
Consultare publică cu privire la angajamentele formulate de către S.C. 
GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L în cadrul investigației declanșate prin Ordinul 

Președintelui Consiliului Concurenței nr. 715/17.12.2013 

Prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 715/17.12.2013 s-a dispus 
declanșarea unei investigații având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 6 
alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, şi a prevederilor art. 102 din Tratatul de Funcționare a Uniunii 
Europene de către S.C. GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. 

Investigația a fost declanșată la plângerea formulată de S.C. Sensiblu S.R.L., S.C. 
Mediplus Exim S.R.L. și de Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din 
România (ADRFR) și are ca obiect un posibil abuz de poziție dominantă deținută de 
S.C. GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L pe piața din România în ceea ce privește 
furnizarea medicamentelor cu denumirile comerciale Avodart și Seretide. 

Îngrijorările concurențiale în cadrul investigației se referă la un posibil abuz de 
poziție dominantă deținută de GSK pe piețele din România în care sunt incluse 
medicamentele Avodart și Seretide, prin următoarele practici: 

 implementarea, în perioada 2009-2012, a unui sistem de cote de 
aprovizionare și refuzul de a aproviziona distribuitorii reclamanți, vizând 
restricționarea exporturilor paralele; 

 implementarea, începând cu 1 ianuarie 2013, a unei politici de aprovizionare 
formată din: (i) alocarea de cote de aprovizionare pentru piața din România, 
(ii) distribuția directă-către-farmacii, (iii) implementarea unui sistem de cote de 
aprovizionare la nivelul farmaciilor, (iv) condiționarea livrărilor suplimentare 
peste cantitatea alocată unei farmacii de funizarea anumitor informații 
aferente prescripției (controlul destinației finale a produselor), având ca scop 
și/sau efect limitarea comercializării pe piața românească în dezavantajul 
consumatorilor și restricționarea exporturilor paralele. 

Angajamentele propuse de către S.C. GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L 

Angajamentele propuse de către S.C. GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L în temeiul art. 
47 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, în contextul investigației declanșate prin Ordinul Președintelui Consiliului 
Concurenței nr. 715/17.12.2013 sunt prezentate mai jos, în versiune neconfidențială. 

Consiliul Concurenţei invită părțile interesate să transmită observaţii cu privire la 
angajamentele propuse de către S.C. GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L. până la data de 
5 octombrie 2015, fie prin fax la numărul 021.405.45.10, fie prin e-mail la adresa 
bunuri.consum@consiliulconcurentei.ro sau prin poştă la adresa Consiliul 
Concurenţei, Piaţa Presei Libere nr.1, corp D1, sector 1, Bucureşti, cod poştal 
013701. 

În măsura posibilului, observațiile ar trebui să fie însoțite de o motivare care să 
cuprindă faptele pe care se bazează și, în cazul în care a fost identificată o 
problemă, ar trebui să includă și propuneri de soluționare a acesteia. 
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Sectiunea I - Comentarii Preliminare 

1. Investigatia Consiliului Concurentei 

Consiliul Concurentei a declansat la data de 17 decembrie 2013 o investigatie avand ca obiect 

posibila incalcare de catre GSK a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea Concurentei nr. 

21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Concurentei"), 

precum si a prevederilor art. 102 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene 

("TFUE") in ceea ce priveste furnizarea medicamentelor cu denumirile comerciale Avodart si 

Seretide ("Produsele Relevante"). 

GSK a pregatit propunerea de Angajamente luand in considerare in mod corespunzator 

punctele de vedere exprimate de Consiliul Concurentei pe intreaga durata a Procedurii de 

Angajamente si recunoscand pe deplin atat sarcina importanta a Consiliului Concurentei de a 

asigura respectarea legislatiei concurentei pe piata din Romania, cat si interesul pacientilor 

din Romania privind implementarea unui sistem cat mai eficient de distributie a Produselor 

Relevante, in acord cu regulile de concurenta aplicabile atat la nivel national, cat si la nivelul 

Uniunii Europene, precum si cu principiile stabilite de Curtea de Justitie a Uniunii Europene.   

