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DECIZIE 
mun. Chișinău 

 

din 13.05.2021        Nr. DCE-36/20-14 
 

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 funcție a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenței, 

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 36 din 23.12.2020 și materialele acumulate în 
cadrul investigației, 

 
A CONSTATAT: 

 
În procesul de examinare a notei parvenite de la Oficiul Teritorial Nord       

nr. 05/70 din 17.09.2020, au fost identificate semnele încălcării prevederilor art. 20 
alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în 
continuare – Legea concurenței) prin concentrarea economică dintre întreprinderile    
”Povladar” SRL și ”Auto-Internațional” SRL în urma preluării controlului asupra 
unor active a întreprinderii ”Auto-Internațional” SRL. 

Operațiunea de concentrare economică a avut loc prin preluarea activelor care 
anterior au fost deținute de către întreprinderea ”Auto-Internațional” SRL, în care a 
fost desfășurată activitatea de comercializare a materialelor de construcție. 
Activele preluate sunt situate în municipiul Bălți pe străzile: I. Franco 38, I. Franco 
38/A, I. Franco 19 și pe strada Locomotivelor 29. 

Contractele de vânzare-cumpărare între părți au fost încheiate la data de 
03.08.20 și 04.08.20, iar ulterior întreprinderea ”Povladar” SRL în activele preluate 
a început să desfășoare aceiași activitate ca și ”Auto-Internațional” SRL. 

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a controlului asupra activelor 
”Auto-Internațional” SRL, până la punerea în aplicare nu a fost notificată la 
Consiliul Concurenței, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 36 din 
23.12.2020, s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării 
prevederilor art. 20 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei prin 
concentrarea economică dintre întreprinderile ”Povladar” SRL și ”Auto-
Internațional” SRL. 

 

P L E N U L 
CONSILIULUI    CONCURENŢEI 
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I. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică 
Partea care a preluat controlul: 
”Povladar” SRL, INDO 1008602005457, întreprindere cu sediul: Republica 

Moldova, mun. Bălți, str. Sofia, 31. Fondatorul și administratorul întreprinderii 
este dl Berezov Vladislav, […]. Principalul gen de activitate conform CAEM este 
comerţul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor 
pentru vopsit, în magazine specializate. Activitatea de facto a întreprinderii este 
comercializarea materialelor de construcție în magazine specializate.  

Partea asupra căreia a fost preluat controlul: 
Activele întreprinderii ”Auto-Internațional” SRL, INDO 1012602002961, 

întreprindere cu sediul: Republica Moldova, mun. Bălți, str. I. Franco, 38. 
Fondatorul și administratorul întreprinderii este dl Pijuc Iurie, IDNP […]. 
Principalul gen de activitate conform CAEM al întreprinderii este comerţul cu 
amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit 
în magazine specializate. Activitatea de facto a întreprinderii este comercializarea 
materialelor de construcție și a cărbunelui în magazine specializate.  

II. Acte și fapte constate 
Concentrarea economică dintre întreprinderile ”Povladar” SRL și ”Auto-

Internațional” SRL a avut loc în urma preluării controlului asupra unor active a 
întreprinderii ”Auto-Internațional” SRL situate în mun. Bălți pe str. I. Franco 38, I. 
Franco 38/A, I. Franco 19 și pe str. Locomotivelor 29, în care a fost desfășurată 
activitatea de comercializare a materialelor de construcție.  

Contractele de vânzare-cumpărare între părți au fost încheiate la data de 
03.08.20 și 04.08.20 și, ulterior, întreprinderea ”Povladar” SRL în activele preluate 
a început să desfășoare aceiași activitate ca și ”Auto-International” SRL. 

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a controlului asupra activelor 
”Auto-Internațional” SRL, până la punerea în aplicare nu a fost notificată la 
Consiliul Concurenței, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 36 din 
23.12.2020, s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării 
prevederilor art. 20 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, prin 
concentrarea economică dintre întreprinderile ”Povladar” SRL și ”Auto-
Internațional” SRL. 

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 prezumții în 
conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisă punerea în aplicare a unei operațiuni 
de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1). 
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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. 

Cifra totală de afaceri realizată de către părțile implicate în operațiunea de 
concentrare economică pentru anul 2019 (anul anterior realizării operațiunii) este 
reflectată în tabelul de mai jos. 

