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INTRODUCERE 

Subscrisa, Glebi, transmite, prin prezenta, propunerea de angajamente cu privire la operațiunea de 

concentrare economică înregistrată la Consiliul Concurenței cu nr. RS-7/29.01.2018. 

Concentrarea economică notificată constă în dobândirea controlului unic de către Glebi, parte a Grupului 

Penta, asupra Societății Țintă, parte a Grupului A&D Pharma. Grupul Penta este un grup specializat în 

investiții pe termen lung. Grupul Penta are investiții în sectoare variate, precum: jocuri de noroc, servicii 

financiare, servicii farmaceutice (prin Grupul Dr. Max), producție, investiții imobiliare, retail sau media.  

În anul 2017, Grupul Penta/Dr. Max a intrat în sectorul serviciilor de sănătate din România, prin achiziția 

de către Rockyfarm SRL a York Farm SRL, Panpharma Med SRL, Iezer Farm SRL și Fastpharm SRL. 

Aceste societăți sunt active pe piața comerțului cu ridicata de produse farmaceutice și parafarmaceutice 

și pe cea a comerțului cu amănuntul, prin farmacii, de produse farmaceutice și parafarmaceutice. 

A&D Pharma este un grup integrat vertical, activând la nivelul comerțului angro de produse farmaceutice 

și parafarmaceutice (în special prin Mediplus Exim SRL) și la nivelul comerțului cu amănuntul de 

produse farmaceutice și parafarmaceutice, operând lanțurile de farmacii Sensiblu și Punkt. 

În urma analizei preliminare a Consiliului Concurenței cu privire la suprapunerile activităților părților la 

Tranzacție pe piața comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice (prin 

farmacii) pe o rază de captare de 3 km în jurul fiecăreia dintre farmaciile achiziționate, înțelegem că au 

fost identificate o serie de elemente care ar putea crea îndoieli privind compatibilitatea Tranzacției cu 

un mediu concurențial normal.  

Astfel, deși Tranzacția, în opinia Părții Notificatoare, nu este de natură să ridice obstacole semnificative 

în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, prezenta 

propunere de angajamente urmărește să înlăture îndoielile Consiliului Concurenței în legătură cu 

operațiunea de concentrare pe anumite piețe geografice relevante de comerț cu amănuntul de produse 

farmaceutice și parafarmaceutice, prin farmacii.  

Prin urmare, în speranța da a obține autorizarea Tranzacției din partea Consiliului Concurenței într-un 

termen rezonabil și oportun și pentru a elimina în totalitate eventualele îngrijorări de natură concurențială 

în legătură cu operațiunea de concentrare, Partea Notificatoare înaintează prezenta propunere de 

angajamente.   

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (2) lit. b) din Legea Concurenței, precum și în baza 

Instrucțiunilor, propunem implementarea unor angajamente de cesionare a unei părți din activitățile de 

comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin farmacii, ale Grupului Penta 

din București și Timișoara, de natură a elimina în totalitate orice îndoieli privind compatibilitatea cu un 

mediu concurențial normal în legătură cu Tranzacția.   
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DEFINIŢII 

În cadrul prezentelor angajamente, termenii cu majusculă de mai jos vor avea sensul următor:  

Afiliat înseamnă orice întreprindere care face parte din același grup cu o persoană, 

astfel cum noțiunea de grup este reglementată de Legea Concurenței și legislația 

secundară;  

Activitățile 

Cesionate 

înseamnă comerțul cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice 

printr-un număr de 18 farmacii, descrise la Punctul 1.A de mai jos, incluzând toate 

activele, autorizațiile, personalul, stocul și contractele necesare funcționării 

efective; 

Conflict de 

interese 

înseamnă orice conflict de interese care afectează obiectivitatea și independența 

Mandatarului de Cesionare în îndeplinirea sarcinilor sale în baza prezentelor 

angajamente;  

Cumpărătorul/ 

Cumpărătorii  

înseamnă terțul sau terții aprobați de către Consiliul Concurenței ca fiind 

cumpărători adecvați pentru Activitățile Cesionate, conform Instrucțiunilor; 

Data Intrării în 

Vigoare 

înseamnă data adoptării deciziei Consiliului Concurenței cu privire la Tranzacție 

și prezentele angajamente; 

Faza Extinsă 

de Cesionare 

înseamnă [...] de la sfârșitul Primei Faze de Cesionare, precum și orice prelungire 

a acestui termen, după caz, cu acordul prealabil al Consiliului Concurenței; 

Glebi / Partea 

Notificatoare 

Glebi Holdings PLC, societate funcționând în conformitate cu legislația din 

Republica Cipru, cu sediul în Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C&I Center 

Building, etajul 2, P.C. 3082, Limassol, Republica Cipru, înregistrată la 

„Department of Registrar of Companies and Official Receiver” sub nr. HE 217 028; 

Instrucțiunile înseamnă Instrucțiunile privind angajamentele în materia concentrărilor 

economice, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 

688/2010; 

Legea 

Concurenței 

înseamnă Legea concurenței nr. 21/1996, republicată; 

Mandatarul de 

Cesionare 

înseamnă una sau mai multe persoane (fizice sau juridice) aprobate de către 

Consiliului Concurenței anterior numirii efective și cărora le este încredințat 

mandatul de a transfera Activitățile Cesionate către Cumpărători; 

Perioada de 

Finalizare 

înseamnă [...] de la data aprobării Cumpărătorului sau Cumpărătorilor, după caz, 

și a condițiilor de transfer de către Consiliului Concurenței, pentru finalizarea 

transferului Activităților Cesionate către Cumpărător sau Cumpărători, după caz; 

Prima Fază de 

Cesionare 

înseamnă [...] de la Data Intrării în Vigoare, precum și orice prelungire a acestui 

termen, după caz, cu acordul prealabil al Consiliului Concurenței;    

Tranzacția reprezintă dobândirea controlului unic de către Glebi asupra Societății Țintă, 

notificată către Consiliul Concurenței sub nr. RS-07/29.01.2018; 

Societatea 

Țintă 

A&D Pharma Holdings NV, o societate înregistrată în conformitate cu legislația din 

Olanda, cu sediul în Amsterdam, Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, 

înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Camera de Comerț sub nr. 

