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Plenul Consiliului Concurentei in componenta: 

Viorica CARA.RE - Pre~edinte 
Emil GUTU - Vicepre~edinte 

Mihail CIBOTARU - Vicepre~edinte 

Ion MAXIM - Membru 
Veaceslav GUTUTUI - Membru 
Victoria BUZULEAC - Secretar, 

' 

mun. Chi~inau 

actionind in temeiul art. 41 alin. (1) lit. h) ~i art. 53 alin. (5) lit.a) ale Legii 
Concurentei nr.183 din 11 iulie 2012, pct. 33 al Regplamentului privind organizarea ~i 
functionarea Consiliului Concurentei, aprobat prin f.Iotarirea Consiliului Concurentei 
nr.8 din 28.12.2012 cu privire la aprobarea unor acte hormative, Hotaririi Parlamentului 
nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea in functie a membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei, I 

analii'md pllngerea dlui V. Babii nr.230 din 26.03.2013, nota privind examinarea 
preliminara a plmgerii dlui V. Babii, precum ~i informatiile acumulate pe parcursul 
examinarii preliminare, 

A CONSTATAT: 

La data de 26.03.2013 in adresa Consiliului Concurentei a parvenit plmgerea nr. 
230 de la dl V. Babii, in care se solicita ca Consiliul Concurentei sa stabileasca SA 
,,Incomlac" cu pozitie dominanta pe piata, problema expusa in plmgere fiind refuzul 
Punctului de colectare a laptelui din s. Beleuti (in continuare PCL) de a accepta laptele 
fumizat de catre dl V. Babii sau de catre sotia sa dna E.Babii. De asemenea in pllngerea 
sa dl V. Babii se plinge pe faptul ca PCL la rebeptionarea laptelui nu utilizeaza 
instrumente de masurare corespunzatoare, ci o rigla simpla. 



Obiectul examinarii preliminare 
in ceea ce prive§te solicitarea dlui V. Babii de a stabili SA ,,Incomlac" cu pozitie 

dominanta pe piata, se constata ca potrivit art. 39 <$n Legea concurentei nr. 183 din 
11.07.2013, Consiliul Concurentei nu are in atributiile sale "stabilirea pozitiei 
dominante a tntreprinderii", aceasta stabilindu-se doar tn cadrul investigatiilor cu privire 
la practicile anticoncurentiale ill vederea constatarii incalcarii prevederilor legislatiei 
concurentiale. I 

cu' referire la corectitudinea instrumentelor utilizate la masurarea laptelui 1n 
cadrul procesului de receptionare de catre PCL, se mentioneaza ca acest aspect nu tine 
de competenta Consiliului Concurentei ci de competenta Agentiei pentru Protectia 
Consumatorilor, fapt confirmat de catre reprezentantul acesteia, in cadrul §edintei 
organizate la sediul Consiliului Concurentei la data de 18.04.2013, cu participarea §i a 
unui reprezentat al SA ,,Incomlac", cit §i a dlui V. Babii. 

Ctt despre refuzul PCL de a receptiona lapte de la dl V. Babii, autorul plmgerii a 
anexat la plmgere un certificat emis de Primaria s. Natalievca, care confirma acest fapt. 
in acest sens Consiliul Concurentei a solicitat de la SA ,,lncomlac" prin scrisoarea nr. 
APD-08/82-250 din 12.04.2013, actele de achizitie pentru lunile decembrie 2012 -
ianuarie 2013 de la PCL. Astfel, tn cadrul §efintei de lucru din 18.04.2013 
reprezentantul SA ,,Incomlac", a prezentat "bodenourile de achizitie a produselor 
agricole de la populatie" ale PCL pentru luna decembrie 2012 (unde dna E.Babii 
figureaza ca persoana care preda produsul) §i pentru luna ianuarie 2013 (unde dna Babii 
nu mai figureaza ca persoana care preda produsul). De asemenea, referitor la acest 
subiect, prin scrisoarea nr. 01 -06/90 din 23.05.20113, SA ,,Incomlac" a comunicat 
Consiliului Concurentei ca nu a refuzat niciodata dlui V. Babii §i dnei E. Babii 1n 
achizitionarea laptelui, §i ca potrivit sectiei materie ~rima a SA ,,Incomlac", dl §i dna 
Babii nu furnizeaza laptele la PCL de la incepu~l anului 2013. De asemenea SA 
,,Incomlac" a informat Consiliul Concurentei ca nu a refuzat receptionarea laptelui nici 
altar locuitori ai satului Beleuti, totodata, prezentmd o copie a adresarilor locuitorilor 
satului Beleuti catre SA ,,Incomlac", care reflecta faptul ca dl Babii are o relatie 
conflictuala cu populatia satului Beleuti. 

