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DECIZIE 
mun. Chișinău 

 

din 21.12.2021        Nr. DCE- 37/21-75 
 

Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, Hotărârii 

Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului 
Concurenţei,  

analizând raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 37 din 02.12.2021 și materialele acumulate în cadrul investigației 

 
A CONSTATAT: 

 
În urma examinării formularului complet de notificare înregistrat cu număr de intrare […] din 

[…] 2021 parvenit de la întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL, a scrisorilor de completare cu 
numerele de intrare […] din […] 2021, nr. […] din […] 2021 și nr. […] din […] 2021, a informației 
prezentate de compania „Registru” SA prin scrisoarea cu nr. […] din […] 2021, a altor informații 
aferente dosarului în urma solicitărilor de informații, a fost analizată operațiunea de concentrare 
economică realizată prin preluarea controlului asupra întreprinderii „Calcar” SA de către 
întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL. 

La data de […] 2021 a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare între „Magistrala – 
Nord” SRL, ca cumpărător și „SNB & Compania” SRL, […], dl Gricalovschii Boris, […], dna 
Gricalovscaia Nina, […] și dl Vozian Vladimir, […], în calitate de vânzători.  

În urma semnării contractului întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL a achiziționat […] de 
acțiuni a întreprinderii „Calcar” SA, ceia ce constituie […]% din numărul total al acțiunilor, astfel 
devenind acționarul majoritar al întreprinderii „Calcar” SA.  

Conform art. 20 alin. (1) al Legii concurenței, până la declararea concentrării economice ca 
fiind compatibilă cu mediul concurenţial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului 
Concurenţei 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).  

Operațiunea de concentrare economică a fost pusă în aplicare prin încheierea contractului de 
vânzare – cumpărare a pachetului majoritar de acțiuni al întreprinderii „Calcar” SA de către 
întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL la data de […] 2021 și prin schimbarea administratorului 
întreprinderii „Calcar” SA.  

Formularul de notificare cu numărul de intrare […] a fost depus la Consiliul Concurenței la 
data de […] 2021 după punerea în aplicare a concentrării economice dintre întreprinderile 
„Magistrala – Nord” SRL și „Calcar” SA.  

Dat fiind faptul că operațiunea a fost notificată la Consiliul Concurenței după punerea în 
aplicare a acesteia, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 37 din 02.11.2021, s-a 
dispus inițierea investigației referitor la semnele încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) şi alin. (2), 
art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, prin concentrarea economică dintre „Magistrala-Nord” SRL 
și „Calcar” SA. 

I. Părțile implicate în operațiunea de concentrare economică 
Partea care a preluat controlul: 
„Magistrala-Nord” SRL, IDNO 1011607000998, întreprindere înregistrată la Î.S. „Camera 

 

P L E N U L 
CONSILIULUI    CONCURENŢEI 

 

mailto:office@competition.md


Înregistrării de Stat”1, la data de 14.03.2014, cu sediul pe str. Gudanov 15, or. Drochia, Republica 
Moldova. Asociații întreprinderii sunt dl Railean Ion, […] și dna Railean-Țurcan Victoria, […], care 
dețin […]% și, respectiv, […]% din capitalul social al „Magistrala-Nord” SRL. Administratorul 
întreprinderii este dl Railean Ion. Conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei 
(CAEM Rev.2 - F4211), genul principal de activitate desfășurat de către întreprindere – lucrări de 
construcţii a drumurilor și autostrăzilor. 

Partea asupra căreia a fost preluat controlul:  
„Calcar” SA, IDNO 1002604000074, întreprindere înregistrată la Î.S. „Camera Înregistrării 

de Stat”, la data de 22.09.1992, cu sediul în satul Beleavinti, r-nul Briceni. Fondatorii întreprinderii 
după tranzacție sunt „Magistrala-Nord” SRL cu […]% și alte persoane fizice cu […]% din numărul 
total al acțiunilor. Administratorul întreprinderii este dl Poverga Serghei. Conform Clasificatorului 
Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2 – B0812), genul principal de activitate 
desfășurat de către întreprindere este extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului. 
Activitatea de facto a întreprinderii este extracția și vânzarea pietrei sparte de calcar but, pietrei 
sparte de calcar.  

