
 

                                                                                                                       
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 

Nr. CEP - 47 
din 12.10.2016                                                                                   mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012  
(în continuare Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 
privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum 
și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui 
membru al Plenului Consiliului Concurenţei,  

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 35 din 10.11.2015 și materialele acumulate în 
cadrul investigației, 

 
A CONSTATAT: 

 
În baza informației prezentate prin scrisoarea nr. 05/177 din 20.01.2015 de 

către ÎS „Camera Înregistrării de Stat” cu referire la lista operațiunilor efectuate în 
perioada 01 iulie - 31 decembrie 2014, obiectul cărora a constituit achiziționarea 
părților sociale sau a acțiunilor pe piața primară ori secundară, în urma cărora s-a 
produs preluarea controlului de către o întreprindere asupra alteia, a fost 
identificată operațiunea din data de 21.11.2014 prin care „F.V.I. Traian-         
Invest” SRL fără a notifica Consiliul Concurenței a preluat controlul asupra      
S.C. „VVS Lux” SRL, achiziționând […]% din capitalul social al acesteia. 

Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 35 din 10.11.2015, s-a 
dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării legislației 
concurențiale de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL. 

 
I. Părțile implicate:  
Partea care a preluat controlul: 
 „F.V.I. Traian-Invest” SRL (INDO 1003600102966) întreprindere 
înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 
30.09.1997, cu sediul în mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Andrieș 3, capitalul social 
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5400 lei, asociat unic: […] (IDNP[…]), administrator: […] (IDNP […]).  
Conform informațiilor prezentate prin scrisoarea nr. 110 din 30.06.2015, 

principalele genurile de activitate desfășurate de către întreprinderea „F.V.I. Traian-
Invest” SRL, sunt: 

- comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule; 
- comerțul cu autovehicule. 

Partea asupra căreia a fost preluat controlul: 
S.C. „VVS LUX” SRL (INDO 1004600015489) întreprindere înregistrată la 

Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova la data de 03.03.2004, cu sediul 
în mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Andrieș 3, capitalul social 5400 lei. Asociații 
întreprinderii, până la efectuarea tranzacției de preluare a controlului erau, […]–
[…]% (IDNP[…]), […] (IDNP […]) – […]%,[…] (IDNP […]) –[…]%, 
administrator: […].  

Conform informațiilor prezentate prin scrisoarea nr. 110 din 30.06.2015, 
principalele genurile de activitate desfășurate de către întreprinderea S.C. „VVS  
LUX” SRL, sunt: 

- comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule; 
- comerțul cu autovehicule. 

Întreprinderile ce fac parte din același grup cu părțile implicate în 
operațiunea de concentrare economică (identificate potrivit art. 24 alin. (4) 
din Legea concurenței). 

Întreprinderile ce fac parte din grupul de întreprinderi al părții achizitoare, în 
sensul Legii concurenței sunt: 

1. „F.V.I. Traian-Invest” SRL; 
2. „[…]” SRL (IDNO […]), fondator și asociat unic al întreprinderii – „F.V.I. 

Traian-Invest” SRL, genul de activitate conform Clasificatorului 
Activităților din Economia Națională (CAEM Rev.2), este administrarea 
imobilelor pe bază de comision sau contract; 

3. „[…]” SRL (IDNO[…]), fondator al întreprinderii cu o cotă parte de […]% 
din capitalul social, este „F.V.I. Traian-Invest” SRL, genul de activitate 
conform Clasificatorului Activităților din Economia Națională (CAEM 
Rev.2), este lucrări de demolare a construcțiilor; 

4. „[…]” SRL (IDNO[…]), fondator și asociat unic al întreprinderii - […] 
(IDNP […]), genul de activitate conform Clasificatorului Activităților din 
Economia Națională (CAEM Rev.2), este repararea montarea sau înlocuirea 
anvelopelor și a camerelor de aer. 