Totodata, prin aceea§i scrisoare, SA ,,Incomlac" a prezentat o explicatie a dnei 
Leniuc Tatiana ( achizitor al PCL ), potrivit careia recunoa§te faptul ca a avut o situatie 
conflictuala cu dl V. Babii, insa niciodata nu a refuzat receptionarea laptelui de la dl V. 
Babii §! asigura faptul ca nu va refuza nici pe viitor jsa receptioneze lapte de la familia 
Babii. In aceea§i explicatie, dna Leniuc a mentionat faptul ca familia Babii are o 
singura vaca, care este tn perioada de gestatie, §i aflmdu-se 1n aceasta stare vaca nu 
produce lapte. Faptul ca vaca dlui Babii era in perioada de gestatie, a fost confirmat §i 
de catre dl Babii in cadrul §edintei din data de 18.04.2013. 

Astfel, m contextul celor expuse mai sus, se constata lipsa unor probe relevante 
care ar demonstra refuzul PCL de a receptiona laptele de la familia Babii. 

Totodata, SA ,,Incomlac" a anexat copii ale scrisorilor prin care 11 informeaza pe 
Dl Babii ca laptele produs de catre gospodaria sa poAte fi furnizat la PCL cu respectarea 
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normelor de fumizare conform standardului SN-104 (scrisoarea nr. 11/18-8 din 
25.04.2013) ~i ca intru evitarea iscarii unor conflicte cu dna Leniuc Tatiana, i se 
propune semnarea unui acord privind achizitia laptJlui de catre PCL ( scrisoarea nr. 
024/R03-01 din 19.04.2013), acord pe care dl V. Babii a refuzat sa-1 semneze. Cu 
referire la refuzul de a semna acordul de achizitie a laptelui, SA ,,Incomlac" a informat 
Consiliul Concurentei prin scrrisoarea nr. 01-06/138 din 12.07.2013, anexind totadata o 
copie a acordului, mentiunea de refuz a dlui V. Babii fiind facuta pe verso, considerind 
ca acest acord ,, duce la discriminarea furnizorului ... ", de~i insu~i dlui a fost eel care a 
solicitat mcheierea unui acord de fumizare a laptelui. 

in ceea ce prive~te semnarea contractelor intre producatorii ~i procesatorii din 
sectorul laptelui, a fost consultata ~i practica intemationala. 

Astfel, la nivelul Uniunii Europene aceste relatii sunt reglementate prin 
Regulamentul nr. 26112012 al Parlamentului European $i al Consiliului din 14 martie 
2012 de modificare a Regulamentului Comisiei Europene nr. 123412007 al Consiliului 
fn ceea ce prive$te relafiile contractuale din sectorul laptelui .Ji al produselor lactate. 

Acest Regulament al CE, a fost elaborat ca urmare a evolutiei exceptionale pe 
pietele din sectorul laptelui ~i al produselor lactate, care au provocat prabu~irea 
preturilor In 2008-2009, din cauza faptului ca oferta qe lapte nus-a putut adapta rapid la 
scaderea cererii. Astfel, la nivelul Uniunii Europenel a fost creat un grup de expeqi la 
nivel inalt (GNI), care a beneficiat de contributii orale ~i scrise din partea marilor 
grupuri europene de operatori din lantul de a11rovizionare cu produse lactate, 
reprezent'.ind agricultorii, unitatile de prelucrare a produselor lactate, comerciantii cu 
amanuntul ~i consumatorii, de asemena GNI a beneficiat ~i de contributii din partea 
expeqilor universitari, reprezentantilor unor terte paqi, ~i a reprezentantilor 
autoritatilor nationale 1n domeniul concurentei. La 

1

15 iunie 2010 GNI ~i-a prezentat 
raportul, care contine o analiza a situatiei sectorului produselor lactate ~i o serie de 
recomandari concentrate pe relatiile contractuale, pu~erea de negociere a producatorilor, 
organizatiile interprofesionale, transparenta, masurile de piata ~i ,,contractele futures", 
standardele de comercializare ~i etichetare, precum ~i inovarea ~i cercetarea, 
Regulamentul UE 261/2012 abord'.ind primele 4 aspecte din cele enumerate mai sus. 

