
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
DECIZIE 

 
 
 

Nr. DCE - 19/17-23 
din 25.04.2019                                                                                  mun. Chișinău 

 
 

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. 19 din 05.07.2017, materialele acumulate în 
cadrul investigației și opiniile părților asupra raportului de investigație, 

 
A CONSTATAT: 

 
În baza informației prezentate prin scrisoarea nr. 05/138 din 18.01.2017 de 

către ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” cu referire la întreprinderile din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care în perioada 
01.05.2016 – 31.12.2016 au efectuat modificări în actele de constituire cu privire la 
achiziționarea părților sociale, a fost identificată operațiunea din data de […] prin 
care ”Valenagro Com” SRL a achiziționat […]% din capitalul social al      
”Degusto” SRL. 

Operațiunea de concentrare economică nu a fost notificată la Consiliul 
Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia. 

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 19 din 05.07.2017 a fost 
dispusă inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 
alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de către ”Valenagro Com” SRL. 

 
I. Părțile implicate 
Partea achizitoare: 
”Valenagro Com” SRL, întreprindere înregistrată la ÎS ”Camera 

Înregistrării de Stat” la data de 04.09.2012, IDNO 1012607002988, cu sediul în 
Republica Moldova, s. Ciutulești, r-nul Florești, MD-5016. Administratorul 
întreprinderii – […]. Asociat unic – întreprinderea […].  

CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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Genul de activitate al ”Valenagro Com” SRL conform Clasificatorului 
Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2) este cultivarea cerealelor, a 
plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. 

Întreprinderea ce făcea parte din același grup cu partea achizitoare până 
la data realizării tranzacției, identificată potrivit art. 24 alin. (4) al Legii 
concurenței, este:  

[…]. 
Genul de activitate al întreprinderii conform Clasificatorului Activităților din 

Economia Moldovei (CAEM Rev.2) este cultivarea cerealelor, a plantelor 
leguminoase și a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase. 

Partea achiziționată: 
”Degusto” SRL, întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de 

Stat” la data de 10.04.2012, IDNO 1012602001850, cu sediul în Republica 
Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 111, MD-3100. Administratorul 
întreprinderii – […]. Până la realizarea tranzacției din […] asociat unic al 
întreprinderii ”Degusto” SRL a fost […]. După realizarea operațiunii asociat unic 
al întreprinderii ”Degusto” SRL a devenit ”Valenagro Com” SRL. 

Genul de activitate al întreprinderii conform Clasificatorului Activităților din 
Economia Moldovei (CAEM Rev.2) este fabricarea produselor de brutărie și a 
produselor făinoase. 

Întreprinderile ce făceau parte din același grup cu partea achiziționată 
până la data realizării tranzacției, identificate potrivit art. 24 alin. (4) al Legii 
concurenței, sunt: 

”Petrovscaia Com” SRL, înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la 
data de 23.05.2011, IDNO 1011600018309, cu sediul situat în Republica Moldova, 
mun. Chișinău, șos. Muncești 623, MD-2029. Administratorul întreprinderii – […]. 
Asociat unic – ”Degusto” SRL. 

Genul de activitate al întreprinderii conform Clasificatorului Activităților din 
Economia Moldovei (CAEM Rev.2) este fabricarea pâinii, prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie. 
 

II. Acte și fapte constatate 
În baza informației prezentate prin scrisoarea nr. 05/138 din 18.01.2017 de 

către ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” cu referire la întreprinderile din Registrul de 
Stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali, care în perioada 
01.05.2016 – 31.12.2016 au efectuat modificări în actele de constituire cu privire la 
achiziționarea părților sociale, a fost identificată operațiunea din data de […] prin 
care ”Valenagro Com” SRL a achiziționat […]% din capitalul social al      
”Degusto” SRL. 
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În conformitate cu informațiile prezentate prin scrisoarea cu nr. de intrare 
3257 din 10.08.2017 de către ”Valenagro Com” SRL, preluarea controlului asupra 
”Degusto” SRL de către ”Valenagro Com” SRL, a fost realizată prin încheierea 
contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. […]. 

