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DECIZIA nr. 32 din 05.07.2017 

privind operaţiunea de concentrare economică 

realizată prin achiziţionarea de către Recordati S.p.A a anumitor active și drepturi 

aparținând Astra Zeneca AB în legătură cu comercializarea produselor Betaloc și Betaloc 

ZOK în România 

 

 

În temeiul: 

1. Legii concurenței nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

153/29.02.2016, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Decretului nr. 301/05.03.2015 privind numirea preşedintelui Consiliului Concurenţei, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015; 

3. Decretului nr. 302/05.03.2015 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului 

Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157/05.03.2015;   

4. Decretului nr. 17/20.01.2017 pentru numirea unui vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei, 

publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017 

5. Decretului nr. 18/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017; 

6. Decretului nr. 19/20.01.2017 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61/20.01.2017; 

7. Decretului nr. 974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901/20.12.2011; 

8. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului 

Concurenţei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284/30.04.2009; 

9. Regulamentului de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în 

aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 101/02.02.2012, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113/14.02.2012, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. Regulamentului privind concentrările economice, publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553bis/05.08.2010, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Instrucţiunilor privind conceptele de concentrare economică, întreprindere implicată, 

funcţionare deplină şi cifră de afaceri, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

553bis/05.08.2010; 

12. Instrucţiunilor privind definirea pieţei relevante, publicate în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 553/05.08.2010; 

13. Instrucţiunilor cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice, publicate 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529/14.07.2016; 
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14. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurenţei cu nr. RS-

25/23.05.2017 şi a documentelor din dosarul cazului; 

15. Notei Direcţiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/969/28.06.2017 privind analiza concentrării 

economice notificate; 

16. Hotărârii Plenului Consiliului Concurenţei din data de 05.07.2017. 

 

şi luând în considerare următoarele: 

(1) În data de 23.05.2017 a fost depus la Consiliul Concurenţei, prin împuternicit, formularul de 

notificare, înregistrat sub nr. RS – 25/23.05.2017, privind operaţiunea de concentrare economică ce 

urmează a se realiza prin achiziţionarea de către Recordati S.p.A a anumitor active și drepturi 

aparținând Astra Zeneca AB în legătură cu comercializarea produselor Betaloc și Betaloc ZOK în 

România. 

(2) Operaţiunea se realizează în baza a trei contracte: Contractul de Achiziție de Active și 

Licențiere, Contractul de Furnizare și Contractul privind Serviciile Tranzitorii.  

(3) Operaţiunea notificată cade sub incidenţa Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi 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 

modificările şi 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: 

Activele achiziţionate 

Obiectul operațiunii de concentrare economică este reprezentat de active și drepturi exclusive, 

aparținând Astra Zeneca AB, legate de comercializarea a trei produse farmaceutice pentru boli 

cardiovasculare, respectiv Seloken, Seloken ZOK și Logimax, pe teritoriul anumitor țări europene1 

și în Israel. Astra Zeneca AB este o companie biofarmaceutică activă în domeniul descoperirii, 

dezvoltării și comercializării medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală. 

Achizitorul 

Recordati S.p.A2 („Recordati”) este o companie farmaceutică, activă în domeniul cercetării, 

fabricării și comercializării de produse farmaceutice și substanțe farmaceutice active şi compania 

mamă a grupului farmaceutic internațional Recordati.  

                                            
1Albania, Austria, Belgia, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria Islanda, Irlanda, Italia (incluzând San Marino și Vatican), Letonia, 

Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, 

Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie. 
2 Sediu social în str. M. Civitali 1, 20148, Milano, Italia, număr de înregistrare în Registrul Comerțului: 00748210150. 
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Grupul Recordati derulează operațiuni de îngrijire primară în principalele țări europene, în Rusia, în 

alte țări din Europa Centrală și de Est, în Turcia, în Africa de Nord, în Statele Unite ale Americii, în 

Mexic și în unele țări din America de Sud și oferă produse farmaceutice inovatoare, în domenii 

terapeutice precum: cardiologie, urologie, gastroenterologie și analgezie.  

De asemenea, grupul Recordati deține și o afacere cu produse farmaceutice chimice, concentrată pe 

fabricarea ingredientelor active atât pentru propriile produse farmaceutice, cât și pentru industria 

inovatoare și generică a medicamentelor. 

În România, Grupul Recordati este prezent atât în ceea ce privește vânzarea substanțelor 

farmaceutice active, cât și în ceea ce privește comercializarea medicamentelor finite. 

(6) 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. 

(7) 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), ale art. 47 alin. (2) lit. a) şi 

ale art. 47 alin. (7) din Legea concurenţei 21/1996, republicată, cu modificările şi 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 modificările şi completările ulterioare se emite prezenta decizie de neobiecţiune 

privind operaţiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea de către 

Recordati S.p.A a anumitor active și drepturi aparținând Astra Zeneca AB în legătură cu 

comercializarea produselor Betaloc și Betaloc ZOK în România, 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 

modificările şi completările ulterioare, Recordati 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 modificările şi 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 notificatoare3, este de [...] lei4, reprezentând echivalentul a [...] euro.  

Art. 4 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, 

                                            
3 Prin formularul de notificare înregistrat la Consiliul Concurenţei cu nr. RS – 25/23.05.2017. 
4 Cursul de schimb este de 1 euro = 4,5411 lei, valabil la data de 30.12.2016. 
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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. 5 Conform dispoziţiilor art. 51 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, decizia Consiliului Concurenţei poate fi atacată în 

contencios administrativ la Curtea de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare. 

Art. 6 Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării sale. 

Art. 7 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. 8 Prezenta decizie se va transmite către:  

Recordati S.p.A  

Sediu social în str. M. Civitali 1, 20148, Milano, Italia, număr de înregistrare în Registrul 

Comerțului: 00748210150 

Prin împuternicit [...] 

  

 

Bogdan M. CHIRIŢOIU, 

Preşedinte 

 

 


