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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 17.03.2020          Nr. DCE-11/19-12 

 

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. 11 din 04.04.2019, materialele acumulate în 

cadrul investigației și opiniile părților asupra raportului de investigație, 

 

A CONSTATAT: 

 

Din informația prezentată de Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova, 

prin scrisoarea nr. CEP-02/304-2131 din 08.10.2018, cu referire la lista 

operațiunilor efectuate în perioada 01.01.2018 – 01.07.2018, obiectul cărora a 

constituit achiziționarea părților sociale sau a acțiunilor pe piața primară sau 

secundară, în urma cărora s-a produs preluarea controlului direct sau indirect de 

către o întreprindere asupra alteia, a fost identificată tranzacția din data de 

05.04.2018 de preluare a controlului asupra întreprinderii „Anina” S.R.L. de către 

întreprinderea „Ecloz Service” S.R.L. 

Anterior operațiunii de concentrare economică, „Ecloz Service” S.R.L. 

deținea ...% din capitalul social al întreprinderii preluate, iar în rezultatul 

tranzacției, prin achiziționarea a cotei de ...%, întreprinderea „Ecloz Service” 

S.R.L. intră în posesia a ...% din capitalul social al întreprinderii „Anina” S.R.L. 

Operațiunea de concentrare economică nu a fost notificată la Consiliul 

Concurenței până la punerea în aplicare a acesteia. 

În scopul exercitării atribuțiilor sale prevăzute de art. 41 din Legea 

concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței) și întru 

verificarea respectării art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, prin Dispoziția 
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Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 din 04.04.2019, 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 „Ecloz Service” S.R.L. 

 

I. Părțile implicate 

1. Partea achizitoare: 

„Ecloz Service” S.R.L., întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de 

Stat” la data de 17.02.2010, IDNO ..., cu sediul în Republica Moldova, r-nul 

Anenii Noi, s. Crețoaia, MD-6519. Fondatorii întreprinderii sunt: dna ... – ...%, 

dl ... – ...% și dna ... – ...%. Principalul gen de activitate al întreprinderii – 

activitatea staţiunilor avicole de incubaţie.  

Grupul de întreprinderi a părții achizitoare:  

„Centrul de reproducere a păsărilor Anenii Noi” S.R.L., întreprindere  

înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 23.09.2014,              

IDNO ..., cu sediul în Republica Moldova, r-nul Anenii Noi, s. Hârbovăț, MD-

6524. Fondator ... al întreprinderii este .... Principalul gen de activitate al 

întreprinderii este închirierea bunurilor imobile. Administrator al întreprinderii: - dl 

.... 

Întreprinderea „Centrul de reproducere a păsărilor Anenii Noi” S.R.L. nu 

deține statut de asociat/ fondator în alte întreprinderi care desfășoară activitate pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

2. Partea achiziționată: 

„Anina” S.R.L., întreprindere înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” 

la data de 08.05.2012, IDNO ..., cu sediul în Republica Moldova, r-nul Anenii 

Noi, s. Hârbovăț, MD-6524. Fondatorii întreprinderii până la realizarea tranzacției 

din 05.04.2018 au fost: ... – ...%, ... – ...% și ... – ...%. Administrator al 

întreprinderii este dl ....  

După realizarea tranzacției fondatorii întreprinderii sunt: ... - ...%, cotă – 

parte din capitalul social al întreprinderii și ... - ...%. Administratorul 

întreprinderii este dl ....  

Principalul gen de activitate al întreprinderii – cultura vegetală și oferirea 

serviciilor pentru agricultură și servicii în creșterea animalelor (cu excepția celor 

sanitar-veterinare).  

„Anina” S.R.L. nu figurează în calitate de asociat la societățile comerciale (în 

comandită, în nume colectiv, cu răspundere limitată), înregistrate în Registrul de 

stat. 
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II. Acte și fapte constatate 

3. La data de 05.04.2018, ÎS „Camera Înregistrării de Stat” a înregistrat 

operațiunea de achiziționare a cotei de ...% din valorile mobiliare (părțile sociale) 

ale întreprinderii „Anina” S.R.L. de către „Ecloz Service” S.R.L. 

În rezultatul operațiunii „Ecloz Service” S.R.L. a preluat controlul asupra 

„Anina” S.R.L.  

