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DECIZIA nr. 1/ 08.01.2003
privind concentrarea economica realizata prin dobandirea controlului
asupra SC KVAERNER FECNE SA Bucuresti
de catre SC NUCLEARMONTAJ SA Bucuresti

PRESEDINTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
in baza:
1. Decretului nr.1075/21.12.2001, privind numirea membrilor CONSILIULUI
CONCURENTEI;
2. Legii concurentei nr. 21/1996;
3. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al CONSILIULUI
CONCURENTEI;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;
5. Notificarii inregistrate la CONSILIUL CONCURENTEI cu nr. R.S.333/09.12.2002;
6. Notei Departamentului Bunuri Industriale.
avand in vedere urmatoarele:
1. Operatiunea de concentrare economica s-a realizat in conditiile art.11 alin.2 lit.b) din
Legea concurentei nr.21/1996, in urma achizitionarii de catre SC NUCLEARMONTAJ
SA Bucuresti a unui pachet de actiuni reprezentand 50,96% din capitalul social al SC
KVAERNER FECNE SA Bucuresti.
2. SC NUCLEARMONTAJ SA Bucuresti, componenta a Grupului Tender, desfasoara
urmatoarele activitati principale: lucrari de instalatii sanitare si de incalzire centrala si de
montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti, respectiv
lucrari de montaj in centrale nucleare si clasice si pentru instalatii de gaze si apa.
3. SC KVAERNER FECNE SA Bucuresti are ca activitate principala productia si
comercializarea de constructii metalice si parti componente, realizand patru categorii
principale de produse: utilaje pentru centrale nucleare, utilaje pentru industria navala,
utilaje pentru industria energetica, utilaje pentru industria alimentara (frigotehnica).

4. Pentru analiza efectelor operatiunii de concentrare economica notificata au fost
definite doua piete relevante: piata utilajelor pentru centrale nucleare, piata utilajelor
pentru industria energetica, pe intreg teritoriul Romaniei.
5. Pe piata relevanta definita, oferta este asigurata de producatorii interni si de
importuri. Principalii concurenti ai SC KVAERNER FECNE SA Bucuresti pe pietele
relevante sunt: GENERAL TURBO SA Bucuresti, KVAERNER IMGB Bucuresti,
TIMPURI NOI SA Bucuresti, pe piata utilajelor pentru centrale nucleare, respectiv
ROMENERGO MECANIC SA Bucuresti, FAUR SA Bucuresti, GRIRO SA Bucuresti,
UZUC SA Ploiesti, AVERSA SA Bucuresti, pe piata utilajelor pentru industria
energetica.
6. SC KVAERNER FECNE SA Bucuresti a detinut in anul 2001 o cota de piata de 30% pe piata producerii de utilaje pentru centrale nucleare, respectiv de 34% - pe piata
producerii de utilaje pentru industria energetica.

7. Prin operatiunea de concentrare economica notificata se va realiza o integrare
pe verticala in structura Grupului Tender, avand in vedere complementaritatea
activitatilor desfasurate de societatile comerciale implicate in concentrarea
economica.
8. Din analiza criteriilor de stabilire a dominantei pe o anumita piata rezulta ca, prin
realizarea concentrarii economice, nu se creeaza o pozitie dominanta pe pietele
relevante definite.
DECIDE
Art.1 In conformitate cu dispozitiile art.51 alin.1 lit.b) din Legea concurentei
nr.21/1996, se autorizeaza concentrarea economica, constatandu-se ca, desi
operatiunea cade sub incidenta legii, nu exista motive pentru a fi refuzata.
Art.2 Taxa de autorizare, prevazuta la art. 33 alin. 2 din Legea concurentei
nr.21/1996, este de 92.000.000 lei si se va plati in termen de 30 zile de la comunicarea
prezentei Decizii.
Art.3 Taxa de autorizare se va plati cu ordin de plata, in contul nr.
361280051300, deschis la BNR – Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria
sectorului 1, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
functionare”. Pe verso-ul ordinului de plata, in rubrica “COD CONT”, se va inscrie contul
nr. 20.17.01.03. O copie a ordinului de plata va fi transmisa neintarziat CONSILIULUI
CONCURENTEI.
Intrucat valoarea taxei de autorizare prevazuta la art. 2 a fost stabilita in baza
balantei de verificare la 31 decembrie 2002, in termen de 5 zile de la depunerea
Formularului de bilant contabil al SC KVAERNER FECNE SA Bucuresti la D.G.F.P.C.S, o
copie a acestuia va fi transmisa Consiliului Concurentei, care isi rezerva dreptul de a
recalcula cuantumul taxei de autorizare in situatia in care datele din bilant difera
semnificativ fata de cele comunicate.
Art.4 Prezenta Decizie devine aplicabila de la data comunicarii sale catre SC
NUCLEARMONTAJ SA BUCURESTI.
2.

Art.5 Decizia CONSILIULUI CONCURENTEI poate fi atacata, in termen de 30
de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios - Administrativ.
Art.6 Departamentul Bunuri Industriale si Secretariatul General vor urmari
aducerea la indeplinire a prezentei Decizii.
Art.7 Secretariatul General va comunica neintarziat prezenta Decizie catre:
SC NUCLEARMONTAJ SA Bucuresti
Sediul social: Bucuresti, str. Caransebes nr. 1, sect. 1;
Inregistrare la Registrul Comertului: J40/9155/1991;
Cod fiscal: R 382890;
Tel: 224.60.43, 0745/114.590;
Fax: 0744/734.211, 0745/734.580;
Reprezentant legal: ing. Aurel OVEZEA, Director General.

PRESEDINTE,

THEODOR VALENTIN PURCAREA
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