
 

P L E N U L 
CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
   

Republica Moldova, MD- 2068, Сhişinău, str.Alecu Russo 1 
 E-mail: office@competition.md; www.competition.md 

 

DECIZIE 
mun. Chișinău 

din 04.02.2022                                                                                       Nr. DCE-09 
 

Plenul Consiliului Concurenței,  
acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 

(în continuare – Legea concurenței), Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 
30.11.2018 privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului 
Concurenţei,  

analizând formularul complet privind notificarea concentrării economice 
depus, prin împuterniciri, de către întreprinderea DAWAA’A RESTRICTED 
LIMITED și materialele acumulate în procesul de examinare a concentrării 
economice 

 
A CONSTATAT: 

 
La data de 26.11.2021, întreprinderea DAWAA’A RESTRICTED 

LIMITED a notificat, în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii 
concurenței, concentrarea economică ce se referă la intenția de preluare a 
controlului unic asupra Societății pe Acțiuni Pharma Strategy Partners GmbH, 
Elveția, care face parte din societatea farmaceutică Acino International AG cu 
sediul în Elveția. Întreprinderea DAWAA’A RESTRICTED LIMITED […], 
controlată de Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC, Emiratele 
Arabe Unite (în continuare – grupul ADQ). 

După finalizarea tranzacției notificate, întreprinderea DAWAA’A 
RESTRICTED LIMITED controlată de grupul ADQ, […] va deține 100% din 
acțiunile întreprinderii Pharma Strategy Partners GmbH. 
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Notificarea formularului nr.4467 din 26.11.2021 a devenit efectivă la data 
de 29.12.2021, dată la care au fost primite și înregistrate ultimele informații la 
Consiliul Concurenței. 

I. Părțile implicate 
Partea care preia controlul: 
 
DAWAA’A RESTRICTED LIMITED, […] Abu Dhabi, Emiratele Arabe 

Unite. Principalul gen de activitate al întreprinderii sunt investițiile profesionale 
[…]. 

Grupul ADQ fondat la Abu Dhabi în anul 2018 deține cote-părți directe și 
indirecte în peste 90 de companii care activează în domeniul alimentației și 
agriculturii, serviciilor financiare, asistenței medicale, industriei, logisticii, mass-
mediei, imobiliarelor, turismului și transportului. 

Partea asupra căreia urmează să fie preluat controlul: 
Pharma Strategy Partners GmbH, […] Zug, Elveția. Principalul gen de 

activitate al societății Pharma Strategy Partners GmbH este achiziționarea, 
deținerea, gestionarea și vânzarea de participații la societăți din Elveția și din 
străinătate, care sunt active, în principal, în industria farmaceutică […]. Pharma 
Strategy Partners GmbH este controlată în comun, în mod indirect, de două 
fonduri de capital privat, de Nordic Capital CV1 (în continuare – Nordic Capital) 
și Avista Capital Holdings, LP (în continuare –  Avista Capital). Pharma Strategy 
Partners GmbH împreună cu toate filialele sale formează (grupul Acino), care 
include Acino Internațional AG (în continuare – Acino). 

Nordic Capital care este un important investitor de capital privat. Avista 
Capital este un fond de capital privat cu sediul în SUA, care investește în 
companii din sectorul sănătății, cum ar fi produsele farmaceutice și dispozitivele 
medicale.  

Grupul Acino își dezvoltă activitățile pe piețele din Orientul Mijlociu, 
Africa, Rusia, țări din regiunea CSI și America Latină. Grupul Acino furnizează 
produse finite dezvoltate intern și oferă soluții unice personalizate, de la 
dezvoltarea și înregistrarea produselor până la fabricarea prin contract, 
ambalarea și logistică. 

II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 
Operațiunea de concentrare economică notificată urmează a se realiza în 

conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței și se referă la 
preluarea controlului unic de către întreprinderea DAWAA’A RESTRICTED 
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LIMITED […], asupra întreprinderii Pharma Strategy Partners GmbH, care face 
parte din grupul Acino prin achiziționarea a 100% cote-părți din acțiuni. 

Tranzacția notificată va fi realizată prin achiziția participației majoritare în 
Pharma Strategy Partners GmbH de către întreprinderea DAWAA’A 
RESTRICTED LIMITED. 

