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DECIZIA nr. 31 din 18.07.2018 

privind analiza concentrării economice ce urmează a se realiza 

prin dobândirea de către Omya (Schweiz) AG, Elveţia,  membră a Grupului Omya,  

a controlului unic direct asupra Stera Chemicals SRL, România 

 

Dosarul nr. RS-22/11.06.2018 

 

 

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. Regulamentul 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-22/11.06.2018 

şi a documentelor din dosarul cazului; 

12. Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1091/24.10.2017 de constituire a Comisiei 

Consiliului Concurenţei; 

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

14. Procesul-verbal al Comisiei Consiliului Concurenţei din data de 18.07.2018. 
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  şi luând în considerare următoarele: 

 

1) În data de 11.06.2018 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare, înregistrat sub nr. RS-22/11.06.2018, cu privire la operaţiunea de concentrare 

economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului unic direct de către Omya 

(Schweiz) AG, Elveţia (în continuare “Omya”), a controlului unic direct asupra Stera 

Chemicals SRL, România (în continuare “Stera”). 

 

2) Notificarea a devenit efectivă la data de [...], dată la care Consiliul Concurenţei a primit toate 

informaţiile exacte şi complete. 

 

3) Potrivit tranzacţiei notificate, capitalul social al Stera va fi achiziţionat în proporție de [...]% 

de către Omya și [...]% de către Tunica AG, Elveţia (în continuare “Tunica”), ambele 

întreprinderi făcând parte din Grupul Omya, o entitate comercială cu capital privat, având 

sediul în Elveţia. 

 

4) Anterior depunerii notificării la Consiliul Concurenței, domnul [...] şi întreprinderile 

achizitoare, Omya şi Tunica, au încheiat, în data de [...], un acord cu caracter obligatoriu 

(antecontract) denumit Termenii şi Condiţiile Principale ale documentaţiei contractuale, care 

include toate condiţiile pentru semnarea ulterioară a unui contract de vânzare cumpărare 

(CVC) între părţi, printre care și emiterea unei decizii de autorizare a concentrării de către 

Consiliul Concurenței. 

 

5) 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 concurenței, depășind pragurile valorice 

prevăzute de art. 12 alin. (1) din lege. 

 

6) 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. 

 

7) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică: 

 

Partea achiziţionată 

8) Societatea Ţintă, Stera1, are ca obiect principal de activitate: Fabricarea săpunurilor, 

detergenţilor şi a produselor de întreţinere, conform cod CAEN 2041. Stera este un 

distribuitor naţional de produse chimice de specialitate, care oferă o gamă completă de astfel 

de produse pe piaţa românească, deţinând propriile unităţi de depozitare. Distribuţia acestor 

produse poate fi efectuată şi online. Stera distribuie produse în principal în România, 

efectuând vânzări şi către clienţi din alte ţări, în special Republica Moldova, Serbia, Grecia, 

Italia, Polonia, Republica Cehă şi Germania.  

 

                                                      
1 Societate cu răspundere limitată cu sediul în Sat Jilava, Comuna Jilava, Şoseaua Giurgiului nr. 292, Judeţul Ilfov, fiind 

înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului cu nr. J23/346/2004, având CUI 11683464. 
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9) Produsele chimice distribuite de Stera sunt utilizate ca materii prime în sectoarele cauciucului 

şi maselor plastice, vopselurilor şi produselor de acoperire, cosmeticelor şi detergenţilor, 

alimentar, pigmenţilor şi construcţiilor, petrolului şi gazelor, precum şi în cel al cernelurilor şi 

adezivilor. 

 

Părţile achizitoare 

10) Omya este o societate care funcţionează în baza legislaţiei elveţiene2, şi care are ca obiect 

principal de activitate, conform informaţiilor cuprinse în formularul de notificare, producţia, 

importul, exportul şi distribuţia de produse chimice, plastice, pesticide, calcar şi materiale de 

umplere, vopseluri, produse farmaceutice şi alte produse pe piaţa elveţiană, precum şi 

finanţarea societăţilor naţionale şi străine din Grupul Omya. 

 

11) Tunica este cea de-a doua parte achizitoare care, însă, în urma implementării tranzacţiei, nu 

va deţine controlul asupra Stera, preluând doar [...]% din capitalul social al acesteia.Tunica 

este o societate care funcţionează în baza legislaţiei elveţiene3 şi are ca obiect principal de 

activitate deţinerea şi gestionarea intereselor financiare şi industriale de toate tipurile şi 

desfăşurarea tuturor activităţilor aferente. 

 

12) Omya şi Tunica fac parte din Grupul Omya, care este un grup de întreprinderi ce activează în 

producţia şi vânzarea de minerale industriale, inclusiv carbonat de calciu, şi anume atât 

carbonat de calciu precipitat, precum şi carbonat de calciu măcinat, utilizat într-o varietate de 

industrii, precum cea a hârtiei, vopselurilor, plasticului, oţelului, sticlei şi în agricultură. 