Contractul de vânzare – cumpărare a părții sociale din capitalul social al 

întreprinderii „Anina” S.R.L., nr. ... din data de 30 martie 2018, a fost semnat în 

calitate de Vânzător, de dl ..., numit în continuare – Vânzător, în numele căruia 

acționează dl ... (IDNP ...), în baza procurii nr. ... din 25.01.2017 și – „Ecloz 

Service” S.R.L., IDNO – ..., cu sediul în satul Crețoaia, r-nul Anenii Noi, 

Republica Moldova, în persoana administratorului dlui ... (IDNP ...), domiciliat 

în satul Bujor, r-nul Hâncești, Republica Moldova, care acționează în baza actului 

de constituire a societății, numit în continuare – Cumpărător. 

În rezultatul semnării Contractului susmenționat, „Ecloz Service” S.R.L., a 

achiziționat partea socială în mărime de ...% de la dl ..., la prețul de ... USD, 

echivalent cu ... (...) MDL, conform cursului Băncii Naționale a Moldovei la 

momentul semnării contractului.  

4. Tranzacția de preluare a controlului de către „Ecloz Service” S.R.L. asupra             

„Anina” S.R.L., a avut loc la data de 05.04.2018, iar în urma achiziționării a ...% 

din capitalul social al întreprinderii „Anina” S.R.L. a devenit deținător a ...% din 

capitalul social, fapt care în corespundere cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 

concurenței conferă posibilitatea exercitării unei influențe decisive asupra 

întreprinderii, 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). 

5. Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a ...% din capitalul social al 

„Anina” S.R.L. de către întreprinderea „Ecloz Service” S.R.L. nu a fost notificată 

autorității de concurență, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 11 

din 04.04.2019, s-a dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării 

prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin 

concentrarea economică dintre întreprinderile „Anina” S.R.L. și „Ecloz Service” 

S.R.L. 
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6. 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 2017 (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 2017 de către părțile implicate în operațiunea 

de concentrare economică identificată 

Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri realizată în anul 2017 

MDL 

 Întreprinderile din grupul părții achizitoare 

1 „Ecloz Service” S.R.L. (partea care preia controlul) ... 

2 „Anina” S.R.L. (partea asupra căreia se preia controlul) ... 

3 „Centrul de reproducere a păsărilor Anenii Noi” S.R.L ... 

 Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 

concentrare economică 

 

... 

Sursa: Situația financiară a întreprinderilor pentru anul 2017 

          Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2017 

 

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

concentrare economică se prezintă în mărime de ... lei. 

7. 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 „Ecloz 

Service” S.R.L. cu cifra de afaceri ... lei și „Anina” S.R.L. cu cifra de afaceri ... 

lei. 

Așadar, se confirmă faptul că operațiunea urma să fie supusă evaluării și 

trebuia să fie notificată la Consiliul Concurenței, înainte de punerea acesteia în 

aplicare. 

Notificarea concentrării economice susmenționată, urma să fie realizată de 

persoana sau întreprinderea care preia controlul. În așa fel, întreprinderea „Ecloz 

Service” S.R.L. avea obligația de a notifica Consiliului Concurenței cu referire la 

tranzacția din 05.04.2018, în vederea stabilirii compatibilității acesteia cu mediul 

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

relevantă 

8. În conformitate cu art. 28 alin. (1) din Legea concurenței, examinarea 

problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență se efectuează în 

cadrul unei piețe relevante. Piața relevantă, conform Legii concurenței 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. 

9. 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 oferită de „Ecloz Service” S.R.L. la solicitarea 

nr. DCE – 05/209-868 din 10.04.2019, întreprinderea „Ecloz Service” S.R.L. este 

prezentă pe piața Republicii Moldova cu principalul gen de activitate – stațiuni 

avicole și de incubație, care constă în prestarea serviciilor de incubare și în 

vânzarea puilor de o zi.  

Întreprinderea „Anina” S.R.L., în conformitate cu informația oferită la 

solicitarea nr. DCE – 05/210-868 din 10.04.2019, este prezentă pe piața Republicii 

Moldova cu principalul gen de activitate – cultura vegetală (cultivarea cerealelor). 

În Tabelul 2 este prezenta venitul din vânzări defalcat pe activități pentru 

întreprinderea achizitoare în anul 2017.  

