
                 
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 
DECIZIE 

 
 

Nr. CEP - 24 
din 21.06.2017                                                                                  mun. Chișinău 

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

Hotărârii Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013 privind numirea în funcţie a 
membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum și Hotărârii Parlamentului    
nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului 
Consiliului Concurenţei,  

analizând nota examinatorului cu referire la examinarea formularului 
complet privind notificarea concentrării economice ce urmează a se realiza prin 
achiziționarea anumitor active de la Unipharm Inc de către Takeda Pharmaceuticals 
International AG și materialele acumulate în cadrul dosarului, 

 
A CONSTATAT: 

 
La data de 18.04.2017 a fost depus la Consiliul Concurenței formularul de 

notificare înregistrat cu nr. 1861 din 18.04.2017 privind operațiunea de concentrare 
economică ce urmează a se realiza prin achiziționarea anumitor active de la 
Unipharm Inc (în continuare – ”Unipharm”) de către Takeda Pharmaceuticals 
International AG (în continuare – ”Takeda”). 

Notificarea a devenit efectivă la 11.05.2017, dată la care au fost recepționate 
și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 

 
I. Părțile implicate: 

Partea achizitoare: ”Takeda” societate creată și înregistrată în Confederația 
Elvețiană, în Registrul Comercial al Contonului Zurich sub numărul                 
CHE-113.444.401, cu sediul legal pe Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-
Opfikon (Zurich), Confederația Elvețiană. Societatea face parte din grupul 
”Takeda” fiind controlată direct de către Takeda Pharmaceutical Company Limited 
(Japonia). 

CONSILIUL 
CONCURENŢEI 

 

СОВЕТ ПО 
КОНКУРЕНЦИИ 
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”Takeda” este o companie farmaceutică al cărei gen de activitate este 
cercetarea, dezvoltarea și punerea pe piață a noilor medicamente, în domenii ca 
tulburări metabolice, gastroenterologie, neurologie, inflamații, oncologie. 

În Republica Moldova, ”Takeda” nu desfășoară activități directe de 
producere, import, și/sau comercializare a produselor sale. Produsele societății sunt 
prezente pe piață prin intermediul distribuitorilor independenți, […] și […], cu care 
”Takeda” are încheiate contracte de distribuție neexclusive. În baza contractelor 
neexclusive, distribuitorii achiziționează cu ridicata produse farmaceutice de la 
”Takeda” și efectuează importul acestora pe teritoriul Republicii Moldova. 

”Takeda” deține în Republica Moldova […] % din capitalul social al […], 
întreprindere al cărei gen de activitate este cercetarea pieței și promovarea 
produselor. 

Partea activele căreia se achiziționează: ”Unipharm”, societate creată și 
înregistrată în Statele Unite ale Americii sub numărul de înregistrare D03397387, 
cu sediul legal pe 715 str. Paul Street, Baltimore, Maryland 21202, Statele Unite 
ale Americii. Societatea este controlată direct de către […], care deține […] % din 
capitalul social al acesteia iar indirect este controlată de către […] beneficiar a   
[…] % din ”Unipharm”. 

”Unipharm” este o societate farmaceutică specializată în producerea 
medicamentelor eliberate fără prescripție medicală și suplimentelor alimentare. 

În Republica Moldova, ”Unipharm” nu desfășoară activități directe de 
producere, import și/sau comercializare a produselor sale. Produsele societății sunt 
prezente pe piață prin intermediul distribuitorilor independenți, […] și […]. 

”Unipharm” dispune de o reprezentanță pe teritoriul Republicii Moldova 
[…].[…]1 desfășoară activități de consultare și management pentru fondatorul său. 
 
II. Descrierea operațiunii de concentrare economică 

Operațiunea de concentrare economică notificată se referă la achiziționarea 
activității globale a ”Unipharm” de către ”Takeda” privind producerea, 
dezvoltarea, marketingul și comercializarea a 3 familii de produse și anume Artra, 
Vitrum și Melaxen. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, operațiunea de concentrare economică 
notificată urmează a se realiza în conformitate cu art.20 alin.(2) lit.b) din Legea 
concurenței nr. 183 din 11.07.2012 (în continuare – Legea concurenței) și se referă 
la achiziționarea de către ”Takeda” a activității de comercializare și marketing a 
medicamentelor eliberate fără prescripție medicală, cu denumirea, Artra, Vitrum și 
Melaxen. 

