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DECIZIA nr. 2 din 30.01.2017 

privind operaţiunea de concentrare economică 

realizată prin dobândirea controlului unic direct de către  

Mazarine Energy România SRL asupra unor active aparţinând OMV Petrom SA 

 

 

 

În temeiul: 

 

1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

153/29.02.2016; 

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. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011; 

5. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 

6. Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în 

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/02.02.2012, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

7. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 553bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. 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; 

9. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 553/05.08.2010; 

10. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, 

publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016; 

11. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

83/05.12.2016 şi a documentelor din dosarul cazului; 
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12. Notei Direcţiei Industrie şi Energie privind analiza concentrării economice notificate; 

13. Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 46/20.01.2017; 

14. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de  30.01.2017. 

 

 

şi luând în considerare următoarele: 

(1) În data de 05.12.2016 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare, înregistrat sub nr. RS-83/05.12.2016, privind operaţiunea de concentrare 

economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Mazarine Energy 

România SRL asupra unor active aparţinând OMV Petrom SA. 

(2) Partea achizitoare este compania Mazarine Energy România SRL, o societate română cu 

răspundere limitată, având sediul social în municipiul Bucureşti, Băneasa Technology Park, 

Șos. București-Ploiești nr. 42-44, Intrarea A, Parter, Sector 1, România, înregistrată la 

Registrul Comerțului sub nr. J40/7693/2015, având codul unic de înregistrare 34696366. 

(3) Mazarine Energy România SRL este o subsidiară a Mazarine Energy BV, o societate 

controlată de fonduri administrate de companii afiliate Carlyle Group L.P. (denumit, în 

continuare, „grupul Carlyle”).  

(4) În România, grupul Carlyle controlează aproximativ 36 de companii, active în diverse 

sectoare economice.  

(5) Partea achiziţionată este reprezentată de următoarele active (denumite, în continuare, 

„Activele”): 

- drepturile şi obligaţiile prevăzute în 19 acorduri petroliere, identificate în cadrul 

contractului prin indicarea actului normativ prin care au fost aprobate; 

- drepturile asupra terenurilor, care cuprind: terenuri pentru care vânzătorul deţine titluri 

de proprietate legale, contracte de închiriere sau ocupare temporară, drepturi de servitute 

etc.;  

- toate sondele, instalaţiile, construcţiile şi alte mijloace fixe şi bunuri mobile; 

- [...]; 

- [...]; 

- toate drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile stabilite de autorităţile publice (de mediu, 

în legătură cu terenurile sau cu celelalte active); 

- angajații alocaţi pentru efectuarea activităților de exploatare în legătură cu câmpurile 

petrolifere transferate. 

(6) Activele sunt deținute în prezent de către OMV Petrom SA, cu sediul social în municipiul 

Bucureşti, str. Coralilor nr. 22 (Petrom City), sector 1, cod poştal 013329, România,  

înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8302/1997, având codul unic de înregistrare 

1590082. 

(7) Operaţiunea se realizează în baza Contractului de transfer de întreprindere încheiat între 

OMV Petrom SA, în calitate de vânzător, şi Mazarine Energy România SRL, în calitate de 

cumpărător, prin care părţile au convenit să transfere anumite active deţinute anterior de 

OMV Petrom SA, respectiv drepturile şi obligaţiile prevăzute în 19 acorduri de concesiune 

petrolieră, drepturile asupra terenurilor, angajaţii implicaţi în exploatarea câmpurilor 

transferate, drepturile şi obligaţiile de mediu sau stabilite de autorităţile publice. 
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(8) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată. 

Operaţiunea notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. 

b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, care depăşeşte pragurile valorice 

prevăzute de art. 12 din aceeaşi lege. 

(9) 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.  

(10) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică sunt următoarele: 

Activele  

Activele transferate către Mazarine Energy România SRL constau, în principal, în drepturi şi 

obligaţii prevăzute în acorduri de concesiune petrolieră. Acordurile de concesiune petrolieră 

prevăd posibilitatea titularului de a desfăşura activităţile de dezvoltare-exploatare şi 

exploatare petrolieră în perimetrele indicate în acorduri, astfel că Activele transferate au 

generat cifră de afaceri în România din producţia de ţiţei brut şi gaze naturale. 

