
 

 

PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI 

 

DECIZIE 
 

Nr. DCE – 30 

din 08.05.2019                                                                                   mun. Chișinău 

 

Plenul Consiliului Concurenței,  

acționând în temeiul art. 41 din Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012, a 

Hotărârii Parlamentului nr. 331 din 30.11.2018 privind numirea în funcţie a 

membrilor Plenului Consiliului Concurenţei,  

analizând formularul complet privind notificarea operațiunilor de concentrări 

economice ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul 

unic asupra întreprinderilor M – Inter – Farma S.A. și Î.M.Excellence S.R.L. și 

materialele acumulate, în cadrul examinării tranzacției date, 

 

A CONSTATAT: 

 

La data de 14.03.2019, întreprinderea M – Inter – Farma S.A. a notificat, în 

conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) al Legii concurenței nr. 183 din 

11.07.2012 (în continuare - Legea concurenței), concentrarea economică ce urmează 

a se realiza prin  trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra  

întreprinderilor S.A.M–Inter–Farma și Î.M.Excellence S.R.L.  

Notificarea a devenit efectivă la data de 27.03.2019, data la care au fost 

primite și înregistrate ultimele informații la Consiliul Concurenței. 

 

I. Părțile implicate. 

1. S.A. M-Inter-Farma, înregistrată la Î.S. Camera Înregistrării de Stat (în 

prezent I.P. Agenția Servicii Publice) la data de 12.05.1994, IDNO 

1003600005263, sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, MD – 2025,        str. 

Grenoble 23. Fondatorii întreprinderii sunt Maria Morozov (50%), IDNP … și 

Matei Vasile (50%), IDNP …. Principalul gen de activitate al întreprinderii S.A. 

M-Inter-Farma, este importul și comercializarea cu ridicata și cu amănuntul, a 

dispozitivelor medicale. Administratorul întreprinderii este Matei Vasile.        S.A. 
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M-Inter-Farma deține statut de asociat/fondator în întreprinderea Î.M.Exellence 

S.R.L. care desfășoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova. 

2. Î.M. Excellence S.R.L. – întreprindere înregistrată la Î.S. Camera 

Înregistrării de Stat (în prezent I.P. Agenția Servicii Publice) la data de 

26.10.2007, IDNO – 1007600056724, sediul în Republica Moldova, or. Chișinău, 

str. Grenoble 23, MD – 2025. Principalul gen de activitate al întreprinderii Î.M. 

Excellence S.R.L., este acordarea asistenței medicale de către instituțiile medico-

sanitare. Fondatorii întreprinderii sunt: Morozov Maria (22,65%), Matei Vasile 

(22,65%), Pol Louis George (0,04%), Zacatova Ala (0,38%) și S.A.M-Inter-Farma 

(54,28%). Administratorul întreprinderii este Morozov Maria.  

Întreprinderea Î.M. Excellence S.R.L. nu deține statut de asociat/fondator în 

alte întreprinderi  pe teritoriul Republicii Moldova. 

II. Descrierea operațiunii de concentrare economică. 

3. Operațiunea de concentrare economică se referă la preluarea  de către  

Maria Morozov, fondator a întreprinderii S.A.M–Inter–Farma și a                Î.M. 

Excellence S.R.L a controlului unic asupra întreprinderilor S.A. M–Inter–

Farma și Î.M. ExcellenceS.R.L. Realizarea tranzacției va avea loc în mai multe 

etape:  

a) Trecerea de la controlul în comun la control unic asupra întreprinderii S.A. 

M–Inter–Farma. 

Ca urmare a încheierii contractului de vânzare – cumpărare a 50% din 

acțiunile deținute de Matei Vasile în S.A. M – Inter – Farma, Maria Morozov va 

deține 100% acțiuni. Structura acționariatului întreprinderii M–Inter–Farma 

S.A., până la realizarea tranzacției de concentrare economică este reflectată în 

tabelul 1. 