                                                 
1 Conform art.19 a Legii nr.81 din 18.03.2004, reprezentanța întreprinderilor nerezidente se înregistrează fără drept 
de persoană juridică și fără dreptul de a desfășura activitate economică. 
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În acest sens, la data de […] părțile implicate în operațiunea analizată au 
încheiat un acord cu privire la vânzarea-cumpărarea anumitor active ale 
”Unipharm”. 

În conformitate cu acordul cu privire la vânzarea-cumpărarea anumitor 
active încheiat între părțile implicate în operațiune, ”Unipharm” pe teritoriul 
Republicii Moldova este reprezentată de următoarele active: 

• […]; 
• […]; 
• […]. 

Procurarea activelor menționate se va realiza în baza unui contract de 
vânzare-cumpărare care va fi încheiat odată cu îndeplinirea de către părți a 
condițiilor speciale, cum ar fi obținerea de către ”Takeda” a autorizărilor 
operațiunii de concentrare economică de la autoritățile de concurență din țările în 
care au fost depuse notificări. […]. 

După semnarea și intrarea în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare 
”Takeda” va fi unicul proprietar al unei părți din afacerea actuală a ”Unipharm” în 
[…] Republica Moldova și alte țări […], iar ”Unipharm” își va menține drepturile 
sale asupra celorlalte produse, care nu sunt obiect al tranzacției. 

Valoarea exactă a tranzacției ce urmează a se realiza va fi stabilită în 
contractul de vânzare-cumpărare a anumitor active ale ”Unipharm”, însă valoarea 
acestuia nu va depăși suma de […] dolari SUA, la care se va adăuga și valoarea 
inventarului existent la data încheierii contractului. 

Scopul urmărit de ”Takeda” în Republica Moldova prin încheierea 
tranzacției este de a-și dezvolta portofoliul de medicamente eliberate fără 
prescripție medicală. 
 
III. 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 de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operațiunii. 

În sensul art.24 alin.(3) din Legea concurenței, atunci când o operațiune de 
concentrare economică are loc în modul prevăzut la art.20 alin.(2) lit.b) prin 
cumpărarea de elemente de active, cifra totală de afaceri este asimilată sumei 
aferente activelor ce constituie obiectul operațiunii. 

Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial și național de către  
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”Takeda” și activele ”Unipharm” ce urmează a fi achiziționate pentru anul 2016 
este reflectată în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Cifra totală de afaceri realizată la nivel mondial și național pentru anul 2016  

de către ”Takeda” și activele achiziționate ale ”Unipharm” 
Nr. Părțile implicate Cifra de afaceri realizată la nivel 

mondial (lei) 
Cifra de afaceri realizată pe 

teritoriul Republicii Moldova 
(lei) 

1. Grupul ”Takeda” […] […] 

2. Activele achiziționate ale 
”Unipharm” 

[…] […] 

Total […] […] 

Sursa: Formularul complet privind notificarea unei concentrări economice 

 

Din informațiile prezentate în tabelul 1 se constată că, cifra totală de afaceri 
realizată cumulativ de întreprinderea achizitoare și activele ce urmează a fi 
achiziționate, înregistrată în anul anterior operațiunii este de […] lei, existând cel 
puțin două întreprinderi implicate în operațiune care au realizat pe teritoriul 
Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră de afaceri mai mare de                      
10 000 000 lei în anul anterior operațiunii. Aceste întreprinderi sunt, […], care în 
anul 2016, a realizat pe teritoriul Republicii Moldova din produsele vândute 
distribuitorilor […] și […] o cifră de afaceri de […] lei și cifra de afaceri asimilată 
sumei aferente activelor întreprinderii ”Unipharm” ce constituie obiectul 
operațiunii care se prezintă în valoare de […] lei. 

Reieșind din informația susmenționată, se concluzionează că, operațiunea 
notificată întrunește condiția pragurilor valorice prevăzute la art.22 alin.(1) din 
Legea concurenței. 
 
IV. Piața relevantă – piața relevantă a produsului și piața geografică relevantă 

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. 

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

Ambele părți implicate în operațiunea notificată la nivel mondial activează 
în sectorul farmaceutic. 