  Tabelul 2 

Venitul din vânzări (cifra de afaceri) defalcat pe activități în anul 2017 pentru 

întreprinderea „Ecloz Service” S.R.L. 

Denumirea companiei Genurile de activitate  

Cifra de afaceri, MDL (venituri 

operaționale) 

2017 

„Ecloz Service” S.R.L. 
Servicii de arendă ... 

  

 
Pui de o zi ... 

Total ... 

Sursa: Informația prezentată de „Ecloz Service” S.R.L. nr. intrare CC 1489 din 25.04.2019 

          Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2017 
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În urma analizei informației parvenite de la întreprindere se concluzionează 

că, incubarea și comercializarea puilor de o zi generează mai mult de ...%, din 

venitul total al întreprinderii pentru anul anterior operațiunii de concentrare 

economică. 

În Tabelul 3 este prezentat venitul din vânzări defalcat pe activități pentru 

întreprinderea achiziționată, în  anul 2017.  

Tabelul 3 

Venitul din vânzări (cifra de afaceri) defalcat pe activități în anul 2017 pentru 

întreprinderea „Anina” S.R.L. 

Denumirea 

companiei 

Genurile de activitate Cifra de afaceri,  MDL (venituri 

operaționale)  

2017 

 

 

 

„Anina” 

S.R.L. 

 

Floarea soarelui A2016-2017 ... 
Grâu ... 
Utilaje ... 
Porumb ... 
Sorgo ... 
Producție secundară (paie, pănuși, resturi vegetale) ... 
Construcții H5-7 ... 
Servicii de transport ... 
Servicii de arendă ... 

Total ... 

Sursa: Informația prezentată de „Ecloz Service” S.R.L. nr. intrare CC 1739 din 28.05.2019 

            Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei pentru anul 2017 

 

Din analiza informației acumulate, pe parcursul investigației date, se 

conchide că piața relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat : 

-  Piața incubării ouălor și a  vânzării puilor de o zi. 

- Piața cultivării și comercializării culturilor cerealiere. 

10. 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. 

Dimensiunea geografică a pieței produsului în cauză este teritoriul 

Republicii Moldova, iar agenților economici implicați li se asigură o acoperire 

națională de pătrundere pe piață. 

Astfel, piaţa relevantă geografică constituie teritoriul Republicii Moldova. 

Piețele relevante, în sensul investigării cazului dat sunt: 

- Piața incubării ouălor și a vânzării puilor de o zi pe teritoriul Republicii 

Moldova. 

- Piața cultivării și comercializării culturilor cerealiere pe teritoriul 

Republicii Moldova. 
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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 05.04.2018.  

Genul de activitate de incubare a ouălor și de vânzare a puilor de o zi  

similar cu întreprinderea „Ecloz Service”S.R.L., în Republica Moldova este 

practicat în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei 

(CAEM Rev. 2), de aproximativ ... de întreprinderi, piața respectivă fiind 

concurențial deschisă.  

Totodată, genul de activitate de cultivare a culturilor cerealiere similar cu 

întreprinderea „Anina” S.R.L. este răspândit în Republica Moldova, iar conform 

Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2), cu genul dat 

de activitate pe piața din Republica Moldova sunt prezenți aproximativ ... de 

agenți economici, respectiv, piața dată este concurențial deschisă. 

Așadar, menționăm că în urma operațiunii de concentrare economică 

întreprinderile implicate au fost integrate vertical.  

11. Mai mult ca atât, se constată că puterea de piață (cifra de afaceri) a 

întreprinderii preluate este nesemnificativă, astfel încât situația pe piața relevantă 

identificată nu suferă modificări și deși operațiunea cade sub incidența Legii 

concurentei, nu există îndoieli privind compatibilitatea acesteia cu mediul 

concurențial normal. 

Operațiunea dată de concentrare economică nu va duce la modificarea 

structurii piețelor de incubare a ouălor și de vânzare a puilor de o zi și a pieței de 

cultivarea culturilor cerealiere și, respectiv, nu va avea impact asupra mediului 

concurențial. 

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. 
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12. Ținând cont de prezența concurenților pe ambele piețe relevante, de 

deschiderea pieței 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. 

De menționat că, la data de 13.06.2019, pe pagina web oficială a Consiliului 

Concurenței a fost plasat avizul cu referire la nenotificarea concentrării economice 

dintre întreprinderile „Ecloz Service” S.R.L. și „Anina” S.R.L., 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 piață. 

