
 1 

 
 

 

DECIZIA nr. 02 din 29.01.2018 

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

controlului unic direct de către TERAPLAST SA, asupra DEPACO SRL şi,  indirect, a 

controlului în comun asupra CORTINA WTB SRL 

  

 

 

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. 302/05.03.2015 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 

3. Decretului nr. 18/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, 

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;  

4. Decretului nr. 19/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, 

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;  

5. Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul 

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

6. Regulamentului de procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 601/26.06.2017; 

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

Partea I, nr. 713 bis/04.09.2017; 

8. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, 

funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

553 bis/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-67/24.11.2017 

şi a documentelor din dosarul cazului; 

12. Notei Direcţiei Industrie şi Energie privind analiza concentrării economice notificate;  

13. Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1091/24.10.2017 de constituire a Comisiei 

Consiliului Concurenţei. 

14. Hotărârea Comisiei Consiliului Concurenţei din data de 29.01.2018.  
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şi luând în considerare următoarele: 

 

 

(1) În data de 24.11.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare, înregistrat sub nr. RS-67/24.11.2017, privind operaţiunea de concentrare economică 

ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic direct de către Teraplast SA1 

(denumită, în continuare, „Teraplast”) asupra Depaco SRL2 (denumită, în continuare, „Depaco”) 

şi, indirect, a controlului în comun asupra Cortina WTB SRL3 (denumită, în continuare, 

„Cortina”). 

(2) Concentrarea economică notificată la Consiliul Concurenţei se realizează în baza Contractelor 

de vânzare-cumpărare nr. 1/16.06.2017 şi nr. 2/21.11.2017 încheiate între Teraplast, în calitate 

de cumpărător, şi domnul Lucian Dumitru Trofin şi, respectiv, domnul Dragoş Irimescu, în 

calitate de vânzători.  

(3) Prin operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza, Teraplast va dobândi 

dreptul de proprietate asupra unui pachet de 17% din acţiunile Depaco, respectiv 10% din 

părţile sociale deţinute de domnul Lucian Dumitru Trofin şi 7% din părţile sociale deţinute de 

domnul Dragoş Irimescu în această întreprindere, în plus faţă de pachetul deţinut deja, de 50% 

din acţiunile Depaco4, ajungând astfel să deţină, în total, 67% din acţiunile Depaco. Având în 

vedere participaţia de 51% deţinută de Depaco la capitalul social al întreprinderii Cortina, 

operaţiunea va avea ca efect şi dobândirea, în mod indirect, a controlului în comun de către 

Teraplast asupra Cortina. 

(4) Prin vânzarea către Teraplast a părţilor sociale deţinute de domnul Lucian Dumitru Trofin în 

Depaco, acesta se retrage din întreprindere şi nu va mai deţine calitatea de asociat. Restul 

participaţiei (33%) va fi deţinut de persoane fizice.  

(5) Operaţiunea de concentrare economică va conduce la o modificare a calităţii controlului 

exercitat asupra întreprinderii Depaco, prin trecerea de la controlul în comun asupra Depaco, 

exercitat de Teraplast şi domnul Dragoş Irimescu, la controlul unic direct, exercitat de 

Teraplast5.  

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

modificările şi completările ulterioare (denumită, în continuare, „Legea concurenţei”). 

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

din Legea concurenței, depășind pragurile valorice prevăzute de art. 12 alin. (1) din lege. 

 

 

                                            
1 Cu sediul social în Parc Industrial Teraplast, DN 15A, km 43+500, jud. Bistriţa Năsăud, înregistrată la Registrul 

Comerţului cu nr. J06/735/1992, CUI 3094980. 
2 Cu sediul social în Str. Înfrăţirii nr.76B, oraş Băicoi, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. 

J29/843/1999, CUI: 12347950. 
3 Cu sediul social în str. Dunării nr. 187, sat Podari, Comuna Podari, jud. Dolj, înregistrată la Registrul Comerţului cu 

nr. J16/660/2013, CUI: 32390939. 
4 Dobândirea controlului în comun direct de către Teraplast şi dl. Dragoş Irimescu asupra Depaco şi a controlului în 

comun indirect asupra Cortina, prin achiziţia participaţiei de 50% deţinută în Depaco, care la rândul ei, deţine 51% din 

părţile sociale aparţinând Cortina, a fost autorizată de Consiliul Concurenţei prin Decizia nr. 27/2017. 
5 Conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor Depaco SRL din data de 21.11.2017. 
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(7) 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. 

