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ORGANELOR

ADMINISTRAÞIEI

DE

SPECIALITATE

PUBLICE

CENTRALE

MINISTERUL FINANÞELOR PUBLICE

ORDIN
privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont lansate
în luna ianuarie 2002
Ministrul finanþelor publice,
în baza Hotãrârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu
modificãrile ulterioare,
având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999, ale Convenþiei nr. 16.813/19/1998, ale Actului
adiþional nr. 8.013/1 din 23 iunie 2000, încheiate între Ministerul Finanþelor Publice ºi Banca Naþionalã a României, ºi ale
Regulamentului privind operaþiuni cu titluri de stat derulate de cãtre Banca Naþionalã a României în calitatea sa de agent
al statului,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În luna ianuarie 2002 sunt scadente certificatele de trezorerie seriile G1 03.01.2002, J1 03.01.2002,
J4 10.01.2002, G3 10.01.2002, G6 17.01.2002, J7 17.01.2002,
G8 24.01.2002, K1 31.01.2002.

În vederea finanþãrii ºi refinanþãrii datoriei publice interne
Ministerul Finanþelor Publice anunþã pentru luna ianuarie
2002 programul emisiunilor de titluri de stat numite certificate de trezorerie cu discont, astfel:
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Data
licitaþiei

Seria

Data
emisiunii

A1 04.04.2002

28 decembrie 2001

A2 02.01.2003
A3 11.07.2002

Data
scadenþei

Numãrul
de zile

91

Valoarea emisiunii
Ñ lei Ñ

3 ianuarie 2002

4 aprilie 2002

400.000.000.000

28 decembrie 2001

3 ianuarie 2002

2 ianuarie 2003

364

550.000.000.000

8 ianuarie 2002

10 ianuarie 2002

11 iulie 2002

182

400.000.000.000

A4 09.01.2003

8 ianuarie 2002

10 ianuarie 2002

9 ianuarie 2003

364

550.000.000.000

A5 18.04.2002

15 ianuarie 2002

17 ianuarie 2002

18 aprilie 2002

91

500.000.000.000

A6 18.07.2002

15 ianuarie 2002

17 ianuarie 2002

18 iulie 2002

182

400.000.000.000

A7 16.01.2003

15 ianuarie 2002

17 ianuarie 2002

16 ianuarie 2003

364

500.000.000.000

A8 25.07.2002

22 ianuarie 2002

24 ianuarie 2002

25 iulie 2002

182

400.000.000.000

A9 23.01.2003

22 ianuarie 2002

24 ianuarie 2002

23 ianuarie 2003

364

500.000.000.000

A10 01.08.2002

29 ianuarie 2002

31 ianuarie 2002

1 august 2002

182

400.000.000.000

A11 30.01.2003

29 ianuarie 2002

31 ianuarie 2002

30 ianuarie 2003

364

400.000.000.000

Ministerul Finanþelor Publice îºi rezervã dreptul ca valorile împrumutate aferente seriei sã fie majorate sau
micºorate pânã la anularea emisiunilor, în funcþie de necesitãþile de finanþare a contului general al trezoreriei statului
ºi de nivelul randamentului înregistrat la data licitaþiei.
Art. 2. Ñ Metoda de vânzare este licitaþia, care va avea
loc, pentru fiecare serie de certificate de trezorerie cu discont, la datele menþionate în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face dupã metoda cu preþ multiplu.
Art. 3. Ñ Ofertele de cumpãrare sunt de tip competitiv
ºi vor cuprinde valoarea nominalã, costul total, rata discontului, preþul ºi randamentul.
Preþul ºi randamentul se vor calcula utilizându-se
urmãtoarele formule:

P =

1Ð(d x r)

ºi

360

y =

r

,

P
în care:
P = preþul titlului cu discont, exprimat cu ºase zecimale;
d = numãrul de zile pânã la scadenþã;
r = rata discontului;
y = randamentul (rata dobânzii).
Nu sunt acceptate ofertele necompetitive.