Obiecţii şi observaţii la adresa autorităţii de concurenţă nu au parvenit. 

 

V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor 

Legii concurenței 

13. În conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, o 

operaţiune de concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată 

a controlului rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care 

controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe 

întreprinderi, 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 cotei de ...% din capitalul social al 

întreprinderii „Anina” S.R.L. de către întreprinderea „Ecloz-Service” S.R.L. s-a 

realizat o operațiune de concentrare economică, fiind preluat controlul asupra 

întreprinderii în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 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. 

14. 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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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 notificată Consiliului Concurenței, înainte 

de punerea acesteia în aplicare. 

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

economice trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 

controlul.  

15. Tranzacția de preluare a controlului asupra întreprinderii „Anina” S.R.L. 

s-a realizat la data de 05.04.2018. Operațiunea de concentrare economică a fost 

pusă în aplicare prin achiziționarea a cotei de ...% din capitalul social al „Anina” 

S.R.L. de către „Ecloz-Service” S.R.L., însă notificarea acesteia la Consiliul 

Concurenței nu a avut loc. 

Prin urmare, se concluzionează că „Ecloz-Service” S.R.L. 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. 

16. În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, la data de 21.10.2019 

Consiliul Concurenței a remis întreprinderii ,,Ecloz Service” S.R.L. raportul de 

investigație privind existența semnelor de încălcare a legislației concurențiale de 

către ,,Ecloz Service” S.R.L., inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului 

Concurenței nr. 11 din 04.04.2019. 

În corespundere cu art. 59 alin. (3) din Legea concurențe,i întreprinderea  

,,Ecloz Service” S.R.L. a prezentat observații asupra raportului totodată, solicitând 

audieri. În conformitate cu art. 64 alin. (1), la data de 06.02.2019 au fost organizate 

audieri pe marginea dosarului. 

 

VI. Concluzii şi propunerile în urma finalizării investigaţiei 

17. 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 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 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. 
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18. 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 4. 

 

Tabelul 4 

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

concentrare economică 

Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri 2019, lei 

1. „Ecloz Service” S.R.L. ... 
2.  „Centrul de reproducere a păsărilor Anenii Noi” S.R.L. ... 
3. „Anina” S.R.L. ... 

Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 

concentrare economică notificată 
... 

Sursa: Scrisoarea de intrare nr.898 din 04.03.2020 și scrisoare de intrare nr. 899 din 04.03.2020 

 

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

operațiunea de concentrare economică constituie ... lei. 

Conform informației prezentate de către părți pentru anul 2019 în 

conformitate cu art. 24 alin. (5) din Legea concurenței, s-a exclus valoarea 

vânzărilor intervenite între întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare 

economică, în sumă de ... lei. 

Astfel, 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 economică constituie ... lei. 

19. 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. 

20. Pentru aplicarea sancțiunii întreprinderii „Ecloz Service” S.R.L. s-a luat 

în calcul gravitatea faptei, operațiunea de concentrare încadrându-se la art. 72 alin. 

(3) lit. a) din Legea Concurenței (până la 1% din cifra totală de afaceri, în sensul 

art. 67, pentru fapte 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 
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indirectă cu încălcarea, cotele de piață cumulate ale tuturor întreprinderilor 

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

interzisă dacă ar fi fost notificată. 

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 „Ecloz Service” S.R.L., INDO ..., r-nul Anenii-Noi, satul 

Crețoaia, , Republica Moldova, banca debitorului: ..., Codul IBAN: .... 

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

concurenței nr. 183 din 11.07.2012 comisă de către întreprinderea „Ecloz-

Service” S.R.L. 

2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată dintre „Ecloz-

Service” S.R.L. și „Anina” S.R.L. compatibilă cu mediul concurențial. 

3. A aplica întreprinderii „Ecloz Service” S.R.L., IDNO ..., ținând cont de 

gravitatea faptei, durata încălcării, amendă egală cu ...% din cifra totală de 

afaceri, ceea ce reprezintă 74 403,56 lei (șaptezeci și patru mii patru sute trei lei 

cincizeci și șase 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 „Ecloz-Service” S.R.L., 

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

cu Legea concurenței”. 

5. „Ecloz-Service” S.R.L. 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 
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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 

 

 