 

Tabelul 1 

Structura acționarilor întreprinderii M-Inter-Farma S.A., până la preluarea  

controlului asupra acesteia 

Nr./o Denumirea acționarului Parte socială, % 

1 Morozov Maria 50 

2 Vasile Matei 50 

Sursa: Formularul complet de notificare a operațiunii de concentrare economică, recepționat prin scrisoarea nr. 

644 din 14.03.2019  

 

După realizarea tranzacției susmenționate, acționar unic a S.A. M–Inter–

Farma va deveni Morozov Maria. 

b) Trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderii ÎM 

Excellence S.R.L.”. Structura acționariatului întreprinderii Î.M.Excellence 

S.R.L., până la realizarea operațiunii propuse este reflectată în tabelul 2. 
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Tabelul 2 

Structura acționariatului întreprinderii Î.M.Excellence SRL.,  

până la realizarea tranzacției. 

Nr./o Denumirea acționarului Parte socială, % 

1 Morozov Maria 22,65 

2 Vasile Matei 22,65 

3 Pol Louis George  0,04 

4 Zacatova Ala 0,38 

5 M-Inter-farma S.A. 54,28 

Sursa: Formularul complet de notificare a operațiunii de concentrare economică, recepționat prin scrisoarea  

          nr. 644 din 14.03.2019 

 

În procesul de încheiere a tranzacțiilor ce urmează a fi efectuate, va avea loc 

vânzarea părților sociale deținute de Matei Vasile și Morozov Maria în 

întreprinderea Î.M.Excellence S.R.L. și cumpărarea acestora de către S.A.M–

Inter–Farma. Astfel structura acționariatului întreprinderii Î.M. Excellence 

S.R.L., după realizarea operațiunii propuse este reflectată în tabelul 3. 

Tabelul 3 

Structura acționariatului  întreprinderii Î.M.Excellence SRL., după preluarea  

controlului asupra acesteia 

Nr./o Denumirea acționarului Parte socială, % 

1 Pol Louis George  0,04 

2 Zacatova Ala 0,38 

3 M-Inter-Farma S.A. 99,58 

Sursa: Formularul complet de notificare a operațiunii de concentrare economică, recepționat prin scrisoarea  

          nr. 644 din 14.03.2019, scrisoarea nr. de intrare 1389 din 15.04.19 

 

Valoarea tranzacțiilor va fi de … lei. 

Ca urmare a încheierii contactelor de vânzare – cumpărare susmenționate, 

va avea loc modificarea controlului deținut dna Maria Morozov , care va prelua 

controlul unic asupra întreprinderii M – Inter – Farma S.A., iar întreprinderea M 

– Inter – Farma S.A. va deține 99,58% din capitalul social al întreprinderii Î.M. 

Excellence S.R.L.  

Operațiunea de concentrare economică analizată se va realiza în conformitate 

cu art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea concurenței.  

În sensul pct. 16 din Regulamentul privind concentrările economice, preluarea 

controlului se referă la achiziționarea de valori mobiliare (părți sociale) și de active 

a întreprinderilor S.A. M – Inter – Farma și Î.M. Excellence S.R.L. 

Scopul principal al tranzacției, indicat de către partea notificatoare, este 

modificarea structurii de proprietate a întreprinderilor, fără a fi modificată structura 

piețelor pe care își desfășoară activitatea întreprinderile implicate în tranzacție. 

III. Dimensiunea operațiunii de concentrare economică. 
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4. 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.  

Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează 

conform prevederilor  art. 24 alin (4) din Legea concurenței. În tabelul 4 este 

prezentată cifra totală de afaceri, realizată în anii 2016-2018 de către părțile 

implicate în operațiunile de concentrare economică între S.A. M–Inter–Farma și 

Î.M. Excellence S.R.L. 

