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PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
                                                          DECIZIE 
 

Nr. DCE - 02 
Din 28.01. 2020         mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, 
Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenței,  

analizând formularul complet privind notificarea concentrării economice depus 
de către ”Sika România” SRL și ”Sika Finanz” AG, precum și materialele acumulate, 
 

A CONSTATAT: 
 

Întreprinderea ”Sika România” SRL (în continuare – ”Sika România”) și ”Sika 
Finanz” AG (în continuare – ”Sika Finanz”), în conformitate cu prevederile art. 22 
alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea 
concurenței), la 06.12.2019 a depus, formularul de notificare a concentrării economice 
înregistrat cu nr. 4153 din 06.12.2019, ce urmează a se realiza prin preluarea 
controlului asupra ”Adeplast” SA (în continuare – ”Adeplast”). 

Notificarea a devenit efectivă la 13.12.2019, data la care au fost recepționate și 
înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 

 
I. Părțile implicate 
Partea care preia controlul 

”Sika România” SRL, întreprindere înregistrată în România cu număr de 
înregistrare J8/852/2003 din 05.05.2003, cu sediul: în str. Ioan Clopoțel nr. 4,           
or. Brașov, județul Brașov, România.  

”Sika Finanz” AG, întreprindere înregistrată în Elveția cu număr de înregistrare 
CHE-101.832.392, cu sediul: în Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Elveția.  

Ambele întreprinderi sunt deținute în totalitate de către ”Sika” AG. Societatea-
mamă a Grupului ”Sika” este ”Sika” AG, cu sediul în Elveţia, ale cărei acţiuni sunt 
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tranzacţionate public la bursa Swiss SIX. 
Grupul ”Sika” activează în peste 100 de ţări de pe toate continentele. Sub 

aspectul activităţilor desfăşurate de Grupul ”Sika” la nivel mondial, se menţionează 
prezenţa acestuia în domeniile produselor chimice de specialitate, în producerea 
produselor din beton, mortarelor speciale etanșate și adezivi, materialelor de 
amortizare și armare, sistemelor de întărire structurală,  acoperișurilor  și 
hidroizolaţilor  folosiți  în industria construcției. 

Referitor la activitatea desfăşurată de ”Sika România”, aceasta produce şi/sau 
comercializează produsele susmenţionate, cele mai importante activităţi fiind 
comercializarea de membrane pentru hidroizolaţii, în special membrane pentru 
hidroizolaţii din PVC, comercializarea hidroizolaților bituminoase, producerea şi 
comercializarea mortarelor şi adezivilor, comercializarea de polistiren expandat.  

Grupul ”Sika” nu are prezență directă pe teritoriul Republicii Moldova, 
produsele înregistrând  încasări prin intermediul distribuitorilor terți1.  

Partea asupra căreia urmează să fie preluat controlul 
”Adeplast” SA, întreprindere înregistrată în România, cu număr de înregistrare 

J29/1794/2012 din 22.11.2012. Sediul legal este în satul Corlătești, comuna Berceni, 
județul Prahova , str. Adeplast, nr.164 A. 

În prezent întreprinderea este deținută de către moștenitorii2 fostului acționar -  
dl [...] și de către acționarul - dna [...]. 

Întreprinderea ”Adeplast” este specializată, în principal, în producerea și 
comercializarea mortarelor și adezivilor pentru construcții și a produselor de 
termoizolare, în particular a polistirenului. ”Adeplast” la fel este prezentă și pe piețele 
vopselelor și acoperirilor decorative, amestecurilor pentru beton și mortar, 
membranelor de hidroizolare și accesoriilor (plasă din fibră de sticlă, dibluri, lipici, 
etc). 

II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 
Operaţiunea prin care ”Sika România” și ”Sika Finanz” dobândeşte controlul 

asupra ”Adeplast” reprezintă o concentrare economică în sensul prevederilor art. 20 
alin. (2) lit. b) din Legea concurenţei. 

Concentrarea economica notificată va fi realizată prin preluarea de către ”Sika 
România” și ”Sika Finanz” a controlului asupra ”Adeplast”, prin achiziționarea a 
100% din acțiunile întreprinderii ”Adeplast” de la moștenitorii acționarului dl [...] și 
de la acționarul dna [...]. 