Fiecare intermediar autorizat poate sã depunã maximum
5 oferte. Fiecare ofertã va fi de minimum 100.000.000 lei.
Valoarea nominalã individualã a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000.000 lei.
Art. 4. Ñ Certificatele de trezorerie cu discont pot fi
cumpãrate de intermediari autorizaþi sã tranzacþioneze titluri
de stat pe piaþa primarã, care vor depune oferte atât în
cont propriu, cât ºi în contul clienþilor lor, persoane
juridice.
Certificatele de trezorerie cu discont menþionate mai sus
nu se adreseazã persoanelor juridice nerezidente în
România.
Art. 5. Ñ Ofertele de cumpãrare se depun la Banca
Naþionalã a României în ziua licitaþiei, pânã la ora 12,00.
Art. 6. Ñ Rezultatul licitaþiei va fi stabilit în aceeaºi zi,
la sediul Bãncii Naþionale a României, de comisia de
licitaþie constituitã în acest scop ºi va fi dat publicitãþii.
Art. 7. Ñ Plata certificatelor de trezorerie cu discont se
va face la data emisiunii, prin debitarea contului
cumpãrãtorului, deschis la Banca Naþionalã a României, cu
suma reprezentând costul total al certificatelor de trezorerie
cumpãrate.
Art. 8. Ñ Rãscumpãrarea certificatelor de trezorerie cu
discont se va face la data scadenþei, prin creditarea contului deþinãtorului cu suma reprezentând valoarea nominalã
totalã a certificatelor de trezorerie cu discont.
Art. 9. Ñ Prezenta emisiune nu beneficiazã de facilitãþi
fiscale.
Art. 10. Ñ Direcþia generalã a trezoreriei statului va
aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu

Bucureºti, 18 decembrie 2001.
Nr. 2.311.
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CONCURENÞEI

CONSILIULUI CONCURENÞEI

ORDIN
privind punerea în aplicare a modificãrilor ºi completãrilor la Regulamentul de organizare,
funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
Ñ Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
Ñ Legii concurenþei nr. 21/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 30 aprilie 1996;
Ñ Ordonanþei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern ºi controlul financiar preventiv, cu modificãrile
ºi completãrile ulterioare,
emite urmãtorul ordin:
Art. 1. Ñ În urma aprobãrii în plenul Consiliului
Concurenþei ºi avizului Consiliului Legislativ se pun în aplicare modificãrile ºi completãrile la Regulamentul de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei,
cuprinse în anexa la prezentul ordin.

Art. 2. Ñ Compartimentele de specialitate din cadrul
Consiliului Concurenþei vor urmãri punerea în aplicare a
prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Ñ Prin grija Secretariatului general prezentul
ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

VIOREL MUNTEANU
Bucureºti, 30 noiembrie 2001.
Nr. 212.
ANEXÃ

Regulamentul de organizare, funcþionare ºi procedurã al
Consiliului Concurenþei, pus în aplicare prin Ordinul
preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 34/1997 în urma
aprobãrii de cãtre Plenul Consiliului Concurenþei ºi publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 bis din
25 martie 1997, se modificã ºi se completeazã dupã cum
urmeazã:
1. Titlul capitolului III va avea urmãtorul cuprins:
”Organizarea compartimentelor de specialitate, a compartimentelor funcþionale ºi a compartimentului de audit
public internÒ
2. Articolul 10 se completeazã cu alineatul (3) cu
urmãtorul cuprins:
”(3) Auditul public intern se organizeazã în mod
independent sub forma unui compartiment specializat în
directa subordonare a preºedintelui Consiliului Concurenþei.Ò
3. Dupã articolul 17 se introduce articolul 17 1 cu
urmãtorul cuprins:
”ARTICOLUL 171
Compartimentul de audit public intern