Prezenta propunere de Angajamente constituie o oferta serioasa, ferma, neechivoca, precisa, 

completa, neconditionata, si irevocabila in sensul Legii Concurentei, precum si in sensul 

Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea angajamentelor in 

cazul practicilor anticoncurentiale ("Instructiuni")
1
.   

2. Rezumatul Angajamentelor propuse de GSK  

GSK a conceput un model hibrid de distributie ("Modelul Hibrid") care va functiona pe baza 

urmatoarelor principii fundamentale: 

(a) GSK va continua sa furnizeze pe piata din Romania cantitati suficiente de 

Produse Relevante, iar acestea vor fi permanent verificate de GSK pentru a se 

asigura ca sunt conforme cu datele de piata actualizate puse la dispozitie periodic 

de furnizorul extern independent de date al GSK - date de sell-out furnizate de 

IMS ("Datele de Piata").  

(b) In plus fata de mentinerea canalului de distributie directa existent pentru 

Produsele Relevante ("Canalul Direct"), GSK va constitui un nou canal de 

distributie separat ("Canalul de Distributie Traditionala"), care urmeaza sa 

functioneze in paralel si suplimentar fata de Canalul Direct prin intermediul a cel 

putin trei distribuitori angro ("Distribuitorii") desemnati de GSK in urma unui 

proces transparent bazat pe criterii obiective, detaliate mai jos. 

(c) Comenzile plasate initial de farmacii prin intermediul Canalului Direct sau al 

Canalului de Distributie Traditionala si ramase neonorate vor continua sa fie 

livrate prin intermediului Canalului de Urgenta pentru a se asigura continuitatea 

aprovizionarii pacientilor cu Produsele Relevante. GSK va primi aceste comenzi 

exceptionale de Produse Relevante prin intermediul liniei telefonice "Pacientul pe 

Primul Loc" care functioneza deja in prezent si va inainta aceste comenzi pentru a 

fi livrate prin intermediul Canalului de Urgenta, in limita stocului-tampon 

mentinut de GSK aferent Canalului de Urgenta si in conditiile detaliate la Punctul 

3 de mai jos. 

                                                 
1 Aprobate prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 724/2010, cu modificarile ulterioare  



3. Modul de functionare a Modelului Hibrid  

3.1 GSK va furniza cantitati de Produse Relevante la un nivel mai ridicat decat nivelul 

cererii pacientilor pe piata din Romania, prin raportare la Date de Piata obtinute din 

surse independente. 

Cantitatile totale de Produse Relevante care vor fi disponibile pentru piata din Romania vor 

include urmatoarele: 

 O cantitate de baza de Produse Relevante ("Cantitatea de Baza") care va acoperi atat 

Canalul Direct, cat si Canalul de Distributie Traditionala, calculata la nivel lunar pe 

baza datelor de sell-out furnizate de IMS la nivelul fiecarui SKU, la care se va adauga 

o marja cantitativa rezonabila (surplus) pentru a asigura acoperirea completa a cererii 

pacientilor din Romania indiferent de orice posibile inexactitati ale datelor IMS; si 

 Un stoc-tampon ("Stocul Tampon") din cantitatea lunara calculata pe baza datelor de 

sell-out furnizate de IMS la nivelul fiecarui SKU, conform precizarilor de mai sus, 

aplicabil pentru Avodart 0.5 mg Tab, Seretide Diskus 50/250 mcg si Seretide Diskus 

50/500 mcg.  

Pentru formele farmaceutice ale unora dintre Produsele Relevante care inregistreaza 

vanzari lunare foarte limitate (respectiv, Seretide Diskus 50/100 mcg, Seretide 25/50 

mcg MDI si Seretide 25/125 mcg MDI), Stocul Tampon va fi calculat ca valoare 

absoluta (numar de unitati, nu procentaj),  aceasta abordare fiind totusi necesara 

pentru a asigura un nivel minim rezonabil al cantitatilor de Produse Relevante 

mentinute in Stocul Tampon.  

