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P L E N U L 

CONSILIULUI    CONCURENŢEI 

 

Republica Moldova, MD- 2001, Сhişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 73/1 

tel: + 373 (22)  274 565, 273 443; fax: + 373 (22)  270 606; E-mail: office@competition.md; www.competition.md 

 

 

DECIZIE 

mun. Chișinău 

 

din 29.10.2020                                                                            Nr. DCE 09/20 - 50 

 

 

Plenul Consiliului Concurenței,  

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

Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a 

membrilor Plenului Consiliului Concurenței, analizând raportul de investigație 

asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 

17.03.2020 și materialele acumulate în cadrul investigației, 

 

A CONSTATAT: 

 

În urma parvenirii notei informative nr.[…] din 20.11.2019 de la Oficiul 

Teritorial Nord cu referire la tranzacția dintre „ENNSGERN” SRL și „LIDOLUX” 

SRL, pentru a identifica dacă cad sub incidența prevederilor art. 20 alin. (2) lit. b) 

și art. 22 alin. (1) din Legea Concurenței nr.183 din 11.07.2012 (în continuare 

Legea Concurenței), au fost expediate solicitări la Agenția Servicii Publice cu 

referire la istoricul întreprinderilor susmenționate. 

Din informația prezentată de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova 

a fost identificat faptul că, întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare 

economică până la data tranzacției nu au fost parte a aceluiași grup de 

întreprinderi, activând ca întreprinderi independente. Anterior operațiunii de 

concentrare economică, „LIDOLUX” SRL a fost controlată de dna Buzichevici 

Tamara, care deținea […] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii, dar 

după tranzacția din 19.06.2019, întreprinderea „ENNSGERN” SRL, a intrat în 

posesia a […] % din capitalul social al întreprinderii  „LIDOLUX” SRL. 

Operațiunea de concentrare economică nu a fost notificată la Consiliul 

Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia. 

mailto:office@competition.md
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Acționând în temeiul art. 41, art. 46 și art. 55 din Legea Concurenței și întru 

verificarea respectării art. 20 alin.(1) din Legea concurenței, prin Dispoziția 

Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 17.03.2019, s-a dispus inițierea 

investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 

alin. (1) din Legea concurenței de către ”ENNSGERN” SRL. 

I. Părțile implicate 

Partea achizitoare: 

Întreprinderea „ENNSGERN” SRL, IDNO […], întreprindere înregistrată la 

ÎS „Camera Înregistrării de Stat”
1
 la data de 15.07.2005, cu sediul în Republica 

Moldova, mun. Bălți. Fondator și administrator al întreprinderii - dl Ghilețchi 

Eugeniu, IDNP […]. Capitalul social al întreprinderii - de […] lei. Principalele 

genuri de activitate ale întreprinderii, conform CAEM sunt: fabricarea articolelor 

de îmbrăcăminte, comerțul cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei, comerțul 

cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și tricotat, 

alte activități de servicii prestate întreprinderilor neincluse în alte categorii, 

comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte. 

 

Grupul de întreprinderi a părții achizitoare: 

Întreprinderea „BLANCPEL-STIL” SRL, IDNO […], întreprindere 

înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 11.05.2007, cu sediul în 

Republica Moldova, mun. Bălți. Fondator și administrator al întreprinderii - dl 

Ghilețchi Eugeniu. Capitalul social al întreprinderii este de […] lei. Principalele 

genuri de activitate ale întreprinderii, conform CAEM sunt: transporturi rutiere 

de mărfuri, comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte, fabricarea de 

articole confecționate din textile, cu excepția îmbrăcămintei, comerțul cu 

ridicata al textilelor, comerțul cu amănuntul al textilelor. 

 

Partea achiziționată: 

Întreprinderea ”LIDOLUX” SRL, IDNO […], întreprindere înregistrată la ÎS 

„Camera Înregistrării de Stat” la data de 07.11.2003, cu sediul în Republica 

Moldova, mun. Bălți.  

Fondatorul întreprinderii, până la realizarea tranzacției din 19.06.2019, a fost 

dna Buzichevici Tamara, iar după realizarea tranzacției fondator a devenit 

întreprinderea „ENNSGERN” SRL, cu cota de […] % din capitalul social al 

întreprinderii. Administrator al întreprinderii - dna Melnic Svetlana,  

IDNP […]. Capitalul social al întreprinderii este de […] lei. 

