СОВЕТ ПО
КОНКУРЕНЦИИ

CONSILIUL
CONCURENŢEI

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI
DECIZIE
Nr. CEP - 02
din 24.01.2019

mun. Chișinău

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 formularul complet privind notificarea concentrării economice
depuse de către SC „Estcon Construct” SRL nr. 2564 din 21.12.2018, nota
Direcției Concentrări Economice și Studii Utile de Piață nr. CEP – 04/386 din
27.12.2018 și materialele acumulate în procesul de examinare a notificării
concentrării economice,
A CONSTATAT:
La data de 21.12.2018 întreprinderea SC „Estcon Construct” SRL a notificat,
în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței, concentrarea
economică ce urmează a se realiza prin preluarea controlului asupra ÎM „Tirex
Petrol” SA, în baza formularului înregistrat la Consiliul Concurenței cu nr. 2564.
Notificarea a devenit efectivă la data de 21.12.2018, dată la care au fost
primite și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței.
I. Părțile implicate:
SC „Estcon Construct” SRL (partea achizitoare), […], întreprindere
înregistrată la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 22.02.2007, cu sediul în
[…]. Asociat unic al întreprinderii este Tatiana Ignat, […]. Administratorul
întreprinderii este Alec Ignat, […]. Genul de activitate economică desfășurat de
întreprindere conform Licenței […] este importul și comercializarea cu ridicata a
benzinei și motorinei.
Întreprinderile ce fac parte în prezent din același grup cu SC „Estcon
Construct” SRL (în continuare – Grupul SC „Estcon Construct” SRL),

identificate din oficiu potrivit art. 4 și art. 24 alin. (4) din Legea concurenței
sunt:
[…].
ÎM „Tirex Petrol” SA (partea achiziționată), […], întreprindere înregistrată
la ÎS „Camera Înregistrării de Stat” la data de 05.01.1996, cu sediul în […].
Acționarul majoritar al întreprinderii este „Mabanaft-Moldova” GmbH (Elveția).
Administratorul întreprinderii este Alexandru Andronic, […]. Genul de activitate
economică desfășurat de întreprindere conform Licenței […] este comercializarea
cu amănuntul a benzinei și motorinei la stațiile de alimentare.
Întreprinderile ce fac parte în prezent din același grup cu ÎM „Tirex
Petrol” SA (în continuare – Grupul ÎM „Tirex Petrol” SA), identificate din
oficiu potrivit art. 4 și art. 24 alin. (4) din Legea concurenței sunt:
[…].
II. Descrierea operațiunii de concentrare economică
Operațiunea notificată reprezintă o concentrare economică ce urmează a se
realiza în conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, prin
preluarea de către SC „Estcon Construct” SRL a controlului asupra ÎM „Tirex
Petrol” SA.
Operațiunea este condiționată de încheierea procesului de negocieri
conform precontractului încheiat între părți, în termenul definit de până la data de
[…], cât și de îndeplinirea condițiilor de „due - dillegence” a tranzacției, urmate
de semnarea cu acordul părților a contractului de vânzare-cumpărare.
Antecontractul este un document care confirmă angajamentul ferm al
părților de vânzare-cumpărare a pachetului de control al acțiunilor ÎM „Tirex
Petrol” SA, dar care nu implică alte obligații decât cele prevăzute în acesta.
Preluarea controlului asupra ÎM „Tirex Petrol” SA va avea loc prin:
- achiziționarea a 95,95% din valorile mobiliare ale întreprinderii;
- achiziționarea întregului ansamblu de active al întreprinderii care se
referă la […] de stații de alimentare cu combustibil.
Structura actuală a acționarilor ce dețin cote substanțiale în ÎM „Tirex
Petrol” SA, este prezentată în tabelul nr. 1.
Tabelul nr. 1
Nr.
1.
2.

Structura acționariatului ÎM „Tirex Petrol” SA până la realizarea operațiunii
Acționarul
Numărul acțiunilor
Acțiuni deținute
deținute
%
„Mabanaft-Moldova” GmbH
17 826 651
95,95
Acționari minoritari (mai puțin de 1%)
753 061
4,05
Total
18 579 712
100

Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 2564 din 21.12.2018

2

După realizarea operațiunii SC „Estcon Construct” SRL va deține 95,95%
din acțiunile ÎM „Tirex Petrol” SA. Structura acționariatului întreprinderii
ÎM „Tirex Petrol” SA după realizarea operațiunii este prezentată în tabelul nr. 2.
Tabelul nr.2
Nr.
1.
2.

