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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind atestarea domeniului public al judeþului Caraº-Severin, precum ºi al municipiilor,
oraºelor ºi comunelor din judeþul Caraº-Severin
În temeiul prevederilor art. 107 din Constituþia României ºi ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publicã ºi regimul juridic al acesteia, cu completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Articol unic. Ñ Se atestã apartenenþa la domeniul public al
judeþului Caraº-Severin, precum ºi al municipiilor, oraºelor ºi

comunelor din judeþul Caraº-Severin a bunurilor cuprinse în anexele nr. 1Ñ78*) care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 30 mai 2002.
Nr. 532.
*) Anexele nr. 1Ñ78 se publicã ulterior.
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ACTE

ALE

CONSILIULUI

CONCURENÞEI

CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L.
Câmpina prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”ElsidÒ Ñ S.A. Titu
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 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 pãrþii 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. RSÑ1 din 7 ianuarie 2002;
8. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ1 din 7 ianuarie 2002;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni nr. 12
din 7 decembrie 2001 între Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului ºi Societatea Comercialã
”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L., operaþiune prin care Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L. a achiziþionat un pachet de
acþiuni reprezentând 70,7093% din capitalul social al Societãþii Comerciale ”ElsidÒ Ñ S.A.;
2. societatea achizitoare, Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L., desfãºoarã în principal activitãþi de
import-export, comerþ intermediar ºi cu ridicata cu metale feroase ºi neferoase sub forme primare ºi semifabricate, importexport de cabluri de tracþiune;
3. societatea achiziþionatã, Societatea Comercialã ”ElsidÒ Ñ S.A., are ca obiect principal de activitate fabricarea
de produse minerale nemetalice (electrozi siderurgici grafitaþi ºi produse secundare: cocs de petrol calcinat ºi alte produse carbonice secundare);
4. pieþele relevante aferente operaþiunii de concentrare economicã au fost definite ca fiind:
¥ piaþa electrozilor siderurgici grafitaþi; ºi
¥ piaþa cocsului de petrol calcinat,
pe întregul teritoriu al României;
5. prin realizarea concentrãrii economice cotele de piaþã deþinute de Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ
S.R.L. pe piaþa electrozilor siderurgici grafitaþi ºi pe piaþa cocsului de petrol calcinat, pe întregul teritoriu al României, nu
se modificã, întrucât anterior dobândirii controlului societatea achizitoare nu a fost prezentã pe aceste pieþe. Nici o altã
societate controlatã de societatea achizitoare nu a fost prezentã pe pieþele relevante definite;
6. segmentele deþinute de Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L. pe pieþele relevante definite, dupã realizarea operaþiunii de concentrare economicã, sunt de fapt cotele de piaþã deþinute de Societatea Comercialã ”ElsidÒ Ñ
S.A., anterior realizãrii concentrãrii economice. Acestea au urmãtoarele valori pe semestrul I 2001:
¥ circa 12% pe piaþa electrozilor siderurgici grafitaþi, pe întregul teritoriu al României; ºi
¥ circa 9,40% pe piaþa cocsului de petrol calcinat, pe întregul teritoriu al României;
7. pe pieþele relevante definite oferta este reprezentatã de douã societãþi comerciale, Societatea Comercialã
”ElsidÒ Ñ S.A. Titu ºi Societatea Comercialã ”ElectrocarbonÒ Ñ S.A. Slatina. Pe aceste pieþe existã produse provenite din
import;
8. pe pieþele relevante definite cererea este reprezentatã de combinatele siderurgice. Producãtorii activi pe pieþele
relevante definite realizeazã exporturi de electrozi siderurgici grafitaþi ºi de cocs de petrol calcinat;
9. prin realizarea operaþiunii de concentrare economicã structura pieþelor nu suferã modificãri cu efecte anticoncurenþiale;
10. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L. prin
dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercialã ”ElsidÒ Ñ S.A. nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei,
d e c i d e:
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 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