Întreprinderile care fac parte din Grupul de întreprinderi al părții achizitoare (în 
continuare-grupul „Magistrala – Nord”), identificate potrivit art. 24 alin. (4) al Legii concurenței 
sunt:  

„Drumuri Bălți” SA, IDNO 1003602008028, întreprindere înregistrată la data de 
26.05.1998, cu sediul în mun. Bălți, str. Decebal 133. Cota deținută de întreprinderea „Magistrala – 
Nord” SRL – […]% din numărul total al acțiunilor. Administratorul întreprinderii este dl 
Teodorescu Nicolae. Conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2 
– F4211), genul principal de activitate desfășurat de către întreprindere – lucrări de construcţii a 
drumurilor și autostrăzilor.  

„Raiplai-Avicolă” SRL, IDNO 1002604000454, întreprindere înregistrată la data de 
11.09.2002, cu sediul întreprinderii în satul Tabani, r-nul Briceni. Fondatorii întreprinderii - dl 
Railean Ion și dna Railean-Țurcan Victoria, care dețin […]% și, respectiv […]% din capitalul social 
al întreprinderii. Administratorul întreprinderii – dna Visotcaia Tatiana. Conform Clasificatorului 
Activităților din Economia Moldovei (CAEM Rev.2 – A0147), genul principal de activitate 
desfășurat de către întreprindere este creșterea păsărilor. 

Întreprinderea Piscicolă „Victoria” SA, IDNO 1003604012179, întreprindere înregistrată la 
data de 06.07.1995, cu sediul în mun. Edineț, str. Valentin Roșca 215. Acționarul majoritar al 
întreprinderii – „Raiplai-Avicolă” SRL – […]% din numărul total al acțiunilor. Administratorul 
întreprinderii – dl Railean Ion. Conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei 
(CAEM Rev.2 – A0322), genul principal de activitate desfășurat de către întreprindere este 
acvacultura în ape dulci. 

II. Piața relevantă – piața relevantă a produsului, 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 interschimbabile sau 
substituibile de către consumatori, datorită utilizării date a acestora, a caracteristicilor fizice, 
funcţionale şi a preţului.  

La definirea pieței relevante a produsului, în cazul operațiunii analizate, a fost luat în 
considerare genul de activitate principal desfășurat de către întreprinderile implicate, atât înainte, 
cât și după realizarea operațiunii de concentrare economică.  

În baza informațiilor din scrisoarea de intrare cu nr. […] din […] 2021 parvenită de la 
„Magistrala – Nord” SRL, se menționează că întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare 
economică au obținut venit din vânzări în anul 2020, conform informațiilor prezentate în tabelele 1 
și 2.                                                                                                                                           Tabelul 1 

[…] 

1 În prezent I.P. „Agenția Servicii Publice” 
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Din informațiile cuprinse în tabelul 1 se constată că, întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL 
are ca gen de activitate principal executarea lucrărilor de reparație a drumurilor, ponderea cărora 
constituie circa […]% din totalul vânzărilor realizate în anul 2020. Totodată, întreprinderea a 
înregistrat o pondere de […]% din venitul din vânzarea pietrei sparte de calcar. 

Tabelul 2 
[…] 

Din informația cuprinsă în tabelul 2 se constată că, întreprinderea „Calcar” SA are ca gen de 
activitate principal extragerea și vânzarea pietrei sparte de calcar but, care a generat circa […]% din 
cifra totală de afaceri pentru anul 2020 și vânzarea pietrei sparte de calcar care a generat cca […]%.  