(1) Compartimentul de audit public intern este compartimentul specializat din cadrul Consiliului Concurenþei, constituit din una sau mai multe persoane neimplicate în vreun
fel în îndeplinirea activitãþilor pe care le auditeazã, având
drept scop evaluarea obiectivã a mãsurii în care sistemul
propriu de control intern asigurã îndeplinirea obiectivelor
instituþiei publice ºi utilizarea resurselor în mod economic,
eficace ºi eficient ºi pentru a raporta conducerii constatãrile
fãcute, slãbiciunile identificate ºi mãsurile propuse de corec-

tare a deficienþelor ºi de ameliorare a performanþelor sistemului de control.
(2) Atribuþiile Compartimentului de audit public intern
sunt:
a) certificarea anualã a bilanþului contabil ºi a contului
de execuþie bugetarã;
b) examinarea legalitãþii, regularitãþii ºi conformitãþii
operaþiunilor, identificând erorile, risipa, gestiunea defectuoasã ºi fraudele ºi, pe aceastã bazã, propunerea de
mãsuri ºi soluþii pentru recuperarea pagubelor ºi sancþionarea celor vinovaþi, dupã caz;
c) examinarea regularitãþii sistemelor de fundamentare a
deciziilor de planificare, de programare, organizare, coordonare, urmãrire ºi control al îndeplinirii deciziilor;
d) evaluarea economicitãþii, eficacitãþii ºi eficienþei cu
care sistemele de conducere ºi de execuþie din cadrul
instituþiei publice ºi la nivelul unui program/proiect utilizeazã
resursele financiare, umane sau materiale pentru îndeplinirea obiectivelor ºi obþinerea rezultatelor stabilite;
e) identificarea slãbiciunilor sistemelor de conducere ºi
de control, precum ºi a riscurilor asociate unor astfel de
sisteme, unor programe/proiecte sau unor operaþiuni ºi propunerea de mãsuri pentru corectarea acestora ºi pentru
diminuarea riscurilor, dupã caz;
f) îndeplineºte ºi alte atribuþii încredinþate de cãtre
preºedintele Consiliului Concurenþei.Ò
4. Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare,
funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei va
avea urmãtorul cuprins:
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CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind autorizarea concentrãrii economice dintre Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A.
Bucureºti ºi Societatea Comercialã ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. prevederilor Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
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5. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante în scopul stabilirii unei pãrþi substanþiale de piaþã;
6. notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ172 din 21 iunie 2001;
7. actelor ºi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RSÑ172 din 21 iunie 2001;
8. notei Departamentului de bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat prin achiziþionarea de cãtre Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A.
Bucureºti a pachetului de 45,377% din acþiunile Societãþii Comerciale ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi, în baza
Contractului de vânzare-cumpãrare nr. 133 din 2 aprilie 1999, încheiat cu Fondul Proprietãþii de Stat. La data cumpãrãrii
pachetului majoritar Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. deþinea deja 4,767% din acþiunile Societãþii Comerciale
”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi cumpãrate anterior de pe piaþa RASDAQ. Achiziþia îi conferã Societãþii Comerciale
”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti controlul asupra Societãþii Comerciale ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi, prin deþinerea