178.157.000 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280030300, deschis
la Banca Naþionalã a României Ñ Sucursala Judeþului
Prahova, beneficiar Direcþia Trezorerie Prahova, 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
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ordinul de platã va fi transmisã neîntârziat Consiliului
Concurenþei.
Art. 3. Ñ Prezenta decizie devine aplicabilã de la data
comunicãrii acesteia cãtre pãrþi.
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, 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 ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L. Câmpina.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
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Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã de cãtre
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei la:
1. Societatea achizitoare:
Societatea Comercialã ”MetaleuroestÒ Ñ S.R.L.
Sediul social: municipiul Câmpina, Str. Fabricii nr. 37Ñ39,
judeþul Prahova
Telefon: 044/375 077
Fax: 044/373 077.
2. Societatea achiziþionatã:
Societatea Comercialã ”ElsidÒ Ñ S.A.
Sediul social: oraºul Titu, Str. Unirii nr. 5, judeþul
Dâmboviþa
Telefon: 045/650 750
Fax: 045/650 674.

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

THEODOR VALENTIN PURCÃREA
Bucureºti, 22 februarie 2002.
Nr. 69.
CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind operaþiunea de concentrare economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã
”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu prin achiziþionarea pachetului majoritar
de acþiuni (73,56%) al Societãþii Comerciale ”RotecÒ Ñ S.A. Buzãu
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 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 pãrþii substanþiale de piaþã;
6. Notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ332 din 21 decembrie 2001;
7. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ 332 din 21 decembrie 2001;
8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
având în vedere urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”RotecÒ Ñ
S.A. Buzãu de cãtre Societatea Comercialã ”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu. Pachetul majoritar de acþiuni
(73,56%) al Societãþii Comerciale ”RotecÒ Ñ S.A. Buzãu a fost achiziþionat conform Contractului de vânzare-cumpãrare de
acþiuni nr. 13 din 7 decembrie 2001, încheiat de Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului cu
Societatea Comercialã ”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu;
2. Societatea Comercialã ”RotecÒ Ñ S.A. Buzãu este o societate româneascã ce are ca obiect de activitate proiectarea ºi execuþia de echipamente ºi structuri metalice pentru industria cimentului, execuþia de utilaje ºi piese de schimb
pentru industria metalurgicã ºi siderurgicã, precum ºi proiectarea ºi execuþia de piese de schimb pentru industria construcþiilor de maºini;
3. societatea achizitoare, Societatea Comercialã ”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu, nu desfãºoarã activitãþi similare cu Societatea Comercialã ”RotecÒ Ñ S.A. Buzãu pe piaþa româneascã, având obiect de activitate diferit,
constând în proiectarea ºi execuþia de construcþii ºi instalaþii pentru clãdiri cu caracter industrial ºi sociocultural, precum ºi
proiectarea ºi execuþia de compensatori lenticulari de dilataþie. Dupã preluarea controlului societatea achizitoare s-a concentrat asupra rentabilizãrii activitãþii în cadrul societãþii achiziþionate. În baza contractului de vânzare-cumpãrare de
acþiuni Societatea Comercialã ”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu se obligã sã investeascã în societate, pe o perioadã de 5 ani, echivalentul în lei al sumei de 1.460.922 dolari S.U.A., de la data finalizãrii contractului;
4. pieþele relevante pe care se desfãºoarã operaþiunea de concentrare economicã sunt: piaþa echipamentelor ºi
utilajelor destinate industriei cimentului, piaþa utilajelor tehnologice destinate industriei metalurgice ºi siderurgice ºi piaþa
pieselor de schimb pentru industria construcþiilor de maºini;
5. segmentele de piaþã deþinute de cãtre Societatea Comercialã ”RotecÒ Ñ S.A. Buzãu sunt de 17% pe piaþa
echipamentelor ºi utilajelor destinate industriei cimentului, 25% pe piaþa utilajelor tehnologice destinate industriei metalurgice ºi siderurgice ºi 24% pe piaþa pieselor de schimb pentru industria construcþiilor de maºini. Întrucât anterior dobândirii
controlului societatea achizitoare nu a fost prezentã pe pieþele relevante definite, situaþia nu s-a modificat ca efect al
acestei operaþiuni;
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6. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L.
Buzãu nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
concurenþei,
d e c i d e:
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, 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
67.789.000 lei ºi se va plãti în termen de maximum 30 de
zile de la data comunicãrii prezentei decizii.
Art. 3. Ñ Taxa de autorizare se va plãti, cu ordin de
platã tip trezorerie la bugetul de stat, în contul
nr. 361280010300, deschis la Banca Naþionalã a
României Ñ Sucursala Judeþului Buzãu, beneficiar Direcþia
Trezorerie Buzãu, 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.
Întrucât valoarea taxei de autorizare prevãzutã la art. 2
a fost stabilitã în baza balanþei de verificare la 31 decembrie 2001, în termen de 5 zile de la depunerea formularului de bilanþ contabil al Societãþii Comerciale ”RotecÒ Ñ
S.A. Buzãu la direcþia generalã a finanþelor publice o copie
a acestuia va fi transmisã Consiliului Concurenþei, care îºi
rezervã dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situaþia în care datele din bilanþ diferã semnificativ
faþã de cele comunicate.
Art. 4. Ñ Prezenta decizie se aplicã de la data comunicãrii sale pãrþilor implicate.
Art. 5. Ñ Decizia va fi publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pe cheltuiala Societãþii Comerciale
”National Instal ConstructÒ Ñ S.R.L. Buzãu.
Art. 6. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea
de Apel Bucureºti, Secþia contencios administrativ.