5. „[…]”SRL (IDNO […]), fondator și asociat unic al întreprinderii este „[…]” 
SRL, genul de activitate conform Clasificatorului Activităților din Economia 
Națională (CAEM Rev.2), este închirierea și subînchirierea bunurilor 
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imobiliare proprii sau închiriate; 
6. „[…]” SRL (IDNO[…]), fondator și asociat unic al întreprinderii - […] 

(IDNP […]), soția dlui. […]. 
Conform informațiilor din baza de date a ÎS „Camera Înregistrării de Stat” 

(webinfo.cîs.gov.md), confirmate și prin scrisoarea întreprinderii „F.V.I. Traian-
Invest” SRL nr. 241 din 02.12.2015, S.C. „VVS LUX” SRL, nu deține statut de 
asociat/fondator în alte întreprinderi care desfășoară activitate economică pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Din informațiile prezentate prin scrisorile cu numerele: 143 din 24.08.2015, 
200 din 16.10.2015 și 201 din 22.10.2015, s-a constatat că întreprinderile implicate 
în operațiunea analizată până la data de 21.11.2014 nu făceau parte din același grup 
de întreprinderi în sensul Legii concurenței, fiind independente una față de alta. 
 
II. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 
relevantă 

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. 

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 analizată, a fost luat în considerare genul de activitate principal 
desfășurat de către întreprinderile „F.V.I. Traian-Invest” SRL și                          
S.C. „VVS LUX” SRL, atât înainte cât și după realizarea operațiunii de 
concentrare economică, acesta fiind comerțul angro și cu amănuntul de piese și 
accesorii pentru autovehicule. 

În tabelul 1 sunt enumerate autovehiculele pentru care părțile implicate în 
operațiune comercializează piese și accesorii. 

Tabelul 1 
Autovehicule pentru care părțile implicate comercializează piese și 

accesorii 
Nr. Categoriile de autovehicule  

„F.V.I. Traian-Invest” SRL S.C. „VVS LUX” SRL 
1. Autoturisme - 
2. Camioane Camioane 
3. Autovehicule cu destinație specială Autovehicule cu destinație specială 
4 Autobuze Autobuze 
Sursa: Scrisorile nr. 01 din 04.01.2016 și nr. 001-01 din 04.01.2016 parvenite de la părțile implicate în operațiunea de concentrare economică. 
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În baza informației relatate în tabelul de mai sus, se constată faptul că, dintre 
părțile implicate în operațiunea de concentrare economică doar întreprinderea 
„F.V.I. Traian-Invest” SRL, comercializează piese și accesorii pentru autoturisme. 

Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea concurenței, dimensiunile pieței relevante, 
inclusiv piața relevantă a produsului se determină în funcție de natura problemei 
concurențiale. 

Astfel, operațiunea analizată, poate produce efecte pe piața comercializării 
pieselor și accesoriilor pentru autobuze, camioane și tehnică specială. 

Luând în considerație faptul că, categoriile de autovehicule (Mercedes, Audi, 
Volkswagen, Toyota, Peugeot, Kia, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, 
Actros, Daf, Man, Sestra ș.a.), pentru care părțile implicate comercializează piese 
sunt foarte diferite din punct de vedere al caracteristicilor fizice, acestea nu pot fi 
folosite pentru aceeași destinație finală și nici nu pot fi considerate ca bunuri 
substituibile. 

Piaţa relevantă a produsului, în sensul examinării cazului dat, este: 
- comercializarea pieselor și accesoriilor pentru automobile; 
- comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autobuze; 
- comercializarea pieselor și accesoriilor pentru camioane; 
- comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule cu destinație 

specială. 
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. 

Potrivit informației obținute în cadrul dosarului de investigație, s-a stabilit 
faptul că, piesele și accesoriile pentru autovehicule, se comercializează de către 
părțile implicate în operațiunea de concentrare economică pe întreg teritoriul țării.  

