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CONSILIUL 
CONCURENTEI 

COBET flO 
KOHKYPEHUHM 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENTEI 

DECIZIE 

din 30 august 2013 

Aqionind in temeiul art. 41 alin. (1) lit. h), art. 67-70 ~i art. 93 ale Legii 
Concurentei nr. 183 din 11 iulie 2012, Hotaririi Parlamentului nr. 179 din 
12.07.2013 privind numirea In functie a membrilor Plenului Consiliului 
Concurentei, 

in cadrul efectuarii investigatiei initiate prin Dispozitia Consiliului 
Administrativ al Agentiei Nationale pentru Protectia Concurentei nr. AA-28 'din 
13 mai 2011, modificata prin Hotarirea Consiliului Administrativ al Agentiei 
Nationale pentru Protectia Concurentei nr. AA-12 din 01.03.2012 ~i Decizia 
Plenului Consiliului Concurentei nr. 1 din 30.08.2013, 

urmare a inspectiei dispusa prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului 
Concurentei nr. 7 din 30 august 2013 ~i Delegatiei de inspeqie nr. 4 din 30 august 
2013 la S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO" (IDNO 1 003600078179) 

in baza Procesului-verbal privind efectuarea inspectiei r. 1 din 30 august 
2013, 

A CONSTAT AT: 

In scopul efectuarii investigatiei initiate prin Dispozitia Consiliului 
Administrativ al Agentiei Nationale pentru Proteqia Concurentei nr. AA-28 din 
13 mai 2011, modificata prin Hotarirea Consiliului Administrativ al Agentiei 
Nationale pentru Protectia Concurentei nr. AA-12 din 01.03.2012 ~i prin Decizia 
Plenului Consiliului Concurentei nr. 1 din 30.08.2013, Ia data de 30 august 2013 , 
prin Ordinul Pre~edintelui Consiliului Concurentei nr. 7 din 30 august 2013 ~i a 
Delegatiei de inspectie nr. 4 din 30 august 2013, s-a dispus efectuarea inspectiei la 
sediul S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO", pe adresa mun. Chi~inau , bd. 
C. Negruzii, 4/2. 

La fata locului s-au deplasat ~eful adjunct al Directiei Juridice ~i ~eful 

adjunct al Directiei Controlul Concurentei Neloiale ~i a Publicitatii. 
Conform prevederilor art. 56 al Legi i concurentei nr. 183 din 1 1.07.2013 

Consiliul Concurentei are dreptul de a efectua inspectii Ia lntreprinderi , In scopul 
efectuarii investigatiilor dispuse. La rlndul sau In conformitate cu prevederile 
alin.( 11) al aceluia~i articol , lntreprinderea are obi igatia sa se supuna inspectiei 
efectuate de catre Consiliul Concurentei. 

S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO" orin reorezentantii - Director 



( 

general ~i avocat, au refuzat sa se supuna inspectiei desfa~urate 'in conformitate cu 
art. 56 al Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012, fapt care a fost consemant In 
Procesul-verbal privind efectuarea inspectiei nr. 1 din 30 august 2013. 

Potrivit art. 68 alin.(l) lit. d) al Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012 
refuzul de a se supune unei inspectii desfa~urate 'in conformitate cu art. 56 
constituie lncalcare ale normelor de procedura ale legislatiei concurentiale ~i se 
sanctioneaza cu o amenda de p'ina Ia 0,5 % din cifra totala de afaceri realizata de 
catre lntreprindere 'in anul anterior sanctinarii. 

Nivelul de baza al amenzii pentru 'incalcarea normelor de procedura ale 
legislatiei concurentiale se determina 'in funqie de gravitatea ~i durata faptei. 

In conformitate cu art. 69 alin. (2) al Legii concurentei nr. 183 din 
11.07.2012 Ia eva1uarea gravitatii lncalcarii se tine cont de natura faptei, In special 
daca informatiile solicitate puteau avea impact semnificativ asupra solutionarii 
cazului aflat 'in examinare Ia Consiliul Concurentei datorita naturii, importantei ~i 

caracterului util al acestora. 
In evaluarea gravitatii lncalcarii, s-au luat In considerare urmatoarele 

elemente: 
- Prin Dispozitia Consiliului Administrativ al Agentiei Nationale pentru 

Protectia Concurentei nr.AA-28 din 13 mai 2011 cu modificarile ulterioare, 
se examineaza existenta unor acordurile anticoncurentiale, aqiuni care 
reprezinta cele mai grave lncalcari ale legislatiei concurentiale care prin 
lmpiedicare, restr'ingere sau denaturare a concurentei , due Ia lezarea 
intereselor legitime ale consumatorilor; 
investigatia pe piata comercializarii biletelor avia cu destinatia Chi~inau
Antalya-Chi~nau este realizata la nivel national ~i are ca principalul obiectiv 
identificarea mecanismelor de functionare a pietei cu sco ul de a deconspira 
lntelegerile de cartel; 
informatiile ce urmau a fi ridicate de Ia lntreprinderea supusa inspectiei 
aveau importanta majora pentru investigatia cazului ~i de regula pot fi 
obtinute doar In cadrul inspectiei. 