Art. 7. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 8. Ñ Secretariatul general va comunica neîntârziat
prezenta decizie urmãtoarelor pãrþi:
1. Societatea achizitoare:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”National
Instal ConstructÒ Ñ S.R.L.
Naþionalitatea:
persoanã juridicã de naþionalitate
românã
Forma juridicã:
societate cu rãspundere limitatã
Sediul social:
municipiul Buzãu, Bd. Unirii bl. 4
(P+E), judeþul Buzãu
Nr. de înregistrare la
registrul comerþului: J10/289/1994
Codul fiscal:
R5289644
Telefon:
038/71.06.25
Fax:
038/72.03.16
Persoana de contact: Constantin Rizea, inginer
2. Societatea achiziþionatã:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”RotecÒ Ñ
S.A.
Naþionalitatea:
persoanã juridicã de naþionalitate
românã
Forma juridicã:
societate pe acþiuni
Sediul social:
municipiul Satu Mare, Aleea
Industriilor nr. 12, judeþul Satu
Mare
Nr. de înregistrare la
registrul comerþului: J10/2/1990
Codul fiscal:
R1152236
Telefon:
038/71.06.25
Fax:
038/71.00.62
Reprezentant legal: Constantin Rizea, inginer

p. PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

VICTOR SERGHIE
Bucureºti, 26 februarie 2002.
Nr. 73.

CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind autorizarea concentrãrii economice dintre Societatea Comercialã
”Romanel International GroupÒ Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 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 pãrþii substanþiale de piaþã;
6. Notificãrii concentrãrii economice înregistrate la Consiliul Concurenþei cu nr. RSÑ321 din 14 decembrie 2001;
7. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ321 din 14 decembrie 2001;
8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
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luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat prin dobândirea controlului asupra Societãþii Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A.
Tarcãu de cãtre Societatea Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A., astfel:
Ñ Societatea Comercialã ”Romanel Universal CompanyÒ Ñ S.A. a achiziþionat de la Fondul Proprietãþii de Stat
un numãr de 142.519 acþiuni, respectiv 43% din capitalul social al Societãþii Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu, prin
Contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni nr. 56 din 4 martie 1998;
Ñ ulterior Societatea Comercialã ”Romanel Universal CompanyÒ Ñ S.A. ºi-a majorat cota de participare la capitalul social de la 43% la 81,5%, moment în care s-a dobândit controlul asupra Societãþii Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A.
Tarcãu, prin:
¥ majorarea capitalului social prin aport în naturã, la data de 28 septembrie 1998;
¥ cumpãrarea a 13.398 acþiuni de pe piaþa bursierã;
Ñ Societatea Comercialã ”Romanel Universal CompanyÒ Ñ S.A. a fãcut obiectul Proiectului de fuziune din
17 aprilie 2000 prin care Societatea Comercialã ”Romanel Universal CompanyÒ Ñ S.A. ºi Societatea Comercialã
”Romanel International ImpexÒ Ñ S.R.L. au fuzionat prin absorbþia de cãtre Societatea Comercialã ”Romanel International
GroupÒ Ñ S.A.
Notificarea a fost întocmitã ºi înaintatã de cãtre Societatea Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A.
deoarece Societatea Comercialã ”Romanel Universal CompanyÒ Ñ S.A., societate care a preluat controlul asupra Societãþii
Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu în anul 1998, a fãcut obiectul Proiectului de fuziune din 17 aprilie 2000;
2. în urma operaþiunii de concentrare a fost îndeplinit pragul prevãzut de 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 ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A. a fost amendatã prin Decizia Comisiei Consiliului
Concurenþei nr. 59/2002 pentru încãlcarea art. 16 alin. (1) din Legea concurenþei nr. 21/1996, pentru omisiunea notificãrii
concentrãrii economice realizate prin dobândirea controlului asupra Societãþii Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu;
4. Societatea Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A. are ca activitate principalã comercializarea de
produse electronice, electrice, electrotehnice ºi electrocasnice, precum ºi exploatarea lemnului, ºi anume:
Ñ exploateazã ºi prelucreazã cherestea de fag ºi cherestea de rãºinoase, produse destinate în proporþie de
peste 90% exportului;
Ñ pe piaþa internã vinde sortimente inferioare de lemn, care rezultã dupã prelucrarea cherestelei de fag ºi
rãºinoase Ñ cherestea pentru intern ºi tocãturã.
Societatea Comercialã ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu exploateazã ºi prelucreazã lemn, respectiv:
Ñ cherestea de fag ºi rãºinoase destinatã exportului în proporþie de 70%;
Ñ cherestea pentru intern ºi tocãturã Ñ sortiment inferior rezultat dupã prelucrare;
5. a fost definitã ca piaþã relevantã aferentã operaþiunii de concentrare economicã piaþa prelucrãrii brute ºi
impregnãrii lemnului din România;
6. înainte de realizarea operaþiunii de concentrare economicã nici una dintre pãrþile implicate nu figurau în Bilanþul
agenþilor economici al Institutului Naþional de Statisticã, cu pondere semnificativã pe piaþa relevantã.
În anul 2000 segmentele de piaþã deþinute de societãþile implicate în operaþiunea de concentrare economicã pe
piaþa relevantã au fost:
¥ Societatea Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A. Ñ sub 1%;
¥ Societatea Comercialã ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu Ñ 1,46%;
7. analizând aceastã concentrare economicã se constatã cã nu se întrevãd posibile efecte cu caracter anticoncurenþial pe piaþa prelucrãrii ºi impregnãrii lemnului;
8. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de Societatea Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ
S.A. nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea
concurenþei,
d e c i d e:
Art. 1. Ñ Se autorizeazã concentrarea economicã realizatã prin dobândirea controlului de cãtre Societatea
Comercialã ”Romanel International GroupÒ Ñ S.A. asupra
Societãþii Comerciale ”ForestarÒ Ñ S.A. Tarcãu, 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. 21/1996, este de
60.278.707 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. 361280051300,
deschis la Banca Naþionalã a României, beneficiar
Trezoreria Sectorului 1, 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
”Romanel International GroupÒ Ñ S.A.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã în termen de 30 de zile de la comunicare la Curtea
de Apel Bucureºti, Secþia contencios administrativ.
Art. 5. Ñ Prezenta decizie se aplicã de la data comunicãrii sale 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 la:
1. Societatea achizitoare:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”Romanel
International GroupÒ Ñ S.A.
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Sediul social:

municipiul Bucureºti, str. Buzeºti
nr. 61, bl. A6, et. 1, ap. 3, sectorul 1

Telefon:

01/2332800

Fax:

01/2332801

Persoana de contact: Cãtãlin Dumitru

2. Societatea achiziþionatã:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”ForestarÒ Ñ S.A.
Sediul social:
comuna Tarcãu, judeþul Neamþ
Telefon:
033/240001
Fax:
033/240005
Persoana de contact: Cazacu Genoveva

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

THEODOR VALENTIN PURCÃREA
Bucureºti, 6 martie 2002.
Nr. 83.
CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de cãtre EP-COMMERCE OOD
prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 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 pãrþii 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 cu nr. RSÑ6 din 15 ianuarie 2002 la Consiliul Concurenþei;
8. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ6 din 15 ianuarie 2002;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni nr. 20
din 24 decembrie 2001 între Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea Participaþiilor Statului ºi Societatea Comercialã
EP-COMMERCE OOD (Republica Bulgaria), aceasta din urmã achiziþionând un pachet de acþiuni reprezentând 69,984%
din capitalul social al Societãþii Comerciale ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu;
2. activitatea principalã a societãþii achizitoare, EP-COMMERCE OOD, constã în comercializarea produselor chimice, petrochimice, plastice, a combustibililor ºi îngrãºãmintelor chimice;
3. societatea achiziþionatã, Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu, are ca obiect principal de activitate producerea ºi comercializarea cordului metalic, a cablurilor ºi a sârmelor;
4. pieþele relevante aferente concentrãrii economice analizate au fost definite ca fiind:
¥ piaþa cordului metalic;
¥ piaþa cablurilor portante;
¥ piaþa toroanelor portante,
pe întregul teritoriu al României;
5. segmentele deþinute de EP-COMMERCE OOD pe pieþele relevante sunt de fapt cotele de piaþã deþinute de
Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu pe aceste pieþe anterior realizãrii concentrãrii economice. Acestea au
urmãtoarele valori în anul 2001:
¥ pe piaþa cordului metalic, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã este de 81%;
¥ pe piaþa cablurilor portante, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã este de 100%;
¥ pe piaþa toroanelor portante, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã este de 100%;
6. prin concentrarea economicã realizatã segmentele de piaþã deþinute de EP-COMMERCE OOD pe pieþele
relevante definite nu se modificã, întrucât anterior dobândirii controlului nici societatea achizitoare ºi nici o altã societate
controlatã de aceasta nu au fost prezente pe aceste pieþe;
7. pe piaþa cablurilor portante ºi pe piaþa toroanelor portante, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentatã de Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu. Pe aceste pieþe nu existã produse provenite din import.
Oferta de cord metalic pe întregul teritoriu al României este reprezentatã de Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ
S.A. Buzãu ºi de importatori;
8. cererea de cord metalic este reprezentatã de producãtorii de anvelope auto. Cererea de cabluri portante ºi de
toroane portante este reprezentatã de agenþii economici care îºi desfãºoarã activitatea în diferite ramuri ale industriei;
9. prin realizarea operaþiunii de concentrare economicã structura pieþelor nu suferã modificãri cu efecte anticoncurenþiale;
10. realizarea operaþiunii de concentrare economicã va conduce la ridicarea calitãþii produselor realizate de
Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu, ca urmare a realizãrii programului de investiþii asumat de EP-COMMERCE
OOD în contractul de vânzare-cumpãrare de acþiuni încheiat cu Autoritatea pentru Privatizare ºi Administrarea
Participaþiilor Statului, ceea ce va avea efecte benefice asupra consumatorilor;
11. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de EP-COMMERCE OOD prin dobândirea controlului unic
direct la Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenþei. Anterior dobândirii controlului nici societatea achizitoare ºi nici o altã societate controlatã de aceasta nu au fost
prezente pe pieþele relevante definite sau pe pieþe situate în amontele sau în avalul acestor pieþe.
În viitor se vor avea în vedere efectele acestei operaþiuni de concentrare economicã, determinate de infuzia de
capital ce va fi realizatã de EP-COMMERCE OOD la Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu,
d e c i d e:
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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 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
136.631.593 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280010300, deschis
la Banca Naþionalã a României Ð Sucursala Judeþului
Buzãu, beneficiar Trezoreria Municipiului Buzãu, 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
comunicãrii acesteia cãtre pãrþi.
Art. 4. Ñ Decizia Consiliului Concurenþei poate fi atacatã, conform dispoziþiilor art. 21 alin. (6) din Legea concu-
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renþei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureºti, 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 ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu.
Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã de cãtre
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei la:
1. Societatea achizitoare:
EP-COMMERCE OOD
Prin împuternicit,
Marin Anton
Telefon: 094.532.165
Fax: 302.98.44
2. Societatea achiziþionatã:
Societatea Comercialã ”CordÒ Ñ S.A. Buzãu
Sediul social: municipiul Buzãu, Aleea Industriilor nr. 1
bis, judeþul Buzãu
Telefon: 038/722037
Fax: 038/722035

