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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 

Nr. DCE – 73 
Din 31.10.2019         mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012,   
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenței,  

analizând formularul complet privind notificarea concentrării economice depus 
de către ”Carmez Processing” S.R.L. și materialele acumulate în cadrul examinării 
tranzacției date, 
 

A CONSTATAT: 
 

La data de 20.08.2019, întreprinderea ”Carmez Processing” S.R.L. 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 ”Avicola Farm Meat” S.R.L.– 
formular înregistrat la Consiliul Concurenței cu numărul de intrare 2770. 

Notificarea a devenit efectivă la data de 23.09.2019, data la care au fost primite 
și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 

I. Părțile implicate: 
1. Partea care preia controlul: 
”Carmez Processing” S.R.L., întreprindere înregistrată la I.P. ”Agenția 

Servicii Publice” la data de 21.02.2009, INDO [...], cu sediul pe șos. Muncești 121, 
mun. Chișinău, Republica Moldova. Asociatul unic al întreprinderii este [...] – 100%, 
administrator este dl [...], IDNP [...]. Principalul gen de activitate al întreprinderii, 
conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2), în 
continuare CAEM, este producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din 
carne.  

Din informația prezentată în notificarea concentrării economice depusă de către 
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partea achizitoare, genurile secundare de activitate sunt: comerțul cu ridicata și cu 
amănuntul a cărnii și a produselor din carne. 

Conform informațiilor din baza de date a I.P.”Agenția Servicii Publice”, 
întreprinderea ”Carmez Processing” S.R.L. nu este fondator sau asociat în alte 
întreprinderi care desfășoară activitate economică pe teritoriul Republicii Moldova. 

Întreprinderile ce fac parte din același grup cu ”Carmez Processing” S.R.L.,  
identificate potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței. 

Întreprinderea achizitoare ”Carmez Processing” S.R.L. face parte din grupul de 
întreprinderi [...] S.R.L.  

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate  sunt: 
comerţul cu ridicata al produselor alimentare şi nealimentare și  cultura strugurilor. 
Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
fabricarea vinului și  comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al băuturilor alcoolice. 
Administrator este dna [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
cultura strugurilor, cultura plantelor agricole, comerţul cu ridicata şi cu amănuntul al 
culturilor agricole, prestarea de servicii în agricultură. Administrator  este dl [...], 
IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
serviciile de locaţiune și cultura strugurilor. Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt:  
activităţi de servicii informaţionale, privind tehnologia informaţiei, de editare şi 
realizare a producţiei soft, activităţi de inginerie şi consultanţă, activităţi de design 
specializat, repararea echipamentelor electronice şi optice, fabricarea echipamentelor 
electronice, comerţul şi intermedieri în comerţul cu produse electronice. 
Administrator este dl [...], IDNP 2[...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
activitatea particulară de detectiv şi de pază. Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
montarea, reglarea, asistenţa tehnică a sistemelor de semnalizare şi stingere a 
incendiilor, activitatea de proiectare în construcţii, alte tipuri de comerţ cu ridicata. 
Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genul principal de activitate este  
prestarea serviciilor de transport. La moment întreprinderea nu activează. 
Administrator este dl [...], IDNP [...]. 
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[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genul  principal de activitate este  
prestarea serviciilor de transport. La moment întreprinderea nu activează. 
Administrator este dna [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genurile principale de activitate sunt: 
comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, comerţul cu ridicata al produselor 
alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, fabricarea de mâncăruri, activităţi de 
alimentaţie. Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO 1003600042004, [...]. Genul principal de activitate este servicii 
de locaţiune a spaţiilor comerciale. Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

[...] S.R.L., IDNO [...], adresă juridică: [...]. Genul  principal de activitate este 
servicii de  locaţiune a spaţiilor comerciale. Administrator este dl [...], IDNP [...]. 

2. Partea asupra căreia urmează a fi preluat controlul: 
”Avicola Farm Meat”S.R.L., întreprindere înregistrată la I.P. ”Agenția Servicii 

Publice” la data de 14.03.2003, INDO [...], cu sediul pe șos. Muncești 121, mun. 
Chișinău, Republica Moldova. Asociații până la realizarea tranzacției  sunt:  ”Eco 
Home Construct” S.R.L. – [...]% și ”Carmez Processing” S.R.L., cu [...]%. Genul de 
activitate desfăşurat de către ”Avicola Farm Meat” S.R.L. este creşterea păsărilor 
pentru carne, comerţul cu ridicata al cărnii şi a produselor din carne. Administratorul 
întreprinderii este dl [...]. 