3.2 Canalul de Distributie Traditionala va functiona prin intermediul a cel putin trei 

Distribuitori desemnati de GSK dintre Distribuitorii cu care GSK colaboreaza in 

prezent cu privire la alte portofolii de produse, in urma unei proceduri transparente 

bazate pe criterii obiective 

Etapa 1: Conditiile obiective minimale care trebuie indeplinite de Distribuitori 

("Conditii") 

(a) Date privind conformarea cu prevederile legislatiei anti-mita si anti-coruptie 

aplicabile in Regatul Unit ("ABAC") si Statele Unite ale Americii ("FCPA") si 

cu standardele etice 

 Distribuitorii vor fi evaluati prin raportare la aceleasi standarde anti-mita si anti-

coruptie indeplinite in prezent in cadrul relatiei de colaborare cu GSK cu privire 

la alte portofolii de produse.  

 In plus, Distribuitorii vor trebui sa furnizeze catre GSK copii ale autorizatiei de 

distributie angro valabile, precum si sa semneze formulare standard referitoare la 

aspecte privind farmacovigilenta si asigurarea calitatii produselor. 

(b) Stabilitatea financiara a Distribuitorilor 

 GSK va extinde limitele de credit acordate in prezent Distribuitorilor pentru alte 

portofolii de produse GSK, astfel incat acestea sa includa si vanzarile estimate 

prin intermediul Canalului de Distributie Traditionala in contextul Modelului 

Hibrid. Aceasta extindere se va realiza pe baza unor criterii financiare obiective.  



 De asemenea, GSK va solicita Distribuitorilor sa furnizeze estimari privind 

vanzarile pentru fiecare Produs Relevant pentru o perioada de 12 luni si va cere 

disponibilitate din partea Distribuitorilor de a accepta metode de acoperire a 

riscurilor financiare, daca va fi necesar.   

Etapa 2: Asumarea de catre Distribuitori a obligatiei de a indeplini anumiti 

indicatori-cheie de performanta ("Indicatori") 

Toti Distribuitorii care indeplinesc Conditiile din Etapa 1 vor trebui sa isi asume indeplinirea 

in mod constant a doi Indicatori cheie de performanta care vor fi monitorizati permanent de 

GSK:  

(a) Acoperirea rurala si totala a Distribuitorilor 

 fiecare Distribuitor isi va asuma obligatia sa acopere in mod constant cel putin (i) 

un numar de farmacii situate in zone rurale si (ii) un numar total de farmacii din 

Romania (atat din zona rurala, cat si din zona urbana). 

(b) Transferul beneficiilor catre pacienti 

 fiecare Distribuitor isi va asuma obligatia de a transfera o parte din discountul 

primit de la GSK pe lantul de aprovizionare catre farmacii.  

Toti Distribuitorii care indeplinesc Conditiile minime prezentate mai sus si care isi asuma 

obligatia de a indeplini Indicatorii vor fi implicati in Modelul Hibrid si vor fi informati ca 

atare de GSK. 

GSK is rezerva dreptul de a verifica respectarea Indicatorilor, cel putin o data pe an prin 

intermediul unui auditor tert independent. Tuturor Distribuitorilor implicati in Canalul de 

Distributie Traditionala li se va solicita sa confirme ca accepta efectuarea acestui audit si ca 

garanteaza acuratetea informatiilor furnizate auditorului independent.  

Daca se va dovedi in urma unui astfel de audit periodic ca unul sau mai multi Distribuitori nu 

indeplinesc in mod consistent Indicatorii mentionati mai sus, GSK va avea posibilitatea de a 

exclude din Canalul de Distributie Traditionala Distributorul / Distribuitorii care nu isi 

respecta obligatiile asumate si de a lua toate masurile necesare pentru inlocuirea acestora, 

dupa ce va oferi respectivilor Distribuitori o oportunitate rezonabila si adecvata de a remedia 

deficientele identificate. 