a 50,144% din capitalul social al Societãþii Comerciale ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi;
2. în urma operaþiunii de concentrare a fost îndeplinit pragul prevãzut la art. 15 din Legea concurenþei
nr. 21/1996, modificat prin Ordinul preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 7/1998, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998;
3. Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti Ñ societatea achizitoare Ñ are ca obiect de activitate:
prestarea de sercivii de comerþ, în special de comerþ exterior, pe bazã de comision, pentru agenþi economici din industria
metalurgicã ºi industria constructoare de maºini;
4. Societatea Comercialã ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi Ñ societatea achiziþionatã Ñ are ca obiect de
activitate: elaborarea de lucrãri de cercetare ºi lucrãri de proiectare pentru dezvoltarea tehnologicã, de modernizare,
întreþinere ºi reparare a utilajelor, instalaþiilor ºi liniilor tehnologice din industria metalurgicã;
5. anterior dobândirii controlului asupra Societãþii Comerciale ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi, Societatea
Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti a fost prezentã pe piaþa româneascã având ca obiect de activitate principal
operaþiuni de comerþ exterior ºi interior cu materii prime, produse metalurgice, utilaje ºi echipamente pentru industria
metalurgicã ºi pentru industria constructoare de maºini.
Dupã preluarea controlului Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti ºi-a pãstrat obiectul de activitate,
respectându-ºi în acelaºi timp obligaþiile asumate prin contractul încheiat cu Fondul Proprietãþii de Stat;
6. piaþa relevantã afectatã de operaþiunea de concentrare economicã o reprezintã piaþa lucrãrilor de cercetare ºi
a lucrãrilor de proiectare din România;
7. cota de piaþã deþinutã de cãtre Societatea Comercialã ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi este de 1,5% pe
piaþa lucrãrilor de cercetare ºi a lucrãrilor de proiectare. Întrucât anterior dobândirii controlului societatea achizitoare nu a
fost prezentã pe piaþa relevantã respectivã, situaþia nu s-a modificat ca efect al acestei operaþiuni;
8. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti nu
creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei,
ia urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ Se autorizeazã concentrarea economicã realizatã
prin dobândirea controlului unic ºi direct de cãtre Societatea
Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti asupra Societãþii
Comerciale ”Uzinsider EngineeringÒ Ñ S.A. Galaþi, în conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a
cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrãrilor
economice, constatându-se cã, deºi operaþiunea notificatã
cade sub incidenþa legii, nu existã motive pentru a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1999 este de
134.709.400 lei ºi se va plãti, în termen de maximum 30
de zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de platã
tip trezorerie la bugetul de stat în contul nr. 361280053300,
deschis la Banca Naþionalã a României, beneficiar
Trezoreria Sectorului 3 al Municipiului Bucureºti, cu
menþiunea: ”pentru autorizare concentrareÒ.
Ordinul de platã va avea menþionat pe verso: ”cod cont
20.17.01.03Ò. O copie de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului Concurenþei.
Art. 3. Ñ Decizia va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pe cheltuiala Societãþii Comerciale
”UzinsiderÒ Ñ S.A. Bucureºti.

Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea
de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Art. 5. Ñ Prezenta decizie se aplicã de la data comunicãrii ei pãrþii implicate.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Secretariatul general va comunica neîntârziat
prezenta decizie:
Societãþii achizitoare
Denumirea: Societatea Comercialã ”UzinsiderÒ Ñ S.A.
Bucureºti
Naþionalitatea: persoanã juridicã de naþionalitate românã
Forma juridicã: societate pe acþiuni
Sediul social: Bucureºti, bd. Carol I nr. 12, et. 3, sectorul 3
Nr. de înregistrare la Registrul comerþului: J40/2835/1992
Codul fiscal: R327658
Telefon: 01/310.36.89; 310.36.90
Fax: 01/312.39.02
Persoana de contact: Dan Dulama

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

VIOREL MUNTEANU
Bucureºti, 7 septembrie 2001.
Nr. 415.
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CONSILIUL CONCURENÞEI

D E C I Z I A Nr. 475
din 29 octombrie 2001
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
4. prevederilor Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
5. materialelor din Dosarul cauzei nr. RSÐ228 din 7 august 2001;
6. notei Departamentului servicii nr. V2Ð1.808 din 25 octombrie 2001,
luând în considerare cã:
1. FRANCE TELECOM SOCIETE ANONYME Ñ S.A., Franþa, a achiziþionat acþiunile GLOBAL ONE deþinute de
SPRINT CORPORATION, S.U.A., ºi DEUTSCHE TELEKOM AG, Germania, obþinând astfel controlul unic asupra
societãþilor GLOBAL ONE ºi implicit asupra Societãþii Comerciale ”Global One Communications RomaniaÒ Ñ S.A., societate controlatã de GLOBAL ONE COMMUNICATIONS HOLDING B.V. Aceastã operaþiune constituie o concentrare economicã conform prevederilor art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale pct. 72 al cap. III din partea I
a Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice. Notificarea a fost consideratã efectivã la data de 27 septembrie 2001;
2. cifra de afaceri a întregului grup, realizatã la 31 decembrie 1999 în România, a depãºit pragul prevãzut la
art. 15 din Legea concurenþei nr. 21/1996, majorat prin Ordinul preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 7/1998;
3. piaþa relevantã este piaþa pe care activeazã Societatea Comercialã ”Global One Communications RomaniaÒ Ñ S.A.:
Ñ piaþa transmisiilor de date;
Ñ piaþa serviciilor de Internet.
Situaþia pe cele douã pieþe relevante definite nu s-a modificat în urma trecerii de la controlul în comun la controlul unic, deci operaþiunea de concentrare economicã notificatã nu ridicã probleme concurenþiale pe aceste pieþe;
4. la nivel mondial concentrarea economicã a fost autorizatã de Comisia Comunitãþii Europene prin Decizia
nr. M 1.865 din 24 martie 2000,
ia urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1
lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind
autorizarea concentrãrilor economice se autorizeazã concentrarea economicã analizatã, constatând cã, deºi cade
sub incidenþa legii, nu existã motive pentru a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ FRANCE TELECOM SOCIETE ANONYME Ñ S.A.,
Franþa, este obligatã, conform prevederilor art. 33 alin. (1)
lit. a) din Legea concurenþei nr. 21/1996, sã plãteascã taxa
de autorizare a concentrãrii economice notificate.
Art. 3. Ñ Taxa de autorizare, conform prevederilor
Instrucþiunilor date de Consiliul Concurenþei în aplicarea
art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrãrilor economice, calculatã pe baza cifrei de afaceri comunicate prin
Adresa nr. 3.431 din 8 octombrie 2001, înregistratã la
Consiliul Concurenþei cu nr. V 2Ñ1.674 din 9 octombrie
2001, este de 180.314.869 (o sutã optzeci milioane trei
sute paisprezece mii opt sute ºaizeci ºi nouã) lei.
Art. 4. Ñ Suma reprezentând taxa de autorizare se va
vira în termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data
primirii prezentei decizii de cãtre FRANCE TELECOM
SOCIETE ANONYME Ñ S.A., Franþa, la bugetul de stat,
cu ordin de platã tip trezorerie, în contul 361280052300,
deschis la Banca Receiver B.C.R. Romania, cod SWIFT
RNCBROBU, beneficiar Trezoreria Sectorului 2 al
Municipiului Bucureºti, cu menþiunea: ”pentru autorizarea
concentrãrii economiceÒ. Pe versoul ordinului de platã se
va menþiona: ”cod cont 20.17.01.03. Ñ Taxe ºi tarife pentru eliberarea de licenþe ºi autorizaþii de funcþionareÒ. O
copie de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat
Consiliului Concurenþei.
Art. 5. Ñ Consiliul Concurenþei îºi rezervã dreptul de a
revoca prezenta decizie, conform prevederilor art. 9.3 din

partea a III-a cap. II din Regulamentul de autorizare a concentrãrilor economice, oricând ºi dacã se constatã cã a
fost luatã pe baza unor informaþii incorecte sau false, furnizate prin notificare sau primite ca urmare a solicitãrii de
informaþii suplimentare.
Art. 6. Ñ Prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala societãþii
FRANCE TELECOM SOCIETE ANONYME Ñ S.A., Franþa.
O copie de pe ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat
Consiliului Concurenþei.
Art. 7. Ñ Neîndeplinirea unei obligaþii sau a unei condiþii
impuse printr-o decizie constituie contravenþie ºi se
sancþioneazã conform art. 56 din Legea concurenþei
nr. 21/1996.
Art. 8 Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la
comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Art. 9. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
comunicãrii ei.
Art. 10. Ñ Departamentul servicii ºi Secretariatul general
vor urmãri aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
decizii.
Art. 11. Ñ Secretariatul general va transmite aceastã
decizie cãtre:
FRANCE TELECOM SOCIETE ANONYME Ñ S.A.
Sediul: 6 Place dÕAlleray, 75505 Paris Cedex 15, Franþa,
prin
Societatea de Avocaþi Muºat & Asociaþii
Sediul: piaþa Charles de Gaulle, str. Maior Gheorghe
ªontu nr. 8, sectorul 1, cod 71264, Bucureºti, România,
telefon: 223.37.17; fax: 223.39.57.

