
1 
 

 
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 
 

Nr. CEP-80 
din 22.11.2018                                                                                      mun. Chișinău 

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

Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea în funcţie a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum și Hotărârii Parlamentului nr. 
220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului 
Concurenţei,  

analizând formularul complet privind notificarea concentrării economice cu nr. 
de intrare – 3137 din 22.10.2018 depus de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA, ce 
constă în preluarea controlului unic de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA asupra 
„Mazrus - Agro” SRL, 

 
A CONSTATAT: 

 
La data de 22.10.2018, întreprinderea ÎM „Sudzucker – Moldova” SA a notificat, 

în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 
11.07.2012 (în continuare - Legea concurenței), concentrarea economică ce urmează a 
se realiza prin preluarea controlului unic asupra „Mazrus - Agro” SRL. 

Notificarea a devenit efectivă la data de 22.10.2018, dată la care au fost primite 
și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 
 

I. Părțile implicate la operațiunea de concentrare economică 
Partea achizitoare: 
ÎM „Sudzucker – Moldova” SA, înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de 

Stat” la data de 23.08.1994, IDNO – 1002600008706, sediul în Republica Moldova, 

CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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or. Drochia, str. 27 August, nr.1, MD – 5201. Administratori ai întreprinderii – 
Dandar Richard (Slovacia), Koss Alexander, IDNP – […]. 
Acționari: 

- Sudzucker Holding Gmb – […]; 
- Alții 34 acționari– […]. 
Principalul gen de activitate al întreprinderii ÎM „Sudzucker – Moldova” SA, 

conform Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, este fabricarea zahărului 
(C1081). 

 
  Din grupul de întreprinderi al părții achizitoare mai fac parte: 

SC „Agro – SZM” SRL (întreprindere în care ÎM ,,Sudzucker – Moldova” SA 
este fondator), înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 21.12.2017, 
IDNO – 1007607008364, sediul în Republica Moldova, or. Drochia, str. 27 August, 
nr.1, MD – 5201. Asociați ai întreprinderii sunt: […] 

Principalul gen de activitate al întreprinderii „Agro – SZM” SRL conform 
Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, este cultivarea cerealelor, a 
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (A0111). 

 
SC „Agro – Baraboeni” SRL (ÎM „Sudzucker – Moldova” SA - asociat unic), 

întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 20.03.2000, 
IDNO – 1003604003049, sediul în Republica Moldova, s. Baraboi, r-l Dondușeni, 
MD – 5112. ÎM „Sudzucker – Moldova” SA - asociat unic. 

Principalul gen de activitate al întreprinderii „Agro – Baraboeni” SRL, conform 
Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, este cultivarea cerealelor, a 
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (A0111).  

Întreprinderea SC „Agro – Baraboeni ” SRL a fost lichidată la data de 
15.12.2017. 

 
Partea achiziționată: 
„Mazrus - Agro” SRL, întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de 

Stat” la data de 05.06.2001, IDNO – 1003604152899, sediul în Republica Moldova, 
or. Dondușeni, str. Florilor 1/1, MD – 5101. Asociat unic al întreprinderii este Maznic 
Stanislav, IDNP – […], administratori ai întreprinderii: Maznic Stanislav și Mocanu 
Igor. 

Principalul gen de activitate al întreprinderii „Mazrus-Agro” SRL, conform 
Clasificatorului Activităților Economiei Naționale, este cultivarea cerealelor, a 



3 
 

plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase (A0111). 
 
II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 
Operațiunea de concentrare economică se referă la achiziția a 100% din cotele 

sociale ale „Mazrus - Agro” SRL de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA. Achiziția 
integrală a entității „Mazrus - Agro” SRL de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA se 
va efectua prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a 100% din cotele 
sociale. Valoarea activelor „Mazrus - Agro” SRL la data de 31.12.2017 constituiau 
[…] prețul achiziției este de […]. 

Din informația prezentată în notificarea concentrării economice depusă de către 
partea achizitoare, scopul principal al tranzacției este asigurarea cu materie primă 
calitativă pentru producerea zahărului. Totodată, potrivit informațiilor din notificare, 
concentrarea va avea un impact benefic asupra tuturor categoriilor de consumatori și 
va contribui la progresul tehnic și economic, deoarece ÎM „Sudzucker – Moldova” SA 
posedă experiență europeană și capacitățile tehnologice necesare pentru practicarea 
eficientă și sustenabilă a culturii sfeclei de zahăr și altor produse agricole. 
Implementarea continuă a celor mai recente realizări științifice din domeniul creșterii 
sfeclei de zahăr și utilizarea tehnologiilor avansate contribuie la asigurarea continuă 
cu materie primă calitativă care în final, va contribui la oferirea unui produs (zahăr) 
competitiv. 

