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PLENUL CONSILIUL CONCURENȚEI            
  

D E C I Z I E 

 
 

Nr. DA-25 

din 21.06.2017                                                                                  mun. Chișinău                            

 
 

Plenul Consiliului Concurenței, 
 

acţionând în temeiul art. 41 al Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, 

Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 şi Hotărârii Parlamentului            

nr. 220 din 27.09.2013, 

examinând raportul de investigație pe marginea cazului inițiat prin Dispoziția 

nr. 2 din 23.02.2017 și materialele acumulate în cadrul investigației,  

 

A CONSTATAT: 

 

 În rezultatul examinării cererii de clemență, SA „Set-Service” din 17.02.2017 

în care se declară acțiunile de trucare a ofertelor de către SA „Set-Service” și                

SRL „Nufăr-Cia”, participante la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea 

ofertelor de prețuri cu publicare nr. 16/03382 din 12.12.2016, organizată de 

Direcția Educație Tineret și Sport, sectorul Ciocana, mun. Chișinău și notei 

examinatorului nr. DA-7/50 din 21.02.2017, Plenul Consiliului Concurenței prin 

Dispoziția nr. 2 din 23.02.2017 a dispus inițierea investigației cu privire la semnele 

încălcării prevederilor art. 5 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 SRL 

„Nufăr-Cia” și SA „Set-Service” participante la respectiva procedură de achiziție. 

 

I. Părţile implicate 
 

SA „Set-Service” – înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la 

24.08.1995, IDNO 1003600095549. Genuri de activitate – reparația utiliajului 

tehnic (reparația frigiderelor, reșourilor electrice etc). 
 

SRL „Nufăr-Cia” – înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 
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28.01.1993, IDNO 1003600039596. Genuri de activitate – reparația aparatelor de 

radio și televiziune, reparații de articole și aparate electrice de uz casnic. 

 

II. Piaţa relevantă: piaţă relevantă a produsului şi piaţa geografică 
 

 

În cadrul investigației, pentru soluționarea problemelor de ordin concurențial 

un rol important îl are definirea pieței relevante, care are două componente: piaţa 

produsului/serviciilor şi piaţa geografică. 
 

Piața relevantă a produsului 
 

Cu considerarea faptului, că în cadrul licitațiilor concurența se exercită în 

limita loturilor determinate de către autoritatea contractantă, în sensul prezentei 

investigații definim drept piețe a produsului fiecare lot distinct care, face obiectul 

achiziției nr. 16/03382 din 12.12.2016 și asupra căreia se presupune că                         

SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” au încheiat un acord anticoncurențial și 

anume:  

1. lucrări de reparație a utilajului tehnologic, frigorific și rețelelor electrice 

aferente din blocurile de alimentare a instituțiilor de învățământ subordonate 

Direcției Educație Tineret și Sport, sectorul Ciocana (lotul nr. 1). 

2. lucrări de reparație a utilajului de spălat și mașinilor de spălat de uz casnic de 

la spălătoriile instituțiilor de învățământ subordonate Direcției Educație 

Tineret și Sport, sectorul Ciocana (lotul nr. 2). 
 

 

Piața geografică relevantă. 
 

Dat fiind faptul, că oferta publică este valabilă pe întreg teritoriu, iar 

întreprinderilor li se asigură o dimensiune naţională de intrare pe piaţă, precum și în 

temeiul prevederilor art. 30 alin (2) lit. d) din Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012, piaţa geografică este definită ca fiind teritoriul Republicii Moldova. 

 

III. Acte şi fapte constatate 
 

 

La 17.02.2017, Consiliul Concurenței a recepționat cererea de clemență 

depusă de către SA „Set-Service”, prin care aceasta declară, că SA „Set-Service” și 

SRL „Nufăr-Cia”, au participat la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea 

ofertelor de prețuri cu publicare nr. 16/03382 din 12.12.2016 cu oferte trucate în 

scopul împărțirii loturilor în cadrul acestei proceduri.  

Procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri cu 

publicare nr. 16/03382 din 12.12.2016 (C.O.P.) a fost organizată de către Direcția 

Educației Tineret și Sport, sectorul Ciocana (în continuare DETS, Ciocana). 
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În explicațiile din 17.02.2017, SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” au 

recunoscut acțiunea de încălcare a prvederilor art. 5 din Legea concurenței nr. 183 

din 11.07.2012 prin încheierea între acestea a acordului anticoncurențial, care are 

ca obiect trucarea ofertelor în scopul împărțirii loturilor din cadrul C.O.P.                        

nr. 16/03382 din 12.12.2016. 

Conform explicațiilor administratorului SA „Set-Service”, (…) și 

administratorului SRL „Nufăr-Cia”, (…), din 17.02.2017 aceștia a depus oferte 

pentru ambele loturi expuse în cadrul C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizat 

de DETS, Ciocana. 

În explicația din 17.02.2017, administratorul SA „Set-Service”, (…) susține, 

că a depus intenționat oferta a cu cel mai înalt nivel de preț pentru lotul nr. 2 în 

scopul oferirii câștigului lotului dat SRL „Nufăr-Cia”, iar SRL „Nufăr-Cia” a 

prezentat intenționat oferta cu cel mai mare preț pentru lotul nr. 1 în scopul oferirii 

posibilității adjudecării acestui lot SA „Set-Service”, considerând că la concursul 

numit supra nu vor participa alți concurenți pe piață. 

Administratorul SRL „Nufăr-Cia”, (…), în explicația din 17.02.2017 de 

asemenea susține, că a depus intenționat oferta a cu cel mai înalt nivel de preț 

pentru lotul nr. 1 în scopul oferirii câștigului lotului dat SA „Set-Service” și 

viciversa. 

Potrivit explicațiilor administratorilor SA „Set-Service”, (…) și                          

SRL „Nufăr-Cia”, (…) din 17.02.2017, acestea au coordonat acțiunile de împărțire 

la loturilor pe măsura faptului, că respectivele întreprinderi au presupus, că vor fi 

unicii concurenți în cadrul procedurii numite supra din considerentul, că aceasta a 

fost anunțată în luna decembrie, iar marea majoritate din întreprinderi care 

desfășoară lucrări conform obiectului de achiziție nu participă la achiziții în această 

perioadă. 

În explicațiile din 17.02.2017, administratorii SA „Set-Service”, (…) și                

SRL „Nufăr-Cia”, (…) susțin, că anterior nu au înaintat cereri de oferte la aceleași 

proceduri de achiziție. C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016 este prima procedură de 

achiziție, la care au depus cereri de oferte. 

Este de notat faptul, că în cadrul C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016, pentru 

lotul nr. 1 și nr. 2 au concurat 3 întreprinderi. 

Conform procesului-verbal nr. 16/03382 din 12.12.2016 al ședinței grupului 

de lucru pentru achiziții al DETS, Ciocana privind deschiderea ofertelor depuse în 

procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri cu publicare      

nr. 16/03382 din 12.12.2016 al cărui obiect este, lucrări de reparație a utilajului 

tehnologic conform necesităților instituțiilor de învățământ subordonate DETS, 
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Ciocana, se atestă că, 

pentru lotul nr. 1 „lucrări de reparație a utilajului tehnologic, frigorific și 

rețelelor electrice aferente din blocurile de alimentare a instituțiilor de învățământ 

subordonate DETS, Ciocana” au depus oferte: SRL „Nord Universal”,                  

SA „Set-Service”, SRL „Nufăr-Cia”. 
 

Ofertele de preț pentru lotul nr. 1: 
 

a. SRL „Nord Universal” – 122 040,17 lei 

b. SA „Set-Service” – 117 763, 31 lei  

c. SRL „Nufăr-Cia” - 125 325, 95 lei  
 

pentru lotul nr. 2 „lucrări de reparație a utilajului de spălat și mașinilor de 

spălat de uz casnic de la spălătoriile instituțiilor de învățământ subordonate DETS, 

Ciocana au depus oferte întreprinderile: SRL „Nord Universal”, SA „Set-Service”, 

SRL „Nufăr-Cia”. 

Ofertele de preț pentru lotul nr. 2: 

a. SRL „Nord Universal” – 41 892, 25 lei 

b. SA „Set-Service” – 43 605, 28 lei  

c. SRL „Nufăr-Cia” – 39 314, 82 lei.  
 