3.3 Farmaciile vor avea posibilitatea de a selecta in mod independent furnizorul preferat de 

Produse Relevante, ca urmare a concurentei efective intre acesti furnizori 

Distribuitorii desemnati pentru Canalul de Distributie Traditionala in urma procesului 

prezentat mai sus, impreuna cu operatorul Canalului Direct, vor fi inclusi intr-un proces de 

sondaj ("Chestionarul") adresat tuturor farmaciilor din Romania, astfel incat acestea sa aiba 

posibilitatea de a-si exprima preferinta cu privire la furnizorul ales. 

Chestionarul va fi realizat de catre o agentie independenta de cercetare a pietei si va include 

doua intrebari: (i) o intrebare avand ca scop confirmarea interesului farmaciei pentru 

achizitionarea de Produse Relevante; si (ii) o intrebare prin care farmaciei i se va solicita sa 

indice furnizorul preferat pentru aprovizionarea cu Produsele Relevante.  

Farmaciile isi vor putea revizui optiunea in orice moment, inclusiv prin trecerea de la Canalul 

Direct la Canalul de Distributie Traditionala si viceversa, dupa cum acestea vor considera 



oportun din timp in timp si in acord cu evolutia preferintelor si a strategiilor si politicilor 

comerciale ale acestora.  

Ca parte a Chestionarului, farmaciilor li se va solicita confirmarea acceptului ca GSK sa 

dezvaluie informatiile privind preferinta exprimata de farmacie catre furnizorul preferat 

(respectiv, unul dintre Distribuitori sau GSK prin Canalul Direct). Farmaciile vor avea de 

asemenea posibilitatea sa refuze aceasta dezvaluire, caz in care nici unul dintre Distribuitori  

si nici operatorul Canalului Direct nu vor avea acces la informatia privind farmaciile care au 

refuzat dezvaluirea. 

3.4 Cantitatile avute in vedere pentru fiecare dintre cele doua Canale de distributie vor fi 

calculate pe baza unei metodologii obiective si justificate din punct de vedere economic, 

tinand cont de preferintele exprimate de farmacii si in functie de potentialul de achizitii 

al farmaciilor 

3.4.1 Segmentarea initiala a cantitatilor disponibile de Produse Relevante intre Canalul 

Direct si Canalul de Distributie Traditionala 

A. Segmentarea farmaciilor si calibrarea voturilor   

 Toate farmaciile active pe piata din Romania (la nivel de punct de vanzare) vor fi 

impartite in 4 categorii (farmacii de dimensiuni mari, medii, mici sau foarte mici) 

in functie de datele de sell-in furnizate de CEGEDIM cu privire la achizitiile 

realizate de fiecare punct de vanzare de tip farmacie aferente celui mai recent 

interval de 6 luni disponibil la momentul implementarii Modelului Hibrid cu 

privire la medicamente din anumite clase ATC, inclusiv clasele ATC in care se 

incadreaza Produsele Relevante.  

 Fiecare punct de vanzare de tip farmacie va fost inclus in mod individual intr-una 

din cele patru categorii relevante (respectiv, farmacii foarte mici, farmacii mici, 

farmacii medii sau farmacii mari) avand in vedere deviatia standard de la 

structura normala a distributiei / dispersia volumului de achizitii.  

 Voturile tuturor farmaciilor care intra intr-una dintre cele patru categorii vor avea 

aceeasi pondere (respectiv, toate farmaciile de mari dimensiuni vor avea acelasi 

numar de voturi) indiferent de locatia efectiva a fiecarei farmacii (respectiv, 

indiferent daca aceasta este situata in zona urbana sau rurala). 

 In baza mediei achizitilor pe punct de vanzare de tip farmacie pentru fiecare 

categorie, fiecarei categorii de farmacie i se va aloca un anumit numar de voturi. 