Tabelul 1 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2019 de către părțile implicate în operațiune 

Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri, lei 
Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul  

”Povladar” SRL […] 
Cifra totală de afaceri a părții asupra căreia se preia controlul  
Cifra de afaceri generată de activele preluate de la ”Auto-Internațional” SRL […] 
Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică 

[…] 

Sursa: Informația prezentată prin scrisoarea nr. 159 din 20.01.2021 
 

Operațiunea de concentrare economică îndeplinește cumulativ condițiile de 
prag prevăzute la art. 22 alin.(1) din Legea concurenței, întrucât cifra de afaceri 
totală realizată de agenții economici implicați în tranzacție în anul 2019, este de 
[…]lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate, care au realizat pe teritoriul 
Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 
000000 lei în anul anterior operațiunii. Aceste întreprinderi sunt ”Povladar” SRL și 
”Auto-Internațional” SRL, care au realizat o cifră de afaceri de […]lei și, respectiv, 
[…]lei (cifră generată de activele preluate), pe teritoriul Republicii Moldova. 

Întrucât concentrarea economică evaluată îndeplinește condițiile referitoare la 
pragurile cifrei de afaceri prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, se 
confirmă faptul că, operațiunea trebuia să fie notificată la Consiliul Concurenței, 
înainte de punerea acesteia în aplicare. Operațiunea de concentrare economică a 
fost pusă în aplicare prin încheierea contractelor de vânzare-cumpărare al activelor 
întreprinderii ”Auto-Internațional” SRL. 

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării 
economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. Astfel, întreprinderea ”Povladar” SRL avea obligația de a notifica 
operațiunea de concentrare economică, Consiliului Concurenței, până la punerea în 
aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial. 
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După examinarea cazului din oficiu și a materialelor aferente dosarului de 
investigație a cazului de concentrare economică dintre ”Povladar” SRL și ”Auto-
Internațional” SRL a fost elaborat raportul de investigație care ulterior în 
conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, la data de 08.02.2021 a fost remis 
pentru informare și prezentare a obiecțiilor către întreprinderea ”Povladar” SRL. 

Prin scrisoarea nr. 1283 din 17.03.2021, întreprinderea ”Povladar” SRL și-a 
manifestat acordul cu cele constatate în cadrul investigației și, totodată, a solicitat 
Plenului Consiliului Concurenței să țină cont în decizie de art. 74 din Legea 
concurenței, în special, de faptul că în luna martie 2020 s-a creat o situație 
economică foarte dificilă în legătura cu criza generată de pandemia Covid-19. 

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

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 reprezintă piaţa produselor considerate de 
consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a 
caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 

În baza informațiilor prezentate în scrisoarea nr. 4387 din 23.11.2020 de către 
întreprinderea ”Auto-Internațional” SRL, până la realizarea operațiunii analizate 
întreprinderea a obținut venit din vânzări în baza comercializării categoriilor de 
produse/mărfuri, după cum urmează. 

Tabelul 2 
Structura cifrei de afaceri realizate în anul 2018-2019 de către ”Auto-Internațional” SRL 

Nr. 
Categorie 

Produse/mărfuri/servicii 
Valoarea venit din vânzări (lei) venit din vânzări (%) 

2018 2019 2018 2019 
1. Comercializarea cărbunelui […] […] […] […] 
2 Comercializarea lemnului neșlefuit […] […] […] […] 
3 Comercializarea ardeziei […] […] […] […] 
4 Comercializarea cimentului […] […] […] […] 
5 Metal […] […] […] […] 
6 Altele (materiale de construcție) […] […] […] […] 

TOTAL […] […] […] […] 
Sursa: Scrisoarea nr. 4387 din 23.11.2020 prezentată de către ”Auto-Internațional” SRL. 
 

Din informațiile cuprinse în Tabelul 2 se constată faptul că, întreprinderea 
”Auto-Internațional” SRL a înregistrat în anul 2018 venit din vânzări în mărime de 
[…]lei, iar în anul 2019 - […]lei. 

