
 

                                                                                                                          
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 
 

Nr. CEP  - 56                                                                                                                  
din 22.12.2016                                                                                  mun. Chișinău 

 
Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 al Legii 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 Nota cu referire la formularul complet privind notificarea 
concentrării economice ce a constat în preluarea controlului asupra ”Linella 
Construct” SRL de către Valentin Scurtu - asociat unic al întreprinderii SC ”Budăi 
Grup” SRL și ”Clasic Market” SRL  (în continuare – Valentin Scurtu) și 
materialele acumulate, 

 
A CONSTATAT: 

 
 La data de 28.11.2016, Valentin Scurtu  a notificat, în conformitate cu 
prevederile art. 20 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în 
continuare - Legea concurenței), concentrarea economică ce s-a realizat prin 
preluarea controlului asupra întreprinderii ”Linella Construct” SRL de către 
Valentin Scurtu, din data de […], prin achiziționarea a […]%  din capitalul social 
al acesteia. 
 Notificarea a devenit efectivă la data de 28.11.2016, dată la care au fost 
primite și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 
 
I. Părțile implicate 

Valentin Scurtu (partea achizitoare), născut la data de […],                  
IDNP – […], titular al buletinului de identitate […] eliberat la data de […] de 
oficiul […], domiciliat în […]. 

CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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Domnul Valentin Scurtu este asociat unic și administrator al întreprinderilor 
”Budăi Grup” SRL și ”Clasic Market” SRL. 

”Budăi Grup” SRL, înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la data 
de 17.05.2002, IDNO – 1003606007085, cu sediul în Republica Moldova, raionul 
Telenești, MD-5810, satul Budăi. 

Potrivit informației din baza de date a ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” 
(pagina web: webinfo.cis.gov.md), întreprinderea are următoarele genuri de 
activitate: 

− Fabricarea produselor de morărit; 
− Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor brute; 
− Fabricarea vinului; 
− Comerțul cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare 

predominanta de produse alimentare, băuturi si produse din tutun; 
− Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice si altor băuturi; 
− Comerțul cu amănuntul al produselor din tutun; 
− Alte tipuri de comerț cu ridicata; 
− Prelucrarea și conservarea fructelor si legumelor neincluse în alte 

categorii (exclusiv a cartofului); 
− Fabricarea pâinii si a produselor de patiserie proaspete; 
− Baruri. 
”Budăi Grup” SRL, deține la rândul său […]% din capitalul social al 

întreprinderii […], înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la data de […], 
IDNO – […], cu sediul în […]. Potrivit informației din baza de date a ÎS ”Camera 
Înregistrării de Stat” (pagina web: webinfo.cis.gov.md), întreprinderea are 
următoarele genuri de activitate: 

− […]; 
− […]; 
− […]; 
− […]; 
− […]. 
”Clasic Market” SRL, înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la 

data de 25.05.2011, IDNO – 1011606002744, cu sediul în Republica Moldova, 
raionul Telenești, orașul Telenești, str. 8 Martie 4, MD-5810. 

Potrivit informației din baza de date a ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” 
(pagina web: webinfo.cis.gov.md), întreprinderea are următoarele genuri de 
activitate: 

− Comerțul cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare 
predominanta de produse alimentare, băuturi si produse din tutun; 
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− Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate; 
− Comerțul cu amănuntul al produselor de curățat, al tapetelor și pardoselilor 

pentru podea, inclusiv placi din pluta; 
− Baruri; 
− Cantine și desfacerea alimentelor gata; 
− Comerțul cu ridicata pe baza de tarife sau contracte. 

Potrivit informației prezentate în formularul de notificare, întreprinderea 
”Clasic Market” SRL nu deține statut de asociat/fondator în alte întreprinderi.  

”Linella Construct” SRL (partea achiziționată), înregistrată la                           
ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la data de 08.04.2011,  IDNO – 1011600013256, 
cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2002, str. Muncești, 121.  

Potrivit informației oferite de baza de date a ÎS ”Camera Înregistrării de 
Stat” (pagina web: webinfo.cis.gov.md), întreprinderea are următoarele genuri de 
activitate: 

− Construcțiile de clădiri si/sau construcții inginerești, instalații si rețele 
tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 

− Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, 
instalații si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; 

− Comerțul cu ridicata al construcțiilor prefabricate, al structurilor si 
pieselor din metal pentru construcții; 

− Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor si sticlei; 
− Alte lucrări de finisare a construcțiilor. 
Asociat unic al întreprinderii până la realizarea tranzacției a fost                  

[…], IDNO – […], deținător a […]% din capitalul social. 
Asociați ai întreprinderii […] sunt […], IDNO - […] – […]%,[…], IDNP - 

