra de afaceri realizată la nivel 
mondial (lei) 

Cifra de afaceri realizată pe 
teritoriul Republicii Moldova 

(lei) 
1. Grupul S&T [...] [...] 
2. „Bass Systems” S.R.L. [...] [...] 

Total [...] [...] 

Sursa: Notificarea concentrării economice nr. 3089 din 16.09.2019 

 
Din informațiile prezentate mai sus se constată că, cifra totală de afaceri 

realizată cumulativ de întreprinderile implicate în anul anterior operațiunii este de 
[...] lei, existând cel puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat 
pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare de    
10 000 000 lei în anul anterior operațiunii. Aceste întreprinderi sunt: Î.C.S. „S&T 
Mold” S.R.L. și „Bass Systems” S.R.L., care în anul 2018, au realizat pe teritoriul 
Republicii Moldova o cifră de afaceri de [...] lei și, respectiv [...] lei. 

Reieșind din informația sus-menționată, se constată că, operațiunea 
notificată întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) din 
Legea concurenței. 

IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 
relevantă 
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9. Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de 
concurență se efectuează în cadrul pieței relevante. În conformitate cu prevederile 
art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă reprezintă piaţa în cadrul căreia 
trebuie evaluată o anumită problemă de concurenţă şi care se determină prin 
raportarea pieţei relevante a produsului la piaţa geografică relevantă. 

10. Piața relevantă a produsului 
Piața relevantă a produsului reprezintă piaţa produselor considerate de 

consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a 
caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 

Ambele părți implicate în operațiunea notificată activează în sectorul 
tehnologiilor informaționale din Republica Moldova. 

Grupul S&T AG, este un producător cunoscut de tehnologii informaționale 
și furnizor de tehnologii energetice inteligente. Activitatea S&T AG, poate fi 
divizată în patru segmente: 1) servicii IT (consultanță, integrare, externalizare); 2) 
produse IT (hardware și software); 3) dezvoltare software (dezvoltarea pe bază 
contractuală de software pentru clienți și, respectiv, dezvoltarea și vânzarea de 
soluții software proprii); 4) sisteme integrate (dezvoltare de hardware integrat și a 
soluțiilor software conexe). 

„Bass Systems” S.R.L., la fel activează în sectorul IT, oferind o gamă largă 
de produse și servicii IT, precum: 1) integrarea sistemelor informaționale, 
infrastructura IT&C; 2) securitate informațională, servicii cloud, mentenanță și 
suport pentru serviciile de colaborare online, precum și dezvoltarea de software. 
„Bass Systems” S.R.L. nu prestează servicii de sisteme integrate. 

În cazul de față având în vedere specificul tranzacției, piața relevantă a 
produsului este reprezentată de piața de tehnologia informației (IT), definite prin 
prisma componentelor sale, respectiv: piața de servicii IT, piața comercializării de 
hardware, piața comercializării de software și piața dezvoltării de software. 

11. Piața geografică relevantă 
Piaţa geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în 

oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de 
concurenţă sunt suficient de omogene. 

Din punct de vedere geografic, piața de servicii IT, piața comercializării de 
software, piața comercializării de hardware și piața dezvoltării de software este 
reprezentată pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

12. În contextul celor relatate mai sus, în sensul examinării prezentei 
operațiuni piețele relevante stabilite sunt: 

- piața de servicii IT pe întreg teritoriul Republicii Moldova; 
- piața comercializării de hardware pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova; 
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- piața comercializării de software pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova; 

- piața dezvoltării de software pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
 
V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
13. Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii 

concurenței sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu 
mediu concurențial. Examinarea problemelor de concurență și evaluarea unei 
cauze de concurență se efectuează în cadrul pieței relevante. 

14. Suprapuneri pe orizontală 
Prin realizarea operațiunii de concentrare economică notificată va rezulta o 

integrare pe orizontală: pe piața de servicii IT, piața comercializării de hardware și 
piața comercializării de software la nivel național. 

