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Plenul Consiliului Concurentei actionind in temeiul art. 41 ~i art. 93 ale Legii 
Concurentei nr.183 din 11 iulie 2012, Hotaririi Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 
privind numirea in functie a membrilor Plenului Consiliului Concurentei, precum ~i 
Hotaririi Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea in functie a unui 
membru al Plenului Consiliului Concurentei, 

analizind raportul de investigatie asupra cazului initiat prin Dispozitia Plenului 
Consiliului Concurentei nr. 5 din 26.09.2013 privind initierea investigatiei referitor 1':1 
semnele incalcarii legislatiei concurentiale de catre CMC ,Macon" SA $i materialele 
anexate, 

A CONSTATAT: 

In urma examinarii informatiei prezentate de catre IS ,Camera Inregistrarii de 
Stat" s-a constatat ca, Ia data de ( ... ) la I.s. ,Camera Inregistrarii de Stat" a fost 
inregistrata procurarea a ( ... )din capitalul social a ,Rifinform" SRL de catre CMC 
.,Macon" SA. 

In scopul exercitarii atributiilor sale prevazute in art. 41 din Legea concurentei nr. 
183 din 11.07.2012 ~i intru verificarea respecUirii art. 20 alin. (1) din Legea 
nominalizata, prin Dispozitia Plenului Consiliului Concurentei nr. 5 din 26.09.2013 a 
fost initiata investigatia referitor la semnele incalcarii prevederilor art. 20 alin. ( 1) ~i 
art. 22 alin. (1) din Legea data de catre CMC ,Macon" SA. 

1. Partite implicate 

Parte a achizitoare # grupul din care aceasta face parte 
CMC ,Macon" SA (IDNO ... ) este o societate comerciala ale carei principalele 

genuri de activitate sint fabricarea caramizilor ~i tiglelor din lut ars, fabricarea altor 
elemente din beton, ciment ~i ipsos; fabricarea agregatelor poroase artificiale ~i 

prelucrarea agregatelor poroase naturale. 
Actionarii CMC ,Macon" SA, potrivit informatiei prezentate, sint: 
1. ( ... )-( ... )%; 
2. ( ... )-( ... )%; 
3. ( ... )-( ... )%; 



4. ( ... )-( ... )%; 
5. ( ... )-( ... )%. 
Pina la realizarea operatiunii de concentrare economica, CMC ,Macon" SA 

detinea controlul in urmatoarele intreprinderi: 
• ( ... ) (IDNO ... ), genul de activitate a careia este producerea articolelor 

din beton armat. Potrivit informatiei prezentate, intreprinderea in prezent 
nu functioneaza. 

' 
• ( .. . )-desra~oara activitatea pe teritoriul Federatiei Ruse. Intreprinderea 

nominalizata produce blocuri din beton celular. 

Partea achizi(ionatii 
,Rifin(orm" SRL (IDNO ... ) este o societate comerciala a carei principal gen de 

activitate este fabricarea caramizilor ~i tiglelor din lut ars. 
Pina la realizarea operatiunii de concentrare economica, unicul asociat al 

,Rifinform" SRL a fost ( ... ). 
Potrivit informatiei prezentate de CMC ,Macon" SA, intreprinderea ,Rifinform" 

SRL nu detine actiuni in alte intreprinderi. 

2. Piata relevanta In cazul operatiunii de concentrare economica 
Piata relevanta este piata in cadrul careia trebuie evaluata o anumita problema de 

concurenta ~i care se determina prin raportarea pietei relevante a produsului la piata 
geografica relevanta. 

2.1 Piata relevanta a produsului 
In sensu! prezentei examinari piata relevanta a produsului a fost definita ca 

producerea ~i comercializarea caramizii . 
2.2 Piata geografica relevanta 
Piata geografica relevanta, in sensu! prezentei investigatii, este piata Republicii 

Moldova. 
Astfel, piata relevanta este producerea ~i comercializarea caramizii pe teritoriul 

Republicii Moldova. 

3. Acte ~i fapte constatate 
Initierea unei investigatii avind ca obiect posibila incalcare a regulilor prevazute 

de Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 in partea ce tine de concentrari 
economice, urmare~te stabilirea de catre autoritatea de concurenta a incalcarii 
regulilor respective in ceea ce prive~te conduita intreprinderilor care participa la o 
concentrare economica pina la data notificarii acesteia Consiliului Concurentei ~i 
emiterii unei decizii privind operatiunea respectiva, in conformitate cu art. 25 din 
Legea nominalizata. 

Operatiunea de concentrare economica consta in preluarea a ( ... )% din capitalul 
social al ,Rifinform" SRL de catre CMC ,Macon" SA. 

Pina la realizarea operatiunii de concentrare economica, unicul asociat al 
,Rifinform" SRL a fost ( ... ). 

Ulterior, dupa semnarea contractului de vinzare- cumparare din data de( ... ), CMC 
,Macon" SA a preluat ( .. . )%din capitalul social ce apartinea asociatului ( ... ). 