Întreprinderea ” Avicola Farm Meat” S.R.L. nu deține statut de asociat/fondator 
în alte întreprinderi din Republica Moldova. 

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

conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței și se referă la preluarea 
controlului de către ”Carmez  Processing” S.R.L asupra ”Avicola Farm Meat”S.R.L., 
prin încheierea contractului de vânzare-cumpărare a [...]% din capitalul social al 
companiei.  

Întreprinderea ”Carmez Processing” S.R.L este prezentă pe piața producerii, 
prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne, iar întreprinderea ”Avicola 
Farm Meat”S.R.L. este prezentă pe piața creșterii păsărilor și comercializării cărnii de 
pasare. 

Până la realizarea operațiunii de concentrare economică întreprinderea ”Carmez  
Processing” S.R.L deținea [...]% din capitalul social al întreprinderii ”Avicola Farm 
Meat” S.R.L. Valoarea tranzacţiei va constitui [...] lei. 

4. Scopul realizării tranzacției date indicat în formularul notificării concentrării 
economice este stabilirea unui furnizor viabil şi permanent a cărnii de pasăre, 



  4 
 

necesară pentru producerea semifabricatelor şi mezelurilor de către întreprinderea 
”Carmez Processing” S.R.L.  

Totodată, întreprinderea planifică optimizarea costurilor de intermediere şi a 
altor cheltuieli aferente achiziţionării cărnii de pasăre de pe piaţa internă a Republicii 
Moldova, dar şi a celei de import.  

 
III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 

5. Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea 
concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei 
înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ 
de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 000 
000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe 
teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 
000 000 lei în anul anterior operaţiunii. 

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform 
prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea concurenței. În Tabelul 1 este prezentată cifra 
totală de afaceri realizată în anul 2018 de către grupul întreprinderii ”Carmez 
Processing” S.R.L. 

 
 
 
 
 

Tabelul 1 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2018 de grupul întreprinderii  

”Carmez Processing” S.R.L. 
Nr. 
d/o Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri 

1 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

2 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

3 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

4 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

5 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

6 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 
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  incl. cu companiile din grup [...] 

7 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

8 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

9 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 
  incl. cu companiile din grup [...] 

10 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 
  incl. cu companiile din grup [...] 

11 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

12 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 

  incl. cu companiile din grup [...] 

13 [...] S.R.L. (venituri din vinzari) [...] 
  incl. cu companiile din grup [...] 
  Total cifra de afaceri [...] 

Sursa: Formularul complet de notificare nr. [...] din [...] depus de către ”Carmez Processing” S.R.L., 

           Scrisoarea nr. [...] din [...], CAEM pentru anul 2018 
 

În Tabelul 2 este prezentată cifra totală de afaceri pentru anul 2018 de grupul de 
întreprinderi ”Avicola Farm Meat” S.R.L., asupra cărora urmează să fie preluat 
controlul. 

 
 
 

Tabelul 2 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2018 de grupul întreprinderii  

 ”Avicola Farm Meat” S.R.L. 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri, lei 
1. ”Eco Home Construct” S.R.L. [...] 
3. ”Avicola Farm Meat” S.R.L. [...] 
Cifra totală de afaceri a părții asupra căreia se preia controlul [...] 

Sursa: Formularul complet de notificare nr. [...] din [...]depus de către ”Carmez Processing” S.R.L., 
            Scrisoarea nr. [...] din [...],  CAEM pentru anul 2018 

Din informațiile prezentate în Tabelul 1 și 2 se constată că cifra totală de afaceri 
realizată cumulativ de grupul de întreprinderii implicate în tranzacție este de   [...] lei. 

Reieșind din informația sus menționată, se concluzionează că operațiunea 
notificată întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) din 
Legea concurenței. 
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IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 

relevantă 
6. 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. 

7. 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. 

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii de concentrare 
economică analizate, a fost luat în considerare genul de activitate principal desfășurat 
de către întreprinderile implicate în tranzacție. Companiile activează pe diferite piețe, 
dar sunt integrate pe verticală. Genul principal de activitate a întreprinderii achizitoare 
”Carmez Processing” S.R.L. este producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a 
produselor din carne.  

Genul principal de activitate a întreprinderii achiziționate ”Avicola Farm Meat” 
S.R.L. este creșterea și comercializarea păsărilor. 