Activitățile principale desfășurate de către întreprinderile din grupul „Magistrala – Nord”, atât 
până la realizarea operațiunii analizate cât și după realizarea acesteia sunt următoarele:  

- „Drumuri-Bălți” SA – executarea lucrărilor (reparația și întreținerea drumurilor);  
- „Raiplai-Avicolă” SRL – creșterea păsărilor;  
- Întreprinderea Piscicolă „Victoria” SA – acvacultura în ape dulci.  
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, având în vedere faptul că, în urma tranzacției date întreprinderile „Magistrala – Nord” 

SRL și „Calcar” SA au realizat o concentrare economică orizontală pe piața comercializării pietrei 
sparte de calcar, pentru a evalua efectele concentrării economice și a nu admite apariția obstacolelor 
semnificative în calea concurenței efective pe piață, în sensul examinării cazului dat u fost stabilită 
următoarea piață relevantă a produsului: 

- piața comercializării pietrei sparte de calcar. 
Piața geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau 

cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de concurență sunt suficient de 
omogene și care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiții de concurență ce 
diferă în mod apreciabil. 

Compania „Magistrala – Nord” SRL își desfășoară activitatea de bază, reieșind din informația 
prezentată în scrisoarea nr. […] din […] 2021, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Din informația prezentată în scrisoarea nr. […] din […] 2021 și pe pagina web oficială a 
întreprinderii „Calcar” SA, s-a constatat faptul că întreprinderea realizează către persoane juridice și 
fizice care procură direct de la întreprindere, beneficiind de livrare gratuită pe tot teritoriul 
Republicii Moldova. 

Așadar, din informația relatată mai sus, rezultă că părțile implicate își realizează activitatea pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova, piața relevantă geografică aferentă pieței produsului a fost 
identificată în cadrul examinării investigației date, ca fiind întreg teritoriul Republicii Moldova. Din 
cele expuse, în scopul examinării efectelor concentrării economice dintre întreprinderile 
„Magistrala – Nord” SRL și „Calcar” SA asupra mediului concurențial, au fost definită următoarea 
piață relevantă: 

- piața comercializării pietrei sparte de calcar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
III. Acte și fapte constatate  
Potrivit art. 4 din Legea concurenței, întreprinderile dependente, sunt reprezentate de 

întreprinderile care fac parte din același grup de întreprinderi sau sunt controlate de aceeași 
persoană ori de aceleași persoane. Grupul de întreprinderi, este definit ca întreprindere care exercită 
controlul și toate întreprinderile controlate direct sau indirect de aceasta. 

Același articol definește și noțiunea de control, care presupune posibilitatea de a exercita o 
influenţă decisivă asupra unei întreprinderi, care decurge din drepturi, din contracte sau din orice 
alte mijloace, separat sau combinate, ținând seama de circumstanţele de drept şi de fapt relevante, în 
special din: 

a) dreptul de proprietate sau de folosinţă integrală ori parţială asupra activelor unei 
întreprinderi; 

b) drepturi sau contracte care conferă o influenţă decisivă asupra structurii, voturilor sau 
deciziilor organelor de conducere ale unei întreprinderi. 
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Controlul este dobândit de persoane sau întreprinderi care sunt titulare ale drepturilor ori 
beneficiare ale drepturilor în baza contractelor în cauză sau care, deşi nu sunt titulare ale acestor 
drepturi sau beneficiare ale drepturilor în baza acestor contracte, au puterea de a exercita drepturile 
care decurg din acestea. 

În conformitate cu pct. 12 din Regulamentul privind concentrările economice, exercitarea 
controlului (direct sau indirect) se manifestă prin deţinerea unei majorităţi în capitalul social al unei 
întreprinderi care-i permite exercitarea majorităţii drepturilor de vot sau deţinerea a mai mult de 50 
la sută din totalul drepturilor de vot sau deţinerea dreptului de a alege, de a desemna sau de a elibera 
majoritatea membrilor executivului sau a consiliului întreprinderii sau prin deţinerea dreptului de a 
gestiona afacerea sau a influenţa decisiv activitatea întreprinderii în baza unui contract sau altui 
aranjament legal sau prin deţinerea dreptului de a influenţa decisiv activitatea întreprinderii 
adoptând decizii în cadrul altor întreprinderi. 

Conform art. 20 alin. (1) al Legii concurenței, până la declararea concentrării economice ca 
fiind compatibilă cu mediul concurenţial, în temeiul unei decizii emise de către Plenul Consiliului 
Concurenţei 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). 