 
III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 
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 de către întreprinderile implicate în tranzacție 
pentru anul anterior operațiunii de concentrare economică este reflectată în tabelul nr. 
1. 
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Tabelul nr. 1 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2017 de către părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică fără vânzările intervenite între acestea 
 

Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri la nivel 
mondial, lei 

Cifra de afaceri la 
nivel național, lei 

1 „Mazrus - Agro” SRL […] […] 

 
Cifra totală de afaceri a părții 
asupra căreia a fost preluat 
controlul 

[…] 

[…] 

2 ÎM „Sudzucker – Moldova” SA […] […] 

3 „Agro – SZM” SRL […] […] 

4 „Agro-Baraboeni” SRL […] […] 

 Cifra totală de afaceri a părții care 
a preluat controlul 

[…] 
[…] 

Cifra totală de afaceri a părților 
implicate în operațiunea de concentrare 
economică notificată 

 
[…] 

[…] 

Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 3137 din 22.10.2018 

 
Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează 

conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea concurenței. Totodată, alin. (5) al 
aceluiași articol stipulează faptul că cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile 
implicate nu include valoarea vânzărilor de produse intervenite între oricare dintre 
întreprinderile implicate. 

Astfel, cifra totală de afaceri realizată în anul 2017 de întreprinderile implicate în 
operațiunea de concentrare economică, constituie […] lei.  

Totodată, există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au 
realizat, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul 
anterior operaţiunii pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind […]. 

În corespundere cu punctul 57 din Regulamentul privind concentrările 
economice, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 
30.08.2013, orice ajutor de stat, acordat de către autoritățile publice întreprinderilor 
implicate în operațiunea de concentrare economică, trebuie inclus în calculul cifrei 
totale de afaceri, în cazul în care întreprinderea este ea însăși beneficiarul ajutorului și 
ajutorul este direct legat de vânzarea produselor de către întreprindere. În acest sens, 
în conformitate cu notificarea concentrării economice depuse de către părți, […] a 
beneficiat de ajutor financiar (subvenții sub formă monetară) de la Agenția pentru 
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Intervenții și Plăți în Agricultură în anul 2017 în valoare de […]. Astfel, cifra totală de 
afaceri a […] va constitui […]. 

Astfel, se constată că, operațiunea de concentrare economică îndeplinește 
condițiile de prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței. 

 
IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 

relevantă 
Evaluarea unei concentrări economice prin prisma compatibilității acesteia cu 

mediul concurențial poate avea loc după determinarea 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. 

Piața relevantă a produsului este piața produselor considerate interschimbabile 
de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date acestora, a 
caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului. 

Din informația prezentată în formularul complet privind notificarea unei 
concentrări economice, părțile implicate în operațiunea de concentrare economică au 
următoarea structură a cifrei de afaceri realizată pe teritoriul Republicii Moldova, 
defalcată pe categorii de activități și produse, prezentată în tabelul nr. 2. 
 

 Tabelul nr. 2 
Cifra totală de afaceri realizată în Republica Moldova, defalcată pe categorii de activități și 

produse  
 

Nr. Întreprinderea 
Piața relevantă 

Cifra de afaceri, mii lei 
2015 2016 2017 

* „Mazrus - Agro” SRL […] […] […] 
1 Produse agricole […] […] […] 
2 Servicii agricole […] […] […] 
3 Zahăr (pentru cotași) […] […] […] 
* „Agro - SZM” SRL […] […] […] 
1 Produse agricole […] […] […] 
2 Servicii agricole […] […] […] 
3 Zahăr (pentru cotași) […] […] […] 
* „Agro - Baraboeni” SRL […] […] […] 
1 Produse agricole […] […] […] 
2 Servicii agricole […] […] […] 
3 Zahăr (pentru cotași) […] […] […] 
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Nr. Întreprinderea 
Piața relevantă 

Cifra de afaceri, mii lei 
2015 2016 2017 

* „Sudzucker - Moldova” SA […] […] […] 

1 
Zahăr și produse derivate 

(borhot, melasă) 
[…] […] […] 

2 
Alte produse și mărfuri 

(semințe, băcănie) 
[…] […] […] 

3 Energie electrică din biogaz […] […] […] 
4 Alte servicii (agricole, altele) […] […] […] 

Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 3137 din 22.10.2018 
 

Conform notificării concentrării economice, lista produselor fabricate și/sau 
comercializate de către toate părțile implicate în concentrare sunt: sfecla de zahăr, 
producția cerealieră (grâu, orz, porumb) și semințe oleaginoase (semințe de floarea-
soarelui). 

