
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 
 

DECIZIE 
 
 

Nr. DCE – 53 
din 16.07.2019                                                                                   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 Concurenţei,  

analizând Formularul complet privind notificarea operațiunii de concentrare 
economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la 
controlul unic asupra întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., 
"Miramob Extra" S.R.L. și materialele acumulate în cadrul examinării tranzacției 
date, 

 
A CONSTATAT: 

 
La data de 31.05.2019, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al 

Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare - Legea concurenței), la 
sediul Consiliului Concurenței a fost depus Formularul complet privind notificarea 
concentrării economice ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în 
comun la controlul unic asupra întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-      
Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. Notificarea a devenit efectivă la data de 
09.07.2019, data la care au fost primite ultimele informații la Consiliul 
Concurenței. 

 
I. Părțile implicate. 
1. "Arlengo" S.R.L., IDNO 1011600034004. Sediul: MD 2044, Republica 

Moldova, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 8/5. Genurile de activitate – comerț 
cu amănuntul al mobilei, articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic în 
magazinele specializate; comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor, articolelor de 
iluminat, mobilei de birou. Asociat și administrator unic al întreprinderii este         
dl Corneliu Său, IDNP […]. 
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2. "Miramob Extra" S.R.L., IDNO 1017600003682. Sediul: MD 2044, 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 8/5. Genurile principale 
de activitate – fabricarea mobilei, fabricarea de saltele, fabricarea de mobilă pentru 
bucătării, birouri și magazine. Fondatorii întreprinderii: dl Bătrînu Ion și            
dl Corneliu Său, deținând câte 50% cote părți din capitalul social al întreprinderii. 

3. "Ilcotex-Prim" S.R.L., IDNO 1003600123068. Sediul: MD 2044, 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 8/5. Genurile de 
activitate: producerea altor tipuri de mobilier, fabricarea altor articole, comerțul cu 
amănuntul a mobilei, echipamentului de uz casnic. Fondatorii întreprinderii:         
dl Bătrînu Ion și dl Corneliu Său, deținând câte 50% cote părți din capitalul social 
al întreprinderii. 

4. "Demarc" S.R.L., IDNO 1011600006706. Sediul: MD 2044, Republica 
Moldova, mun. Chişinău, str. Milescu Spătaru 8/5. Genurile de activitate sunt: 
producerea de mobilier, comerțul cu amănuntul al mobilei, echipamentului de uz 
casnic, comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor. Fondatorii întreprinderii sunt  
dl Bătrînu Ion și dl Corneliu Său, deținând câte 50% cote părți din capitalul social 
al întreprinderii. 

Toate întreprinderile implicate în tranzacția de concentrare economică 
notificată, activează sub marca comercială „TANDEM”, titularul căreia este          
dl Bătrînu Ion. 

 
II. Descrierea operațiunii de concentrare economică. 

6. Operațiunea de concentrare economică analizată se va realiza în 
conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.  

Conform pct.10 din Regulamentul privind concentrările economice nr.17 din 
30.08.2013 (în continuare Regulament), controlul decurge din drepturi, contracte 
sau orice alte mijloace care conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive 
asupra unei întreprinderi, în special prin: dreptul de proprietate sau dreptul de 
folosinţă integrală sau parţială asupra activelor unei întreprinderi; drepturi sau 
contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor sau deciziilor 
organelor unei întreprinderi. 

7. Conform pct.12 din Regulament exercitarea controlului (direct sau indirect 
în cadrul unei întreprinderi) se manifestă prin deţinerea unei majorităţi în 
capitalul social al respectivei întreprinderi care-i permite exercitarea majorităţii 
drepturilor de vot sau deţinerea a mai mult de 50% din totalul drepturilor de vot 
sau deţinerea dreptului de a alege, de a desemna sau de a elibera majoritatea 
membrilor executivului sau a consiliului întreprinderii sau prin deţinerea 
dreptului de a gestiona afacerea sau a influenţa decisiv activitatea întreprinderii în 
baza unui contract sau altui aranjament legal sau prin deţinerea dreptului de a 
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influenţa decisiv activitatea întreprinderii adoptând decizii în cadrul altor 
întreprinderi. 

8. În Formularul de notificare nr.1811 din 31.05.2019, partea notificatoare își 
exprimă intenția de preluare a controlului asupra întreprinderilor „Seagramis – 
Lux” S.R.L., "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob Extra" 
S.R.L. Toate întreprinderile susmenționate întrunesc condițiile stipulate în art. 22 
alin (1) din Legea concurenței, cu excepția întreprinderii „Seagramis -            
Lux” S.R.L. 