Astfel, pentru a asigura o dezvoltare durabil~ a productiei ~i pentru asigurarea 
agricultorilor din sectorul produselor lactate cu un nivel de trai echitabil, puterea lor de 
negociere fata de unitatile de prelucrare a produselor

1 
lactate ar trebui sa fie consolidata, 

ceea ce ar trebui sa duca la o repartizare mai echitabila a valorii adaugate de-a lungul 
lantului de aprovizionare. A~adar, Statele membre ar trebui sa mcurajeze toti actorii 
relevanti (in speta producatorii de lapte, fermieri mici ~i mijlocii) sa devina membri ai 
organizatiilor interprofesionale ori a oricaror alte fotme asociative precum asociatii ale 
fermierilor, cooperative agricole, grupuri de producatori (recunoscute 1n temeiul art. 
122 din Regulamentul 1234/2007), iar acestea (asociatiile) la rindul lor sa incheie 
contracte de livrare a laptelui cu procesatorii, astfel avind o capacitate de negociere 
echivalenta cu cea a procesatorilor. 

Potrivit alin. (9) din Regulametul nr. 261/2012, 1n conformitate cu principiul 
subsidiaritatii, Statele membre ar trebui sa fie cele care decid daca orice livrare de lapte 
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crud pe teritoriul sa~ efectuata de un agricultor catre un prelucrator, trebuie sa se faca 
in baza unui contract scris intre pfu'ti, sau daca sa solicite primului cumparator sa 1i faca 
o oferta scrisa unui agricultor pentru a mcheia un astfJI de contract. 

Totodata, la art. 185e din Regulamentul CE 1234/2007 printre declaratiile 
obligatorii in sectorul laptelui ~i al produselor lactate, mcepind cu 1 aprilie 2015, primii 
cumparatori de lapte crud declara autoritatii nationale competente (ln Romania este 
Agentia de Plati ~i Interventie pentru Agricultura, care are ca scop evitarea unei crize de 
productie la nivel european) cantitatea de lapte cr~d care le-a fost livrata In cursul 
fiecarei luni, iar statele mebre notifica Comisia 1n acest sens. 

Totu~i, potrivit alin (21) din Regulametul nr. 26112012 aceste masuri ar trebui sa 
fie temporare ~i sa faca obiectul unor reexaminari, pentru a evalua modul lor de 
functionare ~i de a determina daca este indicat sa fie bontinuate. Chestiunea ar trebui sa 
faca obiectul a 2 rapoarte ale Comisiei care urmeaia a fi prezentate pma la 30 iunie 
2014, in cazul primului raport, ~i pina la 31 decembrie 2018 In cazul celui de al do ilea 
raport, privind dezvoltarea pietei produselor lacta~e, indeosebi in ceea ce prive~te 
stimulentele potentiale care vizeaza mcurajarea agribultorilor de a mcheia acorduri de 
productie comune. 

Totodata, este de mentionat faptul ca potrivit art. 177a din Regulamentul unic 
OCP 1234/2007, art. 101(1) din TFEU nu se aplica acordurilor, deciziilor ~i practicilor 
exploatarilor agricole, acociatiilor de exploatatori agtj.coli sau asociatiilor unor asemena 
asociatii ce apaqin unui singur stat membru ~i care ke refera la productia sau vinzarea 
produselor agricole sau utilizarea instalatiilor coiJune de stocare, de tratare sau de 
transformare a produselor agricole ~i din care nu decurge obligatia de a practica preturi 
identice, cu exceptia cazului 1n care Comisia constata ca astfel concurenta este exclusa 
sau ca obiectivele art. 33 din tratat sunt periclitate. I 

De asemenea, la art. 126c, alin (6) din Regulamentul unic OCP 1234/2007, este 
prevazut ca chiar daca plafaoanele stabilite ( cantitatile maxime de lapte care pot face 
obiectul negocierii/contractelor) nu au fost depa~ite, lautoritatea nationala de concurenta 
poate decide daca ar trebui sa reinitieze sau sa nu autorizeze o anumita negociere mtre 
organizatia de producatori, in cazul in care consider~ acest lucru necesar pentru a evita 
excluderea concurentei sau pentru a evita prejudicierea grava a IMM-urilor 
prelucratoare de lapte crud de pe teritoriul sau. 