În baza datelor prezentate la solicitare s-a constatat ca întreprinderea ”Auto-
Internațional” SRL, în anii 2018-2019, a activat pe piața comercializării 
materialelor de construcție care a generat cca […]% din venitul din vânzări și pe 
piața comercializării cărbunelui care a generat cca […]% din venitul din vânzări.  
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În anii 2018-2019 întreprinderea ”Povladar” SRL a înregistrat venit din 
vânzări în mărime de […]lei și, respectiv, […]lei. Activitatea operațională a 
entității include predominant comercializarea materialelor de construcție care are 
ponderea de cca […]%, pentru anii 2018-2019, din venitul din vânzări a 
întreprinderii.  

Potrivit scrisorii nr. 4390 din 23.11.2020 prezentată de întreprinderea 
”Povladar” SRL, structura mărfurilor comercializate de întreprindere, în perioada 
anilor 2018-2019 se redă conform Tabelului 3. 

Tabelul 3 
Structura cifrei de afaceri  realizate în anul 2018-2019 de către ”Povladar” SRL 

Nr. Denumirea mărfii 
Venitul din vânzări generat (lei) Ponderea % 

2018 2019 2018 2019 
1. Materiale de construcții […] […] […] […] 
2. Servicii […] […] […] […] 
 Total […] […] 100 100 

Sursa: Scrisoarea nr. 4390 din 23.11.2020 prezentată de către ”Povladar” SRL 
 

Pe parcursul investigației întreprinderea ”Auto-Internațional” SRL informează 
Consiliul Concurenței că după preluarea activelor de către întreprinderea 
”Povladar” SRL situate în mun. Bălți, str. I. Franco 38, I. Franco 38/A, I. Franco 
19 și pe strada Locomotivelor 29, întreprinderea ”Auto-Internațional” SRL își va 
continua activitatea, având ca activitate de bază în continuare comercializarea 
materialelor de construcție și a cărbunelui. 

Având în vedere activitățile desfășurate de către părțile implicate în tranzacție 
în anii 2018-2019, rezultă că există suprapuneri orizontale în ceea ce privește 
activitatea de comercializare a materialelor de construcție.  

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea concurenței, dimensiunile pieței relevante, 
inclusiv piața relevantă a produsului se determină în funcție de natura problemei 
concurențiale. 

Astfel, în sensul examinării prezentei operațiuni de concentrare economică 
piața care implică o integrare pe orizontală între activitățile desfășurate de părțile 
implicate în tranzacție, va fi definită ca piață relevantă a produsului: 

- Piața comercializării materialelor de construcție. 
 

Piața relevantă geografică 
Piaţa geografică relevantă este definită conform art. 4 din Legea concurenței 

ca fiind zonă în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau cererea de pe piaţa 
relevantă a produsului, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene 
şi care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiţii de 
concurenţă ce diferă în mod apreciabil.  

La nivelul comercializării materialelor de construcție ”Povladar” SRL, până la 
data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, își desfășura activitatea prin 
intermediul următoarelor unități comerciale prezentate în Tabelul 4. 
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Tabelul 4 
Subdiviziunile prin intermediul cărora ”Povladar” SRL își realiza activitatea până la 

realizarea operațiunii de concentrare economică 
Nr. Tipul obiectului subordonat Adresa Suprafața comercială (m.p) 
1. Magazin (depozit) str. Sfântul Nicolae 36/A, mun. Bălți […] m2, […] m2 
2. Magazin (depozit) str. Bulgară, mun. Bălți […] m2 
3. Magazin (depozit) Str. Sofiei 31, mun. Bălți […] m2, 
4 Magazin (depozit) Str. Traian 11, mun. .Bălți […] m2, 
5 Magazin (depozit) Str. Elizaveta, mun. Bălți, s. Elizaveta […] m2 

Sursa: Informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal de Stat 
 

Până la data încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, ”Auto-
Internațional” SRL își desfășura activitatea de comercializare a materialelor de 
construcție prin intermediul unităților comerciale prezentate în Tabelul 5. 