27288782. 
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SECȚIUNEA 1 

Descrierea angajamentelor 

1 Furnizați informații detaliate despre: 

(a) obiectul angajamentelor propuse; 

A. Cesionarea a 18 farmacii Arta 

Partea Notificatoare propune Consiliului Concurenței o serie de angajamente structurale, 

având scopul de a răspunde îngrijorărilor identificate de către Consiliul Concurenței și de 

a menține un mediu concurențial normal, prin transferul1 în afara controlului Grupului 

Penta, în favoarea unuia sau mai multor Cumpărători, a unei părți din activitatea de 

comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin farmacii, deținută 

de Grupul Penta în România. 

În vederea înlăturării oricăror dubii de natură concurențială cu privire la Tranzacție, astfel 

cum acestea au fost identificate preliminar de către Consiliul Concurenței, Activitățile 

Cesionate vor include activitățile de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice prin farmaciile Arta, deținute de Grupul Penta, de la următoarele 

adrese: 

ADRESELE FARMACIILOR CE URMEAZĂ A FI CESIONATE 

1 B-dul. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18, București  

2 B-dul. Crângași, nr. 29, București 

3 B-dul. Ion Mihalache, nr. 40, bl. 33B, București 

4 Str. Tache Ionescu, nr. 14, București 

5 Str. Batiștei, nr. 23, București 

6 B-dul. Ferdinand, nr. 97, bl. P17, București 

7 B-dul. Dacia, nr. 94, București 

8 B-dul. Dinicu Golescu, nr. 23-25, București 

9 Calea Moșilor, nr. 288, București 

10 B-dul. Ștefan cel Mare, nr. 226, București 

11 Calea Dudești, nr. 117A, București 

12 Piața Națiunile Unite, nr. 3-5, București 

13 Șos. Mihai Bravu, nr. 110, București  

14 Str. Ofcea, nr. 22, Timișoara 

15 Șos. Berceni, nr. 27, bl. 39, București 

16 Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38, București 

17 Str. Științei, bl. D41, Timișoara 

18 Str. Iancu Văcărescu, nr. 31, SAD1, Timișoara 

Activitățile Cesionate vor include toate: 

                                                      
1 [...]  
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 activele, echipamentele necesare aferente fiecărei farmacii mai sus menționate 

și amenajările specifice ale spațiilor interioare din cadrul farmaciilor; 

 autorizațiile necesare desfășurării Activităților Cesionate2; 

 personalul3;  

 stocurile de produse farmaceutice și parafarmaceutice; și  

 contractele necesare funcționării efective și viabile (incluzând contractele de 

închiriere4 și orice contracte de logistică sau de furnizare, în măsura în care sunt 

necesare asigurării tranziției după realizarea cesiunii).  

Cesiunea va fi realizată ca un transfer de activitate continuă fără întreruperea activității.   

[...] 

Pentru a menține efectul structural al angajamentelor, Partea Notificatoare se angajează 

să nu răscumpere o influență semnificativă asupra niciunei părți a Activităților Cesionate 

într-un interval de 10 ani de la data transferului, cu excepția situației în care Consiliul 

Concurenței constată ulterior că structura piețelor locale s-a modificat într-o asemenea 

măsură încât absența unei influențe asupra Activităților Cesionate sau a unui părți din 

acestea nu mai este necesară pentru a face concentrarea economică compatibilă cu 

mediul concurențial normal.   

B. Procedura de cesionare 

Prima Fază de Cesionare 

Partea Notificatoare se obligă să depună eforturi să găsească unul sau mai mulți 

Cumpărători pentru Activitățile Cesionate și să încheie unul sau mai multe contracte în 

vederea transferului Activităților Cesionate în Prima Fază de Cesionare. 

Faza Extinsă de Cesionare 

În cazul în care Partea Notificatoare nu va reuși să încheie contractul de transfer cu privire 

la Activitățile Cesionate cu unul sau mai mulți Cumpărători în decursul Primei Faze de 

Cesionare (așa cum ar fi putut fi extinsă, după caz, în baza acordului Consiliului 

Concurenței), Partea Notificatoare va acorda Mandatarului de Cesionare un mandat 

pentru a vinde Activitățile Cesionate în Faza Extinsă de Cesionare.  

Perioada de Finalizare 

Ulterior Primei Faze de Cesionare și/sau Fazei Extinse de Cesionare, după cum este 

cazul, Partea Notificatoare va beneficia de Perioada de Finalizare pentru finalizarea 

transferului Activităților Cesionate către Cumpărător sau Cumpărători, după caz. În 

Perioada de Finalizare, Partea Notificatoare și Cumpărătorul/Cumpărătorii vor îndeplini 

procedurile si condițiile necesare pentru transferul titlului de proprietate asupra Activităților 

Cesionate.  

                                                      
2 În măsura în care acestea pot fi legal cesionate. 

3 Așa cum reiese din Anexa 2. 

4 [...]  
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În caz de necesitate și având în vedere limitări obiective care ar putea surveni, Partea 

Notificatoare va putea adresa o cerere motivată Consiliului Concurenței pentru acordarea 

unei extinderi a oricăruia dintre termenele de mai sus [...]. Consiliul Concurenței este în 

măsură să modifice termenele aplicabile pentru cesionare în funcție de circumstanțele 

specifice ale cazului, în temeiul § 90 din Instrucțiuni.  