  Având în vedere activitățile desfășurate și produsele fabricate și/sau 
comercializate de întreprinderile implicate în operațiunea de concentrarea economică 
putem defini următoarele piețe relevante ale produsului în sensul examinării cazului 
dat ca fiind: 

1. Piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr; 
2. Piața cultivării și comercializării producției cerealiere; 
3. Piața cultivării și comercializării de semințe oleaginoase (floarea – soarelui). 

 
Piața geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în 

oferta sau cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență 
sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate 
prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil. 

  Dimensiunea geografică a pieței produsului în cauză este teritoriul Republicii 
Moldova, încât agenților economici implicați li se asigură o acoperire națională de 
pătrundere pe piață. 

Astfel piaţa relevantă geografică, o constituie teritoriul Republicii Moldova. 
În concluzie, în cazul de față, se desprind următoarele piețe relevante: 
1. Piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 
2. Piața cultivării și comercializării producției cerealiere pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova; 



7 
 

3. Piața cultivării și comercializării de semințe oleaginoase (floarea - 
soarelui) pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 
V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
Ca urmare a analizei informațiilor prezentate în formularul de notificare depus de 

părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, tranzacția în cauză a fost 
evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia cu mediul concurențial. 

Potrivit informațiilor prezentate în notificarea concentrării economice, estimarea 
mărimii totale a pieței în funcție de valoarea vânzărilor și de volum, este posibilă prin 
consultarea Anuarului Statistic (Ediția 2017) elaborat de Biroul Național de Statistică 
al Republicii Moldova, (tabelul nr. 3). 

Tabelul nr. 3 
Estimarea mărimii totale a pieței în funcție de valoarea vânzărilor și de volumul lor 

Piața 
relevantă 

2015 2016 2017 

Volumul 
vânzărilor, 

mii tone 

Preț 
mediu de 
vânzare 

Cifra de 
afaceri 

estimată, 
mii lei 

Volumul 
vânzărilo

r, mii 
tone 

Preț 
mediu 

de 
vânzare 

Cifra de 
afaceri 

estimată, 
mii lei 

Volumul 
vânzărilor, 

mii tone 

Preț 
mediu 

de 
vânza

re 

Cifra de 
afaceri 

estimată, 
mii lei 

 1 2 3=1*2 4 5 6=4*5 7 8 9=7*8 
Cereale […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
Floarea-
soarelui 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Sfeclă de 
zahăr 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 3137 din 22.10.2018 
*Volumul vânzărilor pentru anul 2016/2017 este estimat în baza indicelui producției globale. 
 

Astfel, pentru părțile implicate în operațiunea de concentrare economică în 
funcție de vânzările în valoare și în volum se prezintă următoarele cote de piață, 
prezentate în tabelul nr. 4. 

 
Tabelul nr. 4 

Vânzările în valoare și în volum ale fiecăreia dintre părțile la concentrare și cotele de piață 

Entitatea 

2015 2016 2017 

Volumul 
vânzărilor 

tone 

Cifra de 
afaceri, mii 

lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

Volumul 
vânzărilo

r tone 

Cifra de 
afaceri, 
mii lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

Volumul 
vânzărilor 

tone 

Cifra de 
afaceri, 
mii lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

„Agro – SZM” 
SRL 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1.Cereale […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
2.Floarea-
soarelui 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3.Sfeclă de zahăr […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
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Entitatea 

2015 2016 2017 

Volumul 
vânzărilor 

tone 

Cifra de 
afaceri, mii 

lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

Volumul 
vânzărilo

r tone 

Cifra de 
afaceri, 
mii lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

Volumul 
vânzărilor 

tone 

Cifra de 
afaceri, 
mii lei 

Cota 
de 

piață, 
% 

„Agro – 
Baraboeni” 

SRL 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1.Cereale […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
2.Floarea-
soarelui 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3.Sfeclă de zahăr […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
„Mazrus - 
Agro” SRL 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

1.Cereale […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
2.Floarea-
soarelui 

[…] […] […] […] […] […] […] […] […] 

3.Sfeclă de zahăr […] […] […] […] […] […] […] […] […] 
Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 3137 din 22.10.2018 

 
Piața cultivării și comercializării producției cerealiere 
Din informația prezentată în tabelul nr. 4 se constată că activitățile părților 

implicate în operațiunea realizată pe piața cultivării și comercializării producției 
cerealiere se integrează orizontal. 