Tabelul 5 
Subdiviziunile prin intermediul cărora ”Auto-Internațional” SRL își realiza 

activitatea până la operațiunii de concentrare economică 
Nr. Tipul obiectului subordonat Adresa Suprafața comercială (m.p.) 
2. Magazin (depozit) str.Franco38/A, mun. Bălți […] m2 
3. Magazin (depozit) str.Franco38, mun. Bălți […]m2 
4. Depozit comercial str. Locomotivelor, mun. .Bălți […] m2 
5. Magazin (depozit) str. Independenței, or. Edineț […] m2 

Sursa: Informația din baza de date a Inspectoratului Fiscal de Stat 
 

Așadar, din informația prezentată mai sus rezultă că zonele în care activează 
părțile implicate prezintă o piață geografică distinctă din punct de vedere al cererii 
și ofertei. Pe piața comercializării materialelor de construcție, atât ”Auto-
Internațional” SRL, cât și ”Povladar” SRL nu dețin o poziționare națională ci mai 
degrabă una regională/locală. Suprafața comercială a magazinelor prin intermediul 
cărora întreprinderile își realizează activitatea în proporție de cca […]% în cazul 
”Auto-Internațional” SRL și de […]% în cazul ”Povladar” SRL este deținută în 
mun. Bălți. 

Prin urmare, eventualele constrângeri concurențiale rezultate din realizarea 
operațiunii analizate pot apărea la nivel local. 

În acest sens, piaţa relevantă geografică pentru piața comercializării 
materialelor de construcție este teritoriul mun. Bălți. 

Având în vedere cele relatate anterior, se concluzionează că piața relevantă, 
în sensul examinării investigației date este:  

- Piața comercializării materialelor de construcție pe întreg teritoriul  
mun. Bălți.  
 

IV. Analiza efectelor operaţiunii asupra mediului concurenţial 
Cotele de piață și nivelul de concentrare al pieței oferă primii indici asupra 

structurii pieței și a importanței concurențiale, atât a părților la concentrare, cât și a 
concurenților acestora. 
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În cadrul investigației operațiunii de concentrare economică a fost constatat 
faptul că, realizarea operațiunii de concentrare economică nenotificată a rezultat o 
suprapunere orizontală pe piața comercializării materialelor de construcții pe întreg 
teritoriul mun. Bălți. 

Ca concurenți pe piața comercializării materialelor de construcție pe întreg 
teritoriul mun. Bălți activează următoarele întreprinderi: ”Lesobaza” SA, 
”Sistembloc Construct” SRL, ÎCS. ”Megastroi” SRL, ”Verix-Grup” SRL, 
”Salonica” SRL, ÎM ”Berezov Vasile” și piața ”Твой Дом”, în care sunt prezenți 
peste 20 agenți economici mici. 

Reieșind din informațiile aferente dosarului având ca bază venitul obținut din 
comercializarea materialelor de construcție au fost calculate estimativ cotele de 
piață realizate de către ”Auto-Internațional” SRL și ”Povladar” SRL și a 
concurențelor acestora, ce sunt prezenți în mun. Bălți, pe piața relevantă 
determinată. Informația se prezintă în Tabelul 6. 

Tabelul 6 
Cotele de piață pentru anii 2018-2019 a agenților economici ce activează în mun. Bălți  

Nr. Denumirea întreprinderii 
Cota de piață % 

Anul 2018 Anul 2019 
1. ”Auto-Internațional” S.R.L. […] […] 
3 ”Povladar” SRL […] […] 
4 ”Sistembloc Construct” SRL […] […] 
5 ”Lesobaza” SA […] […] 
6 ”Megastroi” SRL […] […] 
7 ”Verix-Grup” SRL […] […] 
8 ”Salonica” SRL […] […] 
9 ÎM „Berezov Vasile” […] […] 

Total 100 100 
Sursa:Materialele aferente dosarului de examinare a cazului de nenotificare a concentrării economice, CAEM 
 

Prin urmare, pe piața comercializării materialelor de construcție pe întreg 
teritoriul mun. Bălți întreprinderile ”Auto-International” SRL și ”Povladar” SRL în 
anul anterior realizării operațiunii au deținut estimativ […]% și, respectiv, […]% 
din piață. După realizarea operațiunii de concentrare economică cota de piață a 
părții achizitoare este aproximativ de […]%. 