                                                           
1
 În prezent Agenția Servicii Publice 
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Activitățile principale ale întreprinderii, conform CAEM sunt: comerțul cu 

amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi, comerțul cu amănuntul al 

produselor din tutun, alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate, 

fabricarea altor produse alimentare, hoteluri, restaurante, închirierea bunurilor 

imobiliare proprii, comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte, alte tipuri 

de comerț cu ridicata, comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie al vopselelor 

și sticlei, comerțul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum, 

fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp), comerțul cu 

ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei, comerțul cu amănuntul al îmbrăcămintei 

în magazine specializate. 

 

II. Acte și fapte constatate 

La data de 19.06.2019, ÎS ”Agenția Servicii Publice” a înregistrat 

operațiunea de achiziționare a cotei de […] % din capitalul social al întreprinderii 

”LIDOLUX” SRL de către întreprinderea „ENNSGERN” SRL. În rezultatul 

operațiunii, întreprinderea ”ENNSGERN” SRL a preluat controlul asupra 

întreprinderii ”LIDOLUX” SRL. 

Contractul de vânzare – cumpărare a părții sociale al întreprinderii 

”LIDOLUX” SRL, din data de 14.06.2019, a fost semnat de dna Buzichevici 

Tamara și dl Buzichevichi Cazimir, în calitate de vânzători și dl Ghilețchi Eugeniu 

în calitate de cumpărător. 

În rezultatul contractului susmenționat, ”ENNSGERN” SRL a achiziționat 

[..] % cote - părți din capitalul social al întreprinderii ”LIDOLUX” SRL, la prețul 

de […] MDL. Tranzacția de preluare a controlului de către întreprinderea 

”ENNSGERN” SRL asupra întreprinderii ”LIDOLUX” SRL a avut loc la data de 

19.06.2019, însă notificarea acesteia la Consiliul Concurenței până la punerea în 

aplicare nu a avut loc, conform prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) al 

Legii concurenței. 

În conformitate cu art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, până la declararea 

operațiunii de concentrare economică 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) din 

legea menționată. 

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a […] % cote - părți din capitalul 

social al întreprinderii ”LIDOLUX” SRL de către întreprinderea ”ENNSGERN” 

SRL nu a fost notificată autorității de concurență, prin Dispoziția Plenului 

Consiliului Concurenței nr. 09 din 17.03.2020, s-a dispus inițierea investigației 
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referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din 

Legea concurenței, prin concentrarea economică dintre întreprinderile 

”ENNSGERN” SRL și ”LIDOLUX” SRL.  

Conform prevederilor art. 22 alin. (1) al Legii concurenței, operaţiunile de 

concentrare economică 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 în anul 2018 (anul anterior realizării 

tranzacției), de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare 

economică este prezentată în tabelul 1.       

Tabelul 1 

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2018,  

de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică identificată 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri realizată în anul 

2018 (MDL) 

1 ”ENNSGERN” SRL   […] 

2 ”BLANCPEL-STIL” SRL       […] 

3 ”LIDOLUX” SRL       […] 

Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare 

economică 

     […] 

Sursa: Situația financiară a întreprinderilor pentru anul 2018 

Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2018 

 

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 

concentrare economică se prezintă în mărime de […] 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 tranzacției pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind 

”ENNSGERN”SRL, cu cifra de afaceri […] lei și ”LIDOLUX” SRL, cu cifra de 

afaceri […] lei. 

Notificarea concentrării economice menționată, urma să fie realizată de 

persoana sau întreprinderea care preia controlul, iar întreprinderea 

”ENNSGERN”SRL avea obligația de a notifica Consiliului Concurenței cu referire 

la tranzacția din 19.06.2019, în vederea stabilirii compatibilității acesteia cu mediul 

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

relevantă 

Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență 

se efectuează în cadrul unei piețe relevante. În conformitate cu Legea concurenței, 

piața relevantă cuprinde două componente: piață relevantă a produsului și piața 

relevantă geografică. 

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 reprezintă piaţa produselor considerate de 

consumatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, a 

caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 

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, atât înainte, cât si după 

realizarea tranzacției. 

În conformitate cu informația prezentată de „ENNSGERN” SRL,  în 

materialele aferente tranzacției date solicitate în cadrul investigației, întreprinderea 

a comunicat că activează în domeniul industriei ușoare și prestează următoarele 

servicii LOHN: croirea materiei prime, cusutul părților croite, aplicarea 

etichetelor de tip „transfert”, umplerea părților croite cu puf natural/ sintetic, 

termo finisarea produsului, împachetarea produsului finit etc. 