Auditul de tip due diligence 

Pentru a permite potențialilor Cumpărători să obțină informații suficiente despre 

Activitățile Cesionate, sub condiția clauzelor uzuale de păstrare a confidențialității și în 

funcție de stadiul în care se află procedura de cesionare, Partea Notificatoare: 

 va furniza potențialilor Cumpărători informații suficiente cu privire la Activitățile 

Cesionate pentru a permite acestora să evalueze integral valoarea, anvergura 

și potențialul comercial al Activităților Cesionate; 

 va furniza potențialilor Cumpărători informații suficiente cu privire la activele și 

personalul atașat Activităților Cesionate și va permite accesul în limite rezonabile 

la acestea.  

Modul în care informațiile necesare vor fi puse la dispoziția potențialilor Cumpărători (în 

format fizic sau electronic) va fi la alegerea Părții Notificatoare.  

C. Transferul Activităților Cesionate către un Cumpărător adecvat 

Transferul Activităților Cesionate va opera fără întreruperea activității pentru niciuna dintre 

farmaciile vizate, către unul sau mai mulți Cumpărători adecvați.  

În cazul în care, din cauza condițiilor de piață sau ale particularităților Activităților 

Cesionate, ar rezulta că un transfer efectiv al Activităților Cesionate nu este posibil, Partea 

Notificatoare va depune toate diligențele pentru a se asigura că cesionarea controlului 

asupra Activităților Cesionate se realizează în alte forme acceptabile pentru Consiliul 

Concurenței.  

În cursul Primei Faze de Cesionare, Partea Notificatoare va iniția un proces de identificare 

a unuia sau mai multor Cumpărători adecvați pentru preluarea Activităților Cesionate.  

Pentru a înlătură în totalitate îngrijorările preliminare ale Consiliului Concurenței cu privire 

la piața comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice în piețele 

locale identificate, Cumpărătorul trebuie: 

 să fie o persoană fizică sau juridică independentă de Partea Notificatoare, 

Societatea Țintă, precum și de grupurile acestora; 

 să dispună de resursele financiare necesare și să aibă motivația de a menține și 

dezvolta Activitățile Cesionate, sub forma unei forțe competitive viabile și active, 

aflată în concurență cu Partea Notificatoare, Societatea Țintă și alți concurenți; 

 să îndeplinească condițiile pentru a putea obține toate aprobările necesare de la 

autoritățile competente pentru achiziționarea Activităților Cesionate.  
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(b) condițiile de punere în aplicare a acestora. În cazul în care angajamentele propuse 

constau în cesionarea unei activități, secțiunea 4 cuprinde informațiile specifice necesare. 

D. Punerea în aplicare a angajamentelor 

Condițiile de punere în aplicare a angajamentelor sunt prezentate în continuare. În același 

timp, având în vedere că angajamentele propuse constau în cesionarea unei activități, vă 

rugăm să vedeți și informațiile incluse în Secțiunea 4 de mai jos. 

Menținerea independenței, viabilității economice, valorii de piață și a competitivității 

Activităților Cesionate 

Până la momentul finalizării transferului Activităților Cesionate către Cumpărător, Partea 

Notificatoare va depune toate eforturile pentru a asigura menținerea independenței, 

viabilității economice, valorii de piață și a competitivității Activităților Cesionate, în 

conformitate cu bunele practici comerciale, și pentru a reduce la minim, pe cât posibil, 

riscul pierderii potențialului concurențial al Activităților Cesionate.  

În particular, Partea Notificatoare se angajează: 

 să nu întreprindă nicio acțiune care ar avea un impact negativ semnificativ 

asupra viabilității economice, valorii de piață și competitivității Activităților 

Cesionate sau care ar putea să afecteze natura și domeniul de activitate, 

strategia industrială sau comercială, ori politica de investiții ale Activităților 

Cesionate; 

 să pună la dispoziție sau să asigure punerea la dispoziție a unor resurse 

suficiente pentru dezvoltarea Activităților Cesionate, pe baza și în continuarea 

planurilor de afaceri existente; 

 să mențină Activitățile Cesionate în aceleași condiții ca și în perioada anterioară 

Tranzacției5, cu excepția cazului în care schimbarea acestor condiții se 

datorează unor factori externi sau condițiilor de piață, independent de voința 

Părții Notificatoare; 

 să ia sau să se asigure că toate măsurile rezonabile sunt luate pentru a încuraja 

totalitatea personalului important să rămână în cadrul Activităților Cesionate și 

să nu solicite sau să transfere personal important către celelalte activități ale 

Părții Notificatoare; 

 să garanteze că personalul Activităților Cesionate nu este implicat în activitățile 

reținute și viceversa și să protejeze secretele de afaceri și informațiile 

confidențiale ale Activităților Cesionate.  

Obligațiile Părții Notificatoare cu privire la menținerea independenței, viabilității 

economice, valorii de piață și a competitivității Activităților Cesionate se vor aplica de la 

Data Intrării în Vigoare.  

Clauza de nerăscumpărare 

Pentru a menține efectul structural al angajamentelor, Partea Notificatoare se angajează 

să nu răscumpere, direct sau indirect, o influență semnificativă asupra niciunei părți a 

Activităților Cesionate într-un interval de 10 ani de la data transferului, cu excepția situației 

în care Consiliul Concurenței constată ulterior că structura piețelor locale s-a modificat 

                                                      
5 [...]   
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într-o asemenea măsură încât absența unei influențe asupra Activităților Cesionate sau a 

unui părți din acestea nu mai este necesară pentru a face concentrarea economică 

compatibilă cu mediul concurențial normal. 