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. 

Întreprinderile „Magistrala – Nord” SRL și „Calcar” SA au realizat pentru anul 2020, anul 
anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare din […] 2021, cifră de afaceri mai mare de 10 
000 000 lei și 25 000 000 lei, astfel întrunind condițiile art. 22. alin.(2) din Legea concurenței. 
Informația despre cifrele totale de afaceri a părților implicate în tranzacție este prezentă în tabelul 3. 

Tabelul 3 
[…] 

Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat la data de […] 2021 prin care întreprinderea 
„Magistrala – Nord” SRL a achiziționat […]% din numărul total al acțiunilor a întreprinderii 
„Calcar” SA. Domeniul de activitate de bază a întreprinderii „Magistrala – Nord” SRL este 
activități de reparație/construcție a drumurilor. 

Totodată, întreprinderea „Magistrala-Nord” SRL deține mina de piatră din satul Duruitoarea, 
gestionând activitatea acesteia. 

Întreprinderea „Calcar” SA desfășoară activitatea de extragere, producere și comercializare a 
pietrei sparte de calcar, piatră spartă de calcar but din cariera din satul Beleavinți. 

Achiziționând […] de acțiuni din numărul total al acțiunilor întreprinderii „Calcar” SA, 
întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL a devenit acționarul majoritar, preluând controlul asupra 
acesteia. 

Prețul pachetului de acțiuni în număr de […] a fost de […] Euro cu achitarea în contul fiecărui 
vânzător, conform numărului de acțiuni deținute de fiecare vânzător, confirmați prin extrasul din 
registru acționarilor. 

Tranzacția de vânzare-cumpărare între întreprinderile „Magistrala – Nord” SRL și „Calcar” 
SA a avut loc la data de […] 2021 însă formularul de notificare a fost depus la Consiliul 
Concurenței la data de […] 2021, după punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică. 

Punerea în aplicare a operațiunii de concentrare economică dintre „Magistrala – Nord” SRL și 
„Calcar” SA, a avut loc prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare a pachetului majoritar 
de acțiuni din compania „Calcar” SA, însă notificarea acesteia la Consiliul Concurenței a parvenit 
după ce a fost încheiat contractul de vânzare – cumpărare și s-a schimbat administratorul, care a 
avut loc la data de […] 2021, conform prevederilor art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) al Legii 
concurenței. 
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IV. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
Operațiunea de concentrare economică este analizată pe piața comercializării pietrei sparte de 

calcar pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 
Ca urmare a analizei informațiilor prezentate de părțile implicate în operațiunea de 

concentrare economică, tranzacția în cauză a fost evaluată pentru stabilirea compatibilității acesteia 
cu mediul concurențial. 

În conformitate cu art.23 alin. (5) al Legii concurenței, condițiile de bază pe care trebuie să le 
îndeplinească operațiunile de concentrare economică, pentru a fi compatibile cu mediul concurențial 
sunt: să fie în beneficiul consumatorului și să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței. 

În cadrul analizei operațiunii de concentrare economică a fost constatat faptul că, părțile 
implicate sunt integrate pe orizontală și pe verticală. Întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL 
utilizează piatră spartă de calcar, ca materie primă în activitatea de bază, în special la executarea 
lucrărilor de reparație a drumurilor. 

Piața comercializării pietrei sparte de calcar pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
Din informațiile disponibile din oficiu și prezentate de către concurenți, s-a identificat faptul 

că, în Republica Moldova activează peste 25 de întreprinderi pe piața extracției și comercializării 
pietrei sparte de calcar. Cei mai mari concurenți identificați ai companiei „Calcar” SA și sunt 
prezentați în tabelul 4. 

Tabelul 4 
[…] 

În urma analizei pieței relevante și a agenților economici ce activează pe această piața a fost 
stabilit că cota relativă a întreprinderilor implicate în operațiunea de concentrare economică pe piața 
comercializării pietrei sparte de calcar pe teritoriul Republicii Moldova până la concentrarea 
economică se încadrează în limita cotelor […]% pentru întreprinderea „Calcar” SA și […]% pentru 
întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL. După realizarea operațiunii de concentrare economică cota 
relativă de piață se încadrează în limita cotelor de […]% din volumul total al pieții relevante 
analizate. 

