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DECIZIE 

mun. Chișinău 
 

din 29.10.2020        Nr. DCE-46/19-51 

 
 

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

continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 
privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenței, analizând 
raportul de investigație asupra cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 46 din 07.11.2019 cu referire la semnele încălcării prevederilor   
art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, prin concentrarea 
economică dintre S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown”, precum și materialele 
acumulate în cadrul investigației, 
 

A CONSTATAT: 
 

În procesul de examinare a operațiunilor efectuate în perioada […], obiectul 
cărora a constituit achiziționarea părților sociale a întreprinderilor, în urma cărora 
s-a produs preluarea controlului direct sau indirect de către o întreprindere asupra 
alteia, a fost identificată operațiunea prin care dl Grozdev Vasili […], asociat unic 
al S.R.L. „Crown”, fără a notifica Consiliul Concurenței a preluat controlul asupra 
S.R.L. „Vatrom-Agro”, prin achiziționarea a […]% din capitalul social al 
întreprinderii. 

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a controlului asupra             
S.R.L. „Vatrom-Agro”, până la punerea în aplicare nu a fost notificată autorității de 
concurența, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 46 din 07.11.2019, 
s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor       
art. 20 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, prin concentrarea 
economică dintre întreprinderile S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown”. 
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I. Părțile implicate 
Partea care a preluat controlul: 
Dl Grozdev Vasili […]1, născut la data de […], cod personal […].                        

Dl Grozdev Vasili […], la momentul preluării controlului asupra S.R.L. „Vatrom-
Agro”, controla S.R.L. „Crown”. 

S.R.L. „Crown”, […], INDO 1003611004943, cu sediul: str. Chișinăului, 47, 
or. Cupcini, r-nul Edineț, Republica Moldova. Asociat unic și administrator al 
întreprinderii – dl Grozdev Vasili […]. 

Conform […], genul principal de activitate al întreprinderii este comerț cu 
ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat. 

Partea asupra căreia a fost preluat controlul: 
S.R.L. „Vatrom-Agro”, […], INDO 1003604007977, cu sediul: str. Gării 3, 

or. Cupcini, r-nul Edineț, Republica Moldova. Asociat unic al întreprinderii până la 
efectuarea tranzacției de preluare a controlului era dl Russu Ivan […], cod personal 
[…]. După realizarea operațiunii, dl Grozdev Vasili […] deține […]% din capitalul 
social al S.R.L. „Vatrom-Agro”. 

Conform […], genul principal de activitate al întreprinderii este cultivarea 
cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de 
semințe. 

Întreprinderile ce fac parte din același grup cu părțile implicate în 
operațiunea de concentrare economică (în continuare – grupul „Crown”), în 
conformitate cu prevederile Legii concurenței, potrivit scrisorilor nr. 14 din 
17.07.2020 și nr. 15 din 23.07.2020, prezentate de către S.R.L. „Crown”, sunt: 

1. S.R.L. „Crown”. 
2. S.R.L. „Vatrom-Agro”. 

[…]. 
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. 

                                                 
1 În conformitate cu pct. 50 din Regulamentul privind concentrările economice nr. 17 din 30.08.2013, în cazul 
preluării controlului de către persoane fizice, în sensul art. 20 alin. (2) lit. b) din Lege, întreprinderile implicate sunt 
întreprinderea țintă și partea care preia controlul (cu cifra de afaceri a întreprinderii/întreprinderilor controlate de 
respectiva persoană fizică inclusă în calculul cifrei totale de afaceri, în măsura în care sunt respectate condițiile de la 
art. 24 alin. (4) din Legea concurenței). 



3 
 

Activitatea operațională desfășurată de S.R.L. „Crown”, […], include 
comerțul cu ridicata al produselor cerealiere, produselor uleioase și prestarea 
serviciilor. Produsele comercializate de întreprindere se referă la: grâu, orz, floarea 
soarelui, porumb, rapiță, soia, mazăre, ulei de soia și macuc de soia. Activitatea 
entității ce se referă la comercializarea cu ridicata a produselor cerealiere constituia 
o cotă de […]% - în anul 2016, […]% - în anul 2017 și, respectiv, […]% - în anul 
2018, din totalul vânzărilor realizate de întreprindere. Comercializarea produselor 
uleioase constituia o cotă de […]% - în anul 2016, […]% - în anul 2017 și, 
respectiv, […]% - în anul 2018, din totalul vânzărilor. Cote nesemnificative din 
totalul vânzărilor realizate de întreprindere îi revin activității de prestare a 
serviciilor, acestea fiind de […]% - în anii 2016-2018.  