SRL „Nufăr-Cia” în cadrul interviului din 02.03.2017 a comunicat, că a fost 

în cunoștință de cauză în privința faptului participării SRL „Nord-Universal” la 

C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizat de către DETS, Ciocana. În scopul 

asigurării câștigului de ofertă aferent lotului nr. 2, SRL „Nufăr-Cia” a propus                  

SA „Set-Service” de a participa la respectivul concurs și de a înainta oferta pentru 

lotul nr. 2 cu un nivel de preț înalt, în schimb SRL „Nufăr-Cia” va propune oferta 

de preț pentru lotul nr. 1 mai înaltă decât SA „Set-Service”. 

SA „Set-Service”, în cadrul interviului din 01.03.2017, de asemenea susține, 

că inițiativa în privința coordonării acțiunilor ce vizează împărțirea loturilor 

aparține administratorului SRL „Nufăr-Cia” (…). 

Conform inițiativei SRL „Nufăr-Cia”, schema acțiunilor de împărțire 

loturilor constă în faptul, că SA „Set-Service” urma să prezinte pentru lotul nr. 2 

oferta cu cel mai înalt preț, iar SRL „Nufăr-Cia” avea obligațiuanea de a oferi preț 

majorat de ofertă pentru lotul nr. 1. 

SA „Set-Service” în cadrul interviului din 01.03.2017 expune că, oferta               

SA „Set-Service” a fost întocmită tehnic de către contabilul acestei întreprinderi, 

(…) în rezultatul coordonării politicii de preț cu administratorul SA „Set-Service”, 

iar oferta SRL „Nufăr-Cia” a fost întocmită de către administratorul întreprinderii 

în cauză, (…). 
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Totodată, este de menționat faptul, că în rezultatul examinării devizelor 

locale – lucrări de reparație a utilajului tehnologic conform necesităților instituțiilor 

de învățământ subordonate DETS, Ciocana aferente lotului nr. 1 și lotului nr. 2 ale 

SA „Set-Service”, SRL „Nufăr-Cia” se identifică oferirea de către acestea a 

prețurilor identice pentru unele lucrări per lot. 
 

Tabelul nr. 1 
 

 

 

Prețuri de ofertă aferente lotului nr. 1 propuse de către SRL „Nufăr-Cia” și SA „Set-Service”  
 

 

Denumirea lucrării/utilajului SRL „Nufăr-Cia” SA „Set-Service” 

Demontarea, montarea aparatului 

frigorific 

4487,27 lei 3712,27 lei 

Agregat frigorific  4100 lei 3325 lei 

Demontarea,montarea motorului 

electric al ventilatorului  

2037,41 lei 1547,41 lei 

Motor electric 2,2 kwt 1780 lei 1290 lei 

Înlocuirea vaporizatorului  482,35 lei 482,35 lei 

Ungerea rulmenților motorului 

ventilatorului 
329,30 lei 329,30 lei 

Reparația vaporizatorului în 

agregate frigorifice cu freon  
276,42 lei 276,42 lei 

Valoarea totală a lucrărilor și 

utilajelor expuse în deviz  

125 325, 95 lei 117 763, 31 lei 

 

 

Tabelul nr. 2 

Prețuri de ofertă aferente lotului nr. 2 propuse de către SRL „Nufăr-Cia” și SA „Set-Service”  
 

 

 

 

Denumirea 

lucrării/utilajului 

SRL „Nufăr-Cia” SA „Set-Service” 

Demontarea, montarea coșului 

(cod 4.5.1.7) 

280 lei 1130,88 lei 

Centrifugă 100 lei, 950,00 lei 

Înlocuirea comutatei interne 2007,86 lei 2687,86 lei 

Motor (2.2kWt) 1950 lei 2540 lei 

Înlocuirea greserii din rulment 322,80 lei 322,80 lei 

Înlocuirea arborelui de reazem 316,78 lei 316,78 lei 

Valoarea totală alucrărilor 

expuse în deviz 

39 314, 82 lei 43 605, 28 lei 

 

Analizând informațiie din tabelul nr. 1 ș nr. 2 preluate din devizele                

locale – lucrări de reparație a utilajului tehnologic conform necesităților instituțiilor 
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de învățământ subordonate DETS, Ciocana aferente lotului nr. 1 și lotului nr. 2 ale 

SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” se atestă, că prețurile de ofertă ale acestora 

variază per lot, dar în același timp prețurile pentru unele lucrări sunt identice, ceea 

ce indică asupra faptului că ofertele au fost întocmite de o singură persoană. 

