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Anexa 2  

la Raportul privind activitatea  

Consiliului Concurenței pentru anul 2020 

Indicatorii cantitativi ai activității  

Consiliului Concurenței în anii 2018 – 2020 

Nr.  Indicatori 2018 2019 2020 
 

Legea concurenței Nr. 183 din 11.07.2012 

1 

Cazuri de încălcare a legislației concurențiale 

- inițiate 32 30 30 

a) în baza plângerilor  8 9 8 

b) din oficiu 24 21 22 

- finalizate 34 24 22 

- în investigare 74 74 80 

1.1 acorduri anticoncurențiale 

- inițiate 9 7 7 

- finalizate 10 2 - 

- în investigare 21 16 21 

1.2 abuzul de poziție dominantă 

- inițiate 4 4 4 

- finalizate 6 5 4 

- în investigare 15 14 11 

1.3 concurența neloială 

- inițiate 4 5 3 

- finalizate 3 4 5 

- în investigare 5 11 9 

1.4 limitarea concurenței de către autoritățile publice 

- inițiate 10 5 6 

- finalizate 8 8 3 

- în investigare 21 18 15 

1.5 concentrări economice nenotificate 

- inițiate 5 9 9 

- finalizate 7 5 9 

- în investigare 12 15 20 

1.6 cazuri cu obiect multiplu 

- inițiate - - 1 

- finalizate - - 1 

- în investigare - - 4 
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2 Controlul concentrărilor economice notificate 
 

 - Numărul de formulare examinate 15 24 18 

- Examinări finalizate cu scrisori de informare cu 

privire la faptul că operațiunea nu cade sub incidența 

Legii concurenței 

5 5 6 

- Concentrări economice autorizate 10 16 7 

3 

Amenzi/sancțiuni, mii lei 

- aplicate 13 288,7 9 648,3 37 293  

- încasate 6 020,5 5 717,6 10 303 
4 

 

4 Publicitate ilegală,  cazuri examinate 50 14 15 
 

Legea 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat 

5 Măsuri autorizate 16 15 11 

6 Scheme de ajutor de stat existente aliniate 14 47 25 

7 

Ponderea furnizorilor de ajutor de stat ce 

utilizează SIRASM din totalul celor care au 

notificat ajutoare de stat 

 

92% 

 

97% 100% 

8 

Ponderea furnizorilor de ajutor de stat ce 

utilizează SIRASM din totalul celor care au 

raportat ajutoare de stat 

 

100% 

 

100% 100% 

 

Activitatea juridică 

9 

Decizii cu privire la aplicarea Legii concurenței 

- contestate  19 12 9 

- menținute  21 11 12 

- anulate  20 8 4 

10 Avize elaborate la proiectele de acte normative 120 106 112 
 

11 Cauze aflate pe rol în instanțele de judecată 74 75 85 

12 

Cauze finalizate: 27 21 22 

- în favoarea Consiliului Concurenței 21 17 18 

- în defavoarea Consiliului Concurenței 6 4 4 

13 

Cauze contravenționale finalizate: 58 14 13 

- menținută propunerea agentului constatator 53 12 10 

- anulat procesul-verbal contravențional  5 2 3 
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Anexa 3  

la Raportul privind activitatea  

Consiliului Concurenței pentru anul 2020 

 

 

Lista investigațiilor utile de cunoaștere a pieței 

1. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței dispozitivelor medicale. 

2. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței comercializării autovehiculelor, 

pieselor de schimb și a serviciilor conexe. 

3. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței procesării și comercializării 

peștelui, crustaceelor, moluștelor și produselor de pește. 

4. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței comercializării si procesării 

culturilor cerealiere si oleaginoase. 

5. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței serviciilor de transport și 

activităților conexe. 

6. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței produselor chimice. 

7. Investigația utilă privind identificarea entităților investite cu drepturi 

exclusive și monitorizarea activității acestora. 

8. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței publicității. 

9. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței comercializării medicamentelor. 

10. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței comercializării cu ridicata şi 

amănuntul a principalelor produse petroliere și a gazului lichefiat în 

Republica Moldova. 

11. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței serviciilor bancare (servicii de 

creditare, de atragere a depozitelor, de deservire a conturilor curente etc.). 

12. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței cu privire la importul, 

producerea și comercializarea cărnii și produselor de carne. 

13. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței cu privire la comercializarea 

produselor social importante. 

14. Investigația utilă privind identificarea entităților investite cu drepturi 

exclusive și monitorizarea activității acestora (SIEG). 

15. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței comercializării mașinilor 

agricole, echipamentelor și serviciilor conexe. 

16. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței  în domeniul construcțiilor. 

17. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței activității de cercetare și 

dezvoltare. 

18. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței producerii și comercializării 

energiei electrice. 

19. Investigația utilă pentru cunoașterea pieței procesării produselor agro-

alimentare și 

Investigația utila privind cunoașterea cazurilor de încălcare a legislației 

concurențiale de către autoritățile administrației publice locale admise la 

etapa elaborării, aprobării și rectificării  bugetelor locale, pentru perioada  

2015-2017(ulterior modificată, 2018-2020). 
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