Tabelul 4 

Cifra totală de afaceri realizată în anul 2016 – 2018 de către părțile implicate în 

operațiunea de concentrare economică 

 

Nr. Denumirea întreprinderii Cifra de afaceri 

realizată în anul    

2016 MDL 

Cifra de afaceri 

realizată în anul 

2017 MDL 

Cifra de afaceri 

realizată în anul 

2018 MDL 

1 S.A. M –Inter – Farma … … … 

2 Î.M. Excellence S.R.L. … … … 

* Cifra totală de afaceri a părților 

implicate în operațiunea de 

concentrare economică 

… … … 

Sursa: Formularul complet de notificare a operațiunii de concentrare economică, recepționat prin scrisoarea nr. 644 

din 14.03.2019; Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei pentru anii 2015-2017 

 

Astfel, cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunile date pentru 

anul 2018, este calculată în conformitate cu prevederile art. 24 din Legea 

concurenței și constituie suma de … lei. 

Reieșind din informația relatată mai sus, se concluzionează că, operațiunea de 

concentrare economică notificată întrunește condiția pragurilor prevăzute la art. 22 

alin. (1) din Legea concurenței. 

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

relevantă. 

5. Evaluarea unei operațiuni de concentrare economică prin prisma 

compatibilității acesteia 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. 
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6. Piața relevantă a produsului reprezintă piaţa produselor considerate 

interschimbabile de către consumatori sau substituibile, datorită utilizării date a 

acestora, a caracteristicilor fizice, funcţionale şi a preţului.  

Întreprinderea S.A. M–Inter–Farma este prezentă pe piața națională a 

produselor parafarmaceutice ca distribuitor. Produsele cu care operează 

întreprinderea sunt dispozitive medicale. 

În ceia ce privește dispozitivele medicale, potrivit art. 2 din Legea nr. 102 

din 09.06.2017 cu privire la dispozitivele medicale acestea reprezintă orice 

instrument, aparat, echipament, material sau alt articol, utilizat separat ori în 

combinaţie, inclusiv software-ul necesar funcţionării corespunzătoare a acestuia, 

conceput de producător să fie utilizat pentru organismul uman în scopul: 

- diagnosticării, prevenirii, monitorizării, tratamentului sau ameliorării  

 unei afecţiuni;  

- diagnosticării, prevenirii, supravegherii, tratamentului, ameliorării sau 

compensării unei leziuni sau a unei dezabilități; 

-  investigării, înlocuirii sau modificării anatomiei ori a unui proces 

fiziologic; 

-  controlului concepţiei, şi care nu îşi îndeplineşte acţiunea principală 

prevăzută în sau pe organismul uman prin mijloace farmacologice, 

imunologice sau metabolice, dar a cărui funcţionare poate fi asistată prin 

astfel de mijloace.  

Întreprinderea S.A. M–Inter–Farma se prezintă pe piața dispozitivelor 

medicale ca importator în portofoliu căruia are un număr de peste 50 de produse, 

care sunt înscrise în registru importurilor pentru anul 2018. De menționat că S.A. 

M–Inter–Farma importă și comercializează produse din categoria utilajelor și 

produselor pentru radiografie (…% din volumul total importat la această 

categorie de produse), dezinfectantelor (…% din volumul total importat la 

această categorie de produse), accesorii de uz medical, consumabile pentru 

diagnostică medicală, mobilier medical, produse de uz medical de unică folosință, 

produse pentru sterilizare (…% din volumul total importat la aceste categorii de 

produse), etc. 

S.A. M–Inter–Farma realizează distribuția produselor susmenționate pe 

teritoriul Republicii Moldova, astfel desfășurând și activitate de comercializare cu 

ridicata și cu amănuntul prin intermediul spitalelor, centrelor medicale, farmaciilor. 

De menționat că, piața produselor parafarmaceutice a Republicii Moldova este 

caracterizată de un număr mare de importatori și distribuitori, fapt care confirmă 

deschiderea acestei piețe către concurență. 

Întreprinderea Î.M. Excellence S.R.L (Centrul Medical EXCELLENCE) 

este o instituție multifuncțională de diagnostic, asistență medicală primară și 
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specializată care acordă servicii medicale pentru populația din țară. 