Astfel, in urma realizarii operatiunii de concentrare econom1ca, asociatul 
,Rifinform" SRL a devenit CMC ,Macon" SA, cu ( ... )%din capitalul social. 

La data de 14.09.2012 a intrat in vigoare Legea concurentei nr. 183 din 
11.07.2012. 

Potrivit art. 22 alin. ( 1) din Legea nominalizata, operatiunile de concentrare 
economica sunt supuse evaluarii ~i urmeaza a fi notificate Consiliului Concurentei 
inainte de punere in aplicare, atunci dnd cifra totala de afaceri realizata cumulativ de 
intreprinderile implicate, inregistrata in anul anterior operatiunii, depa~e~te 
25 000 000 lei ~i exista eel putin doua intreprinderi implicate in operatiune care au 
realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare in parte, o cifra totala de afaceri mai 
mare de 10 000 000 lei in anul anterior operatiunii. 

Cifra total a de afaceri realizata cumulativ in anul 2012 (anul anterior realizarii 
operatiunii) de intreprinderile implicate in operatiunea de preluarea controlului asupra 
,Rifinform" SRL de catre CMC ,Macon" SA, a depa~it pragul de 25 000 000 lei ~i 
exista eel putin doua intreprinderi implicate in operatiune, care au realizat pe 
teritoriul Republicii Moldova, fiecare in parte, o cifra totala de afaceri mai mare de 
10 000 000 lei, ceea ce corespunde cu pragurile stabilite in art. 22 alin. (1) din Legea 
concurentei nr. 183 din 11.07.2012. 

Prin urmare, operatiunea de preluare a ( ... )% din capitalul social al ,Rifinform" 
SRL de catre CMC ,Macon" SA reprezinta concentrare economica, in sensu! art. 
20 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 ~i , intrucit conditiile 
referitoare Ia pragul cifrei totale de afaceri specificate In art. 22 a! in. (1) din Legea 
nominalizata erau indeplinite, CMC ,Macon" SA avea obligatia de a notifica 
operatiunea de concentrare economica la Consiliul Concurentei inainte de punerea In 
aplicare, in vederea analizarii acesteia din perspectiva compatibilitatii cu un mediu 
concurential normal. , 

La data de 23.12.2013, CMC ,Macon" SA a notificat operatiunea de concentrare 
economica la Consiliul Concurentei, devenind efectiva Ia data de 17.02.2014. 

La data de 21.03.2014, in temeiul art. 41 ~i art. 25 a! in. (1) lit. b) din Legea 
concurentei nr. 183 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurentei a em is decizia de 
autorizare nr. ASER-9 privind operatiunea de concentrare economica realizata prin 
preluarea controlului de catre CMC ,Macon" SA asupra ,Rifinform" SRL ca fiind 
compatibila cu mediul concurential, constatindu-se ca, de~i operatiunea notificata 
cade sub incidenta Legii concurentii nr. 183 din 11.07.2012, nu exista indoieli grave 
privind compatibilitatea cu mediul concurential. 

Remarcam ca, Ia data de ( ... ), CMC ,Macon" SA a vlndut cota de ( ... )% din 
capitalul social a! ,Rifinform" SRL, In urma careia asociat unic a devenit ( ... ), 
intreprindere cu sediul in Geneva (Elvetia), informatie confirmata prin Extrasul din 
Registrul de Stat a! persoanelor juridice nr. 37662 din 23.12.2013 (scrisoarea nr. 141 
din 05.02.2014). 

La data de 10.09.2014, CMC ,Macon" SA, In conformitate cu art. 20 alin. (6) din 
Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 a solicitat Consiliului Concurentei sa 
acorde o derogare de Ia obligatiile impuse la art. 20 a! in. (1) din Legea nominalizata, 

, privind operatiunea de concentrare economica realizata prin preluare a controlului 
asupra ,Rifinform" SRL. 



- Intru sustinerea derogarii solicitate, CMC ,Macon" SA a invocat urmatoarele 
argumente: 

• formularul de notificare, conform caruia se efectuiaza notificarea operatiunilor 
de concentrare economica, a intrat in vigoare Ia data de 11 octombrie 2013, pe 
cind operatiunea de concentrare economica examinata a fost realizata la data de 
( ... ), adica pina la publicarea formularului de notificare. Astfel, intreprinderea 
s-a aflat in imposibilitate de a depune formularul de notificare a concentrarii 
economice in conformitate cu prevederile legii; 

• CMC,Macon" SA a expediat in adresa Consiliului Concurentei toata 
informatia ~i actele necesare pentru notificarea concentrarii economice; 

• CMC,Macon" SA, in calitate de unic asociat, a vindut ( ... )% din capitalul 
social al ,Rifinform" SRL, la data de ( ... ), fapt inregistrat la aceea~i data in 
Registrul de Stat al Persoanelor Juridice. 