Piața de servicii IT pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
Serviciile IT includ planificarea, implementarea și externalizarea soluțiilor și 

serviciilor IT, cu punerea accentului pe planificarea resurselor, virtualizarea, 
stocarea și securitatea datelor. Aceasta se referă, în mod special, la implementarea 
de soluții software, precum SAP (Aplicații și Produse de Sistem), optimizarea 
infrastructurii centrelor de date, stocarea, arhivarea datelor (stocare) și securizarea 
datelor. În special, acest domeniu include planificarea (consultanța), 
implementarea (integrarea) și externalizarea serviciilor IT. 

S&T AG, pe această piață prestează activități de consultanță, activități de 
management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, prelucrarea datelor, 
administrarea paginilor web și activități conexe, repararea calculatoarelor și a 
echipamentelor periferice, alte activități de servicii privind tehnologia informației. 

Partea achiziționată, pe această piață oferă o gamă largă de servicii pentru 
antreprenoriat și administrarea afacerilor. „Bass Systems” S.R.L. prestează servicii 
de consultanță pentru probleme de securitate, de implementare a computerizării 
cloud, de analiză orientată spre probleme specifice în activitatea clientului, de 
planificare a îmbunătățirii proceselor de afaceri existente, etc. De asemenea, 
activitatea „Bass Systems” S.R.L., pe piața serviciilor IT, cuprinde întreținerea și 
acordarea suportului necesar pentru buna funcționare a dispozitivelor și rețelelor. 

Principalii concurenți ai părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică notificată, pe această piață sunt: „Ultra Electronic” S.R.L., „Ultra 
Distribution” S.R.L., „Endava” S.R.L., „Accent Electronic” S.A., „Daac System 
Integrator” S.R.L., „BTS Pro” S.R.L. și „Ericsson Telecomunications” S.R.L., etc. 

Conform estimărilor efectuate de partea notificatoare, valoarea totală a pieței 
serviciilor IT în Republica Moldova, pentru anul 2018, a fost de [...] mil. lei. Cota 
de piață calculată în baza valorii, realizată de „Bass Systems” S.R.L., în perioada 
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analizată, a fost de [...]%, iar cea realizată de S&T AG de [...]%. 
Ca urmare a realizării concentrării economice notificate, cota de piață 

cumulată a părților la nivel național pe piața de servicii IT, pentru anul 2018, se 
estimează că a fost de [...]%.  

Piața comercializării de hardware pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
Părțile implicate în tranzacție pe această piață comercializează (distribuie) 

produsele hardware ale terților (HP, EMC), spectrul acestora variind de la 
componente hardware la computere personalizate până la stocarea profesională și 
soluții complexe de server. Adițional, acest domeniu cuprinde implementarea și 
integrarea noilor produse hardware în infrastructura IT existentă a clientului și 
funcționalitatea acoperită de serviciile IT. 

În ceea ce privește temelia pentru infrastructura IT&C, activitatea „Bass 
Systems” S.R.L., constă în proiectarea, testarea și implementarea soluțiilor pentru 
întreprinderi, începând cu edificarea infrastructurii critice (adică rețele optice de 
fibre și cupru) și până la centre de date complete. De asemenea, „Bass Systems” 
S.R.L., oferă o gamă largă de echipamente esențiale, inclusiv hardware pentru 
implementarea serviciilor cloud, servicii de comunicații online, hardware pentru 
garantarea securității informațiilor sau orice alte componente la cererea clientului. 

Principalii concurenți ai părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică notificată, pe această piață sunt: „Ultra Electronic” S.R.L., „Ultra 
Distribution” S.R.L., „Endava” S.R.L., „Accent Electronic” S.A., „Daac System 
Integrator” S.R.L., „BTS Pro” S.R.L. și „Ericsson Telecomunications” S.R.L., etc. 

Valoarea totală a pieței comercializării de hardware pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova pentru anul 2018, estimată de partea notificatoare a fost de [...] 
mil. lei.  