Pe teritoriul Republicii Moldova, atât ”Takeda” cât și ”Unipharm” nu 
realizează activități directe. Produsele societăților sunt prezente pe piața națională 
prin intermediul distribuitorilor, […] și […], în cazul societății ”Takeda” și prin 
intermediul distribuitorilor […] și […], în cazul societății ”Unipharm”. 
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Colaborarea dintre părțile implicate și distribuitori se realizează în baza 
contractelor neexclusive de distribuție. În baza contractelor de distribuție, părțile 
implicate în operațiunea notificată sunt active pe piața comercializării produselor 
medicamentoase. 

În conformitate cu Legea nr.1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente, 
medicamentele (produsele medicamentoase), sunt substanțe sau amestecuri de 
substanțe autorizate, în modul stabilit, spre fabricare, import, export și utilizare, 
pentru a trata, atenua, preveni, diagnostica o boală, o stare fizică sau psihică 
anormală ori simptomelor la om sau animal, precum și pentru a restabili, corija și 
modifica funcțiile organice ale acestora. Potrivit modului de eliberare către 
pacienți, medicamentele se clasifică în: medicamente eliberate în baza prescripției 
medicale (rețetă) și medicamente eliberate fără rețetă. 

Piața produselor medicamentoase în Republica Moldova este caracterizată 
de un înalt grad de reglementare. Medicamentele pot fi puse pe piață numai după 
eliberarea Certificatului de înregistrare a medicamentului (în continuare - CÎM) de 
către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare - 
AMDM). 

În baza informațiilor prezentate în formularul de notificare ”Takeda” în 
Republica Moldova, la nivel ATC32 activează pe 22 de piețe ale produsului: 

- A02B-medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-
esofagian; 

- A10B-hipoglicemiante orale; 
- A12A-calciu;  
- B01A-produse antitrombotice;  
- B02B-vitamina k și alte hemostatice;  
- B06A-alte preparate hematologice;  
- C01E-alte preparate cardiace; 
- C02C-antiadrenergice cu acțiune periferică;  
- C03C-diuretice puternice; 
- C07A-betablocante;  
- C09B-inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei, combinații; 
- G02C-alte preparate ginecologice;  
- H03A-preparate tiroide; 
- H03B-preparate antiteroide; 
- M01A-antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene;  
- N06B-psychostimulante, preparate folosite la ADHD și nootropice;  

                                                 
2 Potrivit art.5 din Legea cu privire la medicamente nr.1409 din 17.12.1997, În Republica Moldova se utilizează clasificarea A.T.C. (Anatomical 
Therapeutical Chemical) a medicamentelor propusă de Organizația Mondială a Sănătății. Sistemul Anatomico-Terapeutic-Chimic (ATC) este 
organizat ierarhic și conține 16 categorii (A,B,C,D etc), fiecare până la patru niveluri. Primul nivel (ATC1) este cel mai general, iar al patrulea 
nivel (ATC4) este cel mai detaliat. Al treilea nivel (ATC3) permite gruparea produselor medicamentoase în funcție de indicațiile terapeutice și în 
consecință poate fi folosit ca o definiție operațională a pieței. Aceste grupe de produse au, în general, aceeași indicație terapeutică și nu pot fi 
substituibile cu produse care aparțin altor clase ATC3.Acest nivel este folosit ca punct de plecare în definirea pieței în cazurile de concurență. 
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- N07X-alte preparate pentru sistemul nervos;  
- R01A-decongestanți și alte preparate nazale de uz topic;  
- S02D-alte produse otologice; 
- A11D-vitamina B1 și combinații cu vitamina B6 și B12; 
- V08A-substanță contrast RX; 
- V08C-substanță de contrast pentru rezonanță magnetică. 
Societatea ”Unipharm” în Republica Moldova, la nivel ATC3 activează pe 8 

piețe ale produsului: 
- M09A-alte preparate pentru maladii legate de sistemul musculo-

scheletic; 
- M01A-antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene; 
- A12A-calciu; 
- N05C-hipnotice și sedative; 
- A11A-multivitamine, combinații; 
- A11B-multivitamine; 
- C10A-hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante; 
- N06D-preparate anti-demență. 
Astfel, se constată că, există suprapuneri pe orizontală pe următoarele piețe 

ale produsului clasificate la nivel ATC3, pe care părțile implicate în operațiune 
desfășoară aceleași activități: 

1). A12A-calciu; 
2). M01A-antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene. 

1). A12A-calciu 
Produsele livrate de ”Takeda” distribuitorilor independenți din Republica 

Moldova pe piața produsului clasificată la nivel ATC3-A12A, au următoarele 
denumiri comerciale: […]. 