În rezultatul concursului de oferte, pentru lotul nr. 1 a fost adjudecată oferta 

SA „Set-Service” cu cel mai mic preț, iar pentru lotul nr. 2 - oferta                              

SRL „Nufăr-Cia”. 

Prin urmare, înaintarea ofertelor în urma coordonării acțiunilor în privința 

împărțirii loturilor au avut câștig de ofertă per lot. 
 

Întru respectarea dreptului la apărare prevăzut în art. 58 al Legii concurenței 

nr. 183 din 11.07.2012, Consiliul Concurenței în temeiul art. 59 din Lege a remis 

raportul de investigație pe marginea cazului inițiat prin dispoziția Plenului 

Consiliului Concurenței nr. 2 din 23.02.2017, SA „Set-Service” și                               

SRL „Nufăr-Cia”, pentru prezentarea observațiilor și propunerilor pe marginea 

acestuia în termenul stabilit de lege. 

 La 24.05.2017, SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” au comunicat 

Consiliului Concurenței despre lipsa obiecțiilor și propunerilor pe marginea 

raportului de investigație aferent cazului inițiat prin Dispoziția Plenului Consiliului 

Concurenței nr. 2 din 23.02.2017 și despre faptul renunțării la audiere. 

  

IV. Calificarea legală a acțiunilor constate conform prevederilor 

Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 
 

Cu considerarea celor constate mai sus, urmare a investigării cazului inițiat 

prin Dispoziţia nr. 2 din 23.02.2017 cu privire la semnele încălcării art. 5 din Legea 

concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, de SRL „Nufăr-Cia” și SA „Set-Service” 

participante la procedura de achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată și 

desfășurată de către DETS, Ciocana, se susține că părțile implicate au participat la 

o împărțire a pieții pentru ca fiecare din acestea să-și asigure una din lucrări scoase 

la C.O.P. Acordul dat având ca scop, asigurarea câștigului de loturi fără a exista o 

confruntare reală de oferte într-un proces corect de exercitare a concurenței. 

Ținând cont de faptul, că în cadrul procedurilor de achiziție concurența are 

loc în cadrul fiecărui lot, iar câștigătorul C.O.P deține 100% din cota de piața 

relevantă a produsului, SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” au participat la 

respectivul concurs cu oferte trucate pentru lotul nr. 1 și nr. 2 printr-un acord, în 

vederea mimării concurenței în cadrul acestor loturi în favoarea uneia alteia, ceea 

ce constituie încălcarea prevederilor art. 5 din Legea concurenței nr. 183 din 
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11.07.2012. 

Acțiunile de trucare a ofertelor și împărțirea loturilor de către întreprinderile 

numite supra constituie un acord anticoncurențial orizontal ce îmbracă forma unui 

cartel dur în sensul art. 7 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. 

Este de notat faptul, că SA „Set-Service”, a recunoscut încălcarea 

prevederilor art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și a solicitat 

aplicarea politicii de clemență. 

SRL „Nufăr-Cia”, în explicația din 17.02.2017 de asemeni a recunoscut 

acțiunea de încheiere a acordului anticoncurențial între aceste două întreprinderi, 

care are ca obiect trucarea ofertelor în scopul împărțirii loturilor din cadrul C.O.P. 

nr. 16/03382 din 12.12.2016. 

Potrivit art. 71 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Plenul 

Consiliului Concurenței este în drept să aplice, prin decizie, întreprinderilor amenzi 

în cazul în care, în mod intenționat sau din neglijență, acestea încalcă prevederile 

art. 5 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012. 

Conform prevederilor art. 72 alin.(1) al Legii Concurenţei nr. 183 din 

11.07.2012, nivelul de bază al amenzii pentru încălcarea normelor materiale ale 

legislaţiei concurenţiale se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei.  