La data de 15.09.2021, THIRTEEN JUNIPER S.a r.l., […] în calitate de 
vânzător și DAWAA’A RESTRICTED LIMITED, în calitate de cumpărător au 
încheiat un contract de vânzare-cumpărare preliminar, […]. 

În urma încheierii contractului de vânzare – cumpărare a 100% din acțiunile 
întreprinderii Pharma Strategy Partners GmbH de către întreprinderea DAWAA’A 
RESTRICTED LIMITED, partea notificatoare va deține controlul întreprinderii 
achiziționate. Astfel, după realizarea tranzacției întreprinderea DAWAA’A 
RESTRICTED LIMITED va deține - 100%, din capitalul social al întreprinderii 
Pharma Strategy Partners GmbH. Prețul total al tranzacției reprezintă […]. 

Tranzacția propusă spre autorizare în Republica Moldova a fost notificată și 
în autoritățile de concurență din […]. 

Dimensiunea operațiunii de concentrare economică 
   În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea concurenței operațiunile de 

concentrare economică sunt supuse evaluării și urmează a fi notificate 
Consiliului Concurenței înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de 
afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul 
anterior operațiunii depășește 25 000 000 lei și există cel puțin două întreprinderi 
implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare 
în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 000 000 lei.  

În sensul art.24 alin (2) din Legea concurenței, cifra de afaceri realizată pe 
teritoriul Republicii Moldova de către părțile implicate cuprinde produsele 
vândute întreprinderilor sau consumatorilor din Republica Moldova. 

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează 
conform prevederilor art. 24. totodată, alin. (5) al aceluiași articol stipulează 
faptul că cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate nu include 
valoarea vânzărilor de produse intervenite între oricare dintre întreprinderile 
implicate. 

În conformitate cu art.24 alin.(2) și alin (4) din Legea concurenței, cifra 
totală de afaceri realizată la nivel mondial de către părțile implicate în 
operațiunea de concentrare economică notificată, pentru anii 2018-2020, este 
prezentată în  
tabelul 1. 
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Tabelul 1 
Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial în anii 2018 – 2020 de către grupul ADQ 

și grupul Acino 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri 

realizată în anul    
2018, MDL 

Cifra de afaceri 
realizată în anul 2019, 
MDL 

Cifra de afaceri 
realizată în anul 
2020, MDL 

* Grupul părții achizitoare    
1 ADQ […] […] […] 
 Grupul părții achiziționate    
2 Acino […] […] […] 
* Cifra totală de afaceri a părților 

implicate în operațiunea de 
concentrare economică 

[…] […] […] 

Sursa: Formularul complet de notificare nr. 4467 din 26.11.2021 depus de către DAWAA’A RESTRICTED LIMITED 
 

În tabelul 2 este prezentată cifra totală de afaceri realizată pe teritoriul 
Republicii Moldova, pentru anii 2018-2020 de către părțile implicate în 
operațiunea de concentrare economică notificată. 

Tabelul 2 
Cifra totală de afaceri realizată la nivel național în anii 2018 – 2020 de către grupul ADQ 

și grupul Acino pe teritoriul Republicii Moldova 
Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri 

realizată în anul    
2018, MDL 

Cifra de afaceri 
realizată în anul 2019, 
MDL 

Cifra de afaceri 
realizată în anul 
2020, MDL 

* Grupul părții achizitoare    
1 ADQ […] […] […] 
 Grupul părții achiziționate    
2 Acino […] […] […] 
* Cifra totală de afaceri a părților 

implicate în operațiunea de 
concentrare economică 

[…] […] […] 

Sursa: Formularul complet de notificare nr. 4467 din 26.11.2021 depus de către DAWAA’A RESTRICTED LIMITED 
 

Operațiunea de concentrare economică îndeplinește cumulativ condițiile de 
prag prevăzute la art. 22 alin. (1) din Legea concurenței, întrucât cifra totală de 
afaceri realizată de agenții economici implicați în operațiune, în anul 2020, este de             
[…] şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat 
pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai 
mare de 10 000 000 lei, în anul anterior operațiunii.  

[…]. 
Reieșind din informația sus-menționată se constată că, operațiunea 

notificată întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art. 22 alin. (1) din 
Legea concurenței. 

III. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică 
relevantă 

 Evaluarea  unei concentrări economice prin prisma compatibilității acesteia 
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cu mediul concurențial poate avea loc după determinarea pieței relevante. În 
conformitate cu prevederile art. 4 din Legea concurenței, piața relevantă 
reprezintă piaţa, în cadrul căreia trebuie evaluată o anumită problemă de 
concurenţă şi care se determină prin raportarea pieţei relevante a produsului la 
piaţa geografică relevantă. 

Sectoarele economice implicate în operațiunea de concentrare economică 
notificată se referă la comercializarea cu ridicata a produselor farmaceutice și 
comercializarea cu ridicata[…]. 

Piața relevantă a produsului este piaţa produselor considerate 
interschimbabile de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date a 
acestora, a caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului. 

Pentru definirea pieței relevante a produsului, pentru început, va fi 
determinat produsul. Grupul ADQ deține investiții directe și indirecte în peste 90 
de companii, care la rândul lor acoperă sectoare - cheie din economia Abu Dhabi, 
din domeniul alimentației, agriculturii, aviației, serviciilor financiare, asistenței 
medicale, industriilor, logisticii, mass-mediei, imobiliarelor, turismului și 
transportului. Din cele menționate mai sus, grupul ADQ activează pe următoarele 
piețe: piața alimentației și agriculturii, piața domeniului aviației, piața prestării 
serviciilor financiare, piața ce ține de domeniul asistenței medicale, piața din 
domeniul industriilor, piața din domeniul logisticii, piața din domeniul mass-
mediei, piața imobiliarelor, piața prestării serviciilor de turism și piața 
transportului. 

Conform informațiilor cuprinse în formularul complet de notificare, grupul 
achiziționat (Acino) a comercializat întreprinderilor din Republica Moldova 
produse farmaceutice, iar grupul achizitor (ADQ) a comercializat […]. 

Pharma Strategy Partners GmbH (partea achiziționată), este o întreprindere 
care face parte din grupul Acino. Portofoliu de produse ale grupului Acino include 
tratamente pentru următoarele domenii terapeutice: cardiologie și metabolism, 
sistem nervos central, gastroenterologie, oncologie, reumatologie, respirație, 
dermatologie, urologie și sănătatea femeilor.[…] 

În tabelul 3 sunt reflectate produsele comercializate pe teritoriul Republicii 
Moldova de către distribuitorii grupurilor ADQ și Acino în perioada anilor 2018-
2020.           Tabelul 3 

Produsele grupurilor ADQ și Acino comercializate pe teritoriul Republicii Moldova 
Nr Produsul Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

 
1  (Grupul ADQ)   […] 
2  (Grupul Acino) […] […] […] 

Sursa: Formularul complet de notificare nr. 4467 din 26.11.2021 depus de către DAWAA’A RESTRICTED LIMITED 
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Prin urmare,din analiza informațiilor prezentate în formularul de notificare 
și a materialelor aferente tranzacției date, analizând produsele comercializate de 
către părțile implicate în prezenta operațiune pe teritoriul Republicii Moldova, se 
conchide că nu există suprapuneri pe verticală sau pe orizontală, concentrarea 
fiind concentrare conglomerată. 

Luând în considerare că părțile implicate în tranzacție își realizează indirect 
activitatea pe teritoriul Republicii Moldova și că tranzacția notificată nu va avea 
impact asupra pieței reieșind din caracteristicile operațiunii de concentrare 
economică, definirea exactă a pieței produsului poate fi lăsată deschisă.   

Prin urmare, în sensul analizei prezentei operațiuni de concentrare 
economică piețele relevante a produsului stabilite sunt: 

- piața comercializării cu ridicata […] 
- piața comercializării cu ridicata a produselor farmaceutice 

Piața geografică relevantă este zona în care întreprinderile sunt implicate în 
oferta sau cererea de pe piața relevantă a produsului, în care condițiile de 
concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele 
geografice învecinate prin condiții de concurență ce diferă în mod apreciabil. 

Întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică își 
desfășoară activitatea economică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Prin urmare, piețele relevante în cazul de față reprezintă:  
Piața comercializării cu ridicata […] pe întreg teritoriul Republicii 

Moldova 
Piața comercializării cu ridicata a produselor farmaceutice pe întreg 

teritoriul Republicii Moldova 
V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial 
Concentrările economice care intră în sfera de aplicare a Legii concurenței 

sunt evaluate în scopul stabilirii compatibilității acestor operațiuni cu mediul 
concurențial. 