Atât „F.V.I. Traian-Invest” SRL cât și S.C. „VVS LUX” SRL au încheiate 
contracte de vânzare a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule cu peste […] de 
agenți economici ce activează în diferite regiuni ale Republicii Moldova. 

Astfel, se conchide faptul că, piaţa relevantă geografică, o constituie 
teritoriul Republicii Moldova. 

Având în vedere cele relatate anterior, se concluzionează că piaţa relevantă, 
în sensul examinării investigației date este: 

1. comercializarea pieselor și accesoriilor pentru automobile pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova; 

2. comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autobuze pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova; 

3. comercializarea pieselor și accesoriilor pentru camioane pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova; 
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4. comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule cu destinație 
specială pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

 
III. Acte și fapte constatate 

La data de 21.11.2014 ÎS „Camera Înregistrării de Stat”, a înregistrat 
operațiunea de achiziționare a […]% din valorile mobiliare (părțile sociale) ale 
întreprinderii S.C. „VVS LUX” SRL de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL. 

În rezultatul operațiunii „F.V.I. Traian-Invest” SRL, în conformitate cu      
art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței a preluat controlul asupra                
S.C. „VVS LUX” SRL. 

Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea 
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. 

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2013 (anul anterior realizării 
tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiune, este prezentată după cum 
urmează, în tabelul 2. 

Tabelul 2 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2013 de către părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri, lei 
1. „[…]” SRL […] 
2. „[…]” SRL […] 
3. „[…]” SRL […] 
4. „[…]”SRL […] 
5 „[…]”SRL […] 
6. „[…]” SRL - 
 Cifra totală de afaceri a părții care preia 

controlul 
[…] 

7. S.C. „VVS LUX” SRL […] 
 Cifra totală de afaceri a părții  asupra căreia se 

preia controlul 
 

[…] 
Cifra totală de afaceri a părților implicate în 
operațiunea de concentrare economică 

 
[…] 

Sursa: Rapoartele financiare ale întreprinderilor pentru anul 2013 
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Totodată, la art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, este specificat că, până la 
declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în 
temeiul unei decizii emise de Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu 
art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) este interzisă punerea în aplicare a 
unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1). 

Astfel, operațiunea de preluare a […]% din capitalul social al                                   
S.C. „VVS LUX” SRL de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL, constituie o 
concentrare economică ce corespunde criteriilor stipulate în art. 22 alin. (1) din 
Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea 
în aplicare a acesteia. 

Operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare prin preluarea 
pachetului de control al S.C. „VVS LUX” SRL de către „F.V.I. Traian-         
Invest” SRL și prin schimbarea administratorului întreprinderii S.C. „VVS      
LUX” SRL. 

Până la realizarea tranzacției, administrator al întreprinderii a fost […], iar ca 
urmare a preluării controlului, din data de 21.11.2014, administrator al S.C. „VVS 
LUX” SRL a fost numit […]. 

Reieșind din cele relatate, operațiunea de concentrare economică analizată 
face obiectul investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 35 din 10.11.2015. 

Notificarea concentrării economice conform art. 22 alin. (3) din Legea 
concurenței, trebuie să fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia 
controlul. Astfel, întreprinderea „F.V.I. Traian-Invest” SRL, avea obligația de a 
notifica operațiunea de concentrare economică, Consiliului Concurenței, până la 
punerea în aplicare a acesteia, în vederea stabilirii compatibilității cu mediul 
concurențial. 

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, la data de 28.07.2016 
Consiliul Concurenței a remis pentru informare părților implicate versiunea 
neconfidențială a Raportului de investigație. Observații de la părți asupra raportului 
de investigație, nu au fost recepționate. 

Totodată, în cadrul investigației, ca urmare a remiterii către părți a 
Raportului de investigație, la data de 07.09.2016 întreprinderea „F.V.I. Traian-
Invest” SRL a notificat, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Legea 
concurenței, concentrarea economică realizată la data de 21.11.2014 prin preluarea 
controlului direct de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL asupra S.C. „VVS           
Lux” SRL, cu achitarea taxei de examinare a notificării, în valoare de […]lei. 

