
Operațiunile de 
concentrări economice 



 
SCOPUL 

 
controlului concentrărilor economice de către 
Consiliul Concurenţei este de preîntâmpinare  a 
apariţiei obstacolelor semnificative în calea 
concurenţei efective pe piaţă sau pe o parte 
substanţială a acesteia, în special ca urmare a 
creării sau consolidării unei poziţii dominante. 



 
 
 

Consiliul Concurenţei nu monitorizează doar 
aspectele  legale în procesul de evaluare a 

operațiunilor de concentrări economice  ci  și 
esența previziunilor efectului economic a 

impactului  asupra structurii piețelor și asupra  
mediului concurențial  



Concentrarea Economică 

Fuziune Preluarea controlului 

Modificări de durată asupra 
controlului întreprinderilor 

implicate 



 
Controlul decurge din:                                                                                             
 
Achiziționarea parților sociale sau de 

active; 
Control în bază  contractuală ; 
Control prin alte metode;  
    - relațiile de dependență economică ; 
    - oferirea de drepturi ;  
    - retragerea unui asociat,etc. 

 



Caz practic : Preluarea controlului asupra activelor 
    
                                     
                                          2018 
                                                                                  
                                    art. 22 alin. (1) Legea concurenței 183/2012 
                                                  art. 24 alin. (3) Legea concurenței 183/2012 

                                     
Activele întreprinderii B constau în: 
 
- Terenuri și clădiri, investiții în curs de execuție, drepturi de proprietate intelectuală, 
utilaje, echipamente și tehnologii. 
 
Constituie o parte a întreprinderii            activitate comercială prezentă pe piață, căreia i se 
poate atribui o cifră de afacere 
 
 

A 
  

Activele întreprinderii B  
 



Caz practic : Preluarea controlului asupra activelor  

A 
(România) 

Activele 
întreprinderii B 

(România) 

D 
Distribuitor terț 

E 
Distribuitor terț 

F 
Alți consumatori  

 Cifra totală de afaceri pe teritoriul Republicii Moldova  cuprinde produsele vândute                                    
întreprinderilor sau consumatorilor din Republica Moldova 

                           



Caz practic : Trecerea de la controlul în comun la control unic 

A B 

C 

50% 50% 

A C 
100% 

2. După notificare  1. Până la notificare 



Caz practic : Tranzacție internațională 
    
                                    100% 
                                          2016 
                                                                                  
 
 
                                                             
Cifra totală de afaceri realizată pe                                                                            96,8% 
Teritoriul Republicii Moldova de către 
întreprinderea „A”, a fost calculată conform  
art. 24 alin. (2) din Legea concurenței nr. 183/2012 

 
Cifra totală de afaceri a întreprinderii „B” 
 a fost calculată conform      art. 24 alin. (4)  
din Legea concurenței nr. 183/2012 
 
 
 

A 
 (Belgia) 

B  
(Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord) 

Distribuitorul terț  

F 
(Republica Moldova)  

            100% 

C  
(Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord) 
                 
 
 

24% (drepturi de vot speciale) 

D  
(Turcia) 

E  
(Republica Moldova) 



Caz practic : Restabilirea drepturilor de vot speciale 

OPERAȚIUNEA RIDICA  
PROBLEME DE 

CONCURENȚIALE 

Întreprinderea „A”, a 
aplicat la angajamente 

conform Regulamentului           
nr. 2/2015 

Operațiunea a fost 
autorizată de Consiliul 

Concurenței, cu condiția 
respectării 

angajamentelor propuse 

2017 

24% 



Problemele identificate în procesul de notificare 
 a operațiunilor de concentrări economice : 
                                   
1. Stabilirea  grupului de întreprinderi implicate și calcularea 

cifrelor totale de afaceri ; 
 
2. Identificarea subiectului operațiunilor CE ; 
- Implicarea persoanelor fizice  
- Implicarea întreprinderilor vehicul 
 
3. Identificarea  obiectului operațiunilor CE ; 
-  achiziționarea activelor sau o parte a acestora 
 
                                                                                                                         
                                     
 



 
 
 
 

Art. 71, lit. d) 
  

                   Nenotificarea unei Concentrări Economice , 
definită la art. 22 alin. (1) al Legii Concurenței nr. 183 din 

11.07.2012, înainte de punerea în aplicare a acesteia, reprezintă 
o încălcare a normelor materiale ale legislației concurențiale. 

                                                                                                                       
                                     
 



1.  Amendă (art. 72) 

Gradul de gravitate x factorul aferent duratei încălcării = nivelul de bază al amenzii 

Grade de gravitate: 

Gravitate mică  > 1% din cifra de afaceri 

Gravitate medie 1% > 2% din cifra de afaceri 

Gravitate mare 2% > 4% din cifra de afaceri 

Factorul aferent duratei încălcării 

Fapte de scurtă durată > 1 an – factor 1 

Fapte de durată medie 1 an > 5 ani – factor 1,2 

Fapte de lungă durată < 5 ani – factor 1,4 

Nivelul de bază  poate fi diminuat / majorat cu 5% și 10% în dependență de circumstanțe 
(atenuante / agravante) 

2. Restabilirea situației anterioare (art. 26) 

1. Să solicite întreprinderilor implicate să dizolve concentrarea, în special prin dizolvarea fuziunii 
sau prin cesionarea tuturor acţiunilor (părţilor sociale) sau activelor dobândite, astfel încât să se 
restabilească situaţia existentă anterior punerii în aplicare a concentrării; 

2.   Să intenteze o acţiune în instanţa de judecată privind dizolvarea concentrării; 
 



 

Consultări prealabile 
 

- Pot fi solicitate de părțile care intenționează sa depună o 
notificare la Consiliul Concurentei. 

- Cu minim 3 zile lucrătoare anterior datei stabilite pentru 
consultare, întreprinderile vor prezenta informații relevante: 

 Părțile  implicate în concentrate ; 
 Piețele pe care activează ; 
 Descrierea  sumară a concentrării și a modului de preluare a 

controlului . 
 
 
 
 

 



MULȚUMIM  
PENTRU ATENȚIE! 

 MD-2001, mun. Chișinău, 
Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1  

Tel. (022) 27-45-65, 27-34-43 
Fax (022) 27-06-06 

www.competition.md 
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