Totodată, din informația prezentată în notificare se conchide faptul că, 
întreprinderea ÎM „Sudzucker – Moldova” SA nu activează direct pe piața cultivării și 
comercializării producției cerealiere pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, 
întreprinderea ÎM „Sudzucker – Moldova” SA, în anul 2017 a realizat o cotă de […], 
iar „Agro – SZM” SRL a realizat în anul 2017 o cotă de piață în funcție de volumul 
vânzărilor de […]. 

Întreprinderea „Agro – Baraboeni” SRL a realizat pentru anul 2017 o cotă de 
piață în funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Întreprinderea „Mazrus - Agro” SRL a realizat pentru anul 2017 o cotă de piață 
în funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Ținându-se cont de cota mică de piață combinată pe piața cultivării și 
comercializării producției cerealiere, se constată că realizarea operațiunii de 
concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective. 

 
Piața cultivării și comercializării de semințe oleaginoase (floarea-soarelui) 
Din informația prezentată în tabelul nr. 4 se constată că activitățile părților 

implicate în operațiunea realizată pe piața cultivării și comercializării de semințe 
oleaginoase (floarea-soarelui) se integrează orizontal. 
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Deopotrivă cu cele menționate anterior se rezumă faptul că, întreprinderea ÎM 
„Sudzucker – Moldova” SA nu activează direct nici pe piața cultivării și 
comercializării de semințe oleaginoase (floarea-soarelui) pe teritoriul Republicii 
Moldova. Astfel, întreprinderea ÎM „Sudzucker – Moldova” SA în anul 2017 a 
realizat o cotă de […]., iar „Agro – SZM” SRL în anul 2017 a realizat o cotă în 
funcție de volumul pe piață de […]. 

Întreprinderea „Agro – Baraboeni” SRL a realizat în anul 2017 o cotă de piață în 
funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Întreprinderea „Mazrus - Agro” SRL a realizat pentru anul 2017 o cotă de piață 
în funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Ținându-se cont de cota mică de piață obținută combinată pe piața cultivării și 
comercializării de semințe oleaginoase (floarea-soarelui), se constată că realizarea 
operațiunii de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea 
concurenței efective. 

 
Piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr 
Din informația prezentată în tabelul nr. 4 se constată că activitățile părților 

implicate în operațiunea realizată se integrează pe orizontală și pe verticală1 pe piața 
cultivării și comercializării sfeclei de zahăr. 

În ceea ce privește integrarea pe orizontală, pentru a analiza efectele operațiunii 
asupra mediului concurențial pe piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr sunt 
relevante cotele de piață ale părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică. 

Astfel, conform notificării, ÎM „Sudzucker – Moldova” SA a realizat în anul 
2017 vânzări nesemnificative de sfeclă de zahăr, având o cotă mai mica de […] pe 
această piață. 

Întreprinderea „Agro – SZM” SRL a realizat în anul 2017 o cotă de piață în 
funcție de volum de […]. 

Întreprinderea „Agro – Baraboeni” SRL a realizat pentru anul 2017 o cotă de 
piață în funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Întreprinderea „Mazrus - Agro” SRL a realizat pentru anul 2017 o cotă de piață 
în funcție de volumul vânzărilor de […]. 

Din analiza cotelor deținute de întreprinderile implicate pe orizontală pe piața 
cultivării și comercializării sfeclei de zahăr, se concluzionează că o eventuală blocare 
                                                 
1 Conform informației prezentate în formularul complet de notificare ÎM ”Sudzucker – Moldova” SA are ca gen 
principal de activitate fabricarea zahărului din sfecla de zahăr. 
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a pieței nu poate avea loc, chiar dacă produsele „Mazrus - Agro” SRL vor fi vândute 
exclusiv întreprinderii ÎM „Sudzucker – Moldova” SA. Atât cumpărătorii de materie 
primă (sfeclă de zahăr) nu vor fi privați de posibilitatea de a se aproviziona de la 
ceilalți furnizori, cât și concurenții întreprinderii „Mazrus - Agro” SRL vor putea în 
continuare comercializa materie primă (sfeclă de zahăr) către concurenții ÎM 
„Sudzucker – Moldova” SA. 

Astfel, reieșind din cele expuse și ținând cont de cotele de piață neînsemnate pe 
piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr ale părților implicate în ceea ce 
privește integrarea pe orizontală se constată că operațiunea notificată nu va avea 
efecte negative asupra mediului concurențial. 
 