Notificarea a devenit efectivă la data de 07.09.2016, dată la care au fost 
primite și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 
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IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
Pentru a analiza efectele operațiunii asupra mediului concurențial, au fost 

calculate cotele de piață ale părților implicate înainte de realizarea operațiunii de 
concentrare economică pe piețele relevante determinate. 

Astfel, ținându-se cont de faptul că, mărimea totală a pieței și cotele de piață 
deținute de părțile implicate pot fi cunoscute prin consultarea surselor de 
informație cum ar fi, rapoartele financiare și statistice, ca punct de pornire pentru 
calcularea cotelor de piață a fost luat Clasificatorul Activităților din Economia 
Moldovei (CAEM Rev. 2), elaborat de Biroul Național de Statistică al Republicii 
Moldova, iar ca punct de referință pentru calcularea cotelor de piață a fost luat 
venitul din vânzări al agenților economici ce au ca gen de activitate: comerțul cu 
ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEM Rev. 2 – G4531) și 
comerțul cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule (cod CAEM     
Rev. 2 – G4532). 

În tabelul 3 sunt prezentate cotele de piață ale părților implicate în 
operațiunea de concentrare economică pe piața comercializării pieselor și 
accesoriilor pentru autovehicule. 

Tabelul 3 
Cotele de piață înregistrate de părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică din comercializarea pieselor și accesoriilor pentru 
autovehicule, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, anul 2013  

Nr. Denumirea întreprinderii Cota de piața 2013 
1 Grupul „F.V.I. Traian-Invest” SRL 
„[…]” SRL […]% 
„[…] ” SRL […]% 
„[…] ” SRL […]% 
„[…] ” SRL […]% 
Total grupul „F.V.I. Traian-Invest” SRL […]% 

2 S.C. „VVS LUX” SRL […]% 
Sursa: Lista agenților economici ce au prezentat Raportul Financiar la BNS, pentru anul 2013 
 

Venitul din vânzări (cifra de afaceri) a întreprinderii „F.V.I. Traian-       
Invest” SRL pentru anul 2013 a fost de […] MDL, iar cota de piață calculată în 
baza cifrei de afaceri din comercializarea pieselor și accesoriilor pentru 
autovehicule constituie […]%. Aceasta are următoarea structură: venitul din 
vânzarea pieselor și consumabilelor pentru autoturisme – […] MDL, venitul din 
vânzarea pieselor și consumabilelor pentru camioane –[…] MDL, venitul din 
vânzarea pieselor și consumabilelor pentru tehnică specială –[…] MDL, venitul din 
vânzarea pieselor și consumabilelor pentru autobuze – […] MDL, constituind după 
cum urmează […]% , […]%,[…]% și […]% din cota de piață calculată. 
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Venitul din vânzări (cifra de afaceri) a întreprinderii S.C. „VVS LUX” SRL, 
pentru anul 2013 este de […] MDL, iar cota de piață calculată în baza cifrei de 
afaceri din comercializarea pieselor și accesoriilor pentru autovehicule constituie 
[…]%. Aceasta are următoarea structură: venitul din vânzarea pieselor și 
consumabilelor pentru camioane –[…] MDL, venitul din vânzarea pieselor și 
consumabilelor pentru tehnică specială –[…] MDL, venitul din vânzarea pieselor și 
consumabilelor pentru autobuze –[…] MDL, constituind după cum urmează 
[…]%,[…]%,[…]% din cota de piață calculată. 

Determinarea pieței relevante a permis identificarea concurenților părților 
implicate în operațiunea de concentrare economică. 

În baza informațiilor prezentate de concurenți cu referire la venitul din 
vânzări defalcat realizat din comercializarea pieselor și accesoriilor pentru 
autoturisme, autobuze, camioane și tehnică specială pentru anul 2013, au fost 
calculate cotele de piață deținute de părțile implicate până la realizarea tranzacției, 
pe piețele relevante determinate. 