 Afacerile în regim de LOHN sunt axate pe producerea unor articole folosind 

munca persoanelor necalificate sau puțin calificate, considerată ieftină pe plan 

internațional. Materia primă este importată, prelucrată, iar apoi exportată din nou. 

Întreprinderea „LIDOLUX” SRL activează pe teritoriul mun. Bălți având în 

proprietate un complex hotelier – turistic. 

Totodată, întreprinderea „LIDOLUX” SRL comercializează aperitive, 

gustări reci/calde, salate, supe, bucate calde, deserturi, băuturi calde, băuturi reci 

și băuturi alcoolice. În vederea determinării pieței relevante a fost solicitat de la 

întreprinderile implicate vânzările defalcate pe activități în anul 2018. 

În tabelul 2 este prezentat venitul din vânzări defalcat pe activități, în anul 

2018, pentru întreprinderea „ENNSGERN” SRL. 
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Tabelul 2 

Venitul din vânzări (cifra de afaceri) defalcat pe activități, în anul 2018, pentru 

întreprinderea ”ENNSGERN” SRL 

Denumirea companiei Genurile de activitate  
Cifra de afaceri,  MDL  

a. 2018 

„ENNSGERN”SRL Servicii de cusut […] 

Total […] 

Sursa: Informația prezentată de ”ENNSGERN” SRL în cadrul investigației 

           Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2018 

 

În urma analizei informației parvenite de la întreprinderea 

„ENNSGERN”SRL se concluzionează că, prestarea serviciilor de cusut generează 

[…] % din venitul total al întreprinderii pentru anul anterior operațiunii de 

concentrare economică. 

În tabelul 3 este prezentat venitul din vânzări defalcat pe activități a 

întreprinderii ”LIDOLUX” SRL, în anul 2018. 

Tabelul 3 

Venitul din vânzări defalcat pe activități,în anul 2018, pentru întreprinderea 

”LIDOLUX” SRL 

Denumirea companiei 
Genurile de activitate 

(Oferirea serviciilor) 

Cifra de afaceri,  MDL (venituri 

operaționale) 

a. 2018 

„Lidolux” SRL 
Hoteliere […] 

Restaurant […] 

 Sala de forță […] 

 Saună […] 

 Arenda […] 

 Alte servicii […] 

Total […] 

Sursa: Informația prezentată de ”LIDOLUX” SRL 

           Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2018 

 

În urma examinării cazului având ca bază, atât materialele acumulate în 

cadrul investigației, cât și practica Uniunii Europene
2
, în procesul de investigație a 

operațiunilor de concentrare economică din domeniul hotelier și din domeniul 

prestării serviciilor LOHN au fost stabilite următoarele piețe relevante a 

produsului: 

- Piața prestării serviciilor de cusătorie 

- Piața furnizării serviciilor de cazare și a altor servicii aferente hotelului 

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. 

                                                           
2
 Practica Uniunii Europene Case COMP/M.7902 European Commission - DG Competition 
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Dimensiunea geografică a pieței produsului în cauză este teritoriul 

Republicii Moldova, astfel încât agenților economici implicați li se asigură o 

acoperire națională de pătrundere pe piață. 

Așadar, piaţa relevantă geografică o constituie teritoriul Republicii 

Moldova. 

Piețele relevante în sensul investigării cazului dat sunt: 

-Piața prestării serviciilor de cusătorie pe teritoriul Republicii Moldova 

-Piața furnizării serviciilor de cazare și a altor servicii aferente hotelului 

pe teritoriul mun. Bălți. 

Piețele relevante stabilite sunt deschise și nu vor fi calificate ca fiind afectate 

sau piețe (altele decât afectate), pe care concentrarea economică nenotificată poate 

avea impact.  

 

IV. Analiza efectelor operaţiunii asupra mediului concurenţial 

Concentrările economice care cad sub incidența Legii concurenței sunt 

evaluate în scopul stabilirii compatibilității cu mediul concurențial.  

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial urmează a 

analiza cotele de piață ale părților implicate în operațiunea de concentrare 

economică pe piețele relevante stabilite, deținute înainte și după realizarea 

operațiunii de concentrare economică din data de 19.06.2019. 

Lista celor mai importanți concurenţi prezentată de întreprinderi care sunt 

activi pe piețele relevante identificate sunt indicați în tabelele 4 și 5. 