Denumirile comerciale ale produselor livrate de ”Unipharm” distribuitorilor 
independenți din Republica Moldova pe piața piața produsului clasificată la nivel 
ATC3-A12A, sunt: […]. În Republica Moldova, aceste preparate sunt înregistrate 
la AMDM, ca și medicamente eliberate fără prescripție medicală. Preparatele sunt 
utilizate în scop de profilaxie și tratament, pentru compensarea deficitului de calciu 
și/sau colecalciferol (Vitamina D3) în perioada de creștere intensivă la adolescenți 
și tineri, în timpul sarcinii și perioada de alăptare, pentru profilaxia și terapia 
complexă a osteoporozei (menopauzală, senilă, steroidă, idiopatică) și a 
complicațiilor ei (fracturi osoase), pentru compensarea deficitului de calciul și 
colecalciferol la vârsnici. 

Prin scrisoarea nr.019/563 din 13.04.2017 anexată la notificare, Ministerului 
Sănătății comunică că, preparatele care conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 
(Denumirea Comună Internațională-Calcium+Cholecalciferol) fac parte din grupul 
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farmacoterapeutic suplimente minerale, codul ATC4-A12AX, A11JB. 
Produsele medicamentoase, incluse în grupul indicat mai sus, au același 

mecanism de acțiune și efecte farmacologice, deci pot fi substituibile funcțional cu 
condiția respectării dozei și a modului de administrare indicat. 

Din cele relatate mai sus rezultă că, produsele ce conțin combinații de Calciu 
și Vitamina D3 grupate în clasa A12A sunt substituibile cu alte combinații de 
vitamine, ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 și fac parte din clasa A11J 
(alte produse din vitamine, combinații). 

Din informațiile prezentate de către partea notificatoare produsele ce conțin 
combinații de Calciu și Vitamina D3 grupate în clasa A12A sunt substituibile cu 
multivitaminele ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3, grupate în clasa 
A11A (multivitamine, combinații). 

Tot ca produse substituibile sunt considerate suplimentele alimentare ce 
conțin combinații de Calciu și Vitamina D3, care se atribuie la categoria 
suplimentelor alimentare în conformitate cu prevederile Legii nr.78 din 18.03.2004 
privind produsele alimentare și Hotărârea Guvernului nr.538 din 02.09.2009 pentru 
aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare. 

Astfel, se conchide că, piața comercializării preparatelor ce conțin 
combinații de Calciu și Vitamina D3, este reprezentată de următoarele produse 
înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova: 

• preparate ce conțin vitamine, inclusiv Calciu și Vitamina D3 (ATC3-A11A); 
• preparate ce conțin multivitamine, inclusiv Calciu și Vitamina D3 (ATC3-

A11J); 
• suplimente minerale, ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 (ATC3-

A12A); 
• suplimente alimentare, ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3. 

Dat fiind faptul că, piața produsului clasificată la nivel ATC3-A11A este 
substituibilă cu piața produselor clasificată la nivel ATC3-A11J, A11A și cu 
suplimentele alimentare ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3, în sensul 
examinării cazului dat, piața relevantă a produsului este, piața comercializării 
preparatelor ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 (cod ATC3-A12A, 
A11J, A11A). 
2). M01A-antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene 

Produsele ”Takeda” înregistrate în Republica Moldova pe piața produsului 
clasificată la nivel ATC3-M01A, au următoarele denumiri comerciale: […] și […]. 
Denumirea comercială a produsului ”Unipharm” clasificat la nivel ATC3-M01A 
este […]. În Republica Moldova, aceste preparate sunt înregistrate la AMDM, ca și 
medicamente eliberate fără prescripție medicală. Astfel, în sensul examinării 
cazului dat, piața relevantă a produsului este piața comercializării 
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medicamentelor din grupul terapeutic antiinflamatoare și antireumatice 
nesteroidiene (cod ATC3-M01A). 

Piaţa relevantă geografică este zona în care întreprinderile sunt implicate în 
oferta sau cererea de pe piaţa relevantă a produsului, în care condiţiile de 
concurenţă sunt suficient de omogene. 