Structura acționariatului ÎM „Tirex Petrol” SA după realizarea operațiunii
Acționarul
Numărul acțiunilor
Acțiuni deținute
deținute
%
SC „Estcon Construct” SRL
17 826 651
95,95
Acționari minoritari (mai puțin de 1%)
753 061
4,05
Total
18 579 712
100

Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 2564 din 21.12.2018

Scopul tranzacției este ghidat, pe de o parte, de interesul SC „Estcon
Construct” SRL de dezvoltare și expansiune a companiei în special pe nișa
comerțului cu amănuntul cu produse petroliere, dar și pe relansarea comerțului
angro cu produse petroliere de către ÎM „Tirex Petrol” SA, pe de altă parte, pe
creșterea calitativă și relansarea brandului cu o valoare adăugată mai mare pentru
clientul final în domeniul comerțului cu amănuntul cu aceleași produse.
Totodată, partea notificatoare intenționează să lărgească rețeaua de stații de
alimentare ale ÎM „Tirex Petrol” SA, transformându-le și modernizându-le, cu
oferte unice în termeni de tehnologii regenerabile și „plug-in” – în premieră pentru
piața națională. În același timp, concentrarea va permite combinarea părților tari
ale companiilor implicate în tranzacție, ducând la creșterea calității și
competitivității pe piața petrolieră din Republica Moldova, la sporirea sinergiei și
compensării avantajelor comparative deținute în parte.
Valoarea tranzacției negociate prealabil în baza precontractului constituie
circa […] la data semnării contractului de vânzare-cumpărare în dependență de
opțiunea de achiziționare agreată conform precontractului.
Prezenta operațiune nu a fost notificată în altă țară.
III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică
Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea
concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei
înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată
cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii,
depăşeşte 25 000 000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în
operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră
totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operaţiunii.
Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează
conform prevederilor art. 24 al Legii concurenței. În tabelul nr. 3 este prezentată
cifra totală de afaceri realizată în anul 2017 de către părțile implicate în realizarea
tranzacției.
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Tabelul nr. 3
Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial și național pentru anul 2017 de către părțile implicate în
operațiunea de concentrare economică notificată
Nr.
Părțile implicate
Cifra de afaceri realizată la nivel
Cifra de afaceri realizată pe
mondial (lei)
teritoriul Republicii Moldova
(lei)
[…]
[…]
1.
Grupul SC „Estcon
Construct” SRL
[…]
[…]
2.
Grupul ÎM „Tirex Petrol”
SA
[…]
[…]
Total
Sursa: Notificarea unei concentrări economice nr. 2564 din 21.12.2018
Lista agenților economici ce au prezentat Situațiile Financiare pentru anul 2015 Biroului Național de Statistică
al Republicii Moldova.