Astfel, preluarea controlului în cazul dat se referă la achiziționarea de valori 
mobiliare (părți sociale) și de active a întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-
Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. 

Realizarea tranzacției va avea loc prin procurarea de către              
"Arlengo" S.R.L.(întreprindere în care dl Corneliu Său deține 100 % din părțile 
sociale) a 50% cote părți din capitalul social de la asociatul dl Bătrânu Ion. Ca 
urmare, în rezultatul tranzacției date, controlul unic asupra întreprinderilor 
"Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. se va efectua 
de către dl Corneliu Său, asociatul ce deține în prezent 50% din capitalul social al 
întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. 

9. Ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare a 50% din 
capitalul social al întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., 
"Miramob Extra" S.R.L., dl Corneliu Său va deține 50% și "Arlengo" S.R.L va 
deține 50 %. În corespundere cu alin. 3 art. 26 al Legii privind societățile cu 
răspundere limitată nr. 135-XVI din 14.06.2007 – dl Corneliu Său va deține 
controlul efectiv asupra întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., 
"Miramob Extra" S.R.L. 

[…]. 
10. Operațiunea de concentrare economică notificată nu va produce 

modificări pe piața produselor din Republica Moldova, în contextul în care este 
exercitat controlul în comun asupra întreprinderilor de facto, concentrarea 
economică propusă va implica doar schimbarea calității controlului și nu careva 
schimbări tangibile pe piață, drept consecință fiind doar trecerea de la control în 
comun la control unic asupra întreprinderilor  "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-     
Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. 

Scopul principal al tranzacției, indicat în Formularul de notificare este 
modificarea structurii de proprietate a întreprinderilor, fără a fi modificată 
structura piețelor pe care sunt prezente întreprinderile. 
 

III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică. 
11. În conformitate cu art.22 alin (1) din Legea concurenței: operațiunile de 
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concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate Consiliului 
Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri 
realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior 
operațiunii, depășește 25 000 000 lei și există cel puțin două întreprinderi 
implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare 
în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei.  

12. Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate în tranzacție se 
calculează conform prevederilor art. 24 alin (4) din Legea concurenței. […]. 

[…]. 
[…]. 
Reieșind din informația relatată mai sus, se concluzionează că, operațiunea 

de concentrare economică notificată întrunește condiția pragurilor prevăzute la 
art. 22 alin. (1) din Legea concurenței. 

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

relevantă. 
13. Evaluarea unei operațiuni de concentrare economică 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. 

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

Întreprinderile "Demarc" S.R.L. și "Miramob Extra" S.R.L sunt prezente pe 
piața de producere a mobilei. Întreprinderea "Ilcotex-Prim" S.R.L. este prezentă 
pe piața producerii accesoriilor pentru mobilă, "Arlengo" S.R.L. – pe piața de 
distribuție a mobilei. 

[…]. 
15. Reieşind din specificul activităţii desfăşurate de părţile implicate în 

realizarea operaţiunii economice au fost identificate următoarele pieţe relevante ale 
produsului după cum urmează: 

- Piața comercializării mobilei destinate pentru stocare/depozitare (living, 
dresing, pantofare, dulap clasic, antreu , debara, comodă, noptieră etc.) Piața dată 
este una deschisă, care nu va fi calificată ca fiind piață afectată sau piață (alta decât 
afectată), pe care concentrarea economică notificată poate avea impact. 
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- Piața comercializării seturilor de mobilă ( mobilă de dormitor, canapea, 
fotoliu, mobilă de bucătărie, mobilă sufragerie, saltele etc.) Piața dată este una 
deschisă, care nu va fi calificată ca fiind piață afectată sau piață (alta decât 
afectată), pe care concentrarea economică notificată poate avea impact. 

- Piața comercializării mobilei pentru susținerea corpului uman (divan, 
fotoliu, sofa, scaun,bancă etc.) Piața dată este una deschisă, care nu va fi calificată 
ca fiind piață afectată sau piață (alta decât afectată), pe care concentrarea 
economică notificată poate avea impact. 

- Piața comercializării articolelor /accesoriilor pentru mobilă - (oglinzi, pal 
melaminat, părți de mobilier, cant PVC, folie PVC, profil aluminiu, puf,) etc. Piața 
dată este una deschisă, care nu va fi calificată ca fiind piață afectată sau piață (alta 
decât afectată), pe care concentrarea economică notificată poate avea impact. 