B. Algoritmul de calcul  

 Daca o farmacie va exprima un vot in favoarea oricaruia dintre Distribuitori, 

atunci numarul de puncte corespunzator votului respectiv va fi considerat in 

favoarea Canalului de Distributie Traditionala. 

 Daca o farmacie va exprima un vot in favoarea Canalului Direct, numarul de 

puncte corespunzator votului respectiv va fi considerat in favoarea Canalului 

Direct.  

 Cantitatea de Baza va fi ulterior segmentata intre cele doua Canale conform 

ponderilor voturilor rezultate in urma Chestionarelor. 



 Ulterior, in interiorul Canalului de Distributie Traditionala, va fi aplicat acelasi 

mecanism in functie de voturile exprimate de farmacii pentru fiecare dintre 

Distribuitori.  

 Stocul Tampon  nu va fi in mod formal alocat niciunuia dintre cele doua Canale, 

ci va fi mentinut separat pentru a putea servi la acoperirea unor nevoi 

exceptionale ale pacientilor care nu pot fi acoperite din Cantitatea de Baza. 

3.4.2 Caracteristicile Canalului Direct 

Canalul Direct va functiona in esenta in aceiasi parametri in care functioneaza in 

prezent.  

 Nu se va realiza nicio segmentare a cantitatilor disponibile la nivel de farmacie. 

 Prin intermediul Canalului Direct nu se vor realiza vanzari catre alti distribuitori 

angro, ci doar catre farmacii si spitale. 

 Livrarile catre farmacii, in mod individual, vor fi efectuate in anumite limite 

privind cantitatile maxime lunare estimata ca putand fi comandate de o farmacie 

in Romania (pe fiecare punct de vanzare). Livrarile totale catre farmacii se vor 

incadra in ponderea corespunzatoare din Cantitatea de Baza care va fi alocata 

pentru Canalul Direct in urma Chestionarului. 

 In urma Chestionarului, operatorul Canalului Direct va fi informat cu privire la 

identitatea farmaciilor care si-au exprimat optiunea in favoarea Canalului Direct 

si care si-au confirmat consimtamantul pentru dezvaluirea acestei optiuni, astfel 

incat sa poata fi asigurata o previzibilitate cat mai mare a aprovizionarii 

farmaciilor respective si un nivel al serviciilor cat mai ridicat. Operatorul 

Canalului Direct nu va avea acces la nicio informatie privind farmaciile care si-au 

exprimat voturile in favoarea Distribuitorilor. 

 GSK se va asigura ca operatorul Canalului Direct, la fel ca si Distribuitorii 

desemnati, va respecta Indicatorul relevant privind transferul beneficiilor primite 

de la GSK pe lantul de distributie catre farmacii, conform explicatiilor furnizate 

mai sus. 

 Livrarile prin intermediul Canalului Direct vor face obiectul politicilor 

comerciale ale GSK in ceea ce priveste conditiile comerciale, termenele de plata 

si evaluarea riscurilor de creditare. GSK va avea dreptul sa refuze furnizarea 

Produselor Relevante catre farmacii care au datorii scadente si neplatite catre 

GSK pentru livrari anterioare in contextul Initiativei, inclusiv datorii anterioare 

momentului de implementare a Modelului Hibrid. 

3.4.3 Caracteristicile Canalului de Urgenta (linia telefonica Pacientul pe Primul Loc) 

 Canalul de Urgenta va functiona suplimentar fata de celelalte doua Canale, 

respectiv Canalul Direct si Canalul de Distributie Traditionala. 

 GSK va primi comenzi de Produse Relevante prin intermediul liniei telefonice 

Pacientul pe primul loc deja existente si va directiona aceste comenzi pentru a fi 

livrate prin intermediul Canalului de Urgenta. 

 Comenzile plasate prin intermediul Canalului de Urgenta vor fi procesate fara 

solicitarea altor informatii suplimentare din partea farmaciilor. 