Clauza de nesolicitare  

Partea Notificatoare și Afiliații săi se angajează, sub rezerva limitărilor uzuale și 

rezonabile, să nu solicite în mod individual personalul de bază transferat împreună cu 

Activitățile Cesionate pentru [...] de la finalizarea transferului Activităților Cesionate.   

Obligații de raportare 

Partea Notificatoare va transmite periodic [...] rapoarte scrise Consiliului Concurenței în 

legătură cu etapele cesionării descrise în prezentele angajamente, cumpărătorii potențiali 

și evoluția negocierilor.  

Aceste obligații de raportare vor continua până la finalizarea transferului Activităților 

Cesionate, când Partea Notificatoare va transmite Consiliului Concurenței un raport final 

prin care va confirma încheierea operațiunii și transferul Activităților Cesionate către 

Cumpărător.  

În același timp, Partea Notificatoare va transmite Consiliului Concurenței orice informații 

solicitate în legătură cu Activitățile Cesionate, fie înainte, fie ulterior transferului acestora, 

în conformitate cu prevederile Legii Concurenței, ce conține obligația de a comunica 

autorității de concurență informații la cerere și în termenele indicate de autoritate în 

cererea de informații. Mai mult, potrivit § 119 din Instrucțiuni, Consiliul Concurenței va 

putea solicita informații de la Partea Notificatoare în decursul unei perioade de maximum 

10 ani după emiterea deciziei de autorizare, pentru a monitoriza punerea în aplicare 

efectivă a angajamentelor.  

În contextul de mai sus, procesul implementării angajamentelor va fi unul simplu, ușor de 

urmărit de către Consiliul Concurenței, iar toate raportările către Consiliul Concurenței vor 

fi făcute de Partea Notificatoare în mod obiectiv. Prin urmare, Partea Notificatoare 

consideră că numirea unui mandatar însărcinat cu monitorizarea nu este necesară în 

cadrul prezentelor angajamente.  

Aprobarea Cumpărătorului/Cumpărătorilor și a contractului/contractelor de transfer 

Transferul Activităților Cesionate se va face numai după obținerea acordului prealabil al 

Consiliului Concurenței cu privire la Cumpărător/Cumpărători și la contractul/contractele 

de transfer.  

În cazul în care Partea Notificatoare a ajuns la o înțelegere cu un potențial Cumpărător 

sau este pe punctul de a încheia un contract cu acesta, Partea Notificatoare va transmite 

o propunere motivată și documentată, inclusiv o copie a contractului/contractelor finale 

către Consiliul Concurenței (sau a versiunilor cât mai apropiate de contractele finale). 

Astfel, Consiliul Concurenței va putea verifica caracterul adecvat al potențialului 

Cumpărător și dacă fiecare parte a Activităților Cesionate este vândută în conformitate cu 

prezentele angajamente.  

Mandatarul de Cesionare 

Dacă Partea Notificatoare nu a încheiat unul sau mai multe contracte de transfer pentru 

Activitățile Cesionate în cadrul Primei Faze de Cesionare (astfel cum aceasta ar putea fi 
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extinsă, după caz, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Concurenței), Partea 

Notificatoare va numi un Mandatar de Cesionare.  

Conform § 114 din Instrucțiuni, Mandatarul de Cesionare va fi numit [...] înainte de sfârșitul 

Primei Faze de Cesionare iar mandatul acestuia va intra în vigoare în prima zi a Fazei 

Extinse de Cesionare. 

Mandatarul de Cesionare:  

 va fi independent față de Partea Notificatoare, Întreprinderea Țintă și grupurile 

acestora; 

 va deține calificările necesare îndeplinirii mandatului său (e.g. va avea 

experiență relevantă, ca bancă de investiții, consultant sau auditor etc.); și 

 nu va fi și nu va deveni obiectul unui Conflict de Interese. 

Propunerea Mandatarului de Cesionare 

Nu mai târziu [...] înainte de sfârșitul Primei Faze de Cesionare, Partea Notificatoare va 

transmite Consiliului Concurenței spre aprobare o listă cu una sau mai multe persoane 

propuse spre a fi numite Mandatar de Cesionare. Propunerea va conține suficiente 

informații astfel încât Consiliul Concurenței să poată verifica dacă persoana sau 

persoanele propuse ca Mandatar de Cesionare îndeplinesc cerințele din paragraful 

anterior.  

Propunerea va include: (i) termenii principali compleți ai mandatului propus, conținând 

toate prevederile necesare pentru a-i permite Mandatarului de Cesionare să își 

îndeplinească obligațiile asumate în baza angajamentelor și (ii) proiectul unui plan de 

lucru care să descrie modul în care Mandatarul de Cesionare intenționează să își 

îndeplinească sarcinile alocate. 

Aprobarea Mandatarului de Cesionare de către Consiliul Concurenței 

Consiliul Concurenței va aproba sau respinge Mandatarul de Cesionare propus de Partea 

Notificatoare și va aproba mandatul propus, cu eventualele modificări pe care Consiliul 

Concurenței le consideră necesare pentru ca Mandatarul de Cesionare să își poată 

îndeplini sarcinile. Dacă numai unul dintre Mandatarii de Cesionare propuși este acceptat 

de Consiliul Concurenței, Partea Notificatoare va numi respectiva persoană Mandatar de 

Cesionare, în conformitate cu mandatul aprobat de Consiliul Concurenței. Dacă mai mulți 

Mandatari de Cesionare sunt agreați de Consiliul Concurenței, atunci Partea Notificatoare 

va avea dreptul să aleagă dintre aceștia Mandatarul de Cesionare pe care îl va numi.  