La data de […] ”Valenagro Com” SRL a achiziționat […]% din cota parte a 
întreprinderii ”Degusto” SRL, care la rândul ei este asociat unic, la întreprinderea 
”Petrovscaia Com” SRL. 

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). 

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 al Legii concurenței. În tabelul nr. 1 sunt prezentate 
cifrele totale de afaceri realizate în anul anterior realizării tranzacției, de către 
întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică. 

Tabelul nr. 1 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2015 de către părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri, lei 

1. […] […] 

2. […] […] 

Cifra totală de afaceri a părții care a preluat controlul […] 
4. […] […] 
5. […] […] 

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

[…] 

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

[…] 

Sursa: Lista agenților economici ce au prezentat Situațiile Financiare pentru anul 2015 Biroului Național de 
Statistică al Republicii Moldova. 

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 pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri 
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mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior realizării operaţiunii, acestea fiind 
”Valenagro Com” SRL cu cifra de afaceri […] lei și ”Petrovscaia            
Com” SRL, întreprindere din grupul ”Degusto” SRL cu cifra de afaceri            
[…] lei, pe teritoriul Republicii Moldova. 

Cifra de afaceri realizată pe teritoriul Republicii Moldova de către 
”Degusto” SRL a fost calculată în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (4) al 
Legii concurenței. Astfel, cifra de afaceri a părții achiziționate se realizează prin 
intermediul întreprinderii ”Petrovscaia Com” SRL, întreprindere în care   
”Degusto” SRL este asociat unic. 

Întrucât concentrarea economică evaluată îndeplinește condițiile referitoare 
la pragurile cifrei de afaceri prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, 
operațiunea trebuia notificată Consiliului Concurenței, înainte de punerea acesteia 
în aplicare. Operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare prin 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. […]. 

Notificarea concentrării economice conform art. 22 alin. (3) al Legii 
concurenței, urma să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. 

Astfel, întreprinderea ”Valenagro Com” 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. 

Dat fiind faptul că operațiunea analizată nu a fost notificată autorității de 
concurența, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 19 din 05.07.2017, 
s-a dispus inițierea investigației nr. 19 din 05.07.2017 referitor la semnele 
încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de 
către ”Valenagro Com” SRL. 

Este de menționat că la data de 01.08.2017 pe pagina web a Consiliului 
Concurenței, a fost plasat avizul cu referire la semnele încălcării prevederilor       
art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței de către ”Valenagro          
Com” SRL, prin care agenții economici terți au avut posibilitatea de a-și expune 
punctele de vedere și observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză 
afectează sau poate afecta concurența pe piața relevantă stabilită. 

Observații sau puncte de vedere din partea agenților economici terți la adresa 
Consiliului Concurenței nu au parvenit. 

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, la data de 06.04.2018 
Consiliul Concurenței a remis pentru informare întreprinderii ”Valenagro       
Com” SRL raportul de investigație. 

Prin scrisoarea înregistrată cu nr. de intrare 2035 din data de 22.05.2018, 
”Valenagro Com” SRL și-a manifestat dezacordul cu cele constatate în cadrul 
investigației și a prezentat observații în acest sens, invocând faptul că, tranzacția 
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din data de […] constituie o operațiune de restructurare realizată în conformitate cu 
art. 21 lit. c) din Legea concurenței. 

În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie 
concentrări economice situațiile în care, întreprinderile, inclusiv grupurile de 
întreprinderi, realizează operațiuni de restructurare sau de reorganizare a propriilor 
activități. 

Întrucât părțile implicate în realizarea tranzacției din data de […] nu făceau 
parte din același grup, operațiunea nu poate fi tratată ca o restructurare sau o 
reorganizare realizată în conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței. 

La data de 12.06.2018, în temeiul art. 64 alin. (2) din Legea concurenței, la 
sediul Consiliului Concurenței au avut loc audieri. La audieri a participat 
reprezentantul întreprinderii ”Valenagro Com” SRL – […]. 

În cadrul ședinței de audieri reprezentantul ”Valenagro Com” SRL și-a 
menținut observațiile expuse pe marginea raportului de investigație. 

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

relevantă 
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. 

Piața relevantă a produsului 
Conform prevederilor art. 4 din Legea concurenței 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 și după realizarea operațiunii de concentrare economică. 

