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                       PLENUL CONSILIULUI CONCURENȚEI 

                                                     DECIZIE 

nr. CN – 25/17-78 
din 25.10.2018                                                          mun. Chișinău 
  
         Plenul Consiliului Concurenței,  

 
  acţionând în temeiul art. 39, art. 41 ale Legii concurenţei nr. 183 din 11 iulie 

2012 (în continuare Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12 
iulie 2013 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului 
Concurenţei, precum și Hotărârii Parlamentului nr. 220 din 27 septembrie 2013 
privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,  

analizând materialele acumulate în cadrul investigației, inițiate prin Dispoziţia 
Plenului Consiliului Concurenței nr. 25 din 03 octombrie 2017, referitor la 
presupusele acțiuni de concurență neloială realizate de către întreprinderea „Center 
for American Exchange Programs” S.R.L. în raport cu întreprinderea „STM 
Acord” S.R.L.,                                           

                                             A CONSTATAT: 
 

La data de 30 august 2017 în cadrul Consiliului Concurenței, a parvenit 
plângerea cu nr. de intrare 3430, din partea întreprinderii „STM Acord” S.R.L. 
(IDNO 1003600096742) privind presupusele acţiuni de concurență neloială, 
realizate de către întreprinderea „Center for American Exchange Programs” S.R.L. 
(IDNO 1014600028644). 
          Plenul Consiliului Concurenței, acționând în conformitate cu prevederile 
Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 și în baza plângerii depuse de către 
întreprinderea „STM Acord” S.R.L., a emis Dispoziția nr. 25 din 03 octombrie 
2017 privind inițierea investigației la plângerea întreprinderii „STM Acord” 
S.R.L., asupra semnelor încălcării prevederilor art. 15 lit. b) al Legii concurenței, 
de către întreprinderea „Center for American Exchange Programs” S.R.L., prin 
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răspândirea de informații presupuse a fi false despre activitatea desfășurată de către 
întreprinderea „STM Acord” S.R.L.   

După inițierea investigației, Consiliul Concurenței, a întreprins măsurile 
procedurale prevăzute de Legea sus-menționată. Pe parcursul procesului de 
acumulare a probelor, de la întreprinderea „STM Acord” S.R.L. au parvenit 
scrisorile din 08 august 2018 (cu nr. de intrare 2703) și din 03 septembrie 2018 (cu 
nr. de intrare 2822) prin care „STM Acord” S.R.L. a solicitat încetarea 
investigației și retragerea plângerii, depuse la Consiliul Concurenței împotriva 
„Center for American Exchange Programs” S.R.L.  

Conform  prevederilor art. 14 alin. (2) al Legii concurenței, acțiunile de 
concurență neloială interzise prin prevederile art. 15-19 se examinează de către 
Consiliul Concurenței la plângerea întreprinderii ale cărei interese legitime au fost 
lezate. 

Întrucât acţiunile de concurenţă neloială se examinează de autoritatea de 
concurenţă doar ca urmare a plângerii depuse în condiţiile stipulate la art. 49 din 
Legea concurenţei, iar plângerea depusă de către reclamantul „STM Acord” S.R.L. 
a fost retrasă, nu există temei legal pentru continuarea investigației.  
          Ținând cont de cele constatate, Plenul Consiliului Concurenței, în 
conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2), art. 39, art. 41 alin. (1), art. 49 alin. (1) 
ale Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012,  

 
                                                    DECIDE: 

 
1.  A înceta investigația inițiată prin Dispoziția Plenului Consiliului 

Concurenței nr. 25 din 03 octombrie 2017, în legătură cu retragerea plângerii 
de către întreprinderea „STM Acord” S.R.L. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi adusă la cunoștință 
părților.  
 

 

 

Președintele Plenului                                                  Viorica CĂRARE 
Consiliului Concurenței 
 
 
 
 
 
 