Astfel, din cele expuse se conchide că piața relevantă a produsului, în sensul 
examinării cazului dat este : 

 
- piața producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne; 
- piața creșterii păsărilor și comercializării cărnii de găină. 
 
8. Piaţa relevantă geografică 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 și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate 
prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil. 

Întreprinderea ”Carmez Processing” S.R.L. își desfășoară activitatea de 
producere în mun. Chișinău, dar își realizează producția prin rețele de distribuție 
aflate pe întreg teritoriul  Republicii Moldova, piața relevantă geografică este 
considerată teritoriul Republicii Moldova. 

”Avicola Farm Meat” SRL de facto se află în raionul Orhei, dar reieșind din 
faptul că carnea de pasare este achiziționată de ”Carmez Processing” S.R.L., piața 
relevantă geografică este teritoriul Republicii Moldova. 

9. Din cele expuse, în sensul investigării cazului dat se definesc următoarele 
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piețe relevante: 
- piața producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne pe 

întreg teritoriul Republicii Moldova; 
- piața creșterii păsărilor și comercializării cărnii de găină pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. 
V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
10. Operațiunea de concentrare economică este analizată din perspectiva pieței 

producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne și piața creșterii 
păsărilor și comercializării cărnii de găină pe teritoriul Republicii Moldova. 

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. 

În cadrul analizei operațiunii de concentrare economică notificată a fost 
constatat faptul că, părțile implicate activează pe piețe relevante diferite, care se află 
în relații pe verticală. 

11. Din informațiile prezentate în notificare, în Republica Moldova activează 
peste 30 de întreprinderi în calitate de producători a cărnii de găină.  

Întreprinderea ”Avicola Farm Meat” S.R.L. deține aproximativ o cotă de [...]%, 
din volumul total a producerii cărnii de găină pe piața internă.  

În formularul de notificare este calculată cota cu aproximație a produsului local 
a pieței cărnii de găină care constituie [...]% și este indicat faptul că, producătorii 
moldoveni pot satisface pe deplin cererea consumatorilor de pe piața internă.  

Totodată, de menționat că piața importului cărnii de găină este foarte 
dezvoltată, având la bază două argumente: costul scăzut a cărnii pe piețele externe și 
taxele vamale reduse. În prezent, cel mai mare volum de carne este importat pe piața 
Republicii Moldova din Polonia, România, Ucraina, Germania și Ungaria.  

12. Piața producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne 
este la fel una concurențial deschisă pe care activează in jur de 40 de întreprinderi. 
Întreprinderea  ”Carmez Processing” S.R.L. are aproximativ [...]%, din volumul total a 
pieții relevante determinate. 

Având în vedere cele expuse, se conchide că operațiunea nu ridică obstacole în 
calea concurenței efective, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante pe piețele relevante analizate. 

13. 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, 



  8 
 

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 asupra ”Avicola Farm Meat” S.R.L. de 
către ”Carmez Processing” S.R.L. a fost notificată până la punerea în aplicare 
Consiliului Concurenței. 

Din cele expuse, în urma analizei tranzacției date se constată că realizarea 
operațiunii de concentrare economică nu va duce la modificarea structurii piețelor 
producerii, prelucrării și conservării cărnii și a produselor din carne și  piața creșterii 
și comercializării păsărilor. 

VI. Concluzii 
14. Întreprinderea ”Carmez Processing” S.R.L., având principalul gen de 

activitate producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne, 
preluând controlul asupra ”Avicola Farm Meat”S.R.L. obţine un furnizor de carne de 
pasăre care urmează să asigure, în mare parte, cantitatea  de carne pentru procesul  de 
producere și totodată, urmează a fi excluse cheltuielile de intermediere la 
achiziţionarea cărnii, fapt care va facilita micşorarea costului de producere și 
micşorarea preţurilor de vânzare a cărnii, semifabricatelor şi a mezelurilor pe piaţa 
internă. 

15. În urma evaluării efectului operațiunii de concentrare economică notificată 
asupra piețelor relevante s-a constatat că, realizarea acesteia nu ridică obstacole în 
calea concurenței efective, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante pe piețele relevante analizate. 

Totodată, pe pagina web a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului asupra 
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întreprinderii ”Avicola Farm Meat” S.R.L. 
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 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 ”Carmez Processing” S.R.L. asupra ”Avicola Farm 
Meat” 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 