În baza informațiilor cuprinse în scrisoarea nr. de intrare 2545 din 
12.07.2018 de la ”Valenagro Com” SRL, întreprinderile implicate în operațiunea 
de concentrare economică au următoarea structură a cifrelor de afaceri pentru anii 
2015-2016. 

Tabelul nr. 2 
Structura cifrei de afaceri pentru anii 2015 – 2016 realizată de întreprinderea                    

”Valenagro Com” SRL, lei 

Nr. 
Categorie 

Produse/ Mărfuri/Servicii 
(CAEM Rev.2) 

2015 2016 

1. […] […] […] 
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Nr. 
Categorie 

Produse/ Mărfuri/Servicii 
(CAEM Rev.2) 

2015 2016 

2. […] […] […] 
3. […] […] […] 
4. […] […] […] 
5. […] […] […] 

Total […] […] 
Sursa: Elaborat pe baza informației prezentate prin scrisoarea nr. 2545 din 12.07.2018 de la ”Valenagro Com” SRL 
 

Din informațiile cuprinse în tabelul nr. 2, se constată că ”Valenagro        
Com” SRL are ca gen de activitate principal cultivarea cerealelor (cu excepția 
orezului), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase, cu cota predominantă de […]% din totalul vânzărilor realizate în anul 
2015 și cu cota predominantă de […]% din totalul vânzărilor realizate în anul 
2016. 

Tabelul nr. 3 
Structura cifrei de afaceri pentru anii 2015 – 2016 realizată de întreprinderea    

”Petrovscaia Com” SRL 

Nr. 
Categorie 

Produse/ Mărfuri/Servicii 
(CAEM Rev.2) 

2015 2016 

1. […] […] […] 
2. […] […] […] 
3. […] […] […] 
4. […] […] […] 
5. […] […] […] 

Total […] […] 
Sursa: Elaborat pe baza informației prezentate de ”Valenagro Com” SRL prin scrisoarea nr. 2545 din 12.07.2018  
 

Din informațiile cuprinse în tabelul nr. 3, se constată că ”Petrovscaia        
Com” SRL în anul 2015 din genul de activitate cumpărarea și vânzarea bunurilor 
imobiliare proprii a realizat o cotă predominantă de […]% din totalul vânzărilor în 
anul 2015 și din genul de activitate comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor 
furajere și tutunului neprelucrat o cotă predominantă de […]% din totalul 
vânzărilor realizate în anul 2016. 

[…]. 
Astfel, în conformitate cu capitolul V din Legea concurenței, au fost 

identificate următoarele piețe relevante a produsului: 
- Piața cultivării cerealelor (cu excepția orezului), plantelor leguminoase 

și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase; 
- Piața luării în arendă/subarendă a terenurilor agricole pentru 

prelucrarea acestora. 
Piața relevantă geografică 
Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate în 
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oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de 
concurenţă sunt suficient de omogene. 

Dimensiunea geografică a pieței cultivării cerealelor (cu excepția 
orezului), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe 
oleaginoase 

Ținându-se cont de informația acumulată în procesul de investigație și de 
specificul național al pieței cultivării cerealelor (cu excepția orezului), plantelor 
leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, piața relevantă 
geografică este definită ca întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Dimensiunea geografică a pieței luării în arendă/subarendă a terenurilor 
agricole pentru prelucrare. 

[…]. 
În concluzie, în cazul de față, se definesc următoarele piețe relevante: 
- Piața cultivării cerealelor (cu excepția orezului), plantelor 

leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova; 

- Piața luării în arendă/subarendă a terenurilor agricole pentru 
prelucrarea acestora pe teritoriul comunei Ciutulești, raionul Florești. 

 
IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
Concentrările economice care cad sub incidența Legii concurenței sunt 

evaluate în scopul stabilirii compatibilității cu mediul concurențial. 
În cadrul investigației operațiunii de concentrare economică nenotificată, a 

fost constatat faptul, că părțile implicate activează pe aceleași piețe relevante, astfel 
operațiunea analizată implică o integrare pe orizontală. 