La definirea pieței geografice relevante, este luat în considerație faptul că 
comercializarea medicamentelor este supusă reglementărilor naționale, iar scopul 
Legii medicamentului nr. 1409 din 17.02.1997 este de a asigura la nivel național, 
accesul populației la medicamente, prin intermediul sistemului de asistență cu 
produse medicamentoase. Din componența sistemului de asistență 
medicamentoasă, unde circulația medicamentului își finalizează destinația și 
anume consumatorul, face parte subsistemul de asistență cu medicamente a 
populației, în condiții de ambulatoriu și de staționar. Subsistemul de asistență 
farmaceutică în condiții de ambulatoriu și în condiții de staționar este reprezentat 
de farmacii de asistență cu medicamente, farmacii de acces public individuale, 
rețele de farmacii, farmacii de spital. Ținând cont de faptul că, distribuitorii 
neexclusivi ai părților implicate în tranzacție comercializează produse 
medicamentoase prin intermediul farmaciilor […], […] și […], a căror filiale sunt 
amplasate în toate regiunile țării, piața geografică relevantă în cadrul operațiunii 
analizate va fi reprezentată de întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, în sensul examinării prezentei operațiuni de concentrare economică 
vor fi stabilite următoarele piețe relevante: 

- Piața comercializării preparatelor ce conțin combinații de Calciu și 
Vitamina D3 (cod ATC3-A12A, A11J, A11A) pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova; 

- Piața comercializării medicamentelor din grupul terapeutic 
antiinflamatoare și antireumatice nesteroidiene (cod ATC3-M01A), 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 conformitate cu art. 23 alin. (5) al Legii concurenței, condițiile de bază pe 
care trebuie să le îndeplinească operațiunile de concentrare economică, pentru a fi 
compatibile cu mediul concurențial sunt: să fie în beneficiul consumatorului și să 
nu reprezinte un obstacol în calea concurenței. 

Stabilirea compatibilității operațiunii de concentrare economică ce urmează 
a se realiza prin achiziționarea anumitor active ale ”Unipharm” de către ”Takeda” a 
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fost evaluată prin prisma piețelor relevante identificate: 
 
1). Piața comercializării preparatelor ce conțin combinații de Calciu și Vitamina 
D3 (cod ATC3-A12A, A11J, A11A) pe întreg teritoriul Republicii Moldova 

Potrivit Clasificatorului Medicamentelor actualizat la data de 17.05.2017, 
prin Ordinul MSPS RM nr.271 din 04.07.2006 cu privire la aprobarea 
Clasificatorului medicamentelor înregistrate în Republica Moldova, publicat pe 
pagina web a AMDM, preparatele care fac parte din grupul farmacoterapeutic 
suplimente minerale, codul ATC3-A12A, sunt substituibile cu preparatele 
comercializate pe piața din Republica Moldova, Calcemin Advance (Contract 
Pharmacal Corporation, SUA), Calci-M (Tulip Lab Pvt Ltd), Calciu-D3-Milk forte 
(Minskintercaps ÎU), Caldefix (Losan Pharma GmbH, Germania), Eptavit® 
(Biocodex, Elveția; SwissCo Services AG, Elveția), Ideos® (Innothera Chouzy, 
Franța). 

Preparatele medicamentoase clasificate conform ATC3-A11J, sunt 
substituibile cu preparatele comercializate pe piața din Republica Moldova, 
CalciMag (Munir Sahin Ilac San Ve Tic. A.S.), Cal-C-Vita (Delpharm Gaillard, 
Franța), Calvit-D (DHG Pharmaceutical JSC), D-Calcin (Biofarma Ilac Sanayii ve 
Ticaret AS, Turcia), Mg-B6 (Mekophar Chemical Pharmaceutical JSC), Revital 
Calcium D3 (Ranbaxy Laboratories Limited), Vitadyn (Bilim Pharmaceuticals 
A.Ș.). 

Preparatele medicamentoase clasificate conform ATC3-A11A, sunt 
substituibile cu preparatele comercializate pe piața din Republica Moldova, 
Complivit® Mama (Farmstandart-UfaVITA SAD), Triovit® (KRKA d.d., Novo 
mesto), Quadevit® (Uzina de vitamine din Kiev SAP), Optix (Uzina de vitamine 
din Kiev SAP), Duovit® (KRKA d.d, Novo mesto), Elevit ® (Berlimed S.A., 
Spania), Elevit®Pronatal (Rottendorf Pharma GmbH), Polijen (Egyptian 
International Pharmaceutical Industries Co, Egipt). 