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

VIOREL MUNTEANU
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CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã
”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara prin dobândirea controlului
asupra Societãþii Comerciale ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. prevederilor Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurenþei;
2. prevederilor Legii concurenþei nr. 21/1996;
3. prevederilor Regulamentului de organizare, funcþionare ºi procedurã al Consiliului Concurenþei;
4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrãrilor economice;
5. Instrucþiunilor cu privire la definirea pieþei relevante în scopul stabilirii unei pãrþi substanþiale de piaþã;
6. instrucþiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de
autorizare a concentrãrilor economice;
7. notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ166 din 19 iunie 2001;
8. actelor ºi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RSÑ166 din 19 iunie 2001;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat prin achiziþionarea1) de cãtre Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ
S.R.L. Timiºoara a unui pachet de acþiuni reprezentând 40% din capitalul social al Societãþii Comerciale ”ExtraceramÒ Ñ S.A.
Timiºoara. Ca urmare a realizãrii a douã majorãri ale capitalului social al Societãþii Comerciale ”ExtraceramÒ Ñ S.A.
Timiºoara, Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara deþine un pachet de acþiuni ce reprezintã
51,60% din capitalul social al acestei societãþi;
2. Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara este controlatã unic direct de domnul Cristescu
Valentin Marius, care mai controleazã direct ºi/sau indirect societãþi comerciale ce activeazã în diferite domenii de activitate;
3. societatea achizitoare, Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara, are ca obiect de activitate comerþul cu ridicata de combustibili lichizi ºi produse derivate, lubrifianþi, produse de rãcire, de curãþare ºi orice alte
tipuri de produse pentru autovehicule, prestãri de servicii, consultanþã, taxe pentru manipulare;
4. societatea achiziþionatã, Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara, a fost înfiinþatã în baza Legii
nr. 15/1990 ºi are ca obiect de activitate producerea ºi comercializarea de materiale de construcþii, de zidãrie, nisipuri ºi
pietriºuri cuarþoase, cahle de teracotã ºi diverse produse ceramice, plãci de pardosealã tip gresie, prefabricate civile ºi
industriale din beton armat ºi precomprimat, agregate minerale de balastierã brute ºi sortate, produse de carierã din
piatrã bazalticã etc;
5. pieþele relevante aferente concentrãrii economice realizate au fost definite ca fiind:
¥ piaþa nisipurilor cuarþoase, pe întregul teritoriu al României;
¥ piaþa cuarþurilor granulate, pe întregul teritoriu al României; ºi
¥ piaþa cahlelor de teracotã în judeþele Timiº, Caraº-Severin, Mehedinþi, Arad ºi Bihor;
6. prin realizarea concentrãrii economice segmentele deþinute de cãtre Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ
S.R.L. Timiºoara pe pieþele relevante definite nu se modificã, întrucât anterior dobândirii controlului societatea achizitoare
nu a fost prezentã pe aceste pieþe. Nici o altã societate din cadrul grupului din care face parte societatea achizitoare nu
a fost prezentã pe pieþele relevante definite;
7. ulterior realizãrii operaþiunii de concentrare economicã2), Societatea Comercialã ”ChimforexÒ Ñ S.A. Pleaºa,
societate ce aparþine grupului din care face parte societatea achizitoare, a dobândit controlul unic direct asupra Societãþii
Comerciale ”Exploatarea Minierã AghireºÒ Ñ S.A., societate activã pe piaþa nisipurilor cuarþoase ºi pe piaþa cuarþurilor granulate. Aceastã concentrare economicã a fost autorizatã prin Decizia preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 38/2001;
8. cotele de piaþã ale Societãþii Comerciale ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara, calculate în funcþie de
volumul vânzãrilor în anii 1998 ºi 1999, sunt de fapt segmentele deþinute de Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A.
Timiºoara, pe pieþele relevante definite. Acestea au urmãtoarele valori:
¥ pe piaþa nisipurilor cuarþoase, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 12,08% în
anul 1998 ºi de circa 12,36% în anul 1999;
¥ pe piaþa cuarþurilor granulate, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 60,71% în
anul 1998 ºi de circa 36,09% în anul 1999;
¥ pe piaþa cahlelor de teracotã, în judeþele Timiº, Caraº-Severin, Mehedinþi, Arad ºi Bihor, cota de piaþã este de
circa 27%;
9. în condiþiile unui volum redus de investiþii, cererea de nisipuri cuarþoase, cuarþuri granulate ºi cahle de teracotã
se menþine la un nivel scãzut în comparaþie cu oferta;