Stabilirea compatibilității operațiunii de concentrare economică realizată 
între ”Valenagro Com” SRL și ”Degusto” SRL a fost evaluată prin prisma piețelor 
relevante identificate și anume: 

Piața cultivării cerealelor (cu excepția orezului), plantelor leguminoase și 
a plantelor producătoare de semințe oleaginoase pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova 

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost 
calculate cotele de piață ale părților implicate înainte de realizarea operațiunii de 
concentrare economică pe piața relevantă determinată. 

Ținându-se cont de faptul 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, ca punct de pornire pentru 
calcularea cotelor de piață a fost luat Clasificatorul Activităților din Economia 
Moldovei (CAEM Rev. 2), elaborat de Biroul Național de Statistică al Republicii 
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Moldova, iar ca punct de referință pentru calcularea cotelor de piață a fost luat 
venitul din vânzări al agenților economici ce prestează același gen de activitate 
(A0111) pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, în anul 2015 pe piața Republicii Moldova activau […] de 
întreprinderi. Dimensiunea totală a pieței respective a fost de […] lei. 

Întreprinderea ”Valenagro Com” SRL a realizat o cotă de […]% din piață. 
Grupul de întreprinderi ”Degusto” SRL a realizat o cotă de […]% din piață. 

După realizarea operațiunii de concentrare economică, în anul 2016 activau 
pe piața Republicii Moldova […] de întreprinderi. Dimensiunea totală a pieței 
pentru anul 2016 este de […] lei. Grupul întreprinderii ”Valenagro Com” SRL 
pentru anul 2016 a realizat o cotă de […]% din piață. 

Prin urmare realizarea operațiunii nu ridică obstacole semnificative în calea 
concurenței efective de pe piața relevantă stabilită și nu duce la crearea sau 
consolidarea unei poziții dominante. 

Piața luării în arendă/subarendă a terenurilor agricole pentru prelucrarea 
acestora pe teritoriul comunei Ciutulești, raionul Florești 

Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost 
calculate cotele de piață ale părților implicate înainte și după realizarea operațiunii 
de concentrare economică pe piața relevantă determinată. 

Potrivit informațiilor prezentate de către Primăria comunei Ciutulești, 
suprafața totală agricolă a localității este de […] ha. 

Din informația prezentată de ”Valenagro Com” SRL prin scrisoarea cu nr. de 
intrare nr. 2545 din 12.07.2018, în anii 2015-2016 au fost prelucrate în comuna 
Ciutulești, raionul Florești de către ”Valenagro Com” SRL - […] ha și respectiv 
[…] ha, iar de către ”Petrovscaia Com” SRL - […] ha și respectiv […] ha. 

Astfel, în anul 2015 pe piața relevantă analizată întreprinderea ”Valenagro 
Com” SRL a realizat o cotă de piață de […]%. Grupul întreprinderii          
”Degusto” SRL a realizat o cotă de […]% din piață. Cota de piață cumulată a 
părților implicate în realizarea operațiunii constituie […]%. 

În anul 2016 pe piața relevantă analizată întreprinderea ”Valenagro        
Com” SRL a realizat o cotă de piață de […]%. Grupul întreprinderii          
”Degusto” SRL a realizat o cotă de […]% din piață. Cota de piață cumulată a 
părților implicate în realizarea operațiunii constituie […]%. 

Astfel, după realizarea operațiunii de concentrare economică Grupul 
întreprinderii ”Valenagro Com” SRL a realizat o cotă de […]% din piață. 

Deși ”Valenagro Com” SRL după realizarea prezentei operațiuni va deține o 
cotă de piață semnificativă pe piața luării în arendă/subarendă a terenurilor agricole 
pentru prelucrarea acestora pe teritoriul comunei Ciutulești, raionul Florești, 
mediul concurențial nu va fi distorsionat. Pe teritoriul localității celelalte […]% din 
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terenurile agricole sunt prelucrate de către: […],[…],[…],[…]. 
Din acest considerent proprietarii de terenuri agricole de pe teritoriul 

comunei Ciutulești, raionul Florești, au posibilitatea și după realizarea operațiunii 
de concentrare economică de a alege întreprinderea care îi va prelucra terenul, 
deoarece alegerea respectivă nu este limitată la o singură întreprindere. 

