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Considerăm că accelerarea digitalizării întreprinderilor antreprenoriale este motorul dezvoltării
economiei CEE și dorim să jucăm un rol decisiv în acest proces.
Strategia Grupului Bittnet este de a deveni o platformă de servicii profesionale în domeniul
tehnologiei și educației, bazată pe competențele noastre tradiționale, de bază, unde avem
avantaje competitive, combinând accesul la resursele umane cu accesul la clienți și accesul la
finanțare prin mecanisme ale pieței de capital.
Mihai Logofatu
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Despre Centrul de învățare a Calculatoarelor (CLC)
Centrul de Învățare Informatică face parte din Grupul IT Provision
și are peste 18 ani de experiență în domeniul educației; Compania
oferă sisteme de instruire, audit și evaluare în domeniul securității
informațiilor, precum și infrastructura și tehnologiile respective de
gestionare a serviciilor informatice.
Oferta de cursuri a Computer Learning Center (CLC) este strâns
legată de cele mai noi soluții de protecție a informațiilor
disponibile pe piața mondială și se adresează atât managerilor, cât
și profesioniștilor din domeniul securității informațiilor care doresc
să fie la curent cu cele mai noi tehnologii și soluții.
Compania colaborează cu peste 30 de formatori certificați și a livrat peste 2500 de sesiuni de instruire la 15.000
participant în ultimii ani.

Acreditări și parteneriate internaționale
CompTIA este o sursă independentă de informații, independentă de
furnizori și oferă o gamă largă de subiecte tehnologice, inclusiv
securitatea cibernetică; educația, formarea și certificarea forței de
muncă la nivel mondial; tehnologii noi și emergente; legislației și
politicilor care afectează industria, datele privind forța de muncă,
dezvoltarea și tendințele
Prin educație, formare, certificări, filantropie și cercetare de piață,
CompTIA promovează creșterea industriei; dezvoltarea unei forțe de
muncă înalt calificate și angajamentul de a crea un mediu în care să aibă
loc inovarea și oportunitățile și beneficiile posibile prin intermediul
tehnologiei să fie disponibile tuturor.
În calitate de membru al programului CompTIA Authorized Partner,
Centrul de Învățare a Calculatoarelor (CLC) oferă un curriculum aprobat
de CompTIA, care este conceput pentru a obține certificări CompTIA
recunoscute în întreaga lume.
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Misiunea Consiliului CE este "de a valida profesioniștii din domeniul
securității informațiilor care sunt echipați cu abilitățile și cunoștințele
necesare într-un domeniu specializat de securitate a informațiilor care îi
va ajuta să prevină un atac cibernetic dacă va fi nevoie vreodată".
CE-Uniunea se angajează să sprijine cel mai înalt nivel de imparțialitate
și obiectivitate în practicile, procesul decizional și autoritatea sa în toate
aspectele certificării.
Este organizația care oferă o serie de certificări foarte apreciate de
Prima companie din RO certificată de specialiști:
Ethical Hacker (CEH), Computer Hacking Forensics
Consiliul CE
Investigator (CHF) și EC-Union Certified Security Analyst (ECSA) / License
Penetration Tester (LPT), precum și multe alte certificări care sunt oferite
în peste 87 de țări la nivel global.
BSI este compania standardelor de afaceri care ajută organizațiile să
transforme excelența într-unobicei în întreagalume.
Centrul de Învățare Pe Calculator (CLC) este reprezentat exclusiv în
România de BSI și organizează cursuri oficiale pentru organizații în
vederea obținerii standardelor ISO 27001:2013; ISO 22301;ISO20000;
ISO27001:2019.

CLC este o organizație de instruire ITIL® acreditată PEOPLECERT, ceea ce
înseamnă că a folosit cele mai recente materiale de instruire pentru a
se asigura că cele mai bune rezultate din instruire.
În calitate de organizație de examinare aprobată de ITIL® în numele
AXELOS, CLC oferă posibilitatea absolvenților cursurilor acreditate de a
susține examenul de certificare fie la finalizarea cursurilor, fie la date
ulterioare, de comun acord.
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Principalii clienți ai companiei CLC