4. Calificarea legaHi a actiunilor constate conform prevederilor Legii 
concurentei nr. 183 din 11.07.2012 

' 
In conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 183 din 

11.07.2012, o opera{iune de concentrare economicii are lac in cazul in care 
modificarea de durata a controlului rezulta in urma preluiirii, de catre una sau mai 
multe persoane care controleaza deja eel pufin o intreprindere ori de catre una sau 
mai multe intreprinderi, fie prin achizi{ionarea de valori mobiliare (par{i sociale)
sau de active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau 
indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau par{i ale acestora, inclusiv 
prin crearea unei societa{i in comun care indeplinqte in mod durabil toate funcfiile 
unei entita{i economice autonome. 

CMC ,Macon" SA a preluat ( ... )%din capitalul social al ,Rifinform" SRL, astfel , 
devenind unicul asociat alintreprinderii achizitionate. 

Prin urmare, in urma preluarii a( ... )% din capitalul social al ,Rifinform" SRL de 
catre CMC ,Macon" SA s-a realizat o operatiune de concentrare economica, in 
sensu! art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei. 

Potrivit prevederilor Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012, operatiunile de 
concentrare economica care depa~esc pragurile stabilite in art. 22 alin. (1) din Legea 
mentionata sint supuse evaluarii ~i urmeaza a fi notificate Consiliului Concurentei 
inainte de punere in aplicare. 

Totodata, in art. 20 alin. (1) din Legea mentionata este specificat ca pina Ia 
declararea concentrarii economice ca fiind compatibila cu mediul concurential, in 
temeiul unei decizii emise de catre Plenul Consiliului Concurentei in conformitate cu 
art. 25 alin. ( 1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c), ori pe baza unei prezumtii in 
conformitate cu art. 25 alin. (5), este interzisa punerea in aplicare a unei operatiuni de 
concentrare economica ce cade sub incidenta art. 22 alin. ( 1 ). 

Aceasta prevedere legala instituie o interdictie de ordin general, existind insa ~i o 
exceptie, prevazuta in art. 20 alin. ( 6) din Lege a concurentei nr 183 din 11.07.2012. 
Conform prevederii date o derogare de Ia regula instituita prin art. 20 alin. ( 1) se 
yoate obtine numai motivat, in urma unei solicitari, ~i se poate acorda in orice 



moment, inainte ·de notificare sau dupa operatiune, doar printr-o decizie a Plenului 
Consiliului Concurentei. 

' 
Prin cererea nr. 1773 din 10.09.2014, CMC ,Macon'' SA a solicitat Consiliului 

Concurentei sa acorde o derogare de la obligatiile impuse la art. 20 alin. ( 1) din Legea 
concurentei nr. 183 din 20.06.2012, privind operatiunea de concentrare economica 
realizata prin preluare a controlului asupra ,Rifinform" SRL, in conformitatre cu art. 
20 alin. ( 6) din Legea nominalizata. 

Potrivit art. 22 alin. (4) din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012, notificarile 
se depun conform Formu1arului de notificare, parte componenta a Regulamentului 
privind concentrarile economice, adoptat de Plenul Consiliului Concurentei. 

Formularul de notificare, parte componenta a Regulamentului privind 
concentrarile economice, a fost aprobat prin Hotarirea Plenului Consiliului 
Concurentei nr.17 din 30 august 2013 ~i a intrat in vigoare odata cu publicarea in 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, la data de 11 octombrie 2013. La data de 
23.12.2013 operatiunea de concentrare economica a fost notificata Ia Consiliul 
Concurentei, devenind efectiva la data de 17.02.2014. Tar, prin decizia nr. ASER-9 
din 21 martie 2014, operatiunea de concentrare economica a fost declarata ca fiind 
compatibila cu mediul concurential. 

In conformitate cu prevederile art. 59 din Legea concurentei nr. 183 din 
11.07.2012, prin scrisoarea cu nr. ASER-06/66-795 din 12.06.2014, Consiliul 
Concurentei a transmis spre informare copia raportului de investigatie, oferind, astfel, 
posibilitatea CMC,Macon" SA, de a prezenta observatii asupra acestuia, In termen de 
30 zile lucratoare. Iar, CMC ,Macon" SA nu a prezentat observatii in termenul 
prevazut de art. 59 alin. (3) din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012. 

Reie~ind din constatarile expuse ~i in temeiul art. 20 alin. ( 6), art. 41 ~i art. 71 lit. 
d) al Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012, Plenul Consiliului Concurentei, 

DECIDE: 

1. De a acorda derogare CMC ,Macon" SA de la obligatiile impuse la art. 20 alin. 
(1) din Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 pentru concentrarea 
economica realizata prin preluarea controlului asupra ,Rifinform" SRL. 

2. De a inceta investigatia initiata prin Dispozitia Plenului Consiliului 
Concurentei nr. 5 din 26.09.2013, in legatura cu lipsa obiectului incalcarii 
Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012. 

3. Decizie intra in vigoare Ia data adoptarii ~iv _:_:a~fi .......... ~~ 

Pre~edintele Plenului 
Consiliului Concurentei 

-
Viorica CARARE 