Atribuțiile Mandatarului de Cesionare 

Mandatarul de Cesionare își va îndeplini atribuțiile pentru a asigura respectarea 

angajamentelor.  

În cadrul Fazei Extinse de Cesionare, Mandatarul de Cesionare va vinde [...] Activitățile 

Cesionate către un Cumpărător, cu condiția ca Consiliul Concurenței să fi aprobat atât 

Cumpărătorul, cât și contractul de vânzare-cumpărare (precum și documentele auxiliare, 

dacă este cazul), în conformitate cu Decizia Consiliului Concurenței care a autorizat 

Tranzacția și a acceptat prezentele angajamente. Mandatarul de Cesionare va avea 

dreptul de a include în contractul de vânzare-cumpărare termenii și condițiile uzuale în 

vederea unui transfer rapid al Activităților Cesionate în cadrul Fazei Extinse de Cesionare, 

având în vedere și interesele legitime ale Părții Notificatoare.  
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În același timp, în cadrul Fazei Extinse de Cesionare, Mandatarul de Cesionare va 

transmite Consiliului Concurenței rapoarte [...] cu privire la evoluția procesului de 

cesionare. Aceste rapoarte vor fi transmise Consiliului Concurenței [...].  

Clauza de revizuire 

Consiliul Concurenței va putea prelungi perioadele de timp prevăzute în prezentele 

angajamente ca răspuns la solicitarea Părții Notificatoare sau, în cazuri adecvate, din 

propria inițiativă. Atunci când Partea Notificatoare solicită o prelungire a perioadei de timp, 

aceasta va transmite cu bună-credință o solicitare motivată Consiliului Concurenței [...]. 

În cazul în care se solicită prelungirea Fazei Extinse de Cesionare, această solicitare va 

fi însoțită de un raport scris din partea Mandatarului de Cesionare, care va transmite 

simultan o copie a raportului către Partea Notificatoare.  

Ca răspuns la solicitarea motivată și de bună-credință a Părții Notificatoare, însoțită de 

un raport detaliat, Consiliul Concurenței va putea să renunțe la, să limiteze sau să 

modifice, în circumstanțe excepționale, prezentele angajamente, în special dacă, pe 

durata prezentelor angajamente, condițiile și structura oricărei sau tuturor piețelor 

relevante geografice de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice din București și Timișoara, și/sau la nivel regional sau național, dacă 

este cazul, s-au modificat sau se dovedesc a fi diferite față de analiza inițială a Consiliului 

Concurenței, astfel încât angajamentele asumate de Partea Notificatoare nu se mai 

justifică.  

 

SECȚIUNEA a 2-a 
Caracterul adecvat în scopul eliminării problemelor de concurență 

2 Furnizați informații care să demonstreze caracterul adecvat al angajamentelor propuse 

în scopul eliminării obstacolelor semnificative în calea concurenței efective, care au fost 

identificate de către Consiliul Concurenței. 

Având în vedere caracterul structural al angajamentelor oferite, transferul Activităților Cesionate 

reprezintă, potrivit Instrucțiunilor, modalitatea preferabilă de a menține concurența efectivă pe 

piețele locale de comercializare cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice. 

Având în vedere că transferul farmaciilor se va face prin vânzarea fondului de comerț, al 

angajaților și al stocului de produse farmaceutice și parafarmaceutice, farmaciile transferate vor 

funcționa imediat după înstrăinare, asigurându-se continuitatea și viabilitatea activității.  

Efectul direct și imediat al angajamentelor va fi acela al creării unor noi concurenți sau de 

consolidare a concurenților existenți în piețele relevante identificate de Consiliul Concurenței, de 

natură să elimine suprapunerile orizontale care ar putea da naștere unor îngrijorări concurențiale 

în urma Tranzacției. 

 

SECȚIUNEA a 3-a 

Rezumatul angajamentelor 

3 Furnizați un rezumat neconfidențial al angajamentelor propuse, precum și motivul pentru 

care, în opinia părților, acestea sunt adecvate pentru a elimina orice obstacole 

semnificative în calea concurenței efective. Consiliul Concurenței poate folosi acest 

rezumat pentru a consulta terții cu privire la angajamentele propuse. 
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Glebi Holdings PLC, în calitate de parte notificatoare, a propus o serie de angajamente pentru a 

elimina îngrijorările legate de concurență identificate în contextul achiziției A&D Pharma Holdings 

NV. [...]  

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția ar putea conduce la consolidarea 

poziției ocupate de activitățile Grupului Penta pe anumite piețe relevante de comerț cu amănuntul 

de produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin farmacii, în București și Timișoara.  

Prin urmare, Glebi Holdings PLC a propus angajamente constând în transferul unui număr de 18 

farmacii din piețele relevante identificate de autoritatea de concurență. 

Având în vedere caracterul structural al angajamentelor propuse, efectul direct și imediat al 

acestora va fi crearea unor noi concurenți sau consolidarea concurenților existenți în piețele 

relevante identificate de Consiliul Concurenței, de natură să înlăture orice îngrijorări de natură 

concurențială. 

Versiunea neconfidențială a angajamentelor propuse este disponibilă în Anexa 1.  

 

SECȚIUNEA a 4-a 
Informații privind activitatea destinată cesionării 

 

4 În cazul în care angajamentele propuse constau în cesionarea unei activități, furnizați 
următoarele informații și documente.  

Informații generale privind activitatea destinată cesionării  

Furnizați informațiile următoare cu privire la funcționarea curentă a activității vizate 
pentru cesionare și la schimbările deja planificate pentru viitor:  

4.1 Descrieți activitatea care va fi cesionată, inclusiv entitățile care aparțin acesteia, sediul 

legal și administrativ al acestora, alte amplasamente pentru producție sau prestarea de 

servicii, structura organizațională globală și orice alte informații relevante privind structura 

administrativă a activității ce urmează a fi cesionată.  