În urma analizei operațiunii de concentrare economică notificată și a 
materialelor aferente tranzacției date, s-a constatat că concentrarea economică 
care urmează a fi realizată între întreprinderile Pharma Strategy Partners GmbH și 
DAWAA’A RESTRICTED LIMITED, reprezintă o concentrare între companii 
care nu vor avea nici relații orizontale (în calitate de concurenți pe aceeași piață) 
și nici verticale (în calitate de furnizori sau de clienți), astfel de operațiuni sunt 
concentrări conglomerate. 

Prin urmare, nu există suprapuneri (orizontale/verticale) între activitățile 
desfășurate pe teritoriul Republicii Moldova de către Pharma Strategy Partners 
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GmbH și DAWAA’A RESTRICTED LIMITED și se conchide că realizarea 
operațiunii propuse spre autorizare nu va avea impact asupra acestor piețe. 

Totodată, au fost analizate structurile piețelor pe care are loc concentrarea 
economică notificată. Au fost estimate cotele de piață reieșind din volumul  
produselor comercializate de către distribuitorii grupurilor de întreprinderi ADQ și 
Acino. 

 Astfel, pe piața comercializării cu ridicata […] cota de piață relativă a 
produselor grupului ADQ se încadrează în limita de la […] %.  

Pe piața comercializării cu ridicata a produselor farmaceutice cota de piață 
relativă a produselor grupului Acino se încadrează în limita de la […] %. 

De asemenea cotele de piață a ambelor părți la concentrare sunt aceleiași, 
atât până la operațiunea de concentrare economică, cât și după. 

În aceste condiţii, deşi operaţiunea de concentrare economică notificată cade 
sub incidenţa Legii concurenţei, realizarea acesteia nu va avea impact asupra 
piețelor relevante identificate și, drept urmare nu va avea ca efect distorsionarea 
mediului concurențial. 

 
VI. Concluzii  
Operațiunea de concentrare economică analizată se va realiza în 

conformitate cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței. Operațiunea de 
concentrare economică se referă la procurarea a 100% cote-părți, din capitalul 
social al întreprinderii Pharma Strategy Partners GmbH. Tranzacția de preluare a 
controlului asupra Pharma Strategy Partners GmbH a fost notificată Consiliului 
Concurenței până la punerea în aplicare.  

Urmare a operațiunii de concentrare economică notificată s-a constatat că nu 
există piețe afectate în conformitate cu secțiunea 7.3 și nu există piețe afectate în 
conformitate cu secțiunea 7.4 din anexa 3 la Regulamentul privind concentrările 
economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr.17 din 
30.08.2013.  Astfel, se constată că realizarea operațiunii date cade sub incidența 
Legii concurenței, însă nu există îndoieli privind compatibilitatea acesteia cu 
mediul concurențial. 

Totodată, atât pe pagina web oficială a Consiliului Concurenței, cât și în 
Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost plasat avizul cu referire la 
preluarea controlului asupra întreprinderilor Pharma Strategy Partners GmbH. 
Observații și/sau puncte de vedere de la agenți economici terți referitor la modul 
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în care concentrarea economică ce urmează a se realiza afectează sau poate afecta 
concurența pe piață, nu au parvenit. 

În contextul celor expuse și în conformitate cu art. 20 alin. (1), art. 22 alin. 
(1), art. 24, art. 25 alin. (1) lit. b), art. 41 și art.45 și art. 46 din Legea concurenței, 
Plenul Consiliului Concurenței  

DECIDE: 
1. A declara operațiunea de concentrare economică ce se referă la procurarea a 

100% cote-părți din capitalul social al întreprinderii Pharma Strategy Partners 
GmbH ca fiind compatibilă cu mediul concurențial. 

2. Prezenta decizie poate fi contestată, în termen de 30 de zile calendaristice de la 
primirea acesteia de către părți, la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, 
specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3). 

3. A informa partea notificatoare despre decizia dată. 
4.  Decizia intră în vigoare la data adoptării. 

 
Vicepreședintele 
Consiliului Concurenței                                                                Ion MAXIM 
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