Astfel, cota de piață calculată din comercializarea pieselor și accesoriilor 
pentru autoturisme, deținută de grupul „F.V.I. Traian-Invest” SRL pentru anul 
2013, a constituit […]% din piața luată în considerație, dintre care, întreprinderii 
„F.V.I. Traian-Invest” SRL îi revin […]%, întreprinderii „[…]” SRL […]% iar 
întreprinderii „[…]” SRL doar […]%. 

Pe piața comercializării pieselor și accesoriilor pentru autobuze, cota de 
piață deținută în anul 2013 de părțile implicate a constituit […]% dintre care     
[…]% aparțin întreprinderii „F.V.I. Traian-Invest” SRL și […]% întreprinderii  S.C. 
„VVS LUX” SRL. 

Pe piața comercializării pieselor și accesoriilor pentru camioane,           
„F.V.I. Traian-Invest” SRL deținea […]% iar S.C. „VVS LUX” SRL […]% din 
cota de piață. 

Astfel cotele de piață cumulate ale întreprinderilor implicate după realizarea 
operațiunii din comercializarea pieselor și accesoriilor pentru camioane constituie 
[…]%. 

Pe piața comercializării pieselor și accesoriilor pentru autovehicule cu 
destinație specială, „F.V.I. Traian-Invest” SRL deținea o cotă de piață de […]% iar 
S.C. „VVS LUX” SRL - […]%. Cota de piață cumulată a părților constituie      
[…]%. 

În contextul celor relatate mai sus, se concluzionează că, în rezultatul 
operațiunii analizate pe piețele pe care activitățile părților se suprapun și anume: 
piața comercializării pieselor și accesoriilor pentru autobuze, piața comercializării 
pieselor și accesoriilor pentru camioane, piața comercializării pieselor și 
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accesoriilor pentru tehnică specială, cotele de piață cumulate ale întreprinderilor 
implicate sunt nesemnificative.  

Astfel, operațiunea de concentrare economică realizată la data de 
21.11.2014, nu conduce la apariția obstacolelor semnificative în calea concurenței 
efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a 
creării sau consolidării unei poziții dominante.  
 
V. Calificarea legală a acțiunilor 

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 […]% din capitalul social al                           
S.C. „VVS LUX” SRL de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL, s-a realizat o 
operațiune de concentrare economică, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 
concurenței. 

Potrivit prevederilor Legii 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. 

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). 

Prin preluarea pachetului de control al S.C. „VVS LUX” SRL de către 
„F.V.I. Traian-Invest” SRL, a fost pusă în aplicare operațiunea de concentrare 
economică, în sensul art. 22 alin. (2) din Legea Concurenței. Punerea în aplicare a 
acesteia s-a realizat atât prin preluarea pachetului de control cât și prin modificarea 
administratorului întreprinderii S.C. „VVS LUX” SRL. Până la realizarea 
tranzacției, administrator al întreprinderii era[…], iar ca urmare a preluării 
controlului, din data de 21.01.2015 administrator al S.C. „VVS LUX” SRL este 
numit […] (IDNP […]). 
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În contextul celor expuse mai sus, se constată faptul că, operațiunea de 
concentrare economică a fost pusă în aplicare înainte de a fi notificată Consiliului 
Concurenței în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței și până la 
declararea concentrării ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei 
decizii emise de 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). 

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 acest sens 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. 

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. 

În funcție de gravitatea faptei, operațiunea de concentrare economică, se 
încadrează la art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței. 

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. 

În conformitate cu art. 73 din Legea concurenței, nivelul de bază al amenzii 
pentru încălcarea normelor materiale, poate fi majorat sau redus pentru fiecare 
circumstanță agravantă sau atenuantă constatată. 