O integrare pe orizontală rezultată de realizarea concentrării economice ce 
afectează mediul concurențial s-a produs pe piața comercializării materialelor de 
construcție pe întreg teritoriul mun. Bălți. În anul anterior realizării operațiunii 
nenotificate, pe piața comercializării materialelor de construcție pe întreg teritoriul 
mun. Bălți, în baza valorii, se atestă un nivel mediu de concentrare al pieței, IHH – 
2147. După realizarea operațiunii se menține un nivel mediu de concentrare al 
pieței, IHH – 2343, delta fiind de 196 puncte. 

Totodată, analizând informația prezentată în Tabelul 6 se constată că, cotele 
cumulate ale întreprinderilor implicate în realizarea operațiunii nenotificate 
constituie aproximativ […]% în anul 2019.  
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Din cele expuse rezultă că, operațiunea de concentrare economică nenotificată 
nu va avea ca efect distorsionarea mediului concurențial normal, în special, prin 
crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piețele relevante analizate. 

V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii 
concurenței 

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. 

Prin urmare, prin preluarea controlului asupra activelor ”Auto-   
Internațional” SRL s-a realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul 
art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței. 

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. 

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 ”Auto-Internațional” SRL s-a 
realizat la data de 03.08.20 și 04.08.20, însă notificarea acesteia la Consiliul 
Concurenței nu a parvenit. 

Prin preluarea activelor ”Auto-Internațional” SRL, a fost pusă în aplicare 
operațiunea de concentrare economică, în sensul art. 22 alin. (2) din Legea 
concurenței. În baza art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării 
economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. 

Prin urmare, se concluzionează faptul că întreprinderea ”Povladar” SRL a 
realizat o operațiune de concentrare economică prin preluarea activelor de la 
”Auto-Internațional” SRL și avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare 
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economică Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, în 
vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial. 

Potrivit art. 22 alin (4) din Legea concurenței, notificările se depun conform 
formularului de notificare, parte componentă a Regulamentului privind 
concentrările economice, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 17 din 30.08.2013. 

VI. Concluzii şi propuneri în urma finalizării investigaţiei 
La data de 03.08.20 și 04.08.20 au fost înregistrate contractele de vânzare - 

cumpărare a activelor ce aparțineau întreprinderii ”Auto-Internațional” SRL. 
Această operațiune constituie o concentrare economică în temeiul art. 20 alin. (2) 
lit. b) din Legea concurenței. 

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 36 din 23.12.2020, s-a 
dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. 
(1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, prin concentrarea economică dintre 
întreprinderile ”Povladar ” SRL și ”Auto-Internațional” SRL. 

Operațiunea de concentrare economică nenotificată a fost supusă evaluării în 
vederea stabilirii compatibilității cu mediul concurențial prin prisma pieței 
relevante identificate. 

Ca urmare a analizei s-a constat faptul că, operațiunea nenotificată nu ridică 
obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața relevantă stabilită sau 
pe o parte semnificativă a acesteia și nu duce la crearea sau consolidarea unei 
poziții dominante. 

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, prin scrisoarea nr. DCE-
06/63-134 din 08.02.2021, Consiliul Concurenței a remis întreprinderii   
”Povladar” SRL raportul de investigație pentru informare și prezentare a 
obiecțiilor. 

Prin scrisoarea nr. 1283 din 17.03.2021 întreprinderea ”Povladar” SRL și-a 
manifestat acordul asupra celor expuse în raportul de investigație și, totodată, au 
solicitat aplicarea art. 74 din Legea concurenței, solicitând reducerea amenzii ce 
urmează a fi aplicată pentru încălcarea normelor materiale ale legislației 
concurențiale, dat fiind faptul că amenda va pune în pericol viabilitatea economică 
a întreprinderii și va conduce la devalorizarea completă a activelor acesteia.  

Ca probă a solicitării aplicării art. 74 din legea menționată a servit analiza 
efectuată în cadrul investigației date în urma căreia se conchide ca activele preluate 
în anul 2019 au generat […]lei, iar în anul 2020 estimativ au generat circa […] mil. 
lei, fapt care denotă că în contextul crizei economice creată de pandemia Covid 19, 
activele preluate de la ”Auto-Internațional” SRL au generat cu aproximativ […] 
mil. lei mai puțin decât anul precedent. 
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În acest context, se constată reducerea capacității de plată și a viabilității 
întreprinderii, în cazul stabilirii amenzii la limita de sus, în conformitate cu 
prevederile art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței. 