Obiectul cesiunii este reprezentat de activitățile de comerț cu amănuntul de produse 

farmaceutice și parafarmaceutice prin cele 18 farmacii identificate la Punctul 1A. de mai 

sus. Transferul acestei activități de comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice se va face prin transferul autorizațiilor de funcționare ale farmaciilor, a 

personalului aferent, a stocurilor existente la data transferului, a altor active relevante 

(amenajările specifice ale spațiilor interioare din cadrul farmaciilor), precum și prin 

transferul contractelor de închiriere asupra spațiilor6. [...]  

Astfel, Activitățile Cesionate vor include activele necesare pentru funcționarea curentă a 

farmaciilor, de natură să asigure viabilitatea și competitivitatea acestora, precum și 

întregul personal necesar în acest sens.  

4.2 Specificați dacă există obstacole juridice pentru transferul activității destinate cesionării 

sau al activelor, inclusiv drepturi deținute de terți și autorizații necesare, și descrieți aceste 

obstacole.  

Transferul Activităților Cesionate va presupune acordul unor terți în ceea ce privește, spre 

exemplu, transferul contractelor de închiriere a spațiilor unde funcționează farmaciile sau 

                                                      
6 [...]  
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transferul autorizațiilor de funcționare a acestora. Cu toate acestea, Cumpărătorul nu ar 

trebui să întâmpine reale dificultăți în obținerea acordului terților cu privire la transfer.  

În orice caz, Partea Notificatoare va depune toate diligențele în vederea transferului 

contractelor de închiriere către Cumpărător la momentul transferului efectiv al dreptului 

de proprietate asupra Activităților Cesionate sau pentru existența premiselor rezonabile 

ca aceste contracte să fie încheiate direct de Cumpărătorul respectiv, în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile. În mod similar, Partea Notificatoare va depune toate 

diligențele și va oferi întregul său sprijin pentru schimbarea/prelungirea/transferul tuturor 

autorizațiilor necesare pentru operarea farmaciilor transferate.  

4.3 Enumerați și descrieți bunurile produse ori serviciile prestate, în special caracteristicile lor 

tehnice și de altă natură, mărcile implicate, cifra de afaceri generată de fiecare dintre 

aceste produse sau servicii (în ultimii 3 ani), precum și orice inovații sau produse noi ori 

servicii planificate.  

Farmaciile ce compun Activitățile Cesionate comercializează cu amănuntul întreaga 

gamă de produse farmaceutice și parafarmaceutice, prin intermediul personalului 

specializat.  

Produsele farmaceutice pot fi împărțite în trei categorii distincte: (i) medicamente protejate 

de patente, care se eliberează numai cu prescripție medicală și care sunt produse de un 

anumit producător sub o anumită marcă; (ii) medicamente generice, care se eliberează 

numai cu prescripție medicală, al căror patent a expirat și, în consecință, sunt disponibile 

de la un număr mare de producători și (iii) OTC-uri – medicamente care se eliberează 

fără prescripție medicală.  

Produsele parafarmaceutice includ o gamă largă de produse „non-medicament” dar care 

sunt comercializate în mod tradițional în farmacii, spre exemplu: (i) suplimente alimentare 

(precum vitamine, minerale, alte produse de tratament pe bază de ingrediente naturale); 

(ii) produse cosmetice destinate îngrijirii sănătății (inclusiv produse pentru igienă orală); 

(iii) produse destinate îngrijirii sănătății copiilor și/sau de uz pediatric; precum și alte (iv) 

produse tehnico-medicale ce se găsesc de obicei în farmacii (precum teste de sarcină, 

produse pentru igienă intimă, produse pentru uz cutanat local cum ar fi plasturi, creme, 

produse antiseptice etc.). 

Inovațiile sau produsele noi ori serviciile planificate sunt legate de activitățile de inovare 

ale producătorilor de produse farmaceutice și parafarmaceutice, farmaciile având numai 

rolul de comercializare cu amănuntul a acestora.  

Cifrele de afaceri din ultimii trei ani ale farmaciilor ce compun Activitățile Cesionate au fost 

cele din tabelul de mai jos: 

[...] 

4.4 Descrieți nivelul la care sunt exercitate funcțiile esențiale ale activităților destinate 

cesionării, în cazul în care acestea nu sunt operate la nivelul activităților de cesionat în 

cauză, inclusiv funcțiile de cercetare și dezvoltare, producție, marketing și vânzări, 

logistică, relații cu clienții, relații cu furnizorii, sisteme informatice etc. Descrierea ar trebui 

să cuprindă rolul jucat de celelalte niveluri, relațiile cu activitățile destinate cesionării și 

resursele funcției respective, cum ar fi personal, active, resurse financiare etc.  

Activitățile esențiale destinate cesionării sunt legate de vânzarea cu amănuntul de 

produse farmaceutice și parafarmaceutice. Funcțiile de logistică și relațiile cu furnizorii 
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sunt asigurate prin contractarea cu distribuitorii activi pe piață (aceasta nu exclude 

posibilitatea ca după cesionare furnizarea către Activitățile Cesionate să fie asigurată și 

de către Partea Notificatoare). Menționăm că piața de distribuție farmaceutică este foarte 

competitivă iar asigurarea furnizării produselor necesare pentru farmacii, ulterior 

transferului Activităților Cesionate, nu va reprezenta o problemă.  