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

THEODOR VALENTIN PURCÃREA
Bucureºti, 4 aprilie 2002.
Nr. 100.
CONSILIUL CONCURENÞEI

DECIZIE
privind concentrarea economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A.
Timiºoara prin dobândirea controlului unic direct asupra Societãþii Comerciale
”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada
Preºedintele Consiliului Concurenþei,
în baza:
1. Decretului nr. 1.075/2001 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 pãrþii 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 cu nr. RSÑ324 din 18 decembrie 2001 la Consiliul Concurenþei;
8. actelor ºi lucrãrilor din dosarul cauzei nr. RSÑ324 din 18 decembrie 2001;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã,
luând în considerare urmãtoarele:
1. concentrarea economicã s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpãrare de acþiuni
nr. HD/8 din 14 februarie 2000, între Fondul Proprietãþii de Stat ºi Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A. Timiºoara,
operaþiune prin care Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A. Timiºoara a achiziþionat un pachet de acþiuni reprezentând
70% din capitalul social al Societãþii Comerciale ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada;
2. societatea achizitoare, Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A. Timiºoara, desfãºoarã în principal activitãþi de
închiriere de spaþii comerciale. Dupã preluarea controlului aceasta s-a concentrat asupra rentabilizãrii activitãþii în cadrul
societãþii achiziþionate, în vederea realizãrii investiþiilor asumate prin contractul încheiat cu Fondul Proprietãþii de Stat
(finanþarea investiþiilor cu suma de 111.859 dolari S.U.A., pe o perioadã de 1 an). Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ
S.A. Timiºoara face parte din Bega Group;
3. societatea achiziþionatã, Societatea Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada, are ca obiect principal de activitate prelucrarea ºi comercializarea calcarului ºi a bentonitei;
4. pieþele relevante aferente concentrãrii economice analizate au fost definite ca fiind:
¥ piaþa calcarului; ºi
¥ piaþa bentonitei,
pe întregul teritoriu al României;
5. segmentele deþinute de Societatea Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada pe pieþele relevante definite au
avut urmãtoarele valori în anul 1999:
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¥ pe piaþa calcarului, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 10%;
¥ pe piaþa bentonitei, pe întregul teritoriu al României, cota de piaþã a fost de circa 25%;
6. prin concentrarea economicã realizatã segmentele deþinute de cãtre Societatea Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ
S.A. Gurasada pe pieþele relevante definite nu se modificã, întrucât anterior dobândirii controlului societatea achizitoare nu
a fost prezentã pe aceste pieþe;
7. pe piaþa calcarului ºi pe piaþa bentonitei, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentatã de numeroase societãþi comerciale. Pe aceste pieþe nu existã produse provenite din import;