10. pe pieþele nisipurilor cuarþoase ºi cuarþurilor granulate cererea este acoperitã de un numãr redus de producãtori, care deþin diferite cote de piaþã. Cererea de cahle de teracotã este acoperitã de numeroase societãþi comerciale producãtoare;
11. piaþa româneascã a nisipurilor cuarþoase ºi cea a cuarþurilor granulate prezintã o tendinþã de scãdere a aproximativ 10% pe an. Piaþa internã asigurã desfacere pentru produsele nisipuri cuarþoase ºi cuarþuri granulate, beneficiarii
tipici ai acestor produse fiind în principal agenþii economici care activeazã în domeniul metalurgic, chimic, industria ceramicã. Societãþile comerciale active pe piaþa nisipurilor cuarþoase ºi pe piaþa cuarþurilor granulate nu realizeazã exporturi;
1) Realizatã prin Actul adiþional de cesiune la Contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni nr. 1.188 din 28 august 1997, încheiat între Fondul
Proprietãþii de Stat, doamna Georgeta Suciu ºi Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L. Timiºoara.
2) La data de 30 mai 2000.
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12. pe piaþa cahlelor de teracotã se constatã o reducere semnificativã a cererii pentru aceste produse,
estimându-se o reducere substanþialã a acesteia pentru urmãtorii 3 ani. Piaþa internã asigurã desfacere pentru produsele
cahle de teracotã, beneficiarii tipici ai acestor produse fiind în principal agenþii economici (angrosiºti) ºi persoanele fizice.
Societãþile comerciale active pe piaþa cahlelor de teracotã realizeazã exporturi de astfel de produse;
13. situaþia comparativã a preþurilor practicate de participanþii activi pe pieþele relevante definite ilustreazã preþuri
aproximativ egale pentru toþi concurenþii, cu unele excepþii la produsele provenite din import;
14. prin dobândirea controlului asupra Societãþii Comerciale ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara grupul din care face
parte societatea achizitoare a realizat integrarea pe verticalã a activitãþilor sale;
15. prin realizarea operaþiunii de concentrare economicã structura pieþelor nu suferã modificãri cu efecte anticoncurenþiale;
16. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L.
Timiºoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara nu creeazã
ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei,
ia urmãtoarea decizie:
Art. 1. Ñ În conformitate cu dispoziþiile art. 51 alin. (1)
lit. b) din Legea concurenþei nr. 21/1996 ºi ale art. 9.1
lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind
autorizarea concentãrilor economice, se autorizeazã concentrarea economicã realizatã, constatându-se cã, deºi
operaþiunea notificatã cade sub incidenþa legii, nu existã
motive pentru a fi refuzatã.
Art. 2. Ñ Taxa de autorizare prevãzutã la art. 33
alin. (2) din Legea concurenþei nr. 21/1996 este de
24.040.213 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie
la bugetul de stat, în contul Bãncii Naþionale a României Ñ
Sucursala Judeþului Timiº nr. 361280036300, beneficiar
Trezoreria Municipiului Timiºoara, cu menþiunea ”Taxe ºi
tarife pentru eliberarea de licenþe ºi autorizaþii de
funcþionareÒ. Pe versoul ordinului de platã, în rubrica ”Cod
contÒ, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.
Taxa de autorizare se va plãti în termen de 30 (treizeci)
de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie de pe
ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului
Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
primirii de cãtre Consiliul Concurenþei a unei copii de pe
ordinul de platã a taxei de autorizare.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform dispoziþiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurenþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la

comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti Ñ Secþia contencios administrativ.
Art. 5. Ñ În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1)
din Legea concurenþei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi
publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala Societãþii Comerciale ”Petrobanat HoldingÒ Ñ
S.R.L. Timiºoara.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã pãrþilor, conform art. 62 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, de
cãtre Secretariatul general al Consiliului Concurenþei.
Art. 8. Ñ Prezenta decizie se comunicã:
1. Societãþii achizitoare:
Societatea Comercialã ”Petrobanat HoldingÒ Ñ S.R.L.
Timiºoara
Sediul social: comuna ªag Timiºeni, str. XI nr. 64,
judeþul Timiº, cod 1920;
Telefon/fax: 056/199 200;
2. Societãþii achiziþionate:
Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara
Sediul social: Timiºoara, Calea ªagului nr. 104, judeþul
Timiº, cod 1920;
Telefon: 056/201 434;
Fax: 056/154 225.
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