Având în vedere faptul, că acordul anticoncurențial este unul pe orizontală 

de tip cartel dur, având ca obiect trucarea ofertei, acesta se încadrează în categoria 

faptelor de gravitate mare, pentru care nivelul de bază al amenzii se stabilește 

conform art. 72 alin. 3 lit a) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, în 

cuantum de la 2% până la 4%. 
 

Ținând cont de declarațiile SA „Set-Service” și „Nufăr-Cia” în privința 

faptului că C.O.P nr. 16/03382 din 12.12.2016 este prima procedură de achiziție la 

care acestea au participat cu oferte trucate în scopul împărțirii lucrărilor, acțiunea 

se încadrează la încălcări de scurtă durată (mai puțin de 1 an) – factor 1. 

În sensul art. 73 alin. (2) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 se 

reține ca circumstanță agravantă pentru SRL „Nufăr-Cia”, faptul că a avut calitatea 

de inițiator în privința participării cu oferte trucate la C.O.P nr. 16/03382 din 

12.12.2016, organizat de DETS, Ciocana.  

Ca circumstanță atenuantă pentru SRL „Nufăr-Cia” se identifică, colaborarea 

cu Consiliul Concurenței în afara domeniului de aplicare a politicicii de clemență 

prin recunoașterea în mod expres a acțiunii de încheiere acordului anticoncurențial 

ce a avut loc în cadrul procesului investigațional, până la remiterea raportului de 

investigație către părți. 
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Ținând cont prevederile art. 73 alin. (1) din Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012, pentru circumstanțele incidente în cauză s-a stabilit majorarea, 

diminuarea nivelului de bază fixat cu câte 10% pentru fiecare circumstanță aplicată. 

În anul 2016 SRL „Nufăr-Cia” a realizat o cifră totală de afaceri în valoare 

de (…). 

Potrivit art. 36 alin. (5) din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 sumele 

ce reprezintă amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac 

venit la bugetul de stat, în condiţiile legii și urmează a fi transferate pe codul: 

IBAN MD34TRGAAA14349101400000 de către SRL „Nufăr-Cia”                 

(IDNO 1003600039596); beneficiar: Ministerul Finanțelor, codul fiscal: 

1006601000037; prestator beneficiar: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat; 

destinația plății /A 102/. 

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 Finanţelor. 

Debitor este SRL „Nufăr-Cia” IDNO 1003600039596, mun. Chişinău,                

str. Ginta Latină, 13/1, IBAN (…) (leu moldovenesc). 
 

Aplicarea politicii de clemență  
 

La 17.02.2017, Consiliul Concurenței a recepționat cererea de clemență 

depusă de către SA „Set-Service”, prin care aceasta declară încălcarea prevederilor 

art. 5 și 7 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 de către SA „Set-Service” 

și SRL „Nufăr-Cia”. Din cerere reiese, că SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” au 

participat la C.O.P. nr. 16/03382 privind achiziționarea: „Lucrări de reparație a 

utilajului tehnologic conform necesităților instituțiilor subordonate DETS, 

Ciocana” cu oferte trucate în scopul împărțirii loturilor în cadrul acestei proceduri.  

Totodată, la cererea de clemență SA „Set-Service” a anexat o explicație prin 

care repetat specifică că întreprinderile numite supra activează independent una față 

de alta și în același timp recunoaște, că a comis acțiunea de încheierea a acordului 

anticoncurențial cu SRL „Nufăr-Cia”, care are ca obiect trucarea ofertelor în scopul 

împărțirii loturilor din cadrul C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016 și își asumă 

obligațiunea de a nu admite pe viitor încălcarea prevederilor Legii concurenței              

nr. 183 din 11.07.2012. 

SA „Set-Service” este prima și unica întreprindere care a depus cerere de 

clemență și a solicitat imunitate la amendă. 

În ceea ce privește prezentarea probelor, ce dovedesc faptul încheierii 

acordului anticoncurențial între SRL „Nufăr-Cia” și SA „Set-Service”, din interviul 
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desfășurat la 01.03.2017 cu directorul SA „Set-Service” reiese, că înscrisurile ce au 

stat la baza elaborării ofertei de preț lipsesc. 