Relațiile cu clienții, politica de marketing și vânzări vor fi asigurate în cadrul Grupului 

Penta, pe perioada tranzitorie, până la transferul către Cumpărător. Ulterior transferului, 

după o perioadă de tranziție, dacă este necesar, acestea vor fi asigurate la nivelul fiecărei 

farmacii sau, în cazul în care farmaciile vor fi preluate de un alt lanț farmaceutic, prin 

integrarea operațională și logistică în grupul respectiv.  

Resursele de personal și activele vor fi asigurate prin vânzarea farmaciilor ca fond de 

comerț, în sensul că transferul fiecărei unități farmaceutice se va face în stare 

operațională [...], ceea ce va asigura resursele interne pentru a opera pe piață imediat 

după transfer.  

4.5 Descrieți detaliat legăturile dintre activitatea destinată cesionării și alte întreprinderi 

controlate de părțile care efectuează notificarea, indiferent de sensul legăturii, cum ar fi:  

 furnizare, producție, distribuție, servicii sau alte contracte;  

 active corporale sau necorporale comune;  

 personal comun sau detașat;  

 sisteme informatice sau de altă natură folosite în comun;  

 clienți comuni.  

Pentru a asigura continuitatea Activităților Cesionate până la data transferului, farmaciile 

vizate vor fi aprovizionate cu produse farmaceutice și parafarmaceutice din sursele 

Grupului Penta și vor urma politica de vânzare a lanțului de farmacii a acestuia.  

Farmaciile își vor păstra activele proprii, necesare în vederea funcționării, acestea urmând 

a fi transferate Cumpărătorului. Mai mult, farmaciile își vor păstra personalul propriu.   

4.6 Descrieți în termeni generali toate activele corporale și necorporale relevante care sunt 

utilizate și/sau deținute de activitatea destinată cesionării, incluzând, în toate cazurile, 

drepturile de proprietate intelectuală și mărcile.  

Activele ce vor fi cesionate cuprind, în principal, active corporale formate din spațiul 

(împreună cu amenajările specifice ale acestuia) în care își desfășoară activitatea 

farmaciile respective, mobilierul necesar desfășurării activității, laboratorul propriu (unde 

este cazul), alte echipamente și instrumente specifice pentru funcționarea unei farmacii, 

precum și stocurile de produse farmaceutice și parafarmaceutice existente la data 

transferului.  

Drepturile de proprietate intelectuală și mărcile nu prezintă relevanță, nefăcând obiectul 

cesionării. În orice caz, după o perioadă de tranziție, dacă este cazul, Cumpărătorul va 

dori să efectueze un rebranding al farmaciilor achiziționate pentru a le integra în propria 

structură operațională și organizatorică și în propria strategie de marketing.  

4.7 Furnizați o organigramă precizând numărul persoanelor care lucrează în prezent în 

fiecare dintre funcțiile activității destinate cesionării și o listă a angajaților care sunt 
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indispensabili pentru funcționarea activității destinate cesionării, descriind funcțiile 

acestora.  

Angajații direct alocați farmaciilor ce compun Activitățile Cesionate, funcțiile acestora, și 

care vor fi transferați în baza prezentelor angajamente, sunt menționați în cadrul Anexei 

2. Angajații care sunt indispensabili pentru funcționarea activității destinate cesionării sunt 

reprezentați de către farmaciști (identificați [...] în Anexa 2). 

4.8 Descrieți clienții activității destinate cesionării, furnizând o listă a acestora și cifra de 

afaceri totală generată de activitățile destinate cesionării, desfășurate cu fiecare dintre 

acești clienți (în ultimii 3 ani și ca procentaj din totalul cifrei de afaceri a activității destinate 

cesionării).  

Activitățile Cesionate constau în comerț cu amănuntul de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice către persoane fizice. Prin urmare, este imposibil de prezentat o listă a 

acestora și cifra de afaceri generată cu fiecare dintre acești clienți. 

4.9 Precizați datele financiare pentru activitatea destinată cesionării, inclusiv cifra de afaceri 

realizată în ultimii 3 ani, precum și o previziune pentru următorii 3 ani.  

Pentru cifra de afaceri realizată în ultimii 3 ani de farmaciile ce compun Activitățile 

Cesionate, vă rugăm să vedeți răspunsul de la Punctul 4.3 de mai sus.  

[...] 

4.10 Identificați și descrieți orice schimbări care au intervenit în ultimii 3 ani în organizarea 

activității destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte întreprinderi controlate de 

părțile care efectuează notificarea.  

Farmaciile ce compun Activitățile Cesionate s-au numărat printre farmaciile achiziționate 

de Grupul Penta în anul 2017. Tranzacția din anul 2017 (autorizată prin Decizia Consiliului 

Concurenței nr. 14/22.03.2017) a constat în dobândirea controlului direct de către 

Rockyfarm SRL (societate deținută de Glebi) asupra York Farm SRL, Panpharma Med 

SRL, Iezer Farm SRL și Fastpharm SRL. York Farm SRL desfășoară activități de comerț 

cu ridicata de produse farmaceutice și parafarmaceutice, în timp ce celelalte 3 societăți 

operează farmaciile Arta prin care se comercializează cu amănuntul produse 

farmaceutice și parafarmaceutice.  

[...] 

4.11 Identificați și descrieți orice schimbări planificate pentru următorii 3 ani în organizarea 

activităților destinate cesionării sau în cadrul legăturilor cu alte întreprinderi controlate de 

părțile care efectuează notificarea.  

[...]  

Informații generale privind activitatea destinată cesionării conform descrierii din 

angajamente. 

4.12 Descrieți orice domenii în care activitatea destinată cesionării, astfel cum a fost specificată 

în angajamente, diferă de natura și domeniul de aplicare a activităților realizate în prezent.  

Nu se aplică.  