Cota de piață calculată în baza valorii, realizată de „Bass Systems” S.R.L., în 
perioada analizată, a fost de [...]%, iar cea realizată de S&T AG de [...]%.  

Ca urmare a realizării concentrării economice notificate, cota de piață 
cumulată a părților la nivel național, pe piața comercializării de hardware pentru 
anul 2018 se estimează că a fost de [...]%. 

Piața comercializării de software pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
Părțile implicate în tranzacție pe această piață comercializează (distribuie) 

produsele software ale terților (Oracle, DB, Cisco IOS, Firewall, VMware, 
MicroFocus Data Protector, Microsoft, Huawei, Coordcom, Cognitec, etc), acest 
domeniu cuprinzând acordarea de licențe software pentru operare și software 
standart și implementarea și integrarea produse software în infrastructura IT 
existentă a clientului și funcționalitatea acoperită de servicii IT. 

Principalii concurenți ai părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică notificată, pe această piață sunt: „Ultra Electronic” S.R.L., „Ultra 
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Distribution” S.R.L., „Endava” S.R.L., „Accent Electronic” S.A., „Daac System 
Integrator” S.R.L., „BTS Pro” S.R.L. și „Ericsson Telecomunications” S.R.L., etc. 

Conform estimărilor efectuate de partea notificatoare, valoarea totală a pieței 
comercializării de software în Republica Moldova pentru anul 2018 a fost de [...] 
mil. lei. Cota de piață calculată în baza valorii, realizată de „Bass Systems” S.R.L., 
în perioada analizată, a fost de [...]%, iar cea realizată de S&T AG de [...]%.  

Ca urmare a realizării concentrării economice notificate, cota de piață 
cumulată a părților la nivel național, pe piața comercializării de software pentru 
anul 2018 se estimează că a fost de [...]%. 

Piața relevantă de tehnologii informaționale (IT), cu componentele sale, de 
servicii IT, hardware și software, este o piață dinamică, concurențială, 
neconcentrată și deși, operațiunea ce urmează a se realiza generează suprapuneri pe 
orizontală pe piața de servicii IT, pe piața comercializării de hardware și pe piața 
comercializării de software, având în vedere estimările cotei de piață a părților 
implicate în realizarea operațiunii, care nu depășesc, după concentrare, o cotă de 
piață combinată de 15%, se constată că, tranzacția propusă spre autorizare nu dă 
naștere unor piețe afectate (sau piețe, alte decât afectate), având în vedere că nu se 
încadrează la cerințele pct. 7.3. și 7.4. din Capitolul 1, Anexa nr. 3 a 
Regulamentului privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013 și nu generează potențiale probleme 
de concurență.  

15. Piața dezvoltării de software pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
Piața dezvoltării de software include, în special, domeniile: 1) elaborarea de 

software pentru clienți pe bază de comandă; 2) dezvoltarea generală a produselor 
tehnologice proprii. 

Dintre părțile implicate în operațiunea de concentrare economică notificată, 
doar „Bass Systems” S.R.L. a fost activă în anul 2018, pe teritoriul Republicii 
Moldova pe această piață. 

Activitățile de dezvoltare software ale „Bass Systems” S.R.L. rezidă în 
proiectarea și implementarea programelor și furnizarea de aplicații de afaceri 
personalizate care răspund nevoilor și specificului activității fiecărui client. Partea 
asupra căreia urmează să fie preluat controlul de asemenea, oferă clienților 
software-ul necesar pentru securitatea informațiilor, integrarea sistemelor 
informaționale (ex: automatizarea anumitor procese de afaceri, monitorizarea 
fluxului de mărfuri și servicii, generarea de rapoarte automate), servicii de 
comunicare online (video și audio conferințe). 