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 operațiunea de concentrare economică 
realizată de către ”Valenagro Com” SRL prin preluarea întreprinderii       
“Degusto” SRL, nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective de 
pe piața relevantă stabilită și nu duce la crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante. 
 

V. Calificarea legală a acțiunilor 
În conformitate cu art. 4 al Legii concurenței, concentrarea economică, 

reprezintă operaţiuni care au ca rezultat modificări de durată asupra controlului 
întreprinderilor implicate şi, prin urmare, asupra structurii pieţei. 

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 […]% din capitalul social al întreprinderii 
”Degusto” SRL de către ”Valenagro Com” 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. 

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). 
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În sensul art. 22 alin. (2) din Legea concurenței, prin încheierea contractului 
de vânzare-cumpărare a părții sociale nr. […] dintre SC ”Viteza Optim” SRL și 
”Valenagro Com” SRL, cu referire la achiziționarea a […]% din capitalul social al 
”Degusto” SRL, a fost pusă în aplicare operațiunea de concentrare economică 
nenotificată. 

În contextul celor expuse mai sus, se constată faptul că operațiunea de 
concentrare economică a fost pusă în aplicare înainte de a fi notificată Consiliului 
Concurenței în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și până la 
declararea concentrării ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei 
decizii emise de 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). 

În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării 
economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. Astfel, ”Valenagro Com” 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. 

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

Astfel, ca urmare a analizei s-a constatat faptul, că operațiunea nenotificată 
nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piețele relevante 
stabilite și nu duce la crearea sau consolidarea unei poziții dominante. 

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. 

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. 

În conformitate cu art. 73 alin. (1) din Legea concurenței, nivelul de bază al 
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amenzii pentru încălcarea normelor materiale, poate fi majorat sau redus cu un 
procent cuprins între 5% și 10% din cuantumul nivelului de bază stabilit în 
conformitate cu art. 72 pentru fiecare circumstanță agravantă ori atenuantă 
constatată. 

Ca urmare a investigării cazului circumstanțe atenuante și agravante în 
sensul Legii concurenței nu au fost reținute. 

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 de pe teritoriul Republicii Moldova care au legătură directă 
sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de 
piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piață 
(atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operațiune 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 realizată în anul 2018 de către părțile implicate 
în operațiunea de concentrare economică, se prezintă în valoare de […] lei. 

Potrivit art. 24 alin. (5) din Legea concurenței, cifra totală de afaceri 
realizată de întreprinderile implicate nu include valoarea vânzărilor de produse 
intervenite între oricare dintre întreprinderile menționate la alin. (4). 

Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare 
economică pentru anul 2018 recalculată în conformitate cu prevederile art. 24    
alin. (5) din Legea concurenței și care urmează să fie supusă amenzii este de        
[…] lei. 

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 ”Valenagro Com” SRL, INDO 1012607002988, MD-5016,     
s. Ciutulești, r-nul Florești, Republica Moldova, banca debitorului: AGRNMD2X, 
BC ”Moldova-Agroindbank” SA, IBAN: MD88AG000000022511965802 MDL. 

Reieșind din constatările expuse, în temeiul art. 20, art. 22, art. 23, art. 24,     
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art. 25, art. 41, art. 65, art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea concurenței, Plenul 
Consiliului Concurenței,  

 
DECIDE: 

 
1. A constata încălcarea comisă de către întreprinderea ”Valenagro Com” SRL, 

prevăzută la art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1) din Legea concurenței nr. 183 din 
11.07.2012. 

2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată dintre ”Valenagro 
Com” SRL și ”Degusto” SRL compatibilă cu mediul concurențial. 

3. A aplica întreprinderii ”Valenagro Com” SRL, IDNO 1012607002988, ținând 
cont de gravitatea faptei, durata încălcării, amendă egală cu […]% din cifra 
totală de afaceri, ceea ce reprezintă 221 058,08 lei (două sute douăzeci și unu 
mii cincizeci și opt lei opt 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 ”Valenagro Com” SRL, 
cu mențiunea: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate 
cu Legea concurenței”. 

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

6. Prezenta Decizie 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. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 
 
 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                              Marcel Răducan 
 