Astfel, reie~ind din practica intemationalal conchidem faptul ca in cazul 
Republicii Moldova situatia pe piata producerii laptelui crud este diferita, ~i anume din 
considerentul ca Republica Moldova se confrunta cu un deficit de lapte crud (~i nu cu 
un surplus, a~a cum este in UE), fapt constat ~i In ivestigatia jumalistica ,,Pia/a 
Lactatelor.Deficitul de materie prima frzneaza dezvoltarea industriei" efectuat de catre 
ziaristul Dumitru Niculaita al magazinului Economic ,,Economist", investigatia fiind 
plasata pe site-ul www.eco.md la data de 10 septembrie 2012. 

Acest deficit se datoreaza in mare parte lipsei fermelor propriu-zise, 90% din 
necesarul de lapte pentru fabricile procesatoare existente m RM fiind asigurat de catre 
gospodariile tarane~ti (de tipul ,,exploatatiilor de familie" ceea e reprezinta exploatarea 
al-2 vaci), care de fapt detin vaci pentru asigurarea autoconsumlui, ~i doar surplusul de 
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productie fiind livrat punctelor de colectare a laptelui detinute de procesatori. 
Potrivit, informatiilor statistice, plasate pe .:ragina web oficiala a Biroului 

National de Statistica (in continuare BNS), productial de lapte in gospodariile tfilane~ti 
1n perioada 2008-2011 a fost urmatoarea: 

Total, mii tone Anu,l orecedent = 100 

Lapte 2008 2009 2010 2011 20081 2009 2010 2011 

527 559 576 545 90,1 106 103,2 94,6 

Analiz'ind tabelul de mai sus, se observa o cre~tere a productiei de lapte 1n 
gospodariile tarane~ti in 2009 ~i 2010 ~i o scadere m 2011 cu 31 mii tone, ceea ce 
constituie o scadere cu 8,6 % mai putin in 2011 fata de 2010. 

Cu referire la vinzarea laptelui catre intreprinderile agricole, potrivit BNS avem 
urmatoarele date: 

I Din care: 
Vindut-total lntreprinderilo~ ~i Pe alte cai de 

Mii tone organizatiilor de comercializare 
orelucrare a la otelui 

Lapte 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

13,8 12,6 13,0 10,5 10,5 11,0 3,3 2,1 2,0 
in% fata de volumul tot~l de vinzare 

100 100 100 76 83 85 24 17 15 

Examinmd datele din tabelul de mai sus, se observa o cre~tere a livrarilor de lapte 
crud catre procesatori ~i 0 scadere a v'inzarii laptelui pe alte cai (la piata, prin 
intermediul retelei proprii de vinzare, prin tranzactiij barter), livrarea catre procesatori 
fiind constanta in 2009 ~i 2010, ~i in cre~tere in anul 2011, cu 0,5 mii tone. Totodata, se 
constata o cre~tere continua a procentului faµ de volumul total de vinzare, de la 76 % 
1n 2009 la 85 % ill 2011. 

Studiind rezultatele cercetarilor statistice expuse 1n ,,Activitatea Agricola a 
Micilor Producatori Agricoli in Republica Moldov~" editiile 2011, 2012 ~i 2013 ale 
BNS, se evidentiaza urmatoarea structura a utilizarii f roductiei agricole in gospodariile 
cercetate in anii 2010-2012, in% fata de totalul de resurse: 

Total Utilizate pentru 
resurse 

Lapte Vinzare I Prelucrare, furaj, stoc 

de 
Consum p'rsonal si altele 

vaca 100 2010 2011 2012 2010 20IJ 2012 2010 20IJ 2012 

43,6 38,5 46,4 13,2 15,5 15,5 43,2 46,0 38,1 
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A~adar, se denota o tendinta de cre~tere a a autoconsumului de lapte de vaca de 
catre gospodariile tarane~ti cresc1nd in 2011 fata de l2010 de la 13,2 % la 15,5 %, ~i 
raminind constant ill anul 2012. 