Instituția oferă următoarele servicii : 

- Diagnostic imagistic medical (investigații tradiționale prin tomografie 

computerizată, osteodensitometria – dexa, cu raze X, mamografie digitală 

mobilă, ecografia generală, ecografie în obstetrică și ginecologie, examen 

duplex/triplex al vaselor sangvine,etc.)., 

- Endoscopie digestivă avansată (consultanțe specializate în endoscopie, 

investigații endoscopice de diagnostic, intervenții endoscopice 

miniinvazive avansate, servicii adiacente endoscopiei,etc.) ., 

- Diagnostic funcțional (diagnostic funcțional cardiologic,diagnostic 

funcțional  neurologic,servicii adiacente DFN,etc.) ., 

- Medicină consultativă (medicină internistică, neurologie, 

cardiologie,reumatologie,otolaringologie,endocrinologie,mamologie,obstet

rică și ginecologie, urologie, pediatrie,etc.)., 

- Servicii de laborator. 

Din cele expuse, reieșind din specificul activităților desfășurate de părțile 

implicate în realizarea operațiunii concentrării economice au fost identificate două 

piețe relevante ale produsului: piața importului și comercializării cu ridicata și 

amănuntul al produselor parafarmaceutice și piața acordării asistenței medicale de 

către instituțiile medico-sanitare. 

7. 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. 

Întreprinderea S.A. M–Inter–Farma importă și realizează produsele 

parafarmaceutice pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere faptul că 

realizarea dispozitivelor medicale, a produselor parafarmaceutice și tehnicii 

medicale are loc prin rețelele naționale de distribuție, piață geografică respectivă 

urmează să fie considerată teritoriul Republicii Moldova. 

Întreprinderea Î.M. Excellence S.R.L. acordă servicii medicale pentru 

populația din întreaga țară. 

Ținând cont de informația prezentată în notificare și de materialele 

acumulate, în cadrul examinării tranzacției date, se concluzionează că piața 

geografică relevantă este întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Astfel, în sensul examinării notificării operațiunii de concentrare economică în 

cauză vor fi stabilite următoarele piețe relevante: 

- Piața importului și comercializării cu ridicata și amănuntul a produselor 

parafarmaceutice pe întreg teritoriul Republicii Moldova., 

- Piața acordării asistenței medicale de către instituțiile  medico-sanitare  
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pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

8. Cu referire la piața produselor parafarmaceutice, între dispozitivele 

medicale importate de către întreprinderea S.A. M–Inter–Farma și dispozitivele 

medicale importate de alți distribuitori, de la diferiți producători  se atestă un grad 

înalt al substituibilității, ceea ce presupune un grad sporit al deschiderii pieței spre 

concurență. În aceste condiții operațiunea de concentrare economică notificată, nu 

va limita concurența între mărci și nu va restrânge alegerea consumatorului. 

Din punct de vedere a efectelor asupra concurenței, operațiunile analizate 

implică o integrare pe verticală pe piața comercializării cu ridicata și amănuntul a 

produselor parafarmaceutice și piața prestării serviciilor medicale pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. Totodată, în urma realizării operațiunilor care presupun  

trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor S.A. M – 

Inter – Farma și Î.M. Excellence S.R.L nu va avea loc schimbarea structurii 

piețelor susmenționate.  

La stabilirea cotelor de piață a întreprinderii S.A. M – Inter – Farma au fost 

luate în calcul valoarea totală a importurilor și comercializării cu ridicata și 

amănuntul a produselor parafarmaceutice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.  

Astfel întreprinderea S.A. M–Inter–Farma în anul 2018 a deținut o cotă de 

piață din importul și comercializarea cu ridicata și amănuntul a produselor 

parafarmaceutice în mărime de … % din valoarea totală a pieței. 

Din cele expuse, se concluzionează că concentrarea economică notificată nu va 

avea drept rezultat crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața 

importurilor și comercializării cu ridicata și amănuntul a produselor 

parafarmaceutice din Republica Moldova şi nu va ridica obstacole în calea 

concurenței pe piață sau pe o parte a acesteia. 