Tabelul 4  

Lista concurenţilor întreprinderilor ”ENNSGERN” SRL 

Nr. Denumirea întreprinderii Adresa juridică 

1 […] […] 

2 […] […] 

3 […] […] 

4 […] […] 

Sursa: Informația prezentată de „ENNSGERN” SRL în cadrul investigației 

 

Tabelul 5  

Lista concurenţilor întreprinderilor „LIDOLUX” SRL” 

Nr. Denumirea întreprinderii Adresa juridică 

1 […] […] 

2 […] […] 

3 […] […] 

4 […] […] 

Sursa: Informația prezentată de „LIDOLUX” SRL în cadrul investigației 
 

Așadar, menționăm că, atât până la tranzacția de concentrare economică cât 

și după realizarea acesteia întreprinderile implicate activează/vor activa pe piețe 

diferite.  
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În scrisoarea cu nr. […] din data de 13.04.2020, întreprinderea 

„ENNSGERN” SRL afirmă faptul că, întreprinderea este prezentă pe piața prestării 

serviciilor de cusătorie activând, în special, în regim LOHN. 

Întreprinderea „LIDOLUX” SRL activează pe piața furnizării serviciilor de 

cazare și a altor servicii aferente hotelului. Conform practicii Uniunii Europene 

activitatea hotelieră poate fi în caz de necesitate segmentată în dependență de mai 

mulți factori cum ar fi: hoteluri independente, lanțuri de hoteluri, tipul de 

proprietate, nivelul de confort, prețuri, furnizarea de servicii specifice (cum ar fi 

conferințe, evenimente etc.), divizare în dependență de gama și calitatea serviciilor 

auxiliare oferite (operarea restaurantelor și barurilor, facilități spa, sală de sport 

etc.). În cazul dat, nu este relevant să fie segmentată piața, dat fiind faptul că 

întreprinderile implicate în tranzacții sunt prezente pe piețe diferite și in aceste 

condiții operațiunea de concentrare economică nenotificată dintre „ENNSGERN” 

SRL și „LIDOLUX” SRL va avea efecte de conglomerat. Concentrările economice 

de tip conglomerat reprezintă concentrări între întreprinderi care se află în relații ce 

nu sunt nici pe orizontală nici pe verticală. 

Totodată, în cadrul investigației au fost calculate cotele relative a 

întreprinderilor implicate în tranzacție. Așadar, întreprinderea „ENNSGERN” SRL, 

pe piața prestării serviciilor de cusătorie are cota de cca […] % în anul 2018, iar 

întreprinderea „LIDOLUX” SRL, pe piața furnizării serviciilor de cazare și a altor 

servicii aferente hotelului deține cota de cca […] % pe teritoriul mun. Bălți, 

pentru anul 2018. 

Din cele expuse se constată că, situația pe piețele relevante identificate nu 

suferă modificări și deși operațiunea cade sub incidența Legii concurentei, nu 

există îndoieli privind compatibilitatea acesteia cu mediul concurențial normal. 

În particular, concentrarea economică respectivă nu va aduce nici o 

schimbare în ceea ce privește calitatea produselor/serviciilor acordate pentru 

consumatorii din Republica Moldova. 

Același lucru se aplică și în corespundere cu modificările la prețurile și 

costurile de deservire pentru produsele și serviciile vândute consumatorilor din 

Republica Moldova. 

Ținând cont de prezența concurenților pe piețele relevante determinate, de 

deschiderea piețelor pentru intrarea noilor agenți economici, de faptul că în urma 

tranzacției de concentrare economică nu au suferit modificări cotele de piață a 

întreprinderilor implicate se constată că, realizarea operațiunii de concentrare 

economică nu va avea efecte negative și nu va ridica obstacole în calea 

concurenței, în special, prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante. 

Obiecţii şi observaţii în adresa autorităţii de concurenţă nu au parvenit. 
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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 a […] % cote – părți din capitalul social al 

întreprinderii ”LIDOLUX” SRL de către întreprinderea ”ENNSGERN” SRL s-a 

realizat o operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din 

Legea concurenței. 

Mai mult ca atât, 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 

conform 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) din 

legea menționată. 

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării 

economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 

controlul.  

Tranzacția de preluare a controlului asupra întreprinderii ”LIDOLUX” SRL 

s-a realizat la data de 19.06.2019. Operațiunea de concentrare economică a fost 

pusă în aplicare prin achiziționarea a […] % cote - părți din capitalul social al 

întreprinderii de către ”ENNSGERN” SRL, însă notificarea acesteia la Consiliul 

Concurenței nu a avut loc. 