Ca urmare a investigării cazului au fost reținute următoarele circumstanțe 
atenuante: 

- colaborarea efectivă a întreprinderii cu Consiliul Concurenței dincolo de 
obligația sa legală de a coopera; 

- „F.V.I. Traian-Invest” SRL prin scrisoarea cu nr. 297 din 07.09.2016 
susține că, încălcarea a fost comisă din neglijență; 

- depunerea Formularului complet privind notificarea unei concentrări 
economice, înregistrat la Consiliul Concurenței cu nr. 2473 din 
07.09.2016. 

Circumstanțe agravante, prevăzute la art. 73 din Legea concurenței nu au 
fost reținute. 

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 
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geografică relevantă de pe teritoriul Republicii Moldova care au legătură directă 
sau indirectă cu încălcarea (atunci când este posibilă o astfel de estimare), cotele de 
piață cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piață 
(atunci când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operațiune de concentrare 
economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. 

Pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, ca bază de calcul se ia 
cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării.  

Astfel cifra totală de afaceri realizată în anul 2015 de către părțile implicate 
în operațiunea de concentrare economică, se prezintă în valoare de                       
[…] lei. 

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: Ministerul Finanțelor;  
• Codul IBAN: MD92TRGAAA14349101110000; 
• Codul fiscal: 1006601000037; 
• Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat;                              
• Destinația plății: /A102/. 

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 „F.V.I. Traian-Invest” SRL (INDO 1003600102966),            
MD – 2091, mun. Chișinău, or. Sîngera, str. Andrieș 3, banca debitorului: 
VICBMD2X416, B.C. VictoriaBank S.A., f.3, mun. Chișinău.                         
IBAN: MD91VI225100000104697. 

Este de menționat că, la data de 24.11.2015, pe pagina web a Consiliului 
Concurenței, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului asupra 
întreprinderii S.C. „VVS LUX” SRL de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL, 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 piața relevantă stabilită. Observații sau puncte de vedere din 
partea agenților economici terți nu au parvenit. 

Totodată, în conformitate cu art. 22 alin. (11) din Legea concurenței, la data 
de 23.09.2016, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a fost plasată 
informația despre efectuarea notificării de preluare a controlului de către         
„F.V.I. Traian-Invest” SRL asupra S.C. „VVS LUX” SRL. Observații sau puncte de 
vedere din partea agenților economici terți nu au parvenit. 
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Reieșind din constatările expuse, în temeiul art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, 
art. 25, art. 41, art. 65, art. 71, art. 72 și art. 73 din Legea concurenței, Plenul 
Consiliului Concurenței,  

DECIDE 
1. A constata încălcarea comisă de către întreprinderea „F.V.I. Traian-Invest” SRL, 

prevăzută la art. 20 alin. (1) și art. 22 alin (1) din Legea concurenței nr. 183 din 
11.07.2012. 

2. A declara operațiunea de concentrare economică realizată prin preluarea 
controlului de către „F.V.I. Traian-Invest” SRL asupra S.C. „VVS LUX” SRL, 
compatibilă cu mediul concurențial. 

3. A aplica întreprinderii „F.V.I. Traian-Invest” SRL (IDNO 1003600102966), 
ținând cont de gravitatea faptei, durata încălcării, precum și de circumstanțele 
atenuante constatate, amendă egală cu […]% din cifra totală de afaceri, ceea ce 
reprezintă 35 000 lei (treizeci și cinci mii lei). 

4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul 
Finanțelor, Codul IBAN: MD92TRGAAA14349101110000, Codul fiscal: 
1006601000037, Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de 
Stat, Destinația plății: /A102/), timp de 60 de zile lucrătoare de la data 
comunicării prezentei decizii întreprinderii „F.V.I. Traian-Invest” SRL, cu 
mențiunea: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu 
Legea concurenței”. 

5.  „F.V.I. Traian-Invest” SRL, va informa Consiliul Concurenței despre 
executarea punctului 4 al prezentei Decizii, cu anexarea documentelor 
confirmative. 

6. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 
 
 
Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                            Viorica CĂRARE  
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