Avlnd 'in vedere cele sus-mentionate ~i In conformitate cu art. 69 alin. ( 4) al 
Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012 fapta se lncadreaza Ia lncalcarile de 
gravitate mare 'in cuantum de ( ... ) % din cifra totala de afaceri din anul anterior 
sanctionarii. 

In functie de durata ~i 'in conformitate cu prevederile art. 69 alin. (5) lit. a), 
fapta se 'incadreaza Ia 'incalcari de scurta durata (mai putin de 15 zile)- factor 1. 

Nivelul de baza al amenzii, 'in conformitate cu art. 69 alin .( 1) al Legii 
concurentei nr. 183 din 11.07.2012, a fost stabilit Ia ( ... ) 0/o din cifra totala de 
afaceri 'inregistrata In anul 2012 ( ... % In functie de gravitate lnmultit cu I, 
factorul aferent lncalcarii de scurta durata). 

Circumstante agravante ~i circumstante atenunante, prevazute Ia art. 70 din 
Legea concurentei nr. 183 din 11.07.2012 nu au fost retinute. 

In anul 2012 S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO" a realizat o cifra 
total a de afaceri 'in sum a de ( ... ) lei. 

Conform prevederilor art. 76 alin.(l) lit.e) Plenul Consiliului Concurentei 
ooate aolica 'intreprinderilor penalitati cu titlu cominatoriu pentru a obliga sa se 



supuna inspectiei dispuse prin ordinul Pre~edintelui Consiliului Concurentei , in 
conditiile art. 56, in suma maxima de pina Ia 5% din cifra de afaceri zilnica medie 
realizata de intreprindere in anul anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de 
intirziere. Astfel, se stabile~te penalitatea cu titlu cominatoriu pentru fiecare zi, in 
marime de ( ... ) o/o, ceea ce constituie suma de 8143, 34 lei (opt mii una suta 
partuzeci ~i trei lei 34 bani) pentru o zi. 

Potrivit art. 36 alin.(5) a! Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012 sumele 
ce reprezinta amenzi sau alte sanctiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac 
venit la bugetul de stat, ~i urmeaza a fi transferate pe contul trezorerial de 
'incasari: 123 15 00 0130. 

In conformitate cu art. 43 alin.(2) din Codul de executare nr. 443-XV din 
24.12.2004 in cazul in care sumele se incaseaza in beneficiul statului , calitatea de 
creditor este exercitata de catre Ministerul Finantelor. 

Debitor este S.R.L. ,YOIAJ INTERNATIONAL & CO", mun. Chi~nau , 

bd. C. Negruzii, 4/2. 
Tinind cont de cele constatate, Plenul Consiliului Concurentei, in temeiul 

art. 41 al Legii Concurentei nr.183 din 11 iulie 2012, 

DECIDE: 

1. A constata savir~irea incalcarii prevazute Ia art. 68 a! in. (1) lit.d) a! 
Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012 de catre S.R.L. ,VOIAJ 
INTERNATIONAL & CO", prin refuzul de a se supune inspeqiei efectuate in 
conformitate cu art. 56 a! Legii concurentei nr. 183 din 11.07.2012. 

2. A aplica S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO" o amenda, 
pentru refuzul de a se supune inspectiei, in marime de _ 266 775, 84 lei, 
reprezentind ( ... )%din cifra total a de afaceri realizata in anul 2012. 

3. A aplica S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & CO" o amenda cu 
titlu cominatoriu care constituie suma de 8 143, 34 lei pentru fiecare zi, 
reprezentind ( ... ) o/o din cifra de afaceri zilnica medie real izata in anul 2012. 

4. Suma prevazuta Ia pet. 2 ~i pet. 3 se va achita in bugetul de stat pina 
Ia data de 05 decembrie 2013 de catre S.R.L. ,VOIAJ INTERNATIONAL & 
CO", cu mentiunea: "amenda aplicata de catre Consiliul Colncurentei in 
conformitate cu Legea concurentei nr.183 din 11.07.2012". 0 copie a actului care 
confirma plata va fi transmisa Consiliului Concurentei. 

5. Prezenta Decizie intra in vigoare Ia data adoptarii ~i va fi adusa Ia 
cuno~tinta partii. 

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

Pre~edintele 

Plenului Consiliului Concuren 1 "orica CARARE 