Achiziționarea de către un cumpărător adecvat  
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4.13 Explicați motivele pentru care, în opinia părților, activitatea va fi achiziționată de către un 

cumpărător adecvat în intervalul de timp propus în angajamentele oferite. 

Conform legislației în vigoare, înființarea unei farmacii comunitare în mediul urban este 

permisă în funcție de numărul de locuitori, respectiv în municipiul București – o farmacie 

la 3.000 de locuitori; în orașele reședință de județ – o farmacie la 3.500 de locuitori; în 

celelalte orașe – o farmacie la 4.000 de locuitori. Cum în acest moment piața este închisă 

din acest punct de vedere, deschiderea unei noi farmacii presupune achiziționarea 

licenței/fondului de comerț al unei farmacii existente. 

Activitățile Cesionate constau în farmacii care operează deja pe piață, având clientelă și 

personal proprii, reprezentând astfel o bună oportunitate de investiții și intrare pe piață. 

Farmaciile vor fi transferate către Cumpărător ca activitate independentă, autonomă, 

viabilă și care poate exercita o concurență efectivă. [...]   

 

Sperăm că prezentele angajamente sunt acceptabile și vor deveni obligatorii în baza de 

deciziei Consiliului Concurenței de autorizare a Tranzacției.  

 

Cu deosebită considerație, 

 

Glebi Holdings PLC 

 

_____________ 

Prin: [...] 

 

 



Nr crt Farmacie/Adresa Nume/Prenume Pozitie

1 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

2 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

3 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

4 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

5 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

6 STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

7 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

8 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

9 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

10 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

11 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

12 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

13 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

14 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

15 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

16 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

17 SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

18 SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

19 SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

20 SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

21 SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

22 SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

23 BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

24 BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

25 BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

26 BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

27 BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

28 BDUL DACIA NR. 94, SECTOR 2, BUCURESTI

29 BDUL DACIA NR. 94, SECTOR 2, BUCURESTI

30 CALEA DUDESTI, NR. 117A, SECTOR 3, BUCURESTI

31 CALEA DUDESTI, NR. 117A, SECTOR 3, BUCURESTI

32 CALEA DUDESTI, NR. 117A, SECTOR 3, BUCURESTI

33 CALEA DUDESTI, NR. 117A, SECTOR 3, BUCURESTI

34 BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

35 BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

36 BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

37 BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

38 BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

39 B-DUL DINICU GOLESCU, NR.23-25, SECTOR 1, BUCURESTI

40 B-DUL DINICU GOLESCU, NR.23-25, SECTOR 1, BUCURESTI

41 B-DUL DINICU GOLESCU, NR.23-25, SECTOR 1, BUCURESTI

42 BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

43 BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

44 BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

45 BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

46 BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

47 CALEA MOSILOR 288, BUCURESTI

48 CALEA MOSILOR 288, BUCURESTI

49 CALEA MOSILOR 288, BUCURESTI

50 OFCEA 22, TIMISOARA

51 OFCEA 22, TIMISOARA

52 OFCEA 22, TIMISOARA

53 STR. TACHE D. IONESCU NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI

54 STR. TACHE D. IONESCU NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI

55 STR. TACHE D. IONESCU NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI

56 STR. TACHE D. IONESCU NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI

57 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

58 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

59 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI



60 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

61 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

62 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

63 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

64 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

65 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

66 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

67 STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

68 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

69 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

70 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

71 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

72 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

73 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

74 STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

75 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

76 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

77 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

78 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

79 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

80 IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA

81 SOS MIHAI BRAVU  110, BUCURESTI

82 SOS MIHAI BRAVU  110, BUCURESTI

83 SOS MIHAI BRAVU  110, BUCURESTI

84 SOS MIHAI BRAVU  110, BUCURESTI

85 PIATA NATIUNILE UNITE 3-5, BUCURESTI

86 PIATA NATIUNILE UNITE 3-5, BUCURESTI

87 PIATA NATIUNILE UNITE 3-5, BUCURESTI

88 PIATA NATIUNILE UNITE 3-5, BUCURESTI

89 STEFAN CEL MARE 226, BUCURESTI

90 STEFAN CEL MARE 226, BUCURESTI

91 STEFAN CEL MARE 226, BUCURESTI

92 STEFAN CEL MARE 226, BUCURESTI



Farmacie Adresa Numar licenta

Arta STEFAN CEL MARE NR 8, BL 18, BUCURESTI

Arta BDUL. CRANGASI NR 29, BUCURESTI

Arta BDUL ION MIHALACHE NR. 40, BL. 33B, PARTER, SECT 4, BUCURESTI

Arta STR. TACHE D. IONESCU NR.14, SECTOR 1, BUCURESTI

Arta STR. BATISTEI, NR. 23, SECTOR 2, BUCURESTI

Arta BDUL FERDINAND NR 97, BLOC P17, SECTOR 2, BUCURESTI

Arta BDUL DACIA NR. 94, SECTOR 2, BUCURESTI

Arta B-DUL DINICU GOLESCU, NR.23-25, SECTOR 1, BUCURESTI

Arta CALEA MOSILOR 288, BUCURESTI

Arta STEFAN CEL MARE 226, BUCURESTI

Arta CALEA DUDESTI, NR. 117A, SECTOR 3, BUCURESTI

Arta PIATA NATIUNILE UNITE 3-5, BUCURESTI

Arta SOS MIHAI BRAVU  110, BUCURESTI

Arta OFCEA 22, TIMISOARA

Arta SOS BERCENI NR 27, BLOC 39, SECTOR 4, BUCURESTI

Arta SOS. BERCENI NR 25, BLOC 38, SECTOR 4, BUCURESTI

Arta STR STIINTEI Bl D41, TIMISOARA

Arta IANCU VACARESCU 31, SAD1, TIMISOARA