[…]. 
Activitatea operațională desfășurată de S.R.L. „Vatrom-Agro”, […], include 

cultivarea cerealelor pe care ulterior le comercializa cu ridicata și prestarea 
serviciilor agricole. S.R.L. „Vatrom-Agro”, pentru perioada menționată a cultivat: 
grâu, orz, porumb, mazăre, rapiță, soia și floarea soarelui. Serviciile agricole 
prestate de către S.R.L. „Vatrom-Agro”, se referă la servicii combină, servicii 
tractor și servicii de arendă a tehnicii agricole. Activitatea entității ce se referă la 
comercializarea cu ridicata a produselor cerealiere constituia o cotă de […]% - în 
anul 2016, […]% - în anul 2017 și, respectiv, […]% - în anul 2018, din totalul 
vânzărilor realizate de întreprindere. Prestarea serviciilor agricole constituia o cotă 
de […]% - în anul 2016, […]% - în anul 2017 și, respectiv, […]% - în anul 2018, 
din totalul vânzărilor. 

[…]. 
În contextul celor enunțate mai sus, piețele relevante ale produsului, în 

sensul examinării cazului dat sunt: 
- cultivarea cerealelor (cu excepția orezului), plantelor leguminoase și a 

plantelor producătoare de semințe oleaginoase; 
- comercializarea cu ridicata a produselor cerealiere; 
- comercializarea cu ridicata a produselor uleioase; 
- prestarea serviciilor de depozitare; 
- prestarea serviciilor agricole. 

Piața relevantă geografică 
Piaţa geografică relevantă este definită conform art. 4 din Legea concurenței 

ca fiind zonă în care întreprinderile sunt implicate în oferta sau cererea de pe piaţa 
relevantă a produsului, în care condiţiile de concurenţă sunt suficient de omogene 
şi care poate fi deosebită de zonele geografice învecinate prin condiţii de 
concurenţă ce diferă în mod apreciabil. 

Ținându-se cont de materialele acumulate în procesul de investigație se 
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constată că, definirea piețelor geografice relevante pentru piețele relevante ale 
produselor identificate, nu necesită o determinare precisă a acestora. Prin urmare, 
piața geografică pentru piețele relevante ale produselor identificate, va fi definită 
ca fiind întreg teritoriu Republicii Moldova. 

III. Acte și fapte constatate 
Urmare a examinării operațiunilor efectuate în perioada […], prezentate de 

către Agenția Servicii Publice (în continuare - ASP), prin scrisoarea nr. 05/01-3121 
din 24.10.2018, obiectul cărora a constituit achiziționarea părților sociale a 
întreprinderilor, în urma cărora s-a produs preluarea controlului direct sau indirect 
de către o întreprindere asupra alteia a fost identificată tranzacția, prin care           
dl Grozdev Vasili […], asociat unic al S.R.L. „Crown” a preluat controlul asupra 
S.R.L. „Vatrom-Agro”, prin achiziționarea a […]% din capitalul social al 
întreprinderii. 

Tranzacția de preluare a controlului de către dl Grozdev Vasili […], asociat 
unic al S.R.L. „Crown” asupra S.R.L. „Vatrom-Agro”, prezenta semnele unei 
concentrări economice realizate în conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea 
concurenței, cu încălcarea art. 20 alin. (1) și art. 22 alin. (1) al aceleiași legi. 

Fiind luată în considerare dimensiunea operațiunii și structura asociaților 
întreprinderilor implicate în tranzacție, în conformitate cu art. 55 alin. (2) din 
Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței prin Dispoziția nr. 46 din 
07.11.2019, a dispus din oficiu inițierea investigației cu referire la semnele 
încălcării prevederilor art. 20 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, 
prin concentrarea economică dintre S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown”. 

În cadrul investigației, S.R.L. „Crown”, prin intermediul scrisorii nr. 15 din 
23.07.2020, a adus la cunoștință că: „entitățile S.R.L. „Crown”                         
IDNO 1003611004943, S.R.L. „Vatrom-Agro” IDNO 1003604007977, […], au 
avut și au legături ca entități ale aceluiași grup, cum ar fi: […]”. 

În vederea probării celor precizate, întreprinderea a prezentat următoarele 
acte confirmative: 

Contracte de împrumut (fără dobândă): 
[…]. 
În baza Contractului de locațiune […]. 
Conform Contractului de locațiune […]. 
[…]. 
Contract de gaj: 
[…]. 
Procuri: 
[…]. 
Ținând cont de toate circumstanțele de drept și de fapt enumerate mai sus, se 
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constată că, S.R.L. „Crown”, S.R.L. „Vatrom-Agro”, […], până la realizarea 
operațiunii investigate au fost întreprinderi dependente în sensul art. 4 al Legii 
concurenței, […]. 

