
 

CONSILIUL CONCURENȚEI SUPUNE DEZBATERII PUBLICE ANGAJAMENTELE 

FORMULATE DE DE S.C. GLAXOSMITHKLINE S.R.L. 

Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice angajamentele formulate de S.C. GlaxoSmithKline 

(GSK) S.R.L. în cadrul investigaţiei privind un posibil abuz de poziţie dominantă pe care compania 

farmaceutică o deţine în România pentru medicamentele Avodart și Seretide. 

În urma evaluării preliminare, Consiliul Concurenței şi-a exprimat îngrijorarea că GSK ar fi abuzat de 

poziția sa dominantă printr-un ansamblu de practici având ca scop și/sau efect limitarea 

comercializării și restricționarea exporturilor paralele. Aceste practici au fost implementate în 

contextul în care compania GSK și-a restructurat modelul de distribuție pe piața din România, pentru 

trei dintre produsele sale (Avodart, Seretide şi Tyverb), trecând de la distribuţia clasică prin 

distribuitori independenţi la una de tipul Direct to Pharmacy (Europharm). Astfel, compania a a 

stabilit de cote de furnizare, atât la nivelul pieței din România, în ansamblu , cât și la nivelul fiecărei 

farmacii. 

Prin angajamentele propuse, în urma cărora ar putea să își modifice din nou modelul de afaceri pe 

piața din România pentru cele trei produse, compania dorește să elimine îngrijorările de natură 

concurențială care au condus la declanșarea investigației.  

După analiza observațiilor formulate de părțile terțe interesate, Consiliul Concurenței poate solicita 

companiei implicate modificarea propunerilor și poate decide acceptarea sau respingerea 

angajamentelor. 

Angajamentele se monitorizează pe o perioadă stabilită prin decizie a Consiliului Concurenţei, 

verificarea îndeplinirii acestora fiind realizată de autoritatea de concurenţă sau de către un mandatar 

desemnat în acest sens. 

În cazul neîndeplinirii angajamentelor, compania poate fi sancţionată cu amendă de până la 10% din 

cifra de afaceri. Pe parcursul procedurii Consiliul Concurenţei poate redeschide la cerere sau din 

oficiu investigaţia, dacă se constată anumite nereguli. 



Conţinutul angajamentelor formulate de către GSK este publicat pe pagina de Internet a autorităţii de 

concurenţă, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro. 

Consiliul Concurenței invită părțile interesate să transmită observaţii cu privire la angajamentele 

propuse 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. 

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 fi util să includă și propuneri de soluționare a acesteia. 
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