[…] – […]% și […], IDNP - […] – […]%. 
Întreprinderile ce fac parte din grupul de întreprinderi a părții achiziționate 

(în continuare - grupul ”Linella Construct”),  în conformitate cu prevederile Legii 
concurenței  sunt: 

1. ”Linella Construct” SRL; 
2. […]; 
3. […], IDNO - […], asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
4. […], IDNO - […], asociat unic: ” […] – […]%, genul de activitate […]; 
5. […], IDNO - […], asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
6. […], IDNO - […], asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
7. […], IDNO - […],  asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
8. […], IDNO - […], acționar majoritar: […] – […]%, genul de activitate […]. 
9. […], IDNO - […], asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
10. […], IDNO - […], asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
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11. […], IDNO - […],  asociat unic: […] – […]%, genul de activitate […]; 
12. […], IDNO - […], asociați: […] - […]%, ” […] - […]%,                          

[…] - […]% ([…]), genul de activitate […]; 
 

II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 
Concentrarea economică se referă la preluarea controlului de către Valentin 

Scurtu asupra întreprinderii ”Linella Construct” SRL prin achiziționarea a […]% 
din capitalul social al acesteia. 

La data de […] ÎS ”Camera Înregistrării de Stat”, a înregistrat operațiunea de 
achiziționare a […] % din valorile mobiliare (părțile sociale) ale întreprinderii 
”Linella Construct” SRL de către Valentin Scurtu. În rezultatul operațiunii, 
Valentin Scurtu a preluat controlul asupra întreprinderii. 

Scopul efectuării operațiunii de concentrare economică prezentat în 
notificare, este ramificarea inițiativelor antreprenoriale în domeniul serviciilor de 
construcții de clădiri și construcții inginerești, reconstrucțiile și restaurările 
imobilelor, ca ulterior, aceste acțiuni să conducă la o creștere a eficienței. 

Tot în acest sens, în notificare este indicat faptul că activitatea întreprinderii 
”Linella Construct” SRL a intrat în declin economic, fapt ce a determinat asociatul 
unic […] să își înstrăineze cota socială deținută. În al doilea semestru al anului 
2016, întreprinderea ”Linella Construct” SRL, nu mai desfășoară activitate 
antreprenorială. 

În baza contractului de vânzare - cumpărare a părții sociale din data de […], 
în calitate de vânzător, […], IDNP – […], în numele  întreprinderii […], a vândut 
cumpărătorului Scurtu Valentin, partea socială deținută în mărime de […]% din 
capitalul social al întreprinderii ”Linella Construct” SRL. 

În rezultatul încheierii contractului susmenționat Scurtu Valentin, 
achiziționează partea socială în mărime de […]% din capitalul social al 
întreprinderii ”Linella Construct” SRL, de la […], la prețul de […] ([…]) lei. 

Punctul 5 al contractului de vânzare – cumpărare a părții sociale, nr. […] din 
data de […], prevede faptul că întreprinderea ”Linella Construct” SRL, 
promovează politici prin care, aceasta realizează concurență loială, care nu este 
contrară uzanțelor oneste în activitatea economică și nu manifestă practici 
anticoncurențiale. 

 
III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 

Operațiunea a fost notificată în conformitate cu art. 22 alin. (1) al Legii 
concurenței. Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014 (anul anterior realizării 
tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiunea de preluare a controlului 



5 
 

asupra ”Linella Construct” SRL de către Scurtu Valentin,  sunt prezentate după 
cum urmează, în tabelul numărul nr. 1: 

 
Cifra totală de afaceri realizată în anul 2014, de către părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică 
Tabel nr. 1 

Nr Denumire întreprindere Cifra de afaceri, lei 
1 ”Budăi Grup” SRL (partea care preia controlul) […] 
2 ”Clasic Market” SRL […] 
3 […] […] 

Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul […] 
1 ”Linella Construct” SRL (partea asupra căreia se preia 

controlul) 
[…] 

2 […] […] 
3 […] […] 
4 […] […] 
5 […] […] 
6 […] […] 
7 […] […] 
8 […] […]  
 9 […] […] 
10 […] […] 
11 […] […] 
12 […] […] 

Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul […] 
Cifra totală de afaceri pentru anul 2014 […] 

Sursa: Situația Financiară pentru anul 2014 prezentată de către întreprinderile implicate în operațiunea 
de concentrare economică 

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. 

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de 
concentrare economică se prezintă în mărime de […] lei.   

Totodată, 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. 



6 
 

 
IV.  Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 
relevantă 

Evaluarea unei concentrări economice prin prisma compatibilității acesteia 
cu mediul concurențial poate avea loc după determinarea 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. 