Din cele expuse se concluzionează că, ”ENNSGERN” SRL avea obligația 

de a notifica operațiunea de concentrare economică Consiliului Concurenței, până 

la punerea în aplicare a acesteia pentru stabilirea compatibilității cu mediul 

concurențial. Punerea în aplicare a unei operațiuni de concentrare economică 

înainte de a fi notificată Consiliului Concurenței reprezintă o încălcare a normelor 

materiale a legislației concurențiale, în sensul art. 71 lit. d) din Legea concurenței. 
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VI. Concluzii şi propuneri în urma finalizării investigaţiei 

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 09 din 17.03.2020 a fost 

dispusă inițierea investigației privind semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. 

(1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, cu referire la concentrarea economică 

dintre întreprinderile ”ENNSGERN” SRL și ”LIDOLUX” SRL. 

Această operațiune constituie o concentrare economică în temeiul art. 20 

alin. (2) lit. b) din Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței 

până la punerea în aplicare a acesteia conform art. 22 alin. (1) din legea indicată. 

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, în sensul art. 71 lit. d) din Legea 

concurenței. 

Nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale 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 funcție de gravitatea faptei, operațiunea de concentrare economică se 

încadrează la art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței, fiind de gravitate mică. 

În funcție de durată, în conformitate cu art. 72 alin. (5) lit. b) din Legea 

concurenței, fapta comisă se încadrează la încălcări de durată medie (de la un an la 

cinci ani): factor 1,2. 

La evaluarea gravității încălcării normelor materiale ale legislației 

concurențiale se iau în considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în 

cifra totală de afaceri a vânzărilor de produse realizate de întreprindere pe piața 

geografică relevantă pe teritoriul Republicii Moldova, care au legătură directă sau 

indirectă cu încălcarea, cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor 

participante, impactul încălcării pe piață, probabilitatea ca operațiunea să fi fost 

interzisă dacă ar fi fost notificată. 

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 constatată. 

Luând în calcul cele relatate, structura pieței relevante, cotele de piață și 

modul de integrare a întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare 

economică se constată că, tranzacția de preluare a controlului de către 

”ENNSGERN” SRL asupra ”LIDOLUX” SRL, nu ridică obstacole în calea 

concurenței efective pe piața relevantă stabilită și nu duce la crearea sau 

consolidarea unei poziții dominante. 
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Conform art. 67 alin. (3) al Legii concurenței, pentru determinarea nivelului 

de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia cifra totală de afaceri realizată de 

întreprindere în anul anterior sancționării. Cifra totală de afaceri realizată de către 

întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică este prezentată 

în tabelul de mai jos 

Tabelul 6 

Cifra totală de afaceri realizată, în anul 2019, de către părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică 

Nr. 
Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri, lei,  

a. 2019 

1. ”ENNSGERN” SRL  […] 

2.  ”LIDOLUX” SRL”   […] 

3. „BLANCPEL-STIL” […] 

Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 

concentrare economică notificată 

[…] 

Sursa: Scrisoarea de intrare cu nr.2275„LIDOLUX” SRL, scrisoarea de intrare cu nr. 2300 „ENNSGERN” SRL 

 

Cifra totală de afaceri realizată, în anul 2019, de întreprinderile implicate în 

operațiunea de concentrare economică constituie […] lei. 

Așadar, cifra de afaceri luată ca bază de calcul pentru determinarea nivelului 

de bază al amenzii realizată, în anul 2019, de întreprinderile implicate în 

operațiunea de concentrare constituie […] lei. 

În procesul de calculare a amenzii pentru întreprinderea ”ENNSGERN” 

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 fapte de durată medie, 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:  

• 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. 

Debitor este ”ENNSGERN” SRL, INDO[…], Republica Moldova, mun. 

Bălți, str. […]. 
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În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 41 alin. (1), art. 

55 alin. (3), art. 59, art. 67, art. 71, art. 72, art. 73 din Legea concurenței, Plenul 

Consiliului Concurenței 

 

DECIDE: 

 

1. A stabili încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1) din Legea 

concurenței nr. 183 din 11.07.2012, comisă de către întreprinderea 

”ENNSGERN” SRL. 

2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată dintre ”ENNSGERN” 

SRL și ”LIDOLUX” SRL, compatibilă cu mediul concurențial. 

3. A aplica întreprinderii ”ENNSGERN” SRL, INDO […], ținând cont de 

gravitatea faptei și durata încălcării, o amendă egală cu […] % din cifra totală 

de afaceri, ceea ce reprezintă […] lei. 

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 ”ENNSGERN” SRL, cu 

mențiunea: ”amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu 

Legea concurenței”. 

5. ”ENNSGERN” 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 

 

 

 
 