Cu referire la suplimentele alimentare substituibile cu suplimentele minerale 
clasificate conform ATC3-A12A, menționăm că, în anexele 1-4 ale Hotărârii 
Guvernului nr.538 din 02.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind 
suplimentele alimentare sunt prezentate liste de substanțe vitaminice și minerale 
precum și de vitamine minerale care pot fi utilizate la fabricarea suplimentelor 
alimentare și dozele zilnice și maxime recomandate. 

Existența pe piața afectată de operațiunea analizată a produselor 
substituibile, asigură faptul că, opțiunile consumatorului în vederea alegerii de 
produse nu vor fi restrânse, consumatorul va putea să-și schimbe preferințele 
asupra produselor în dependență de prețul produsului sau țara de origine a acestuia. 
Totodată, operațiunea notificată nu va limita concurența între mărci. 

Potrivit informațiilor prezentate în notificare, în tabelul nr.2 sunt prezentate 
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cotele de piață calculate3 ale întreprinderilor implicate. 
Tabel nr.2 

Cotele de piață calculate pentru anii 2014-2016 ale părților implicate în operațiunea notificată pe 
piața comercializării preparatelor ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova 
Nr. Părțile implicate 2014 2015 2016 

Volum 
% 

Valoare 
(euro) 

% 

Volum 
% 

Valoare 
(euro) 

% 

Volum 
% 

Valoare 
(euro) 

% 
1. ”Takeda” […] […] […] […] […] […] 
2. Activele achiziționate 

ale ”Unipharm” 
[…] […] […] […] […] […] 

Total […] […] […] […] […] […] 
Sursa: Formularul Complet de notificare (cotele au fost calculate în baza vânzărilor efectuate în Republica Moldova). 
 

Din informațiile prezentate în tabelul nr.2 se constată că, după realizarea 
operațiunii notificate cota de piață a societății ”Takeda” pe piață comercializării 
preparatelor ce conțin combinații de Calciu și Vitamina D3 pe întreg teritoriul 
Republicii Moldova calculată în baza volumului vânzărilor va constitui […]% iar 
în baza valorii vânzărilor […]%4. 

Deși partea notificatoare după realizarea prezentei operațiuni va deține o 
cotă de piață semnificativă pe piață supusă analizei, trebuie de precizat că, 
”Takeda” în prezent colaborează în baza contractelor neexclusive de distribuție cu 
[…] și […] iar ”Unipharm” cu […] și […]. Este de menționat faptul că, 
întreprinderile […] și […] fac parte din același grup de întreprinderi în sensul art.4 
din Legea concurenței. În sensul aceluiași articol, întreprinderile […] și […] la fel 
fac parte din același grup de întreprinderi. 

Reieșind din informația relatată, reiese că de fapt, părțile implicate până la 
realizarea operațiunii colaborau cu aceiași distribuitori. Din informațiile prezentate 
în notificare, ”Takeda” comunică că, după realizarea operațiunii nu intenționează 
să modifice sistemul de distribuție utilizat în prezent. 

Astfel, cu toate că, există suprapuneri pe orizontală pe piața analizată și cota 
de piață a părții notificatoare se va majora ca urmare a realizării operațiunii de 
concentrare economică, se constată că, la nivel național, inclusiv, pe piața 
comercializării cu amănuntul a preparatelor ce conțin combinații de Calciu și 
Vitamina D3, structura pieței nu se va modifica, întrucât se va păstra același sistem 
de distribuție. Prin păstrarea aceluiași sistem de distribuție, se asigură faptul că 
concurența intramarcă dintre distribuitorii ce operează pe piața analizată nu va fi 
redusă. 

Având în vedere considerentele mai sus prezentate, rezultă că operațiunea 
propusă spre autorizare nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței 
efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare a 
                                                 
3 Toate informațiile cu privire la piața afectată au fost procurate de către ”Takeda” de la IMS Health, o companie globală de cercetare și 
consultanță în domeniul sănătății. 
4 Ținând cont de faptul că părțile la concentrare desfășoară activități pe aceiași piață a produsului și de faptul că concentrarea conduce la o cota 
de piață combinată mai mare de 15%, constatăm că piața analizată este afectată orizontal de concentrare. 
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creării și consolidării unei poziții dominante. 
 