Având în vedere cele expuse, se conchide că operațiunea nu ridică obstacole în calea 
concurenței efective pe piața relevantă stabilită și nu duce la crearea sau consolidarea unei poziții 
dominante și, prin urmare, concentrarea economică este declarată compatibilă cu mediul 
concurențial conform art. 23 alin. (4) din Legea concurenței. 

V. Calificarea legală a acțiunilor constatate conform prevederilor Legii concurenței. 
În conformitate cu art. 4 al Legii concurenței, concentrarea economică reprezintă operaţiuni 

care au ca rezultat modificări de durată asupra controlului întreprinderilor implicate şi, prin urmare, 
asupra structurii pieţei. 

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). 

Art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței prevede că, 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. 

Tranzacția de preluare a controlului asupra „Calcar” SA s-a realizat la data de […] 2021 prin 
încheierea contractului de vânzare – cumpărare a acțiunilor, însă notificarea nu a avut loc până la 
punerea în aplicare a acesteia. 

Totodată, la data de […] 2021 întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL a notificat în 
corespundere cu Legea concurenței tranzacția dată. 
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În sensul art. 22 alin. (3) din Legea concurenței, notificarea concentrării economice trebuie să 
fie realizată de persoana sau întreprinderea care preia controlul, până la punerea în aplicare a 
tranzacției. Astfel, „Magistrala – Nord” SRL avea obligația de a notifica operațiunea de concentrare 
economică Consiliului Concurenței, până la punerea în aplicare a acesteia, pentru stabilirea 
compatibilității cu mediul concurențial. 

În contextul celor expuse mai sus, se concluzionează faptul că, operațiunea de concentrare 
economică a fost pusă în aplicare înainte de a fi notificată Consiliului Concurenței încălcând 
prevederile art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței. 

Ca urmare a analizei s-a constat că, operațiunea de concentrare economică nu ridică obstacole 
semnificative în calea concurenței efective pe piața relevantă stabilită și nu duce la crearea sau 
consolidarea unei poziții dominante. 

În urma examinării materialelor în cadrul investigației a fost întocmit raportul de investigație, 
care în conformitate cu art. 59 din Legea concurenței a fost remis pentru informare întreprinderii 
„Magistrala – Nord” SRL. Prin scrisoarea nr. […] din […] 2021 întreprinderea „Magistrala – Nord” 
SRL a informat Consiliul Concurenței despre lipsa obiecțiilor asupra raportului menționat. 

Totodată, pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței și în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului asupra întreprinderii 
„Calcar” SA de către întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL, prin care agenții economici terți au 
avut posibilitatea de a-și expune punctele de vedere și observațiile, privind modul în care tranzacția 
în cauză afectează sau poate afecta concurența pe piață. 

Observaţii şi/sau puncte de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care 
concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta concurenţa pe piaţă nu 
au parvenit. 

VI. Concluzii şi propuneri în urma finalizării investigaţiei 
Prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 37 din 02.12.2021 a fost inițiată 

investigația referitor la semnele încălcării legislației concurențiale, a prevederilor art. 20 alin. (1) și 
art. 22 alin. (1) din Legea concurenței cu referire la preluarea controlului de către întreprinderea 
„Magistrala – Nord” SRL asupra întreprinderii „Calcar” SA. 

La data de […] 2021 a fost încheiat contractul de vânzare–cumpărare prin intermediul căruia 
compania „Magistrala – Nord” SRL a preluat […]% din numărul total al acțiunilor astfel, devenind 
acționarul majoritar al întreprinderii „Calcar” SA. 

Această operațiune constituie o concentrare economică în temeiul art. 20 alin. (2) lit. b) din 
Legea concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței până la punerea în aplicare a 
acesteia, conform art. 22 alin. (1) din legea prenotată. 