 Cantitatile de Produse Relevante disponibile pentru livrari prin intermediul 

Canalului de Urgenta vor fi cantitatile mentinute in Stocul Tampon, respectiv 

cantitati care nu vor fi segmentate intre Canalul Direct si Canalul de Distributie 

Traditionala. 

 Canalul de Urgenta va fi accesibil tuturor farmaciilor, indiferent de furnizorul 

preferat al fiecarei farmacii, in aceleasi limite cantitative per farmacie ca cele 

calculate pentru livararile prin intermediul Canalului Direct.   

 Livrarile prin intermediul Canalului de Urgenta vor face obiectul politicilor 

comerciale ale GSK in ceea ce priveste conditiile comerciale, termenele de plata 

si evaluarea riscurilor de creditare.  

 Farmaciilor nu le vor fi oferite discounturi pentru livrarile realizate prin 

intermediul Canalului de Urgenta, ceea ce va implica faptul ca Canalul de 

Urgenta nu va fi un concurent efectiv al Canalului Direct si/sau al Canalului de 

Distributie Traditionala. 

 In plus, termenul de plata pentru livrarile realizate prin intermediul Canalului de 

Urgenta va fi de 30 de zile. GSK va avea dreptul sa refuze furnizarea Produselor 

Relevante catre farmacii care au datorii scadente si neplatite catre GSK pentru 

livrari anterioare in contextul Initiativei, inclusiv datorii anterioare momentului 

de implementare a Modelului Hibrid. 

3.4.4 Caracteristicile Canalului de Distributie Traditionala 

 Inainte de inceputul fiecarei luni, GSK va comunica fiecarui Distribuitor 

cantitatile disponibile de Produse Relevante, asa cum rezulta acestea in urma 

optiunilor exprimate de farmacii prin intermediul Chestionarului, avand in vedere 

si schimbarile privind preferintele farmaciilor comunicate de acestea. 

 GSK nu va implementa nicio restrictie cu privire la posibilitatea Distribuitorilor 

de a achizitiona cantitatile respective de Produse Relevante (respectiv, 

Distribuitorii vor putea comanda intreaga cantitate la inceputul lunii sau in transe 

multiple pe parcursul lunii). Distribuitorii vor putea revinde Produsele Relevante 

catre orice clienti (inclusiv alti distribuitori angro), pe baza propriilor politici si 

strategii comerciale stabilite in mod independent. 

 De asemenea, la momentul implementarii Modelului Hibrid, in plus fata de 

cantitatile de Produse Relevante calculate prin raportare la Cantitatea de Baza 

proportional cu voturile exprimate de farmacii, Distribuitorii vor primi si cantitati 

suplimentare care vor constitui un stoc pentru o perioada de 2 saptamani avand ca 

scop facilitarea procesului de tranzitie la Modelul Hibrid. Aceste cantitati nu vor 

influenta segmentarea ulterioara a cantitatilor disponibile de Produse Relevante 

intre cele doua Canale. 

 GSK va oferi aceleasi conditii comerciale la nivelul celor doua Canale, astfel 

incat toate entitatile implicate in Modelul Hibrid vor avea acelasi punct de pornire 

pentru a se putea concura prin pret in relatia cu farmaciile. GSK are de asemenea 

asteptarea ca va exista si o intensificare a concurentei bazate pe continuitatea 

aprovizionarii, termene de plata si conditii de creditare. 

 Fiecare Distribuitor va fi liber sa-si stabileasca in mod unilateral si independent 

propriile conditii comerciale (inclusiv discounturi, termene de plata etc.), precum 

si toate politicile privind operatiunile financiare in relatia cu proprii clienti. 



 Cu toate acestea, obligatia fiecarui Distribuitor de a se asigura ca farmaciile 

beneficiaza in medie de cel putin o proportie minima din discounturile primite de 

la GSK va fi inclus ca Indicator care va fi monitorizat pe parcursul implementarii 

Modelului Hibrid. Nerespectarea acestui Indicator poate conduce la excluderea 

Distribuitorului din Canalul de Distributie Traditionala. 