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

Analizând genurile de activitate desfășurate de către părțile implicate, a fost 
stabilit faptul că, principalul gen de activitate al întreprinderii ”Budăi Grup” SRL, 
conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2), în 
continuare ”CAEM”, este fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor proaspete de patiserie, această clasă include: 

− fabricarea produselor proaspete de brutărie: pâine si alte specialităţi de 
pâine (chifle), produse de patiserie, prăjituri, plăcinte, clătite, vafe, torte, 
etc. 

Întreprinderea ”Clasic Market” SRL conform CAEM, are ca principal gen de 
activitate comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun, această clasă include: 

− vânzarea cu amănuntul a unei largi palete de produse, din care 
predominante sunt produsele alimentare, băuturile sau tutunul: 
• activităţi ale magazinelor generale care au, în afară de principalele lor 

vânzări de produse alimentare, băuturi sau tutun, alte câteva tipuri de 
mărfuri, cum ar fi  îmbrăcăminte, mobilă, articole electrocasnice, 
articole de fierărie, cosmetice etc. 

Întreprinderea achiziționată ”Linella Construct” SRL, are ca principal gen de 
activitate, conform CAEM, lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale, această clasă include: 

− construcţia tuturor tipurilor de clădiri rezidenţiale; 
− case pentru o singură familie; 
− clădiri pentru mai multe familii, inclusiv clădiri înalte (bloc turn); 
− construcţia tuturor tipurilor de clădiri nerezidenţiale; 
− clădiri pentru producţie industrială, de exemplu fabrici, ateliere, uzine 

etc; 
− spitale, şcoli, clădiri de birouri; 



7 
 

− hoteluri, magazine, centre comerciale, restaurante; 
− clădiri pentru aeroporturi; 
− săli de sport şi similare; 
− garaje, inclusiv garaje subterane; 
− depozite; 
− edificii religioase; 
− asamblarea şi ridicarea de construcţii din prefabricate pe şantier; 

Această clasă include de asemenea: 
− modificarea şi renovarea structurilor rezidenţiale existente. 
În acest sens, analizând și genurile de activitate de facto ale părților 

implicate precum și în baza informațiilor prezentate în notificarea depusă, părțile 
implicate în operațiunea analizată desfășoară activități care se suprapun doar pe 
piața prestării serviciilor de leasing operațional. 

Din activitatea de prestare a serviciilor de leasing operațional, întreprinderea 
”Linella Construct” SRL în anul 2015 a realizat […] lei, ceea ce constituie  […]% 
din venitul din vânzări total, obținut de întreprindere.  

În conformitate cu capitolul V din Legea concurenței, și ținând cont de faptul 
că părțile desfășoară activitate pe pieți diferite, în operațiunea analizată, au fost 
identificate următoarele piețe relevante ale operațiunii analizate:  

− Prestarea serviciilor de reconstrucții și restaurări ale imobilelor; 
− Lucrări de construcție. 
− Producerea  produselor de panificație; 
− Prestarea serviciilor de morărit; 
− Comercializarea cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun; 
− Prestarea serviciilor de leasing operational; 
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 conformitate cu datele prezentate în notificare, prestarea lucrărilor de 
construcții și a serviciilor de reconsctrucții și restaurări ale imobilelor, prestarea 
serviciilor de leasing operational, precum și producerea produselor de panificație 
are loc pe teritoriul Republicii Moldova, astfel piața relevantă geografică o 
constituie întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Prestarea serviciilor de morărit precum și comercializarea cu amănuntul în 
magazinele nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi 
și produse din tutun se realizează pe teritoriul orașului Telenești, iar piața relevantă 
geografică în acest sens o constituie teritoriul orașului Telenești. 
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În concluzie, în sensul investigării cazului dat se definesc următoarele piețe 
relevante: 

− Prestarea serviciilor de reconstrucții și restaurări ale imobilelor pe 
teritoriul Republicii Moldova; 

− Lucrări de constructie pe teritoriul Republicii Moldova; 
− Producerea  produselor de panificație pe teritoriul Republicii Moldova; 
− Prestarea serviciilor de morărit pe teritoriul orașului Telenești; 
− Comercializarea cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun pe 
teritoriul orașului Telenești; 

− Prestarea serviciilor de leasing operational teritoriul Republicii Moldova; 
 
V.      Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 

Operațiunea de concentrare economică este analizată din perspectiva piețelor 
relevante definite, acestea fiind: 

− Prestarea serviciilor de reconstrucții și restaurări ale imobilelor pe 
teritoriul Republicii Moldova; 

− Lucrări de constructie pe teritoriul Republicii Moldova; 
− Producerea  produselor de panificație pe teritoriul Republicii Moldova; 
− Prestarea serviciilor de morărit pe teritoriul orașului Telenești; 
− Comercializarea cu amănuntul în magazinele nespecializate cu vânzare 

predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun pe 
teritoriul orașului Telenești; 

− Prestarea serviciilor de leasing operational teritoriul Republicii Moldova; 
 Ca urmare a analizei informațiilor prezentate în formularul de notificare 

depus de părțile implicate în operațiunea de concentrare economică, tranzacția în 
cauză a fost evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia cu mediul 
concurențial. 