(8) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică: 

1.1. Partea achiziţionată 

 

(9) Depaco SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor metalice obţinute prin 

deformare plastică-metalurgia pulberilor (Cod CAEN: 2550). În prezent, întreprinderea este 

activă în următoarele domenii de activitate: producţia şi comercializarea sistemelor de învelitori 

din ţiglă metalică (distribuite sub brandul Wetterbest), a sistemelor de drenaj a apei pluviale 

(jgheaburi, burlane, accesorii pentru aceste sisteme, elemente de fixare) şi a tablei metalice.  

 

(10) Cortina WTB SRL are ca obiect principal de activitate fabricarea produselor metalice obţinute 

prin deformare plastică-metalurgia pulberilor (Cod CAEN: 2550). În prezent, întreprinderea 

activează în domeniul producţiei şi comercializării sistemelor de învelitori din ţiglă metalică, 

comercializării sistemelor de drenaj a apei pluviale (jgheaburi, burlane, accesorii pentru aceste 

sisteme) şi a tablei metalice. 

 

1.2. Partea achizitoare şi grupul acesteia 

 

(11) Teraplast are ca obiect principal de activitate fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor 

din material plastic (Cod CAEN: 2221). Întreprinderea activează în domeniul procesării de PVC 

(policlorură de vinil), fiind producător de ţevi, granule şi profile din PVC. De asemenea, 

Teraplast este şi un producător important de materiale de construcţii, instalaţii şi amenajări. 

Întreprinderea este listată la Bursa de Valori Bucureşti, fiind compania mamă a Grupului 

Teraplast6. 

 

(12) Activitatea întreprinderilor membre ale Grupului Teraplast este structurată pe mai multe  

paliere: producţia şi comercializarea de produse de tâmplărie termoizolante, producţia şi 

comercializarea de panouri termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică pentru placări  

pereţi, faţade şi acoperiş, producţia şi comercializarea de structuri metalice zincate, producţia şi 

comercializarea de profile, tuburi şi ţevi din PVC, PE (polietilenă expandată) și polipropilen 

(PP), producţia şi comercializarea de granule PVC.  

 

(13) În ceea ce priveşte activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică nu 

există suprapuneri orizontale şi integrări pe verticală între activităţile Teraplast şi ale societăților  

din Grupul Teraplast şi activităţile desfăşurate de Depaco şi Cortina. 

 

(14) 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. 

 

                                            
6 În România, Grupul Teraplast este format din şase întreprinderi: Politub SA, Teraglass Bistriţa SRL, TeraSteel SA, 

Teraplast Logistic SRL, iar pe plan extern două filiale internaţionale, respectiv Teraplast Hungaria KFT (Ungaria) şi 

AD Interlemind Leskovac (Serbia). 
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(15) 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), alin. (5), art. 25 alin. (1) lit. d), art. 47 alin. (2) 

lit. a) şi ale art. 47 alin. (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

COMISIA CONSILIULUI 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 Teraplast SA asupra Depaco SRL şi, indirect, a controlului în comun asupra 

Cortina WTB SRL, 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, Teraplast SA (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 și 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 notificatoare7, este de (..........) lei, reprezentând echivalentul a (……..) euro8.  

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 31.12.2017 ale întreprinderilor asupra cărora se va dobândi 

controlul, respectiv Depaco SRL şi Cortina WTB SRL, Teraplast SA va transmite Consiliului 

Concurenței copii certificate ale acestor situaţii și nota privind calculul cifrei de afaceri în vederea 

stabilirii taxei de autorizare pe baza bilanțului contabil aferent anului 2017, 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 

                                            
7 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG17.123/12.12.2017. 
8 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,6597 lei, valabil la data de 31.12.2017. 
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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, 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. 7 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale. 

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:  

Teraplast SA 

 

Prin împuternicit, 

Avocat Adrian ȘTER  

 

WOLF THEISS RECHTSANWÄLTE GMBH & CO KG SCA 

Bucharest Corporate Center, Str. Gheorghe Polizu nr. 58-60, etaj 13, Sector 1, Bucureşti, RO-011062 

Tel.: 021.308.81.07 

Fax: 021.308.81.25 

E-mail: adrian.ster@wolftheiss.com 

 

 

 

 

 

Otilian NEAGOE 

Vicepreşedinte 

 

   

  Dragoş VASILE   

Consilier de concurenţă 

 Cosmin BELACURENCU 

  Consilier de concurenţă 

 

 

 
  

 