2). Piața comercializării medicamentelor din grupul terapeutic antiinflamatoare 
și antireumatice nesteroidiene (cod ATC3-M01A), pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova 

Potrivit Clasificatorului medicamentelor înregistrate în Republica Moldova, 
preparatele care fac parte grupul terapeutic antiinflamatoare și antireumatice 
nesteroidiene, codul ATC3-M01A, sunt substituibile cu preparatele comercializate 
pe piața din Republica Moldova, Aceclofenac (SC Balkan Pharmaceuticals SRL), 
Airtal (Gedeon Richter PLC), Aclexa® (KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; 
KRKA d.d., Novo mesto, Slovenia; TAD Pharma GmbH, Germania), Aksen Fort™ 
(Ali Raif Ilaç Sanayi A.Ş.), Algin baby (Zentiva k.s.), Algodex (SC Balkan 
Pharmaceuticals SRL), Almiral® (Medochemie Ltd, Cipru), Arcoxia® (Merck 
Sharp & Dohme B.V., Olanda). 

Ținând cont de faptul că, pe piața analizată există produse substituibile 
pentru consumator și de faptul că în perioada anilor 2014-2016 ”Unipharm” nu a 
comercializat distribuitorilor din Republica Moldova, medicamente clasificate 
conform ATC3-M01A, ca urmare a realizării operațiunii notificate cota de piață a 
”Takeda” nu se va modifica.  

Reieșind din cele relatate, se constată că, realizarea operațiunii de 
concentrare economică notificată nu ridică obstacole semnificative în calea 
concurenței efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca 
urmare a creării și consolidării unei poziții dominante. 
 
VI. Concluzii 

Operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin 
achiziționarea anumitor active ale ”Unipharm” de către ”Takeda”, a fost analizată 
prin prisma prevederilor Legii concurenței și a Regulamentului privind 
concentrările economice, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței 
nr. 17 din 30.08.2013. 

Operațiunea notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor 
art.20 alin.(2) lit.b) al Legii concurenței, ce depășește condiția pragurilor valorice 
prevăzute la art.22 alin.(1) din aceeași Lege. 

Operațiunea analizată implică o integrare pe orizontală, care poate produce 
efecte pe piețele clasificate la nivel ATC3-A12A, A11J, A11A și M01A. Celelalte 
produse ale activelor achiziționate completează portofoliul ”Takeda”, fără a se 
suprapune. 

În cadrul evaluării compatibilității cu mediul concurențial a operațiunii 
notificate prin prisma piețelor relevante identificate și anume, piața comercializării 
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medicamentelor din grupul terapeutic antiinflamatoare și antireumatice 
nesteroidiene (cod ATC3-M01A) și piața comercializării preparatelor ce conțin 
combinații de Calciu și Vitamina D3 (cod ATC3-A12A, A11J, A11A), se constată 
că realizarea operațiunii de concentrare economică nu conduce la afectarea 
mediului concurențial și nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței 
efective pe piața din Republica Moldova sau pe o parte substanțială a acesteia, în 
special ca urmare a creării și consolidării unei poziții dominante, fiind compatibilă 
cu mediul concurențial. 

La data de 25.05.2017, pe pagina web a Consiliului Concurenței, a fost 
plasat avizul cu referire la operațiunea de concentrare economică ce urmează a se 
realiza prin achiziționarea anumitor active de la ”Unipharm” de către ”Takeda”, 
prin care agenții economici terți au avut posibilitatea de a-și expune punctele de 
vedere și observațiile, referitor la modul în care tranzacția în cauză afectează sau 
poate afecta concurența pe piața relevantă stabilită. Observații sau puncte de 
vedere din partea agenților economici terți nu au parvenit. 

Totodată, în conformitate cu art. 22 alin. (11) din Legea concurenței, la data 
de 02.06.2017, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, a fost plasată 
informația cu referire la notificarea concentrării economice depuse de ”Takeda” cu 
referire la intenția de preluare a anumitor active de la ”Unipharm”. Observații sau 
puncte de vedere din partea agenților economici terți nu au parvenit. 

Reieșind din constatările expuse mai sus, în temeiul art. 25 și art. 41 din 
Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței,  
 

DECIDE: 
 

1. A declara operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza 
prin achiziționarea anumitor active ale Unipharm Inc de către Takeda 
Pharmaceuticals International AG, compatibilă cu mediul concurențial, 
deoarece aceasta nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței 
efective pe piață sau pe o parte substanțială a acesteia, în special ca urmare 
a creării și consolidării unei poziții dominante. 

2. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 
 
 

Preşedintele 
Consiliului Concurenţei                                                            Viorica CĂRARE  
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