De asemenea ~i ponderea vinzarii laptelui de catre gospodariile tfirane~ti din 
totalul utulizarii a avut o cre~tere In 2012, ~i anume crescmd cu 2,8 % fata de 2010, ~i 
cu 7,9 % fata de 2011. 

De~i situatia pe piata RM este diferita de cea de pe piata UE, incurajarea taranilor 
de a crea cooperative de productie sau ln:fiintarea fermelor de productie a laptelui, ar fi 
o solutie ~i In cazul Republicii Moldova. Un exemplu de succes este cooperativa Vita
Lact, din satul Ignatei, care a fost infiintata in 2001, pornind de la 12 agricultori, 
ajungind astazi la peste 400. 0 astfel de abordare ar conduce la consolidarea puterii de 
negociere a producatorilor de lapte crud, care ar fi In stare sa-~i apere interesele in fata 
marilor procesatori, iar ace~tia la rindul lor ar pri~i materia prima necesara, care la 
momentul actual reprezinta un deficit. I 

Un aspect important de mentionat este ca, activitatea pietelor produselor agricole 
~i agroalimentare se reglementeaza de Ministerul Agriculturii ~i Industriei Alimentare ~i 
de Consiliul pe filiera produsului (art. 4 alin. (1) fin Legea nr.257 din 27.07.2006 
privind organizarea ~i functionarea pietelor produselor agricole ~i agroalimentare ). 
Potrivit art. 6 din Legea nr.257 din 27.07.2006 Consiliul pe produs are urmatoarele 
obiective: 

• stimularea, promovarea ~i dezvoltarea activitatii pe fiecare filiera 1n beneficiul 
partenerilor filierei; I 

• analiza pietei, pe baza informatiilor de pe filierele produsului, privind cererea la 

principalele produse agricole ~i agroalimentare, aprecierea anuala a potentialului 

de productie, cuantificarea ofertei, estimarea cdsturilor ~i a preturilor; 

• propunerea de masuri legislative de reglementare a pietei pe filiera produsului; 

• estimarea pretului de referinta. 
A~adar, stabilirea preturilor de referinta/indicative de achizitionare a laptelui crud 

se face ill cadrul ~edintelor comune a Consiliului pe filiera de produs "Bovine, lapte ~i 
came de bovine, piei ~i produse procesate" constituit de Ministerului Agriculturii ~i 

Industriei Alimentare ~i Ministerul Econiomiei, la I care partcipa atlt producatorii de 
lapte crud cit ~i procesatorii, inclusiv ~i un reprezentant al autoritatii de concurentfi, ill 
calitate de membru al Consiliului. 

in temeiul art. 53 alin.(2) ~i alin. (3) din Legea concurentei nr. 183 din 
11.07.2012, Consiliul Concurentei prin scrisoarea Illj· APD-111281-731 din 20.09.2013, 
1-a informat pe dl Babii despre lipsa temeiului rezonabil pentru a suspecta illcalcarea 
legislatiei concurentiale de catre S.A. ,,Incomlac", ~i a solicitat prezentarea 1n scris in 
termen de 10 zile lucratoare a opiniei acestuia, illsa autorul pllngerii nu a prezentat 
observatii ill termenul indicat. . 
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Reie~ind din constatarile expuse, in temeiul art. 41 ~i art. 53 ale Legii concurentei 
nr. 183 din 11. 07.2012, Plenul Consiliului Concurentei, 

DECIDE: 

1. A respinge plingerea dlui V. Babii nr.230 din 26.03.2013, in legatura cu lipsa 
temeiurilor rezonabile pentru a suspecta incalckrea Legii Concurentei nr. 183 din 
11.07.2012 de catre S.A. ,,Incomlac"; 

2. Prezenta Decizie intra in vigoare la data ado~tarii ~i va fi adusa la cuno~tinta 
partilor; 

3. Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacata in instanta de judecata. 

Pre~edintele Plenului 
Consiliului Concurentei Viorica CARARE 
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