DECIZIA nr. 19 / 24.04.2017
privind concentrarea economică realizată de Med Life SA
prin dobândirea controlului unic direct asupra Anima Speciality Medical Services SRL
și Anima Promovare și Vanzari SRL
CONSILIUL CONCURENŢEI
În baza:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153
din 29 februarie 2016, cu completările ulterioare1;
Decretului nr. 301/2015 pentru numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/5.03.2015;
Decretului nr. 302/2015 pentru numirea vicepreşedintelui Consiliului Concurenţei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/5.03.2015;
Decretului nr. 17/2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;
Decretului nr. 703/2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009;
Decretului nr. 974/2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011;
Decretului nr. 18/2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;
Decretului nr. 19/2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017;
Regulamentului de organizare, funcţionare și procedură al Consiliului Concurenţei, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare;
Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată,
funcţionare deplină şi cifra de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
553 bis/05.08.2010;
Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553/05.08.2010;
Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016;
Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS16/21.02.2017 şi documentelor din dosarul cauzei;
Notei Direcţiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/594/19.04.2017 privind analiza concentrării
economice notificate;
Hotărârii Plenului Consiliului Concurenței din data de 24.04.2017.

şi luând în considerare următoarele:
(1) La data de 21.02.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de
notificare, înregistrat sub nr. RS-16/21.02.2017, privind operaţiunea de concentrare economică
realizată de Med Life SA prin dobândirea controlului unic direct asupra Anima Speciality Medical
Services SRL și Anima Promovare și Vanzari SRL.

Completată prin OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum
şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. Partea I, nr. 79 din 30.01.2017. Denumită,
în continuare, „lege”.
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(2) Operațiunea de concentrare economică a fost notificată în baza contractului de vânzare-cumpărare
de părți sociale semnat la data de 2 februarie 2017.
(3) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
completările ulterioare. Operaţiunea notificată este o concentrare economică în sensul prevederilor
art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu completările ulterioare,
care depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 12 din aceeaşi lege.
(4) Operaţiunea notificată nu are dimensiune comunitară în sensul Regulamentului (CE) nr. 139/2004
privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, întrucât cifrele de afaceri ale
întreprinderilor implicate nu îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (2), respectiv
de art. 1 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 privind controlul concentrărilor economice
între întreprinderi.
(5) Activităţile părţilor implicate în operaţiunea de concentrare economică:
Societatea achizitoare și grupul acesteia:
Societatea Med Life S.A. („Med Life”)2 este o societate organizată conform legislaţiei din
România, al cărei obiect principal de activitate constă în desfăşurarea de activităţi de asistență
medicală specializată (cod CAEN 8622). Med Life este controlată de către Familia Marcu care
detine 51% din capitalul social al societății, 44% din acțiuni fiind listate pe bursă și 5% fiind
deținute de International Finance Corporation.
Grupul Med Life este unul dintre principalii furnizori privați de servicii medicale din România.
Activitatile principale ale societății Med Life și ale filialelor acesteia acoperă toate segmentelecheie ale pietei serviciilor medicale private, respectiv clinici: presteaza servicii de ambulatoriu,
diagnostic și imagistica, servicii stomatologice; laboratoare: prestează o gama larga de servicii de
analize medicale biologice; corporate: oferă pachete de medicină a muncii și alte pachete de
servicii de sănătate clienților corporativi, inclusiv pachete de prevenție medicală; spitale: prestează
servicii de spitalizare generală și de specialitate; farmacii: localizate în anumite unități ale grupului,
oferă medicamente cu sau fără rețetă și alte produse asemanatoare.3 Societatile din grupul Med Life
mai activeaza și pe piata serviciilor de dezvoltare imobiliara, serviciilor de brokeraj si asigurari si
fabricarii de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice.
În București, grupul Med Life opereaza o retea de 7 hyperclinici, având un număr de [...] puncte de
lucru înregistrate la Registrul Comerțului, din care [...] achiziționate în anul 2016, și un număr de
[...] de cabinete medicale de specialitate.
Societăţile achiziționate:
Societăţile achiziționate sunt: Anima Speciality Medical Services SRL și Anima Promovare și
Vanzari SRL.
Societatea Anima Speciality Medical Services S.R.L. (”Anima”)4 este o societate organizată
conform legislaţiei din România, având ca obiect principal de activitate activități de asistență
medicală specializată (cod CAEN 8622). Anima nu detine filiale/subsidiare.
Anima presteaza servicii de consultatii medicale, servicii de laborator si servicii de imagistica
medicala (ecografie si radiologie) prin intermediul a 6 clinici situate in Municipiul Bucuresti, în
care funcționează un număr de [...] de cabinete medicale, din care, [...] presteaza servicii de
medicina de familie, [...] presteaza servicii de consultatii pe diverse specialitati (un numar de [...]
de specialitati), [...] presteaza servicii de medicina muncii si [...] sunt dedicate serviciilor de
imagistica medicala). De asemenea, Anima Speciality oferă servicii medicale pe baza de
abonament, pe care angajatorii le platesc în beneficiul angajatilor acestora,dar 90% din aceste
pachete se refera strict la investigatiile de medicina muncii.