8. cererea este reprezentatã de agenþii economici care îºi desfãºoarã activitatea în industria chimicã, industria alimentarã, construcþii civile ºi construcþii de drumuri, în foraje ºi turnãtorie. În condiþiile unui volum redus de investiþii la
nivel naþional, cererea pentru produsele de pe pieþele relevante analizate a scãzut. Aceasta a generat o tendinþã de
scãdere a utilizãrii capacitãþilor de producþie existente;
9. prin aceastã operaþiune de concentrare economicã s-au realizat trei relaþii de integrare pe verticalã în cadrul
Bega Group, deoarece o parte însemnatã din producþia de calcar ºi bentonitã este comercializatã de Societatea
Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada cãtre Societatea Comercialã ”ExtraceramÒ Ñ S.A. Timiºoara, Societatea
Comercialã ”ChimforexÒ Ñ S.A. Pleaºa ºi Societatea Comercialã ”UpsomÒ Ñ S.A. Ocna Mureº, societãþi ce fac parte din
Bega Group. Aceasta întãreºte poziþia Societãþii Comerciale ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada pe piaþã, dar nu creeazã ºi
nu consolideazã o poziþie dominantã;
10. analizând aceastã concentrare economicã se constatã cã nu se întrevãd posibile efecte cu caracter anticoncurenþial pe piaþa calcarului ºi pe piaþa bentonitei;
11. operaþiunea de concentrare economicã realizatã de cãtre Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A. Timiºoara
prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ S.A. Gurasada nu creeazã ºi nu consolideazã o poziþie dominantã ºi nu are ca efect înlãturarea, restrângerea sau denaturarea concurenþei,
d e c i d e:
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 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
22.756.743 lei ºi se va plãti cu ordin de platã tip trezorerie
la bugetul de stat, în contul nr. 361280036300, deschis la
Banca Naþionalã a României Ñ Sucursala Judeþului Timiº,
beneficiar Direcþia Trezorerie Timiº, 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
comunicãrii acesteia cãtre pãrþi.
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, 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 ”GastrotimÒ Ñ S.A. Timiºoara.

Art. 6. Ñ Departamentul bunuri industriale ºi
Secretariatul general vor urmãri aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 7. Ñ Prezenta decizie se comunicã de cãtre
Secretariatul general al Consiliului Concurenþei la:
1. Societatea achizitoare:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”GastrotimÒ Ñ S.A.
Naþionalitatea:
persoanã juridicã de naþionalitate românã
Forma juridicã:
societate pe acþiuni
Sediul social:
municipiul Timiºoara, Str. Bocºei nr. 3,
judeþul Timiº
Nr. de înregistrare la
Oficiul registrului
comerþului:
J35/787/1991
Cod fiscal:
R1815975
Telefon:
056/29.31.11
Fax:
056/19.02.10
2. Societatea achiziþionatã:
Denumirea:
Societatea Comercialã ”BentocalcarÒ Ñ
S.A.
Naþionalitatea:
persoanã juridicã de naþionalitate românã
Forma juridicã:
societate pe acþiuni
Sediul social:
comuna Gurasada, judeþul Hunedoara
Nr. de înregistrare la
Oficiul registrului
comerþului:
J20/21/1995
Cod fiscal:
R6963034
Telefon:
056/29.31.11
Fax:
056/19.02.10

PREªEDINTELE CONSILIULUI CONCURENÞEI,

THEODOR VALENTIN PURCÃREA
Bucureºti, 10 aprilie 2002.
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