Întreprinderea ”Linella Construct” SRL a prestat lucrări de construcție, și 
reconstrucție/ restaurări ale imobilelor, direct către întreprinderea […] sau prin 
contracte de antrepriză. 

Potrivit informațiilor prezentate în notificare, SC ”Budăi Grup” SRL 
produce propriile produse la brutăria din orașul Telenești. Întreprinderea 
comercializează consumatorului final produsele sale prin intermediul magazinului 
său specializat, aflat în orașul Telenești, precum și către alte magazine cu profil 
alimentar. 

Întreprinderea ”Clasic Market” SRL își desfășoară activitatea sa în magazine 
nespecializate, vânzând produse și mărfuri direct consumatorului final. 



9 
 

Activitățile părților implicate se suprapun pe piața serviciilor de leasing 
operational, din care partea achiziționată obține un venit de vânzări, în mărime de 
[…] lei, care reprezintă […]% din venitul de vânzări total al întreprinderii ”Linella 
Construct” SRL. 

Celelalte piețe relevante determinate nu se suprapun, iar cota de piață a 
fiecărei părți implicate în acest sens stabilită în baza Clasificatorului Activităților 
din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2), în continuare ”CAEM”, este: 

Întreprinderea ”Linella Construct” în anul 2015 pe piața lucrărilor de 
construcție și reconstrucție/ restaurări ale imobilelor, a deținut o cotă de piață de 
[…]%. Întreprinderea SC ”Budăi Grup” SRL în anul 2015 pe piața fabricării pâinii, 
a prăjiturilor și a produselor de patiserie a deținut o cotă de piață de […]%. 

Întreprinderea ”Clasic Market” SRL în anul 2015 pe piața comercializării cu 
amănuntul a produselor alimentare și a băuturilor a deținut o cotă de piață de 
[…]%. 

Cotele de piață calculate în baza CAEM, ale părților implicate nu pot fi 
cumulate, dat fiind faptul că nu desfășoară activități care se suprapun. 

Pe piața serviciilor de leasing operational, ”Linella Construct” SRL a 
înregistrat vînzări în valori nesemnificative, fapt care nu poate conduce la o 
distrorsionare a mediului concurențial. 

În contextul celor relatate, se concluzionează că, operațiunea din data de 
[…], de preluare a controlului asupra întreprinderii ”Linella                     
Construct” SRL de către Valentin Scurtu (asociat unic al SC ”Budăi Grup” SRL și 
”Clasic Market” SRL), nu are ca efect crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante care ar putea să conducă la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea 
semnificativă a concurenței pe piețele relevante identificate. 
 
VI.    Concluzii 

Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin 
preluarea controlului de către Valentin Scurtu (asociat unic al întreprinderii 
”Budăi Grup” SRL și ”Clasic Market” SRL) asupra ”Linella Construct” SRL, a 
fost analizată prin prisma prevederilor Legii concurenței și a Regulamentului 
privind concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 17 din 30.08.2013. 

Operațiunea notificată cade sub incidența Legii concurenței, încadrându-se 
în prevederile art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1). 

Astfel, din punct de vedere a efectelor asupra concurenței operațiunea 
analizată implică o integrare pe orizontală pe piața prestării serviciilor leasingului 
operațional, din care partea achiziționată în anul 2015, a înregistrat venit din 
vânzări în mărimi nesemnificative în totalul volumului de vânzări, iar celelalte 



10 
 

piețe relevante determinate, fiind pe segmente diferite. 
Ca urmare a analizei efectuate, se constată că realizarea operațiunii de 

concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței 
efective pe piața din Republica Moldova sau pe o parte substanțială a acesteia, în 
special ca urmare a creării și consolidării unei poziții dominante, fiind compatibilă 
cu mediul concurențial normal. 

 
În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 25 și art. 41 din 

Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței, 
 
 

 
 

DECIDE 
1. A declara operațiunea de concentrare economică ce a constat în preluarea 

controlului de către Valentin Scurtu (asociat unic al întreprinderii ”Budăi 
Grup” SRL și ”Clasic Market” SRL) asupra ”Linella Construct” SRL, 
compatibilă cu mediul concurențial, deoarece aceasta nu ridică obstacole 
semnificative în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte 
substanțială a acesteia. 

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

 