Grupul Omya este, de asemenea, un important furnizor de carbonat de calciu ca material de 

acoperire. 

 

13) Grupul Omya deţine cariere şi unităţi de producţie pentru minerale industriale în mai multe 

țări şi oferă produse din minerale industriale pentru o varietate de utilizări şi aplicaţii. De 

asemenea, Grupul Omya este activ în distribuţia de produse chimice de specialitate către o 

varietate de clienţi din întreaga lume, produse care sunt folosite în următoarele domenii de 

activitate: tipărire şi scriere, construcţii, aplicaţii tehnice ale polimerilor, ambalaje, bunuri de 

consum, agricultură şi silvicultură, apă şi energie. 

 

14) Omya Calcita SRL4, singura entitate română din Grupul Omya, este o societate cu răspundere 

limitată ce are ca obiect principal de activitate: Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei 

pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei, conform cod 

CAEN 0811. 

 

15) Omya Calcita SRL este activă, în principal, în producţia de carbonat de calciu şi dolomită. 

Societatea desfăşoară activităţi de distribuţie de produse chimice de specialitate, dar numai 

într-o măsură limitată. 

 

 

 

                                                      
2 Cu sediul în Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, Elveţia, fiind înregistrată la Registrului Comerţului din Elveţia cu nr. 

CHE-110.344.938. 
3 Cu sediul în Baslerstrasse 42,4665 Oftringen, Elveţia, fiind înregistrată la Registrului Comerţului din Elveţia cu nr. 

CHE-102.339.792. 
4 Cu sediul în Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 15, etaj 2, sector 1, Bucureşti, fiind înregistrată la Oficiul Registrului 

Comerţului cu nr. J40/3689/2006, CUI 6962926. 
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Evaluarea concentrării economice din punct de vedere concurenţial 

 

16)  Din analiza activităţilor pe care le desfăşoară părţile implicate în operaţiunea de concentrare 

economică, se observă că tranzacția notificată nu va conduce la integrări verticale. 

17) Grupul Omya nu distribuie produse chimice de larg consum în România şi, prin urmare, în 

ceea ce priveşte această activitate nu există o suprapunere pe orizontală între activităţile 

grupului şi cele desfăşurate de Stera. 

 

18) Din analiza efectuată a rezultat  că există o suprapunere orizontală între părțile la concentrare 

în domeniul distribuţiei produselor chimice de specialitate în România, fiind necesară 

definirea pieței relevante aferente acestei activități. 

 

19) Luând în considerare cotele de piaţă estimate pentru Grupul Omya, prin intermediul Omya 

Calcita SRL, şi respectiv, Stera, în anul 2017, cota de piaţă însumată a părţilor la concentrare 

este de aproximativ [...]% pe piaţa naţională a distribuţiei produselor chimice de specialitate. 

De fapt, cota de piață cumulată este chiar mai redusă, întrucât, potrivit părților la concentrare, 

în estimarea realizată nu au putut fi luate în calcul toate societăţile din România care 

realizează activităţi de distribuţie de produse chimice de specialitate. Aceasta deoarece 

distribuţia de produse chimice, care cuprinde atât produsele chimice de specialitate, cât şi 

produsele chimice de larg consum, este extrem de fragmentată, incluzând circa [...] de 

societăţi active. 

 

20) În consecinţă, operaţiunea de concentrare economică nu va avea un impact semnificativ pe 

piaţa relevantă, care se caracterizează prin existenţa unui număr mare de participanţi cu cote 

de piață relativ reduse. În plus, deşi există o suprapunere a activităţilor părţilor la concentrare, 

nu sunt îndeplinite condiţiile pentru ca piaţa distribuţiei produselor chimice de specialitate 

din România să fie calificată drept o piaţă relevantă afectată, întrucât cota de piaţă combinată 

nu depăşeşte 20%. 

 

21) 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. 

 

22) 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. 25 alin. (1) lit. d) şi art. 47 alin. (2) lit. a) şi ale art. 47 alin. (7) din 

Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
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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 de către 

Omya (Schweiz) AG, Elveţia, a controlului unic direct asupra Stera Chemicals SRL, România, 

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 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 notificatoare5, este de [...] lei, reprezentând echivalentul a [...] euro6.  

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 

Industrie şi Energie din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei 

decizii. 

 

 

 

                                                      
5 Prin adresa înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RG/8811/02.07.2017. 
6 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,6597 lei, valabil la data de 31.12.2017. 
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Art. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

Omya (Schweiz) AG, Elveţia 

 

Prin împuternicit, 

[...] 

 

 

 

Otilian NEAGOE 

Vicepreşedinte 

 

   

  Dragoş VASILE   

Consilier de concurenţă 

 Cosmin BELACURENCU 

  Consilier de concurenţă 

 

 

 

 

 

 