 Mai mult decat atat, pe baza Chestionarului, fiecare Distribuitor va fi informat cu 

privire la identitatea farmaciilor care au exprimat voturi in favoarea sa in cadrul 

Chestionarului si au consimtit la dezvaluirea acestor informatii. Niciun 

Distribuitor nu va avea acces la informatii privind farmaciile care au exprimat 

voturi in favoarea altui Distribuitor sau in favoarea Canalului Direct. 

3.4.5 Realocarea cantitatilor intre Canale, precum si intre Distribuitorii inclusi in Canalul 

de Distributie Traditionala 

 Segmentarile cantitative dintre cele doua Canale, precum si dintre Distribuitorii 

inclusi in Canalul de Distributie Traditionala vor fi revizuite conform 

schimbarilor survenite in ceea ce priveste optiunile exprimate de farmacii. 

 Aceste schimbari pot fi exprimate in mod proactiv de catre farmacii prin 

intermediul agentiei independente de cercetare a pietei care va realiza 

Chestionarul initial. Daca solicitarea de schimbare a optiunii este comunicata de 

farmacie inainte de a 10-a zi a fiecarei luni, schimbarea va deveni efectiva in luna 

urmatoare, in caz contrar schimbarea devenind efectiva in a doua luna (de 

exemplu, o solicitare de schimbare comunicata in data de 25 aprilie va intra in 

vigoare incepand cu data de 1 iunie). 

 Procesul de realocare va oferi o flexibilitate continua farmaciilor de a putea 

schimba in orice moment Canalul preferat de aprovizionare. 

4. Aspecte procedurale in legatura cu propunerea de Angajamente depusa de GSK 

4.1 Prezenta propunere de Angajamente nu poate fi considerata ca o recunoastere expresa 

sau tacita a participarii sau a savarsirii de catre GSK a vreunei fapte pretins 

anticoncurentiale 

Conform punctului 31 din Instructiuni, inaintarea unei propuneri de angajamente nu poate fi 

considerata ca o recunoastere din partea intreprinderii a existentei unei incalcari a regulilor de 

concurenta sau a savarsirii oricarei fapte contrare legislatiei in vigoare.  

GSK isi mentine punctul de vedere in sensul ca modelul de distributie implementat de GSK 

pe piata din Romania cu privire la Produsele Relevante incepand cu data de 1 ianuarie 2013 

respecta pe deplin regulile de concurenta si genereaza beneficii substantiale pentru pacienti, 

documentate si confirmate de studii de piata independente.  

4.2 Modelul Hibrid constituie o modificare structurala a modelului de distributie operat de 

GSK pe piata din Romania, avand astfel un grad relativ scazut de complexitate pe 

termen lung, ceea ce ar face sa nu fie necesara desemnarea de catre Consiliul 

Concurentei a unui agent de monitorizare extern  

Procesul de Implementare a Angajamentelor propuse de GSK este de asteptat sa dureze timp 

de aproximativ 3 - 6 luni de la emiterea de catre Consiliul Concurentei a deciziei prin care se 

confera forta obligatorie Angajamentelor propuse, conform punctului 37 din Instructiuni si 

art. 44 din Legea Concurentei. 



Modelul Hibrid, asa cum a fost proiectat si conceput de GSK, constituie o modificare 

structurala a modelului de distributie operat de GSK pe piata din Romania si, in lumina 

explicatiilor si clarificarilor de mai sus, acest Model Hibrid poate raspunde Ingrijorarilor 

Consiliului Concurentei imediat dupa implementarea sa de catre GSK.  

Consiliul Concurentei ar putea monitoriza in mod direct implementarea practica si 

functionarea anumitor elemente-cheie ale Modelului Hibrid.Durata perioadei de monitorizare 

a Angajamentelor propuse de GSK nu ar trebui in mod normal sa depaseasca o perioada de 1 

an.  