Nenotificarea unei operațiuni de concentrare economică, definită la art. 22 
alin. (1), înainte de punerea în aplicare a acesteia, cu excepția cazurilor în care sunt 
autorizate în mod expres în acest sens, în conformitate cu art. 20 alin. (5) sau 
printr-o decizie adoptată în temeiul art. 20 alin. (6), reprezintă o încălcare a 
normelor materiale a legislației concurențiale, potrivit art. 71 lit. d) din Legea 
concurenței. 

Nivelul de baza al amenzii pentru încălcarea acestora se determină în funcție 
de gravitatea și durata faptei, conform prevederilor art. 72 din Legea concurenței. 
Nivelul de bază se obține prin înmulțirea procentului determinat în funcție de 
gradul de gravitate cu factorul aferent duratei încălcării. 

În conformitate cu art. 73 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii 
pentru încălcarea normelor materiale poate fi majorat sau redus pentru fiecare 
circumstanță agravantă sau atenuantă. 

În urma investigației cazului dat, ca circumstanță atenuantă, în sensul Legii 
concurenței poate fi considerată colaborarea efectivă a întreprinderilor cu Consiliul 
Concurenței, în conformitate cu art. 73 alin. (3) lit. c). 

La evaluarea gravităţii încălcării normelor materiale ale legislaţiei 
concurenţiale se iau în considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în 
cifra totală de afaceri a vânzărilor de produse realizate de întreprindere pe piaţa 
geografică relevantă de pe teritoriul Republicii Moldova, care au legătură directă 
sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de 
piaţă cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piaţă 
(atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operaţiune de concentrare 
economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. 

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia cifra 
totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.  

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică pentru anul 2020 calculată, în conformitate cu prevederile art. 24 din 
Legea concurenței, și care urmează să fie supusă amenzii este de […]lei. 

Reieșind din cele expuse, în procesul de calculare a amenzii pentru 
întreprinderea ”Povladar” SRL, ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării 
a fost aplicat […]% din cifra totală de afaceri a întreprinderii pentru anul anterior 
sancționării, care s-a format din nivelul de bază al amenzii pentru gravitate mică 
înmulțit cu coeficientul pentru fapta de durată scurtă, în care se încadrează 
încălcarea dată. 

Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenței, sumele ce reprezintă amenzi 
sau alte sancțiuni aplicate de Consiliul Concurenței se fac venit la bugetul de stat:  
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• Beneficiar: MF – Trezoreria de Stat 
• Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000 
• Codul fiscal: 1006601000037  
• Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
• Destinația plății: (cod) /143117/ 
În conformitate cu art. 43 alin. (2) din Codul de executare nr. 443-XV din 

24.12.2004, în cazul în care sumele se încasează în beneficiul statului, calitatea de 
creditor este exercitată de către Ministerul Finanțelor. 

În contextul celor expuse anterior, în conformitate cu art. 20, art. 22, art. 24, 
art. 25, art. 41, art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului 
Concurenței 

DECIDE: 
1. A constata încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 22 alin (1) din 

Legea concurenței comisă de către întreprinderea ”Povladar” SRL. 
2. A declara operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul 

concurențial deoarece aceasta nu ridică obstacole în calea concurenței 
efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia. 

3. A aplica întreprinderii ”Povladar” SRL, ținând cont de gravitatea faptei și 
de durata încălcării, o amendă egală cu […]% din cifra totală de afaceri, 
ceea ce reprezintă 86 262,08 lei (optzeci și șase mii două sute șaizeci și 
doi lei, 8 bani). 

4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: 
Ministerul Finanțelor, Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000, 
Codul fiscal: 006601000037, Destinația plății: (cod) /143117/), timp de 
60 de zile lucrătoare de la data comunicării prezentei Decizii 
întreprinderii ”Povladar” SRL, cu mențiunea: ”amendă aplicată de către 
Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței”. 

5. ”Povladar” SRL va informa Consiliul Concurenței despre executarea 
punctului 4 al prezentei Decizii, cu anexarea documentelor confirmative. 

6. Decizia dată poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de 
la primirea acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat 
în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3). 

7. Decizia intră în vigoare la data adoptării. 
 

Marcel RĂDUCAN 
Președinte 