În ceea ce privește integrarea pe verticală, întreprinderea „Mazrus - Agro” SRL 
în calitate de vânzător și ÎM „Sudzucker – Moldova” SA în calitate de cumpărător se 
intersectează pe piața cultivării și comercializării sfeclei de zahăr. 

Pentru analiza efectelor operațiunii de concentrare economică asupra concurenței 
a fost estimată ponderea achizițiilor sfeclei de zahăr de către întreprinderea ÎM 
„Sudzucker – Moldova” SA din totalul vânzărilor pe piața comercializării sfeclei de 
zahăr, considerând-o aproximativ egală cu cota întreprinderii pe piața fabricării 
zahărului din sfecla de zahăr. 

Având în vedere că, mărimea totală a pieței și cotele de piață deținute de părțile 
implicate pot fi cunoscute prin consultarea surselor de informație cum ar fi, rapoartele 
financiare și statistice, în acest mod, calcularea cotei de piață a fost efectuată prin 
intermediul Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2), 
elaborat de Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, iar ca punct de 
referință pentru calcularea cotei de piață a fost luat venitul din vânzări al agenților 
economici ce prestează același gen de activitate (C1081 – fabricarea zahărului) pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, în anul 2017 au fost prezente pe piața Republicii Moldova 2 întreprinderi 
cu genul dat de activitate. Dimensiunea totală a pieței respective a fost de […]. 
Întreprinderii ÎM „Sudzucker – Moldova” SA îi revin […] pe piața fabricării zahărului 
din sfecla de zahăr. 

Deținerea unei cote semnificative de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA pe 
piața fabricării zahărului din sfecla de zahăr, care nu va suferi modificări ca urmare a 
operațiunii analizate, nu va putea genera eventuale blocaje ale pieței nici în aval nici 
în amonte, deoarece concurenții acesteia vor putea să se aprovizioneze de la 
concurenții întreprinderii „Mazrus - Agro” SRL, iar producătorii de sfeclă de zahăr 
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vor putea în continuare efectua vânzări către concurenții ÎM „Sudzucker – Moldova” 
SA. 

Astfel, luând în considerație cele relatate, structura piețelor relevante, cotele de 
piață, precum și modul de integrare a întreprinderilor implicate în operațiunea de 
concentrare economică, se constată că prin preluarea întreprinderii „Mazrus - Agro” 
SRL, operațiunea de concentrare economică, nu ridică obstacole semnificative în 
calea concurenței efective de pe piețele relevante stabilite și nu duce la crearea sau 
consolidarea unei poziții dominante pe aceste piețe. 

În contextul celor relatate mai sus, se constată că, deși operațiunea de 
concentrare economică notificată cade sub incidența Legii concurenței, nu există 
îndoieli grave privind compatibilitatea sa cu mediul concurențial. 
 

V. Calificarea legală a operațiunii de concentrare economică 
În conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, o operaţiune de 

concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată a controlului 
rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care controlează deja 
cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe întreprinderi, fie prin 
achiziţionarea de valori mobiliare (părţi sociale) sau de active, fie prin contract ori 
prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor 
întreprinderi sau părţi ale acestora, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun care 
îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome. 

Potrivit prevederilor Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică 
care depășesc pragurile stabilite la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse 
evaluării și urmează a fi notificate Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare 
a acestora. 

Totodată, în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la 
declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în 
temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu 
art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) ori pe baza unei prezumţii în 
conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operaţiuni de 
concentrare economică ce cade sub incidenţa art. 22 alin. (1). 

Tranzacția de preluare a controlului unic asupra „Mazrus - Agro” SRL a fost 
notificată până la punerea în aplicare Consiliului Concurenței. 

Din punct de vedere a efectelor asupra concurenței, operațiunea analizată implică 
o integrare pe orizontală și verticală. 

Ca urmare a analizei efectuate, se constată că, deși operațiunea de concentrare 
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economică notificată cade sub incidența Legii concurenței, nu există îndoieli grave 
privind compatibilitatea sa cu mediul concurențial. 

Totodată pe pagina web a Consiliului Concurenței, cât și în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului unic 
asupra „Mazrus - Agro” SRL. Observaţii şi/sau puncte de vedere de la agenţii 
economici terţi, referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se 
realiza, afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă, 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, art. 45 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 unic de către ÎM „Sudzucker – Moldova” SA asupra 
„Mazrus - Agro” SRL, compatibilă cu mediul concurențial. 

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

 
 
 
 
 
 
 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                                   Viorica CĂRARE 