                                                 
1 [...] S.R.L. 
2 dl [...] a decedat pe data de [...]. Acțiunile sale în ”Adeplast” la moment sunt deținute de către succesorii săi, anume dl [...], dl [...], 
dl [...], dl [...], dna [...] și dna [...]. 
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În acest scop, inițial a fost semnat un Memorandum de înțelegere (în continuare 
– Memorandum) la data de 21 decembrie 2018 de către Cumpărător, reprezentat de 
”Sika” AG, inclusiv în numele oricărei alte entități din Grupul ”Sika” desemnată de 
”Sika” AG și de către Vânzător, reprezentat de către dl [...]și dna [...], acționarii 
întreprinderii ”Adeplast” la data susmenționată. 

În continuarea Memorandumului, ”Sika România” și ”Sika Finanz” au încheiat 
un Contract de cumpărare (în continuare – Contract) de acțiuni cu vânzătorii, 
respectiv moștenitorii dlui [...] și dna [...], cu privire la achiziționarea a 100% din 
acțiunile ”Adeplast” la data de 22 noiembrie 2019. Conform Contractului, controlul 
asupra ”Adeplast” va trece in totalitate către ”Sika România” și ”Sika Finanz” odată 
cu transferul titlului asupra acțiunilor, în baza îndeplinirii anumitor condiții 
suspensive de finalizare. 

Prețul de achiziție pentru acțiunile vândute este în valoare de [...] Euro ([...]), 
care vor fi ulterior ajustate și supuse acordului de bună credință din partea ambelor 
Parți cu privire la prețul final de achiziție. În conformitate cu negocierile Parților și 
așa cum se reflectă în Contract, s-a convenit ca prețul de achiziție să fie calculat pe 
baza unei valori a întreprinderii de [...] Euro ([...]).  

Structura proprietății de control a ”Adeplast” înainte și după realizarea 
concentrării economice este prezentată în Tabelul 1 și 2. 

Tabelul 1 
Structura proprietății și controlului ”Adeplast” până la tranzacție 

Acționar Cota 
Dl [...] [...]% 

Dna [...] [...]% 

 
Tabelul 2 

Structura proprietății și controlului ”Adeplast” după tranzacție 
Acționar Cota 

”Sika România” [...]% 
”Sika Finanz” [...]% 

 
Operațiunea notificata va permite Grupului ”Sika” să lărgească și diversifice 

produsele sale și aria geografică în Europa de Est și sa mărească baza de clienți.  
Prezenta operațiune de concentrare economica a fost notificata în România, 

Austria și Serbia. 
 
III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 

Operaţiunile de concentrare economică, conform art. 22 alin. (1) din Legea 
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concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei 
înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ 
de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 000 
000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe 
teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 
000 000 lei în anul anterior operaţiunii. 

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează 
conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea concurenței. În Tabelul 3 este 
prezentată cifra totală de afaceri realizată în anii 2016-2018 de către părțile implicate 
în realizarea tranzacției. 

Tabelul 3 
Cifra totală de afaceri realizată în anii 2016-2018 de către părțile implicate  

în operațiunea de concentrare economică 
Cifra totală de afaceri 2016 

MDL 
2017 
MDL 

2018 
MDL 

La nivel mondial: 
Grupul ”Sika” [...] [...] [...] 
”Adeplast” [...] [...] [...] 
Total [...] [...] [...] 
Republica Moldova:  
Grupul ”Sika” [...] [...] [...] 
”Adeplast” [...] [...] [...] 
Total  [...] [...] [...] 
Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 4153 din 06.12.2019 
 

Reieșind din informația susmenționată, se constată că operațiunea notificată 
întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea 
concurenței. 

 
IV. 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. 

Activitatea desfăşurată de Grupul ”Sika”, constă în producerea produselor din 
beton, mortarelor speciale etanșate și adezivi, materialelor de amortizare și armare, 
sistemelor de întărire structurală, acoperișurilor și hidroizolaţilor folosiți în industria 
construcției și în comercializarea produselor chimice de specialitate. 
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Întreprinderea ”Adeplast” este specializată, în principal, în producerea și 
comercializarea mortarelor și adezivilor pentru construcții și a produselor de 
termoizolare, în particular a polistirenului. ”Adeplast” la fel este prezentă și pe piețele 
vopselelor și acoperirilor decorative, amestecurilor pentru beton și mortar, 
membranelor de hidroizolare și accesoriilor (plasă din fibră de sticlă, dibluri, lipici, 
etc). 

