DECIZIA nr. 68 din 05.12.2018
privind operaţiunea de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic
direct asupra unor active şi activităţi ale Crescendo International S.R.L.
de către Bittnet Systems S.A.

În temeiul:
1.

Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
153/29.02.2016, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 privind numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;
3. Decretului nr. 302/05.03.2015 privind numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;
4. Decretului nr. 17 din 20 ianuarie 2017 pentru numirea unui vicepreședinte al Consiliului
Concurenței, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 61 din data de 20 ianuarie 2017;
5. Decretului nr. 472/15.06.2018 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/18.06.2018;
6. Decretului nr. 473/15.06.2018 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenței, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499/18.06.2018;
7. Decretului nr. 18 din 20 ianuarie 2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 61 din data de 20 ianuarie 2017;
8. Decretului nr. 19 din 20 ianuarie 2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului
Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 61 din data de 20 ianuarie 2017;
9.

Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601/26.07.2017;

10. Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 601/26.07.2017;
11. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 713 bis/04.09.2017;
12. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,
funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 553bis/05.08.2010;
13. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553/05.08.2010;
14. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016;
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15. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS59/26.10.2018 şi a documentelor din dosarul cazului;
16. Notei Direcţiei privind analiza concentrării economice notificate;
17. Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din data de 05.12.2018
şi luând în considerare următoarele:
(1) În data de 26.10.2018, a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de
notificare, înregistrat sub nr. RS-59/26.10.2018, privind operaţiunea de concentrare
economică prin care Bittnet Systems S.A. achiziţionează active şi activităţi ale Crescendo
International S.R.L.
(2) Tranzacția notificată are loc în temeiul Contractului de Transfer de Afacere (în continuare
„Contractul”), prin care Crescendo International S.R.L., în calitate de vânzător, va transfera
către Bittnet Systems S.A., în calitate de cumpărător, o parte semnificativă a activității sale,
reprezentând
din fondul de comerț al acesteia (determinat ca pondere din cifra de
afaceri), sub forma unui transfer de afacere1 (în continuare „Activitatea Achiziționată” sau
„Tranzacţia”). Ulterior tranzacției, Crescendo International S.R.L. va continua să-şi
desfășoare activitatea economică specifică, prin exploatarea activelor păstrate, care nu fac
obiectul Contractului, respectiv va continua să desfășoare activitatea de dezvoltare software
( ) și de adaptare (customizare) software ( ). Activele transferate (inclusiv licențele,
autorizările şi certificările deținute de personal) nu vor îngrădi sau limita desfășurarea de
către Crescendo a activității economice specifice prin exploatarea activelor care nu fac
obiectul Contractului.
(3) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (în continuare „Legea concurenţei”). Operaţiunea
notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea
concurenţei, care depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 12 din aceeaşi lege.
(4) Operaţiunea notificată nu are dimensiune comunitară în sensul Regulamentului (CE) nr.
139/2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, întrucât cifrele de
afaceri ale întreprinderilor implicate nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1
alin. (2), respectiv de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul
concentrărilor economice între întreprinderi.
(5) Achizitorul, Bittnet Systems S.A.2, este o societate română, având ca obiect principal de
activitate „activități de consultanță în tehnologia informației” şi ca obiect secundar de
activitate „comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și softwareului, comerțul cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații,
alte activități de servicii privind tehnologia informației”.
(6) Crescendo International S.R.L.3, partea de la care se preia Activitatea Achiziţionată, are ca
obiect de activitate principal „alte activități de servicii privind tehnologia informației” şi ca
obiect secundar de activitate „comerțul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor
periferice și software-ului, comerțul cu ridicata de componente și echipamente electronice și
de telecomunicații, activități de consultanță în tehnologia informației”.

Activele, ce constituie Activitatea Achiziționată, constau în:
.
Cu sediul legal în București, Str. Șoimuș nr. 23, bloc 2, scara B, etaj 2, apartament 24, sediul administrativ în
București, Bulevardul Timișoara nr. 26, Clădirea Plaza Romania Offices, spațiul PRO-01, etaj 1, certificat de
înregistrare la Registrul Comerțului: J40 /3752 /2007, CUI 21181848.
3
Cu sediul legal și sediul administrativ în București, Strada Fecioarei nr. 13, Certificat de înregistrare la Registrul
Comerțului: J40 /6257 /1997, CUI 9653097.
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(7) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 alin. (1) lit. c.1) din Regulamentul
privind concentrările economice, pentru aplicarea unei proceduri simplificate de analiză a
concentrării economice.
(8) Operaţiunea analizată nu pune problema unei afectări semnificative a concurenţei, în special
prin crearea sau consolidarea unei poziţii dominante pe pieţele relevante sau pe segmente ale
acestora.
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4) lit. b), ale art. 25 alin. (1) lit. d), ale art. 47 alin. (2)
lit. a) şi ale art. 47 alin. (7) din Legea concurenţei 21/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
PLENUL CONSILULUI CONCURENŢEI
DECIDE:
Art. 1. În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emite prezenta decizie de
neobiecţiune privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin
dobândirea controlului unic direct asupra unor active şi activităţi ale Crescendo
International S.R.L. de către Bittnet Systems S.A., constatându-se că, deşi operaţiunea
notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu
un mediu concurenţial normal.
Art. 2. Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, partea notificatoare este obligată
la plata taxei de autorizare a concentrării economice notificate.
Art. 3. Taxa de autorizare prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, calculată în conformitate cu
Instrucţiunile cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, în
funcţie de cifrele de afaceri comunicate de partea notificatoare 4, este de
lei5,
reprezentând echivalentul a
euro.
Art. 4. Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile
de la data comunicării prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul
RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului
Bucureşti, beneficiar Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea „Taxa de
autorizare concentrare economică conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie a
ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurenţei.
Art. 5. Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată
în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la
comunicare.
Art. 6. Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale.
Art. 7. Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi
Direcţia Servicii din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a
prezentei decizii.
Art. 8. Prezenta decizie se va transmite către: Bittnet Systems S.A.
4
5

Prin adresa înregistrată sub nr. RG 15792/20.11.2018
Cursul de schimb este de 1 euro = 4,6597 lei, valabil la data de 29.12.2017
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Prin împuternicit,

Bogdan M. Chiriţoiu
Preşedinte
Otilian NEAGOE
Vicepreşedinte

Elena KLEININGER
Vicepreşedinte

László GYERKÓ

Dan IONESCU

Consilier de concurenţă

Consilier de concurenţă

Dragoş C. VASILE

Cosmin BELACURENCU

Consilier de concurenţă

Consilier de concurenţă
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