De menționat că pe toate piețele definite sunt prezenți următorii concurenți a 
grupului implicat în tranzacție: "Ambiața" S.R.L.,"Creator-Iu. Borș" S.R.L., 
"Arama" S.R.L., "Numina" S.R.L., "Confort"S.R.L., "Treci Company" S.R.L., 
"Mobvaro-M" S.R.L., "Salt Confort" S.R.L.," Ergolemn" S.R.L., "Viitorul" S.A.,        
"ICAM" S.A. 

Din cele expuse, se conchide că, operațiunea de concentrare economică 
notificată nu ridică obstacole pe piața națională sau pe o parte substanțială a 
acesteia prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante. Totodată, piața 
relevantă a produsului poate fi lăsată deschisă pentru fiecare dintre piețele definite. 
 

V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial. 
16. Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii 

concurenței sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu 
mediul concurențial. În conformitate cu art. 23 alin. (5) al Legii concurenței, 
condiția de bază pe care trebuie să le îndeplinească operațiunile de concentrare 
economică pentru a fi compatibile cu mediul concurențial urmează a fi în 
beneficiul consumatorului și să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței 
efective. 

17. Dat fiind faptul că în întreprinderile "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-        
Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. a fost exercitat controlul în comun, reiese 
că concentrarea economică respectivă nu va aduce nici o schimbare care ar afecta 
poziția întreprinderii pe piața din Republica Moldova. În particular, concentrarea 
economică respectivă nu va aduce nici o schimbare în ceea ce privește calitatea 
produselor/ serviciilor vândute/acordate pentru utilizatori pe piețele din Republica 
Moldova. Același lucru se aplică și în corespundere cu modificările în prețurile și 
costurile de deservire pentru produsele/serviciile vândute/acordate utilizatorilor din 
Republica Moldova. 

18. Prin urmare, concentrarea economică intenționată nu va avea careva 
efecte negative din punct de vedere concurențial pe piețele din Republica Moldova 
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și nu va ridică careva probleme de concurență, în contextul în care nu există 
anumite relații pe orizontală sau pe verticală.  

19. Din cele expuse, se confirmă faptul că operațiunea de concentrare 
economică notificată ce urmează a fi realizată prin trecerea de la control în comun 
la control unic asupra întreprinderilor  "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., 
"Miramob Extra" S.R.L. nu va limita concurența pe piață, nu va limita alegerea 
consumatorului și nu va conduce la crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante pe piețele relevante identificate. 

Din cele menționate, rezultă că operațiunile propuse spre autorizare nu vor 
avea ca efect distorsionarea mediului concurențial.  

 
VI. Concluzii  

20. Operațiunea de concentrare economică analizată se va realiza în 
conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței. Operațiunea de 
concentrare economică se referă la preluarea controlului unic asupra 
întreprinderilor "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob              
Extra" S.R.L. de către dl Corneliu Său.  

21. Ca urmare a analizei piețelor relevante identificate prin prisma 
prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 și a Regulamentului privind 
concentrările economice nr.17 din 30.08.2013, s-a constatat că, realizarea 
operațiunilor ce au loc prin trecerea de la control în comun la control unic nu va 
duce la modificarea structurii piețelor pe care sunt active întreprinderile 
implicate. 

22. Tranzacția de preluare a controlului unic asupra întreprinderilor 
"Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L. a fost notificată 
Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare. Astfel, se constată că 
realizarea operațiunii date cade sub incidența Legii concurenței și nu există îndoieli 
privind compatibilitatea cu mediul concurențial. 

23. Totodată, atât pe pagina web a Consiliului Concurenței, cât și în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost plasat avizul cu referire la preluarea 
controlului unic asupra întreprinderilor  "Demarc" S.R.L., "Ilcotex-Prim" S.R.L., 
"Miramob Extra" S.R.L. 

Observații și/sau puncte de vedere de la agenți economici terți, referitor la 
modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate 
afecta concurența pe piață, nu au parvenit. 
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24. 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 se referă la trecerea de la 

control în comun la control unic asupra întreprinderilor "Demarc" S.R.L., 
"Ilcotex-Prim" S.R.L., "Miramob Extra" S.R.L., ca fiind 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. 
 
Președintele 
Consiliului Concurenței                                                         Marcel RĂDUCAN 