Sediul social: Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/3709/1996, Cod
Unic de Înregistrare: 8422035.
3 Sursa: date extrase de către Consiliul Concurenței din date publice - Prospect Med Life în conformitate cu prevederile
legislației privind piața de capital, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din România (”ASF”).
4 Sediul social: Soseaua Chitilei, nr. 228, etaj 1, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/8732/2013, Cod
Unic de Înregistrare: 2633492.
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Societatea Anima Promovare si Vanzari SRL5 (”Anima Promovare”) este o societate organizată
conform legislaţiei din România, desfăşurând activităţi de promovare si subinchiriere (cod CAEN
7311), fiind activă pe piata serviciilor de promovare și subînchiriere a locațiilor comerciale.
Anterior tranzacţiei, ambele societăți achiziționate erau controlate de firma Lethron Investments
Ltd.6 care deținea 90,55% din capitalul social al Anima și 99,9% din capitalul social al Anima
Promovare. Ulterior tranzacţiei, Med Life va dobândi 98,98% din capitalul social al Anima, iar
Bahtco Invest S.A.7, societate ce apartine grupului Med Life, va achiziționa restul de 1,015% din
capitalul social. De asemenea, Med Life intentioneaza sa achiziționeze 99,9% din capitalul social al
Anima Promovare, iar Bahtco Invest S.A. restul de 0,10%.
(6) Piețele relevante avute în vedere pentru scopul prezentei tranzacții sunt următoarele: piata
serviciilor de consultatii pentru medicina de familie, piata serviciilor de consultatii ambulatorii pe
diverse specialitati medicale, piata serviciilor de analize de laborator, piata serviciilor de
imagistica, piata serviciilor de medicina muncii și piața abonamentelor medicale. Având în vedere
că operaţiunea de concentrare economică nu ridică îngrijorări din punct de vedere concurenţial,
pentru scopul prezentei tranzacţii, definirea pieţelor relevante ale produsului și geografice poate fi
lăsată deschisă.
(7) Operaţiunea notificată se încadrează în prevederile art. 13 lit. c) din Regulamentul privind
concentrările economice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aplicarea unei
proceduri simplificate de analiză a concentrării economice.
(8) Operaţiunea analizată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa
romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei
poziţii dominante.
În temeiul prevederilor art. 19 alin. (4), ale art. 25 alin. (1) lit. d) şi ale art. 47 alin. (7) din Legea
concurenţei 21/1996, republicată, cu completările ulterioare,
PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI
DECIDE:
Art. 1 În conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecţiune privind operaţiunea
de concentrare economică realizată prin dobândirea controlului unic direct asupra Anima Speciality
Medical Services SRL și Anima Promovare și Vanzari SRL de către Med Life SA, constatându-se că,
deşi operaţiunea notificată cade sub incidenţa legii, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea
cu un mediu concurenţial normal.
Art. 2 Potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
completările ulterioare, Med Life SA este obligată la plata taxei de autorizare a concentrării economice
notificate.
Art. 3 Taxa de autorizare prevăzută la art. 31 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
cu completările ulterioare, calculată în conformitate cu Instrucţiunile cu privire la calculul taxei de
autorizare a concentrărilor economice, în funcţie de cifrele de afaceri comunicate de partea
notificatoare8, este de [...] lei9, reprezentând echivalentul a [...] euro.
Art. 4 În termen de 5 zile de la depunerea, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, a
situațiilor financiare anuale la 31.12.2016 ale societăților asupra cărora s-a dobândit controlul, respectiv
ale Anima Speciality Medical Services SRL și Anima Promovare și Vanzari SRL, Med Life SA va
transmite Consiliului Concurenței copii certificate ale acestora și Nota privind calculul cifrei de afaceri
în vederea stabilirii taxei de autorizare pe baza bilanțului contabil aferent anului 2016, în conformitate
cu Instrucţiunile din 21 iunie 2016 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor
Sediul social: Soseaua Chitilei, nr. 228, etaj 1, camera 2, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului:
J40/11132/6.09.2013, Cod Unic de Înregistrare: 2872947.
6 Lethron Investments Ltd. este o societate comercială înregistrată în Cipru cu nr. HE245265.
7 Sediul social: Calea Grivitei, nr. 365, Sector 1, Bucuresti, număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/2098/2011, Cod
Unic de Înregistrare: 23307781.
8 Prin adresa înregistrată sub nr. RG-5929/21.04.2017, datele privind cifrele de afaceri sunt furnizate pe baza balanței contabile
pe anul 2016.
9 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411 lei, valabil la data de 31.12.2016.
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economice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 439/2016. Consiliul
Concurenței își rezervă dreptul de a recalcula cuantumul taxei de autorizare în situația în care cifrele de
afaceri calculate pe baza datelor definitive diferă semnificativ față de cele provizorii, avute în vedere la
calculul taxei prevăzute la art. 3 din prezenta Decizie.
Art. 5 Suma reprezentând taxa de autorizare se va vira în termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la
data comunicării prezentei decizii, cu ordin de plată tip trezorerie, în contul
RO94TREZ70020E330800XXXX, deschis la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, beneficiar
Consiliul Concurenţei, cod fiscal 8844560, cu menţiunea „Taxa de autorizare concentrare economică
conform Legii concurenţei nr. 21/1996”. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat
Consiliului Concurenţei.
Art. 6 Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, decizia
Consiliului Concurenţei poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în
termen de 30 de zile de la comunicare.
Art. 7 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale.
Art. 8 Direcţiile şi compartimentele de specialitate din subordinea Secretarului General şi Direcţia
Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei
decizii.
Art. 9 Prezenta decizie se va transmite către Med Life SA, prin împuterniciți:
Dna Roxana Andras, avocat
Societatea Profesionala de Avocati cu Raspundere Limitata ”Dima & Asociații”
Sediul: București, bld. Aviatorilor nr. 63, et. 4, ap. 9, sector 1, cod postal 011855
Telefon: +4021 224 51 52; Fax: +4021 224 51 53

Bogdan M. Chiriţoiu,
Preşedinte
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