Din informațiile prezentate în tabelele de mai sus se constată că, cifra totală
de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate în anul anterior
operațiunii este de […], existând cel puțin două întreprinderi implicate în
operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră
de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operațiunii. Aceste
întreprinderi sunt, SC „Estcon Construct” SRL și ÎM „Tirex Petrol” SA, care în
anul 2017, au realizat pe teritoriul Republicii Moldova o cifră de afaceri de […] și
respectiv […].
Reieșind din informația sus-menționată, se constată că, operațiunea
notificată întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) din
Legea concurenței.
IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică
relevantă
Examinarea problemelor concurențiale și evaluarea unei cauze de concurență
se efectuează în cadrul pieței relevante. 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
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.
Activitatea SC „Estcon Construct” SRL, conform Licenței […] este importul
și comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei, iar a ÎM „Tirex Petrol” SA,
conform Licenței […] este comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei la
stațiile de alimentare.
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ÎM „Tirex Petrol” SA mai este titulară a Licenței […] privind importul și
comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei și Licenței […] privind
comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat la stațiile de alimentare.
Potrivit informațiilor prezentate în notificarea înregistrată cu nr. 2564 din
21.12.2018, SC „Estcon Construct” SRL și ÎM „Tirex Petrol” SA, au prezentat
pentru fiecare dintre ultimii trei ani (anii 2015-2017), lista produselor
comercializate, așa cum sunt definite acestea de însăși întreprinderi, în scopuri de
marketing (după Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova).
Astfel în anii 2015-2017, SC „Estcon Construct” SRL, a comercializat cu
ridicata motorină și benzină, iar ÎM „Tirex Petrol” SA, a comercializat cu
amănuntul motorină, benzină și gaz petrolier lichefiat.
Totodată, în notificare SC „Estcon Construct” SRL informează că pe lângă
activitatea de comercializare cu ridicata a benzinei și motorinei, aceasta a mai
prestat servicii de transport și expediție.
ÎM „Tirex Petrol” SA pe lângă activitatea de comercializarea cu amănuntul a
benzinei, motorinei și gazului petrolier lichefiat la stațiile de alimentare, a mai
prestat și activitatea de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu
vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
Conform activităților desfășurate de părțile implicate în operațiunea de
concentrare economică notificată, piețele relevante ale produselor sunt:
- comercializarea cu ridicata a benzinei și motorinei;
- comercializarea cu amănuntul a benzinei și motorinei;
- comercializarea cu amănuntul de gaz petrolier lichefiat;
- prestarea serviciilor de transport și expediție;
- comercializarea cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun (comercializarea cu
amănuntul a produselor are loc prin intermediul stațiilor de alimentare.
ÎM „Tirex Petrol” SA, la moment deține […] în care practică activitatea de
comercializare cu amănuntul a produselor alimentare, băuturilor și tutunului).
Din informația relatată mai sus se constată că, nu există suprapuneri pe
orizontală pe piețele produsului pe care părțile implicate desfășoară activități.
Raportat la produsele vândute de părțile implicate pe teritoriul Republicii
Moldova se identifică relații pe verticală, între activitățile desfășurate de părțile
implicate în tranzacție la diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare.
Piața comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei, pe care este activă
partea achizitoare, este situată în amonte față de piața comercializării cu amănuntul
de benzină și motorină, pe care este activă partea achiziționată, situată în aval.
Potrivit art. 28 alin. (3) din Legea concurenței, dimensiunile pieței relevante,
inclusiv piața relevantă a produsului se determină în funcție de natura problemei
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concurențiale.
Astfel, în sensul examinării prezentei operațiuni de concentrare economică
piața care implică o integrare pe verticală între activitățile desfășurate de părți în
tranzacție, va fi definită ca piață relevantă a produsului:
- piața din amonte a comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei;
- piața din aval a comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei.
Piața relevantă geografică
Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate în
oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de
concurenţă sunt suficient de omogene.
Având în vedere faptul că, operațiunea de concentrare economică notificată
nu ridică probleme de concurență indiferent de aria geografică luată în considerare
(locală sau națională), în scopul evaluării efectelor prezentei operațiuni asupra
mediului concurențial, piața relevantă geografică pentru piețele relevante ale
produselor identificate, va fi definită ca fiind întreg teritoriul Republicii Moldova.
În concluzie, în sensul evaluării concentrării economice notificate se
definesc următoarele piețe relevante:
− piața din amonte a comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei pe
întreg teritoriul Republicii Moldova;
− piața din aval a comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei
pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial
Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii concurenței
sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu mediul
concurențial.
Examinarea problemelor de concurență și evaluarea unei cauze de
concurență se efectuează în cadrul pieței relevante.
Piața din amonte a comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei pe
întreg teritoriul Republicii Moldova
Sectorul energetic din Republica Moldova este supus reglementării și
monitorizării de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (în
continuare – ANRE).
Conform Raportului privind rezultatul monitorizării pieței produselor
petroliere a Republicii Moldova în anul 2017, publicat pe pagina web a ANRE,
numărul companiilor licențiate care și-au desfășurat activitatea pe piața importului
și comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei se prezintă în număr de 36.
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Dintre părțile implicate în operațiune, pe piața comercializării cu ridicata a
benzinei și motorinei este activă doar SC „Estcon Construct” SRL. ÎM „Tirex
Petrol” SA, deși deține Licența […] privind importul și comercializarea cu ridicata
a benzinei și motorinei, în anii 2015-2017 a importat benzină și motorină doar în
scopul comercializării acestor produse cu amănuntul.
SC „Estcon Construct” SRL efectuează comerțul cu ridicata a benzinei și
motorinei cu livrare directă către cumpărător.
Din informațiile cuprinse în Raportul elaborat de ANRE, în anul 2017,
volumul total al pieței comerțului cu ridicata a benzinei (benzină A98, benzină A95
și benzină A92), se prezintă a fi de 54 409,92 tone, iar valoarea totală a pieței
comerțului cu ridicata a benzinei (benzină A98, benzină A95 și benzină A92), se
prezintă a fi de 1 039 815 677,22 lei.
Totodată, se estimează că volumul total al pieței comerțului cu ridicata a
motorinei pentru anul 2017 este de 326 721,16 tone, iar valoarea totală a pieței
comerțului cu ridicata a motorinei se estimează a fi de 4 911 484 845,87 lei.
Astfel, dimensiunea totală a pieței comercializării cu ridicata a benzinei și
motorinei pentru anul 2017, în baza volumului vânzării constituie 381 131,08 tone,
iar în baza valorii vânzării constituie 5 951 300 523,09 lei.
SC „Estcon Construct” SRL în anul 2017 a comercializat cu ridicată […] de
motorină și benzină.
Prin urmare, pe piața comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei
SC „Estcon Construct” SRL în anul 2017 a deținut […] din piață.
Având în vedere faptul că, dintre părțile implicate în concentrare, pe piața
comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei doar SC „Estcon Construct” SRL
este activă, iar ÎM „Tirex Petrol” SA, deși deține Licență pentru desfășurarea
activității pe această piață, în anii 2015-2017 nu a activat, se constată că după
realizarea operațiunii de concentrare economică cota de piață cumulată a grupului
de întreprinderi nou creat nu se va modifica.
Prin urmare, realizarea operațiunii notificate nu va avea ca efect
distorsionarea mediului concurențial pe piața analizată.
Piața din aval a comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei pe
întreg teritoriul Republicii Moldova
În anul 2017, numărul companiilor licențiate care și-au desfășurat activitatea
de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei se prezintă în număr de 96.
Tot în această perioadă 661 stații de alimentare certificate și-au desfășurat
activitatea pe această piață. Dacă ar fi să raportăm numărul stațiilor de alimentare
deținute de către ÎM „Tirex Petrol” SA, la numărul total de stații certificate de
ANRE, atunci ÎM „Tirex Petrol” SA deține […] din acestea.
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Dintre părțile implicate în operațiune, pe piața comercializării cu amănuntul
a benzinei și motorinei este activă doar ÎM „Tirex Petrol” SA.
ÎM „Tirex Petrol” SA, efectuează comerțul cu amănuntul a benzinei și
motorinei prin intermediul stațiilor de alimentare, cu facturarea acestor produse la
momentul vânzării.
În anul 2017, volumul total al pieței comerțului cu amănuntul a benzinei
(benzină A98, benzină A95 și benzină A92), se prezintă a fi de 214 728,07 tone, iar
valoarea totală a pieței comerțului cu amănuntul a benzinei (benzină A98, benzină
A95 și benzină A92), se prezintă a fi de 3 619 450 948,3 lei.
Totodată, se estimează că volumul total al pieței comerțului cu amănuntul a
motorinei pentru anul 2017 este de 405 260, 81 tone, iar valoarea totală a pieței
comerțului cu amănuntul a motorinei se estimează a fi de 5 819 545 231,6 lei.
Astfel, dimensiunea totală a pieței comercializării cu amănuntul a benzinei și
motorinei în anul 2017, în baza volumului vânzării constituie 619 988,88 tone, iar
în baza valorii vânzării constituie 9 438 996 179,9 lei.
ÎM „Tirex Petrol” SA în anul 2017 a comercializat cu amănuntul […] de
motorină și benzină (inclusiv și gaz petrolier lichefiat).
Prin urmare, pe piața comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei,
ÎM „Tirex Petrol” SA în anul 2017 a deținut […] din piață.
Având în vedere faptul că, dintre părțile implicate în realizarea concentrării,
pe piața comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei doar ÎM „Tirex
Petrol” SA este activă, se constată că după realizarea operațiunii de concentrare
economică cota de piață cumulată a grupului de întreprinderi nou creat nu se va
modifica.
Prin urmare, realizarea operațiunii notificate nu va avea ca efect
distorsionarea mediului concurențial pe piața analizată.
Realizarea operațiunii de concentrare economică evaluată va genera o
integrare pe verticală între activitățile desfășurate de părțile implicate în tranzacție
la diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare și anume piața comercializării cu