Motivul tranzacției
În prezent, Divizia de Educație a Grupului Bittnet cuprinde Bittnet Training , Equatorial și The eLearning
Company. Bittnet Training este liderul pieței de training IT din Romania, cu peste 4000 de studenți instruiți
anual și un portofoliu extins de parteneri educaționali de la principalii furnizori din industrie (Microsoft, AWS,
Cisco, Oracle etc.). Separat, compania a dezvoltat programul DevOps Artisan, un concept Bittnet Training prin
care dorim să sprijinim dezvoltarea profesională prin crearea constantă de noi structuri de curs menite să
eficientizeze procesele de lucru și să instruiască specialiști IT pentru noi roluri tehnice. Bittnet Training a
dezvoltat peste 60 de cursuri DevOps, inclusiv cursuri de: Kubernetes, Docker, CHEF, Puppet, Ansible etc.
Programele proprii pot fi asimilate ideii de IP propriu, iar creșterea constantă a numărului de sesiuni livrate
din portofoliul propriu a dus la creșterea profitabilității diviziei.
Principalele motive pentru a efectua această tranzacție sunt:
1. Domeniul securității cibernetice este și va fi un domeniu de interes strategic pentru evoluția grupului
Bittnet, iar educația în domeniul securității cibernetice reprezintă o nevoie tot mai mare în contextul în
care majoritatea atacurilor exploatează oamenii ca fiind veriga cea mai vulnerabilă din lanț. CLC este
liderul pieței de training IT din Romania în acest domeniu.
2. Completarea și extinderea portofoliului de produse de formare prin parteneriate și acreditări CLC,
alături de întregul contract de livrare (bune practici, cu experiență în domeniu și având contracte de
exclusivitate etc.) la care se adaugă referințe în câmp (clienți și repetitivi etc.).
3. Creșterea profitabilității prin creșterea gradului de ocupare a sălilor de clasă în sesiuni deschise.
Împreună avem posibilitatea de a crește numărul de clase open din calendarul public (deschis) la nivelul
anului și niciun participant la fiecare sesiune (ceea ce duce la creșterea accelerată a profitabilității)
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4. Creșterea bazei de clienți și implicit a oportunităților de vânzare încrucișată (portofoliul de cursuri CLC
pentru clienții tradiționali Bittnet, dar și în sens invers). Consolidarea prezenței în domeniile de interes
(finanțe și bănci, utilități, producție, dar poate cel mai important – în domeniul TECH).
5. Completarea know-how-ului de afaceri al nivelului echipei în Divizia de Educație.
6. Cresterea profitabilitatii prin obtinerea unor economii de scara care dincolo de cresterea numarului
de participantisi sesiuni este orientata spre optimizarea campaniilor si bugetelor de marketing dar si
in domeniul de functionare zi de zi a platformelor si sistemelor informatice care deservesc afacerea.

Evaluarea companiei și tranzacția propusă
Venituri și profit brut CLC pentru ultimii 3 ani:
Venituri (RON)
Profit (RON)

2018
2.578.362
-21.057

2019
2.079.403
3.203

2020
862.385
-359.789

Valoarea tranzacției va fi de 45.000 EUR (225.000 RON) pentru 100% din acțiunile CLC iar prețul acțiunilor va fi
plătit în lei la cursul BNR.
În cadrul tranzacției trebuie îndeplinite următoarele condiții:
•
•
•
•

Valoarea datoriilor către asociatul unic al CLC – Alexandru Andriescu nu va depăși suma de 91.813 EURO
Contractele de împrumut dintre Alexandru Andriescu și CLC vor fi transferate către Bittnet la valoarea
nominală
Valoarea datoriilor CLC față de furnizori împreună cu obligațiile fiscale nu va depăși suma de 109.617
EURO
Bittnet va împrumuta CLC suma de 43.948 EUR pentru rambursarea creditului acordat de ISEC Associates.

La sfârșitul tranzacției Bittnet va deține 100% din compania Computer Learning Center (CLC). Compania va
continua să funcționeze pe cont propriu și va face parte integrantă din Divizia de Educatie a Grupului.
Conform punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, Bittnet sau companiile din grupul Bittnet vor putea acorda credite
sau garantii pentru accesarea de credite in valoare maxima de 420.000 euro (patrusutedouazeci mii euro), in
urmatorii 2 ani calendaristici, dupa finalizarea investitiei, pentru sustinerea activitatii curente si pe baza de
proiecte dezvoltate de CLC.
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