Grupul Carlyle 

Grupul Carlyle este un administrator de active alternative la nivel mondial. Fondurile pe care 

le gestionează investesc în patru domenii: a) capital privat al întreprinderilor; b) active reale; 

c) strategii pentru piaţa mondială; d) soluţii de investiţii. 

Companiile controlate de grupul Carlyle în România sunt active în mai multe sectoare 

economice: producţia de covoare țesute pentru spații rezidențiale și comerciale, servicii de 

traducere, dublare și subtitrare pentru radiodifuzori, management pentru soluții hardware, 

software pentru industria dentară, producţia de metal și pulberi ceramice, producţia de 

rumeguș și alte produse de lemn pentru industria DIY și alte sectoare industriale, producţia 

de generatoare industriale și motoare electrice, produse alimentare congelate, refrigerate și 

gata preparate, cercetare în domeniul dezvoltării studiilor clinice, administrării acestora și al 

serviciilor post-omologare, producția și decorarea recipientelor de sticlă de lux etc. 

Dintre companiile controlate de grupul Carlyle, următoarele sunt înregistrate în România sau 

au subsidiare în România: Mazarine Energy România SRL, Black Sea Oil&Gas, Bolt Power 

România SRL, Comdata (subsidiara Comdata Service), Penti (subsidiara Penti România), 

Pharmaceutical Product Development, Inc. (subsidiara PPD România SRL). 

(11) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 din Regulamentul privind 

concentrările economice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea unei 

proceduri simplificate de analiză a concentrării economice, întrucât: 

- activităţile părţilor la concentrare nu se suprapun pe orizontală; 

- niciuna dintre cotele de piaţă ale părţilor la concentrare care desfăşoară activităţi comerciale 

pe o piaţă a produsului care se găseşte în amonte sau în aval faţă de o piaţă a produsului pe 

care îşi desfăşoară activitatea orice altă parte la concentrare (relaţii pe verticală) nu este egală 

cu 30% sau mai mare. 

(12) Operaţiunea analizată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe 

piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau 

consolidarea unei poziţii dominante. 
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În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4), ale art. 25 alin. (1) lit. d) şi ale art. 47 alin. (7) 

din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, 

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI  

 

DECIDE: 

Art. 1 În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 

21/1996, republicată, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind operaţiunea de 

concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Mazarine 

Energy România SRL asupra unor active aparţinând OMV Petrom SA, 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, Mazarine Energy România SRL 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, calculată în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la calculul taxei de 

autorizare a concentrărilor economice, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate de partea 

notificatoare1, este de [...]  lei2, 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 În termen de 5 zile de la depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor 

Publice a situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale întreprinderii asupra căreia se va 

dobândi controlul unic direct, respectiv ale activelor aparţinând OMV Petrom SA, 

întreprinderea Mazarine Energy România SRL va transmite Consiliului Concurenței o copie 

certificată de pe acestea și nota privind calculul cifrei de afaceri în vederea stabilirii taxei de 

autorizare pe baza bilanțului contabil aferent anului 2016, în conformitate cu Instrucţiunile 

cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice. Consiliul Concurenței 

își rezervă dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situația în care cifrele de 

afaceri calculate pe baza datelor definitive diferă semnificativ față de cele provizorii, avute în 

vedere la calculul taxei prevăzute la art. 3 din prezenta decizie. 

Art. 6 Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, 

decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel 

Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Art. 7 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale. 

                                            
1 Prin adresa înregistrată cu nr. RG-1002/26.01.2017. 
2 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411  lei, valabil la data de 31.12.2016. 
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Art. 8 Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi 

Direcţia Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la 

îndeplinire a prezentei decizii. 

Art. 9 Prezenta decizie se va transmite către:  

Mazarine Energy România SRL 
Prin împuternicit WOLF THEISS RECHTSANWALTE GmbH&Co KG 

Bucharest Corporate Center 

Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, et. 13, sector 1, Bucureşti. 

 

 

 

p. Preşedintele Consiliului Concurenţei 

Otilian NEAGOE 

Vicepreşedinte 

 

 