Valoarea totală a pieței dezvoltării de software pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova pentru anul 2018, estimată de partea notificatoare a fost de [...] mil. lei. 
Cota de piață calculată în baza valorii, realizată de „Bass Systems” S.R.L. în anul 
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2018 a fost de [...]%. 
După realizarea operațiunii de concentrare economică notificată, S&T AG va 

deține [...]% din piața dezvoltării de software pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova. Prin urmare, piața dezvoltării de software nu poate fi considerată o piață 
afectată (sau o piață, alta decât afectată), având în vedere că nu se încadrează la 
cerințele pct. 7.3. și 7.4. din Capitolul 1, Anexa nr. 3 a Regulamentului privind 
concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 17 din 30.08.2013. 

Din cele expuse, rezultă că operațiunea propusă spre autorizare nu va avea 
ca efect distorsionarea mediului concurențial. 

 
VI. Concluzii 
16. Operațiunea de concentrare economică notificată se referă la preluarea 

controlului de către S&T AG asupra „Bass Systems” S.R.L. și urmează a se realiza 
în conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, întrunind condiția 
pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) al aceleiași Legi. 

17. Ca urmare a realizării concentrării economice au loc suprapuneri pe 
orizontală pe piața de servicii IT pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pe piața 
comercializării de hardware pe întreg teritoriul Republicii Moldova și pe piața 
comercializării de software pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

18. Ca urmare a analizei piețelor relevante identificate, prin prisma 
prevederilor Legii concurenței și a Regulamentului, s-a constatat că realizarea 
operațiunii de concentrare economică, nu generează piețe afectate în sensul         
pct. 7.3. și 7.4. din Capitolul 1, Anexa nr. 3 a Regulamentului privind concentrările 
economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 
30.08.2013 și prin urmare nu va limita concurența pe piață, nu va limita alegerea 
consumatorului și nu va conduce la crearea sau consolidarea unei poziții dominante 
pe piețele relevante identificate. 

19. Piața relevantă de tehnologii informaționale (IT), cu componentele sale, 
de servicii IT, hardware și software este o piață dinamică, concurențială, în 
creștere, neconcentrată. Nivelul scăzut al barierelor la intrarea poate permite cu 
ușurință pătrunderea noilor concurenți pe această piață. 

20. Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că 
operațiunea propusă spre autorizare nu va avea ca efect distorsionarea mediului 
concurențial. 

21. În scopul analizării efectelor operațiunii notificate asupra mediului 
concurențial, Consiliul Concurenței, în temeiul art. 34 din Legea concurenței, a 
solicitat de la alte autorităţile publice, materiale aferente tranzacției care ar face 
imposibilă autorizarea concentrării economice ce urmează a se realiza între      
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S&T AG și „Bass Systems” S.R.L. Ca răspuns, autoritățile publice au informat 
Consiliul Concurenței, că nu dețin careva materiale aferente tranzacției care ar crea 
impedimente la declararea operațiunii notificate ca fiind compatibilă cu mediu 
concurențial. 

22. Totodată, atât pe pagina web a Consiliului Concurenței, cât și în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a fost plasat avizul cu referire la 
operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin preluarea 
controlului asupra „Bass Systems” S.R.L. de către S&T AG, prin care agenții 
economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele de vedere și 
observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză afectează sau poate 
afecta concurența pe piața relevantă stabilită. Observații sau puncte de vedere din 
partea agenților economici terți până la adoptarea prezentei Decizii nu au parvenit. 

În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 20 alin. (1),     
art. 22 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1) lit. b), art. 41, și art. 46 din Legea 
concurenței, Plenul Consiliului Concurenței, 
 

DECIDE: 
1. A declara operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin 

preluarea controlului de către S&T AG asupra „Bass Systems” S.R.L. 
compatibilă cu mediul concurențial. 

2. Prezenta Decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice 
de la primirea acesteia de către părți, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, 
specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău,              
str. Kiev, 3). 

3. A informa partea notificatoare despre prezenta Decizie. 
4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                           Marcel RĂDUCAN 