ridicata a benzinei și motorinei, pe care este activă partea achizitoare, situată în
amonte și piața comercializării cu amănuntul a benzinei și motorinei, pe care este
activă partea achiziționată, situată în aval.
Potrivit pct. 7.3. din Anexa 3 la Regulamentul privind concentrările
economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din
30.08.2013, în cazul în care una sau mai multe părți la concentrare desfășoară
activități pe o piață a produsului situată în amonte sau în avalul unei piețe a
produsului pe care operează oricare din celelalte părți la concentrare și oricare din
cotele lor de piață individuale sau combinate la orice nivel este de 25 % sau mai
mult, indiferent dacă există sau nu o relație furnizor/client între părțile la
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concentrare (relații pe verticală), piață identificată va fi definită ca fiind afectată
vertical de realizarea concentrării economice.
Din informația relatată mai sus, se deduce că, cota de piață cumulată a
părților implicate în realizarea operațiunii de concentrare economică pe piața care
implică o integrare pe verticală este de […]. Prin urmare, realizarea concentrării
economice nu afectează vertical piața care implică integrarea și nu are ca efect
distorsionarea mediului concurențial.
În urma celor expuse, se constată că, operațiunea notificată nu ridică
obstacole semnificative în calea concurenței efective, în special prin crearea sau
consolidarea unei poziții dominante pe piețele relevante analizate.
VI. Calificarea legală a acțiunilor
În conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței, o operaţiune
de concentrare economică are loc în cazul în care modificarea de durată a
controlului rezultă în urma preluării, de către una sau mai multe persoane care
controlează deja cel puţin o întreprindere ori de către una sau mai multe
întreprinderi, fie prin achiziţionarea de valori mobiliare (părţi sociale) sau de
active, fie prin contract ori prin alte mijloace, a controlului direct sau indirect
asupra uneia ori mai multor întreprinderi sau părţi ale acestora, inclusiv prin
crearea unei societăţi în comun care îndeplineşte în mod durabil toate funcţiile unei
entităţi economice autonome.
Prin urmare preluarea controlului de către SC „Estcon Construct” SRL
asupra ÎM „Tirex Petrol” SA constituie o operațiune de concentrare economică.
Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin
preluarea controlului asupra ÎM „Tirex Petrol” SA de către SC „Estcon
Construct” SRL, a fost analizată prin prisma prevederilor Legii concurenței
nr. 183 din 11.07.2012 și a Regulamentului privind concentrările economice,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013.
SC „Estcon Construct” SRL și ÎM „Tirex Petrol” SA activează pe piețe
relevante distincte, iar realizarea operațiunii notificate nu va determina dispariția
concurenței directe dintre întreprinderile ce participă la concentrare.
SC „Estcon Construct” SRL după realizarea concentrării economice își va
diversifica activitățile și va intra pe piața comercializării cu amănuntul a benzinei
și motorinei, pe piața comercializării cu amănuntul de gaz petrolier lichefiat și pe
piața comercializării cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzarea
predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun pe întreg teritoriul Republicii
Moldova.
Totodată, realizarea operațiunii de concentrare economică notificată implică
o integrare pe verticală între activitățile desfășurate de părțile implicate în
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tranzacție la diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare și anume piața
comercializării cu ridicata a benzinei și motorinei, pe care este activă partea
achizitoare, situată în amonte și piața comercializării cu amănuntul a benzinei și
motorinei, pe care este activă partea achiziționată, situată în aval.
Un prim indicator ce ne vorbește despre faptul că integrarea pe verticală ce
urmează să se realizeze nu afectează vertical piața care implică integrarea este cota
de piață, care conform estimărilor nu depășește 25%.
Astfel, în cadrul evaluării operațiunii propuse spre autorizare s-a constatat
că, realizarea acesteia nu ridică obstacole în calea concurenței efective, în special
prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piețele relevante analizate.
În scopul asigurării transparenței decizionale, pe pagina web a Consiliului
Concurenței, cât și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a fost plasat avizul
cu referire la operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin
preluarea controlului asupra ÎM „Tirex Petrol” SA de către SC „Estcon Construct”
SRL, prin care agenții economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele
de vedere și observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză afectează
sau poate afecta concurența pe piața relevantă stabilită. Observații sau puncte de
vedere din partea agenților economici terți până la adoptarea prezentei Decizii nu
au parvenit.
În contextul celor expuse anterior și în conformitate cu art. 20 alin. (1),
art. 22 alin. (1), art. 24, art. 25 alin. (1) lit. b), art. 41, art. 45 și art. 46 din Legea
concurenței, Plenul Consiliului Concurenței,
DECIDE:
1. A declara operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin
preluarea controlului de către SC „Estcon Construct” SRL asupra ÎM „Tirex
Petrol” SA, compatibilă cu mediul concurențial.
2. A informa partea notificatoare despre prezenta Decizie.
3. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

Preşedintele
Consiliului Concurenţei

Marcel RĂDUCAN
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