Piața relevantă a produsului este piața produselor considerate interschimbabile 
de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date a acestora, a 
caracteristicilor fizice, funcționale și a prețului. 

În Tabelul 4 sunt reflectate produsele vândute întreprinderilor din Republica 
Moldova, în baza cărora Grupul ”Sika” și-a realizat cifra de afaceri pe teritoriul 
Republicii Moldova.  

 
Tabelul 4 

Produsele comercializate în Republica Moldova, în baza cărora Grupul ”Sika” și-a 
realizat cifra de afaceri în RM 

Nr.  
Categorii de produse și servicii 

2016 2017 2018 

Valoarea (MDL) Valoarea (MDL) Valoarea (MDL) 

1 Reductoare de apă din beton [...] [...] [...] 
2 Alte amestecuri și adezivi din beton [...] [...] [...] 
3 Chituiri și lipiri structurale [...] [...] [...] 
4 Repararea și protecția betonului [...] [...] [...] 
5 Finisaje pentru clădiri [...] [...] [...] 
6 Etanșare și lipire [...] [...] [...] 
7 Impermeabile  [...] [...] [...] 
8 Învelișuri industriale  [...] [...] [...] 
9 Pardoseli industriale  [...] [...] [...] 
10 Acoperire [...] [...] [...] 
11 Etanșare elastică și lipire [...] [...] [...] 
12 Activități auxiliare  [...] [...] [...] 
TOTAL [...] [...] [...] 
Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 4153 din 06.12.2019 

 
În Tabelul 5 sunt reflectate produsele vândute întreprinderilor din Republica 

Moldova, în baza cărora întreprinderea ”Adeplast” și-a realizat cifra de afaceri pe 
teritoriul Republicii Moldova. 
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Tabelul 5 
Produsele comercializate în Republica Moldova, în baza cărora întreprinderea 

”Adeplast” și-a realizat cifra de afaceri în RM 
Nr.  

Categorii de produse și servicii 
2016 2017 2018 

Valoarea (MDL) Valoarea (MDL) Valoarea (MDL) 

1 Mortare și adezive [...] [...] [...] 
2 Materiale de termoizolare  [...] [...] [...] 
3 Plase din fibre de sticlă [...] [...] [...] 
4 Dibluri  [...] [...] [...] 
5 Vopsele/acoperiri (decorative) [...] [...] [...] 
6 Altele  [...] [...] [...] 
Total [...] [...] [...] 
Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 4153 din 06.12.2019 
 

Tranzacția notificată se referă, în principal, la sectorul materialelor de 
construcție, în special în domeniile producerii produselor din beton, a mortarelor și 
adezivilor pentru construcții, materialelor de termoizolare, membranelor 
hidroizolante, precum și a vopselelor/acoperirilor, amestecurilor pentru beton și 
mortare, precum și accesorii (plase din fibră de sticlă, dibluri, spumă PU, etc.). 

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 a mortarelor și adezivelor pentru construcții 
Mortarul este un material de construcție folosit pentru a lega materialele de 

construcție împreună sau pentru a umple golurile între ele. De obicei este fabricat din 
nisip, lianți (de exemplu, ciment, var sau ghips) și diferiți aditivi (de exemplu, 
pigmenți sau compuși impermeabili). Exista o gama largă de produse de mortar, cu 
diferite niveluri de sofisticare. În timp ce mortarele de bază constau doar din două 
ingrediente (ciment și nisip), se pot adăuga ingrediente diferite pentru a oferi 
mortarului caracteristicile necesare pentru o utilizare finală specifică. 

Mortarelor premixate le-a fost făcută o distincție suplimentară între mortare 
uscate (furnizate sub formă de pulbere uscata), mortare umede (gata amestecate cu 
apă la fabrică) și mortare de pastă gata de utilizare (furnizate sub formă de pastă, 
inclusiv compuși organici precum lianții).  