Pe când tranzacția înregistrată la ASP pe data de […], în baza Contractului 
de vânzare-cumpărare a părților sociale nr. […], prin care dl Russu Ivan […], a 
vândut, iar dl Grozdev Vasili […], asociat unic al S.R.L. „Crown”, a cumpărat 
[…]% din capitalul social deținut de vânzător în S.R.L. „Vatrom-Agro”, reprezintă 
de fapt o măsură organizatorică internă, în cadrul grupului de întreprinderi, care nu 
a fost însoțită de facto de schimbări privind controlul în S.R.L. „Vatrom-Agro” și, 
prin urmare nu a generat o modificare de durată asupra structura pieței.  

[…]. 
În contextul celor relatate, se constată că prin realizarea tranzacției analizate 

nu a avut loc o operațiune de concentrare economică, în sensul Legii concurenței. 
IV. Calificarea legală a acțiunilor 
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. 

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) din 
Legea concurenței. 

Dat fiind faptul că, operațiunea de preluare a controlului asupra             
S.R.L. „Vatrom-Agro”, până la punerea în aplicare nu a fost notificată autorității de 
concurența, prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 46 din 07.11.2019, 
s-a dispus inițierea investigației cu referire la semnele încălcării prevederilor       
art. 20 alin. (1) şi art. 22 alin. (1) din Legea concurenţei, prin concentrarea 
economică dintre întreprinderile S.R.L. „Vatrom-Agro” și S.R.L. „Crown”. 

În urma investigării cazului inițiat, s-a constatat că părțile implicate în 
realizarea operațiunii erau întreprinderi dependente până la realizarea tranzacției 
investigate și, prin urmare făceau parte din același grup de întreprinderi, în sensul 
art. 4 din Legea concurenței. 

Dependența dintre întreprinderile implicate până la realizarea tranzacției 
investigate cât și după aceasta, a fost constatată prin: contracte de împrumut (fără 
dobândă), contracte de locațiune, contractul de gaj […], procurile nr. […],            
nr. […] și a altor materiale aferente dosarului de investigație. 

Astfel, tranzacția înregistrată la ASP pe data de […], în baza Contractului de 
vânzare-cumpărare a părților sociale nr. […], prin care dl Russu Ivan […], a 
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vândut, iar dl Grozdev Vasili […], asociat unic al S.R.L. „Crown”, a cumpărat 
[…]% din capitalul social deținut de vânzător în S.R.L. „Vatrom-Agro”, reprezintă 
de fapt o măsură organizatorică internă, în cadrul grupului de întreprinderi, care nu 
a fost însoțită de facto de schimbări privind controlul în S.R.L. „Vatrom-Agro” și, 
prin urmare nu a generat o modificare de durată asupra structura pieței.  

În conformitate cu art. 21 lit. c) din Legea concurenței, nu constituie 
operațiuni de concentrare economică situația în care: întreprinderile, inclusiv 
grupurile de întreprinderi realizează o operațiune de restructurare sau reorganizare 
a propriilor activități. 

În conformitate cu art. 59 din Legea concurenței, prin scrisoarea nr. DCE – 
06/325-1584 din 05.08.2020, Consiliul Concurenței a remis pentru informare 
S.R.L. „Crown” raportul de investigație. Raportul a fost recepționat de către 
întreprindere la data de 10.08.2020. 

Observații asupra raportului de investigație din partea S.R.L. „Crown”, 
conform termenului prevăzut la art. 59 alin. (3) din Legea concurenței, nu au fost 
prezentate. 

Reieșind din constatările expuse, ținând cont de prevederile legislației 
Republicii Moldova, în temeiul art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25,     
art. 27, art. 41, art. 59, art. 65 din Legea concurenței, Plenul Consiliului 
Concurenței 
 

DECIDE: 
 
 

1. Încetarea investigației inițiate prin Dispoziția Plenului Consiliului 
Concurenței nr. 46 din 07.11.2019, deoarece pe parcursul desfășurării 
acesteia nu au fost descoperite probe suficiente privind încălcarea 
prevederilor legii care ar justifica aplicarea de măsuri corective sau 
sancțiuni. 

2. 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). 

3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 

 

Marcel RĂDUCAN 

Președinte 

 