9. Din materiale acumulate, în cadrul examinării tranzacției date și a 

informației prezentate în notificare, întreprinderea Î.M. Excellence S.R.L. 

activează pe teritoriul orașului Chișinău, unde își desfășoară activitatea mai multe 

instituții medico-sanitare ce prestează servicii medicale. În cadrul examinării a fost 

analizată activitatea paralelă pe piață a instituțiilor medico-sanitare concurente, în 

urma căreia a fost stabilită cota de piață a întreprinderii Î.M. Excellence S.R.L pe 

piața acordării asistenței medicale de către instituțiile medico-sanitare la nivel 

național care constituie … %. 

Astfel, se concluzionează că concentrarea economică notificată nu va avea 

drept rezultat crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe piața prestării 

serviciilor medicale pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi nu va ridica obstacole 

în calea concurenței pe piață sau pe o parte a acesteia. 

 

V. Analiza efectelor operațiunii asupra mediului concurențial. 
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10. 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 urmează a fi în beneficiul 

consumatorului și să nu reprezinte un obstacol în calea concurenței efective. 

Operațiunile notificate propuse spre autorizare, sunt analizate din perspectiva 

piețelor comercializării cu ridicata și amănuntul a produselor parafarmaceutice și 

acordării asistenței medicale de către instituții medico-sanitare pe întreg teritoriul 

Republicii Moldova. 

Din cele expuse, se confirmă faptul că, operațiunea de concentrare economică 

notificată ce urmează a fi realizată prin trecerea de la control în comun la control 

unic asupra Î.M. Excellence S.R.L nu va limita concurența pe piață, nu se va 

limita alegerea consumatorului și nu va conduce la crearea sau consolidarea unei 

poziții dominante pe piețele relevante identificate. 

Din cele expuse, rezultă că operațiunile propuse spre autorizare nu vor avea ca 

efect distorsionarea mediului concurențial.  

VI. Concluzii  

11. 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 preluarea de către dna Maria Morozov, fondator 

a întreprinderii S.A. M–Inter–Farma și a Î.M. Excellence S.R.L a controlului 

unic asupra întreprinderilor S.A. M–Inter–Farma și Î.M. ExcellenceS.R.L. 

12. Ca urmare a analizei piețelor relevante identificate prin prisma 

prevederilor Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012 și a Regulamentului privind 

concentrările economice nr. 17 din 30.08.2013, s-a constatat că, realizarea 

operațiunilor ce are loc prin trecerea de la control în comun la control unic, nu va 

duce la modificarea structurii piețelor pe care sunt active întreprinderile implicate. 

Tranzacțiile de preluare a controlului unic asupra S.A. M – Inter – Farma și 

Î.M. Excellence S.R.L. au fost notificate Consiliului Concurenței până la punerea 

în aplicare. Astfel, se constată că realizarea operațiunilor date cad sub incidența Legii 

concurenței, însă nu există îndoieli privind compatibilitatea cu mediul concurențial. 

Totodată atât pe pagina web a Consiliului Concurenței, cât și în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, a fost plasat avizul cu referire la preluarea controlului 

unic asupra S.A. M – Inter – Farma și Î.M. Excellence S.R.L. Observații și/sau 

puncte de vedere de la agenți economici terți, referitor la modul în care concentrarea 

economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurența pe piață, 

nu au parvenit. 

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

Consiliului Concurenței,  

 

DECIDE: 

 

1. A declara operațiunea notificată la data de 14.03.2019, între S.A. M–Inter–

Farma și Î.M. Excellence S.R.L., 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 Râșcani 

specializat în materie de contencios administrativ (mun. Chișinău, str. Kiev, 3). 

3. A informa partea notificatoare despre prezenta Decizie. 

4. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării. 

 

 

Președintele 

Consiliului Concurenței                                                           Marcel RĂDUCAN 