În contextul activităților limitate ale Grupului ”Sika”, în Republica Moldova în 
ceea ce privește mortarele și adezivii, nu este necesară o segmentare suplimentară a 
pieții comercializării a mortarelor și adezivelor pentru construcții. Piața dată este una 
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deschisă, care nu va fi calificată ca fiind piață afectată sau piață (alta decât afectată), 
pe care concentrarea economică notificată poate avea impact. 

 
- Paiața comercializării materialelor de termoizolare 
Materialele de termoizolare reduc schimbul termic și acustic prin perete, 

acoperiș sau prin conducta în care sunt plasate.  
Materialele de izolare constituie o piața separată de alte materiale de 

construcție. În funcție de material putem face o sub-segmentare adică: spume 
(polistiren expandat (EPS), polistiren extrudat (XPS) sau poliuretan) și lână minerală 
(lână din piatră sau din sticlă). În plus, poate fi luată în considerare segmentarea pieței 
relevante în izolarea clădirilor și izolarea tehnică. Materialele de termoizolare 
constituie o piață a produsului distinctă de alte materiale de construcție. În cazurile în 
care nu este necesara segmentarea pieței materialelor de termoizolare – în materiale 
de termoizolare din spuma și materiale de termoizolare din lână minerală, menționând 
ca polistirenul extrudat (XPS), polistirenul expandat (EPS), spuma din poliuretan și 
materialele izolatoare din vată minerală pot fi considerate ca fiind parte din aceeași 
piață relevantă, și anume, - piața generala a materialelor de termoizolare. 

Grupul ”Sika” și ”Adeplast” activează în Republica Moldova pe segmentul 
pieței materialelor de termoizolare, prin vânzări de materiale de termoizolare. Piața 
dată este una concurențial 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 vopselelor și acoperirilor decorative 
Vopselele și acoperirile decorative sunt utilizate, în mod obișnuit, în cadrul 

construcției sau restaurării structurilor arhitecturale, adică decorarea pereților exteriori 
sau interiori, a ușilor, etc. și pot fi categorisite în vopsele și produse pentru îngrijirea 
lemnului și acoperiri decorative pe bază de apă și cele pe bază de solvent.  

Grupul ”Sika” și ”Adeplast” sunt prezente pe piața Republicii Moldova (prin 
vânzări nesemnificative din punct de vedere cantitativ) pe segmentul de piața a 
vopselelor și acoperirilor decorative. Piața dată este una concurențial deschisă, pe care 
concentrarea economică notificată nu va avea impact. 

Din cele expuse, raportat la produsele părților implicate în tranzacția de 
concentrare economică, vândute prin intermediul distribuitorilor pe teritoriul 
Republicii Moldova se identifică o suprapunere pe orizontală a piețelor mortare și 
adezivi pentru construcții, materiale de termoizolare, precum și piața vopselelor și 
acoperirilor (decorative), însă cotele de piață nu suferă modificări semnificative. 
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Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate în 
oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de concurenţă 
sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate 
prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil. 

În scopul evaluării efectelor concentrării economice notificate din punct de 
vedere geografic, a fost stabilită piața geografică a cazului dat, întreg teritoriul 
Republicii Moldova. 

În contextul celor relatate mai sus, în sensul examinării prezentei operațiuni 
piețele relevante geografice sunt: 

- piața comercializării mortalelor și adezivilor pentru construcții pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova; 

- piața comercializării materialelor de termoizolare pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova; 

- piața comercializării vopselelor și acoperirilor decorative pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova. 

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 
Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii concurenții sunt 

evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu mediul concurențial.  
Examinarea problemelor de concurență și evaluarea unei cauze de concurență 

se efectuează în cadrul pieței relevante. 
Atât Grupul ”Sika”, cât și ”Adeplast” sunt prezente pe piața Republicii 

Moldova prin intermediul produselor importate și comercializate de întreprinderi 
independente și se constată că, realizarea concentrării economice notificate poate 
produce efecte pe teritoriul Republicii Moldova la nivelul sistemului de distribuție.  

”Sika România” are un singur client în Republica Moldova – [...] SRL (în 
continuare [...]), care este distribuitor, care nu are magazine și comercializează 
produsele ”Sika”, direct în șantiere utilizând transportul propriu. Principalii clienți ai 
[...] sunt companiile de construcții și secțiile de pregătire pentru producerea betonului. 
[...] primește produsele ”Sika” pe care le comercializează din depozitul [...]. În situații 
excepționale (produsele provenite din [...]), [...] poate să ridice produsele direct din 
[...]. 