Nenotificarea unei operațiuni de concentrare economică, definită la art. 22 alin.(1), înainte de 
punerea în aplicarea a acesteia, cu excepţia 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, nivelul de baza al amenzii 
pentru încălcarea acestora 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. 

Conform art. 72 alin. (3) lit. a) din Legea concurenței, în funcție de gravitatea faptei, 
operațiunea de concentrare economică se încadrează la fapte de gravitate mică (până la 1% din cifra 
totală de afaceri). 

În funcție de durată, în conformitate cu art. 72 alin. (5) lit. b) din Legea concurenței, fapta 
comisă se încadrează la încălcări de scurtă durată (mai puțin de un an): factor 1. 

La evaluarea gravităţii încălcării normelor materiale ale legislaţiei concurenţiale se iau în 
considerare, în special, natura faptei săvârșite, ponderea în cifra totală de afaceri a vânzărilor de 
produse realizate de întreprindere pe piaţa 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 piaţă cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul încălcării pe piaţă (atunci 
când acesta poate fi măsurat), probabilitatea ca o operaţiune de concentrare economică să fi fost 
interzisă dacă ar fi fost notificată. 
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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. 

În urma investigației cazului dat se constată ca circumstanță atenuantă, în sensul Legii 
concurenței, depunerea notificării operațiunii de concentrare economică de către întreprinderea 
„Magistrala – Nord” SRL. 

Cifra totală de afaceri realizată de întreprindere în anul anterior sancționării se calculează în 
conformitate cu art. 24 din Legea concurenței. 

Astfel, cifra totală de afaceri luată ca bază de calcul pentru determinarea nivelului de bază al 
amenzii realizată în anul 2020 de întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică, 
constituie […] lei. 

Totodată, în procesul de calculare a amenzii pentru întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL, 
ținând cont de gravitatea faptei și durata încălcării a fost aplicat […]% din cifra totală de afaceri a 
întreprinderii pentru anul anterior sancționării, care s-a format din nivelul de bază al amenzii pentru 
gravitate mică înmulțit cu coeficientul pentru fapta de scurtă durată, în care se încadrează încălcarea 
dată. 

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: MF – Trezoreria de Stat 
• Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000 
• Codul fiscal: 1006601000037 
• Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat 
• Destinația plății: (cod) /143117/ 
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. 

În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 41 alin. (1), art. 55 alin. (3), art. 
59, art. 67, art. 71, art. 72, art. 73 din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței 

 
DECIDE: 

 
1. A constata încălcarea prevederilor art. 20 alin. (1), art. 22 alin (1) din Legea concurenței 

comisă de către întreprinderea „Magistrala – Nord” SRL. 
2. A declara operațiunea de concentrare economică compatibilă cu mediul concurențial 

deoarece aceasta nu ridică obstacole în calea concurenței efective pe piață sau pe o parte 
substanțială a acesteia. 

3. A aplica întreprinderii „Magistrala – Nord” SRL, ținând cont de gravitatea faptei și de 
durata încălcării o amendă egală cu […]% din cifra de afaceri, ceea ce reprezintă 45 599,74 lei. 

4. Suma prevăzută la pct. 3 se va achita în bugetul de stat (Beneficiar: Ministerul Finanțelor, 
Codul IBAN: MD83TRGAAA14311701000000, Codul fiscal: 006601000037, Destinația plății: 
(cod) /143117/), timp de 60 zile lucrătoare de la data comunicării prezentei decizii întreprinderii 
„Magistrala – Nord” SRL, cu mențiunea: „amendă aplicată de către Consiliul Concurenței în 
conformitate cu Legea concurenței”. 

5. „Magistrala – Nord” SRL va informa Consiliul Concurenței despre executarea punctului 4 
al prezentei decizii, cu anexarea documentelor confirmative.  

6. Decizia dată poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 
acesteia, la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, specializat în materie de contencios administrativ 
(mun. Chișinău, str. Kiev, 3). 

7. Decizia intră în vigoare la data adoptării. 
 

Ion MAXIM 
Vicepreședinte 
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