Totodată, din cele expuse în cadrul intervievărilor directorilor                              

SRL „Nufăr-Cia” și SA „Set-Service” se constată, că acțiunile de coordonare cu 

privire la împărțirea loturilor a avut loc în mod verbal.  

Ținând cont de faptul, că toate acțiunile de coordonare a împărțirii loturilor în 

cadrul C.O.P. nr. 16/03382 din 12.12.2016 a avut loc în mod verbal între                           

SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia”, iar înscrisurile ce au stat la baza elaborării 

ofertei de preț lipsesc, posibilitatea de a obține probe pertinente, concludente prin 

care s-ar dovedi încheierea acordului anticoncurențial între aceste întreprinderi este 

minimă. 

Prin urmare, cererea de clemență, explicația SA „Set-Service” în care se 

recunoaște comiterea acțiunii de încheiere a acordului anticoncurențial, care are ca 

obiect împărțirea loturilor din cadrul procedurii de achiziție numită supra, în opina 

Consiliului Concurenței permite de a reține prezentele informații în calitate de 

probă, ce permite stabilirea încălcării prevederilor art. 5 din Legea concurenței              

nr. 183 din 11.07.2012. 

Totodată, informațiile depuse de către SA „Set-Service” la 17.02.2017 a 

permis constatarea faptului, că întreprinderile sus nominalizate nu sunt întreprinderi 

dependente în sensul art. 4 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și 

investigarea acțiunilor de încălcare a art. 5 din Lege de către SRL „Nufăr-Cia” și 

SA „Set-Service”, directoriii cărora sunt în relații de rudenie. 

La 10.04.2017, Plenul Consiliului Concurenței, în rezultatul examinării notei 

examinatorului nr. DA-07/118 din 30.03.2017, a constatat, că SA „Set-Service” 

îndeplinește condițiile pentru acordarea clemenței. 

SA „Set-Service”, fiind prima întreprindere care a depus cererea de clemență 

pâna la inițierea investigației prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței                

nr. 2 din 23.02.2017, îndeplinește condițiile pentru acordarea clemenței în sensul 

art. 90 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și condițiile pentru acordarea 

imunității de tip A conform prevederilor art. 86 din Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012. Astfel, aceasta poate obține imunitate de tip A. 

La 12.04.2017, Consiliul Concurenței a informat solicitantul de clemență           

în privința aplicării politicii de clemență până la remiterea raportului de investigație 

în adresa SA „Set-Service”. 

Ținând cont de cele constatate, Plenul Consiliului Concurenței în  

conformitate cu prevederile art. 39, art. 41, art. 71, art.72, art. 73, art. 86, art. 91 din 

Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, 
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DECIDE: 

 

1. A constata încălcarea prevederilor art. 5 din Legea concurenței nr. 183 din 

11.07.2012 de către SA „Set-Service” și SRL „Nufăr-Cia” prin încheierea unui 

acord anticoncurențial, care are ca obiect denaturarea și împiedicarea 

concurenței prin participarea cu oferte trucate și împărțirea lucrărilor în cadrul 

procedurii de achiziție nr. 16/03382 din 12.12.2016 organizată de către Direcția 

Educație Tineret și Sport, sectorul Ciocana. 
 

2. A aplica SRL „Nufăr-Cia” (IDNO 1003600039596), cu adresa juridică:                

mun. Chișinău, str. Ginta Latină 13/1, o amendă în mărime de 9 238, 38 lei, 

reprezentând (…) din cifra totală de afaceri realizată în anul 2016. 
 

3. A acorda SA „Set-Service” (IDNO 1003600095549) imunitate                            

la amendă de tip A. 
 

4. Suma prevăzută la pct. 2 se achită în bugetul de stat în termen de 60 zile 

lucrătoare de la data comunicării prezentei Decizii, cu mențiune: „amendă 

aplicată de către Consiliul Concurenței în conformitate cu Legea concurenței nr. 

183 din 11.07.2012”. O copie a actului care confirmă plata va fi transmisă 

Consiliului Concurenței. 
 

5. Decizia intră în vigoare la data adoptării. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preşedintele Plenului  

Consiliului Concurenţei                                              Viorica CĂRARE 