  9 
 

O altă întreprindere care face parte din Grupul ”Sika” este ”Index SpA”, care 
are, la fel, un singur client în Republica Moldova –[...], ce distribuie materiale pentru 
bazine și havuzuri.  

” Index SpA” efectuează vânzări mici de mortar în Republica Moldova, dar nu 
vinde materiale de izolare în Republica Moldova. Transportarea este efectuată de 
către o entitate terță. 

Întreprinderea ”Adeplast” pe piața mortarelor și adezivilor pentru construcții și 
materiale de termoizolare are următorii clienți: [...] SRL (cu [...]% din vânzările 
mortalelor premixate și materialelor de termoizolare), LTD”[...] (cu [...]% din 
vânzările mortalelor premixate), [...] SRL (cu [...]% din vânzările mortalelor 
premixate și [...]% din materialele de termoizolare), [...] SRL (cu [...]% din vânzările 
mortalelor premixate și [...]% din materialele de termoizolare), [...] SRL (cu [...]% din 
vânzările mortalelor premixate) și [...] SRL (cu [...]% din vânzările materialelor de 
termoizolare).  

Pe piețele relevante stabilite să regăsesc ca concurenți pe teritoriul Republicii 
Moldova peste 100 de întreprinderi. Printre cele mai mari întreprinderi sunt: ”Knauf-
Ghips” SRL,”Supraten” SA, SAI”Combinatul de ciment Rîbnița”, ”Lafarge Ciment” 
SA, ”Daman Cons” SRL, ”Acomar-Trans” SRL, ”Parinex” SRL, ”Modem” SRL, 
”Bykhim-Basarabia” SRL, ”Cebhardt-construct” SRL, ”Termoart-Lux” SRL, ”Dublu 
Construct” SRL,”Nelimot-Com” SRL, ”Keramin Grup” SRL,”Megastroi” SRL, 
”Baumit România Com” SRL (cu reprezentanță în RM), ” Stroibit” SRL, ”M.C.F.-
Engros”SRL, ”Daw Benta Mol” SRL, ”Vergrup-Cons” SRL, ”Profili-Plus” SRL, etc. 

În urma analizei operațiunii de preluare a controlului de către ”Sika România” 
și ”Sika Finanz” asupra întreprinderii ”Adeplast” se constată că, piețele relevante 
identificate nu vor suferi modificări esențiale și deși operațiunea cade sub incidența 
Legii concurentei, nu sunt afectate piețele identificate și nu va fi distorsionat mediul 
concurențial. Reieșind din cele expuse, se concluzionează că operațiunea dată nu va 
avea impact asupra mediului concurențial. 

 
VI. Concluzii 
Operațiunea de concentrare economică analizată se va realiza 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 
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acestora, inclusiv prin crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod 
durabil toate funcţiile unei entităţi economice autonome. Operațiunea de concentrare 
economică se referă la preluarea controlului asupra întreprinderii ”Adeplast” de către 
”Sika România” și ”Sika Finanz”. 

Potrivit prevederilor Legii concurenței, operațiunile de concentrare economică 
care depășesc pragurile stabilite la art. 22 alin. (1) sunt supuse evaluării și urmează a 
fi notificate Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a acestora. 

Tranzacția de preluare a controlului asupra ”Adeplast” de către ”Sika România” 
și ”Sika Finanz” 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. 

Totodată, atât pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței, cât și în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost plasat avizul cu referire la preluarea 
controlului asupra întreprinderii ”Adeplast” de către ”Sika România”și ”Sika Finanz”. 

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. 

În contextul celor expuse anterior, în conformitate cu art. 20 alin. (1), art. 22 
alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1) lit. b), art. 41, art. 45 și art. 46 din Legea concurenței, 
Plenul Consiliului Concurenței, 

 
DECIDE: 

1. A declara operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin 
preluarea controlului de către ”Sika România” SRL și ”Sika Finanz” AG asupra 
”Adeplast” SA, 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. 

 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                                   Marcel Răducan 


