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DECIZIA nr. 56 din 17.10.2017 

privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea 

controlului unic direct asupra Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. şi indirect 

asupra Daewoo Mangalia Human Resources Management S.R.L., de către B.V. Holding 

Maatschappij Damen, Olanda 

 

 

În temeiul: 

 

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

nr. 153/29.02.2016, cu modificările și 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. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Consiliului 

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

6. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Consiliului 

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

7. Decretului nr. 18 din 20 ianuarie 2017 pentru numirea unui membru al Plenului, 

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, 

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. 601/26.06.2017; 

10. Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 601/26.06.2017; 

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; 

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

44/21.08.2017 şi a documentelor din dosarul cazului; 

16. Notei Direcţiei Industrie și Energie privind analiza concentrării economice notificate; 

17. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 17.10.2017. 
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şi luând în considerare următoarele: 

 

(1) În data de 21.08.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul 

de notificare înregistrat sub nr. RS-44/21.08.2017, privind operaţiunea de concentrare 

economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic direct de către B.V. 

Holding Maatschappij Damen, Olanda, asupra Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. şi, 

indirect, asupra Daewoo Mangalia Human Resources Management S.R.L. 

 

(2) Tranzacția se intenționează a se realiza prin preluarea controlului unic de către B.V. 

Holding Maatschappij Damen, Olanda, asupra Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. și, 

implicit, asupra filialei acesteia, Daewoo Mangalia Human Resources Management S.R.L., ca 

urmare a achiziționării de la Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering Co. Ltd. Coreea a 

unei participații de 51,00077% din capitalul social al Daewoo Mangalia Heavy Industries 

S.A. 

 

(3) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. Operaţiunea notificată este o concentrare economică 

în sensul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 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) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică: 

 

Partea achiziţionată 

 

(6) Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.1, societatea țintă, desfășoară în principal 

activități de construcție, reparație și conversie de nave.  

 

(7) Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. deține, la rândul său, 100% din capitalul social 

al societății Daewoo Mangalia Human Resources Management S.R.L.2 , a cărei activitate 

constă în principal în punerea la dispoziție către Daewoo Mangalia a forței de muncă pentru 

șantier.. 

 

Partea achizitoare 

 

(8) B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda3, are ca obiect de activitate holdingul 

financiar, având sediul în Gorinchem, Olanda. Această societate furnizează servicii de 

management și holding filialelor din Grupul Damen. 

 

                                            
1 Cu sediul social în Municipiul Mangalia, Str. Portului, nr. 1, Județul Constanţa, înregistrată la Registrul 

Comerțului sub nr. J13/602/1997, având cod unic de înregistrare 9115330. 
2 Cu sediul social în Municipiul Mangalia, Str. Portului, nr. 1 (incinta Daewoo Mangalia Heavy Industries SA), 

Judeţ Constanţa, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J13/3500/2005, având cod unic de înregistrare 

18096254. 
3 Cu sediul în Avelingen-West 20, 4202MS Gorinchem, Olanda, înființată la data de 29 decembrie 1983, având 

numărul de identificare (RSIN) 006638193. 
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(9) În urma tranzacției, B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, va achiziționa o 

participație de 51,00077% din capitalul social al Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A.. În 

acest mod, Grupul Damen va prelua controlul unic direct asupra societății Daewoo Mangalia 

Heavy Industries S.A. și, indirect, asupra filialei acesteia Daewoo Mangalia Human 

Resources Management S.R.L. 

  

(10) Grupul Damen activează la nivel mondial și este implicat în construcția, întreținerea și 

repararea navelor. Acesta deține un număr de 33 de șantiere navale, 15 dintre acestea fiind 

localizate în Olanda, iar restul în alte state, precum Polonia, România, Norvegia, Turcia, 

China, Vietnam, Singapore, Indonezia, Africa de Sud etc.  

 

(11) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13, alin. 1, lit. b) din 

Regulamentul privind concentrările economice, pentru aplicarea unei proceduri simplificate 

de analiză a concentrării economice. 

 

(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. 

 

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 şi ale art. 13 din Regulamentul privind concentrările economice, 

 

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 de către B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda, 

asupra Daewoo Mangalia Heavy Industries S.A. şi, indirect, asupra Daewoo Mangalia 

Human Resources Management S.R.L., 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, B.V. Holding Maatschappij Damen, 

Olanda, 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 prezentate în formularul de notificare, este de 68.116,5 lei 4, reprezentând 

echivalentul a 15.000 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 

                                            
4 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411  lei, valabil la data de 30.12.2016. 
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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 Industrie și Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la 

îndeplinire a prezentei decizii. 

 

Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

 

B.V. Holding Maatschappij Damen, Olanda 

Prin împuternicit, 

Avocat Andrea Grigoraş 

Reff & Asociaţii SCA 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8, Intrarea de est, etajul 2, Sector 1, Bucureşti 

Tel.  021.222.16.61/Fax. 021.222.16.60  

 

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU 

Președinte 

 

 


