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1. INTRODUCERE 

Nota privind propunerea de actualizare a definirii pieței relevante în sectorul comercializării cu amănuntul de 

produse farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate, la nivel urban a fost supusă consultării 

publice, pe site-ul Consiliului Concurenţei, în perioada 10 decembrie 2020-15 ianuarie 2021. În cadrul perioadei 

menţionate, au fost primite trei opinii din partea i) […], ii) […] și iii) […]. Observațiile transmise de cele trei 

părți au determinat, în măsura relevanței lor, anumite modificări cuprinse în prezenta formă finală a Notei de 

actualizare. Opiniile primite de la cele trei parti interesate precum si pozitia autoritatii de concurenta cu privire 

la acestea pot fi regasite in Anexa 2 la prezentul document. 

2. MODALITATEA DE DEFINIRE A PIEȚEI RELEVANTE ÎN SECTORUL 

COMERCIALIZĂRII CU AMĂNUNTUL DE PRODUSE FARMACEUTICE ȘI 

PARAFARMACEUTICE, PRIN MAGAZINE SPECIALIZATE, ANTERIOR EFECTUĂRII 

SONDAJULUI 

Definiția pieței relevante este un instrument de identificare și de definire a granițelor în care se exercită 

concurența între întreprinderi. Scopul principal al definiției pieței relevante este acela de a identifica în mod 

sistematic constrângerile concurențiale cu care se confruntă întreprinderile în cauză. 

În definirea oricărei piețe relevante, Consiliul Concurenței are în vedere Instrucțiunile privind definirea pieței 

relevante1, instrucțiuni care reflectă la nivel național principiile comunitare, conform Comunicării Comisiei 

Europene privind definirea pieței relevante2. 

Conform celor două documente mai sus menţionate, o piaţă relevantă cuprinde un produs sau un grup de produse 

şi aria geografică pe care acestea se produc şi/sau se comercializează. Cu alte cuvinte, piaţa relevantă în cadrul 

căreia trebuie evaluată o anumită problemă de concurenţă se determină prin analiza atât a pieţei relevante a 

produsului, cât şi a pieţei relevante geografice.  

Definirea pieței, atât la nivelul produselor, cât și la nivel geografic, trebuie să permită identificarea concurenților 

existenți ai întreprinderilor în cauză, care sunt capabili să condiționeze comportamentul respectivelor 

întreprinderi și să le împiedice să acționeze independent de presiunile unei concurențe efective. Din această 

perspectivă, definirea pieței permite calcularea cotelor de piață, care pot oferi informații relevante privind puterea 

de piață a întreprinderilor. 

Deoarece reglementările privind definirea pieței relevante se referă la toate sectoarele industriale, evaluarea în 

cazul activităţii de comercializare cu amănunutul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice trebuie să țină 

seama de trăsăturile specifice pieței produselor farmaceutice, trăsături care disting acest sector de altele.  

În practica sa anterioară3, Consiliul Concurenței a definit piaţa relevantă în sectorul comercializării cu amănuntul 

de produse farmaceutice şi parafarmaceutice pornind de la caracteristicile specifice ale sectorului, în concordanţă 

cu jurisprudenţa Comisiei Europene. Ca principiu, în cazurile de concentrări economice care nu creează 

îngrijorări concurențiale, definirea pieței relevante poate fi lăsată deschisă. 

2.1. Definirea pieței relevante a produsului în sectorul comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice 

şi parafarmaceutice 

Piața relevantă a produsului cuprinde toate produsele și/sau serviciile pe care consumatorul le consideră 

interschimbabile sau substituibile, datorită caracteristicilor, prețurilor și utilizării acestora. 

 
1 Publicate în Monitorul Oficial cu numărul 553/05.08.2010. 
2 97/c 372/03. 
3 Analiza operaţiunilor de concentrare economică. 
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Conform practicii decizionale stabilite atât la nivel european4, cât și la nivel național5, datorită diferenţelor 

existente în ceea ce priveşte cadrul legal, indicaţiile terapeutice, distribuţia şi promovarea, produsele 

farmaceutice au fost împărțite în două categorii distincte: 

(i) medicamente eliberate numai cu prescripție medicală - RX-uri, categorie ce poate fi, la rândul său, 

defalcată în:  

➢ medicamente protejate de brevete, produse de un producător, sub o anumită marcă; 

➢ medicamente generice, al căror brevet a expirat, disponibile la mulți producători; 

(ii) medicamente eliberate fără prescripție medicală - OTC-uri. 

Principala diferenţă între cele două categorii de medicamente constă în modul de eliberare a acestora către public 

- în timp ce pentru RX-uri este necesară o prescripţie eliberată de un medic, şi preţul este reglementat de către 

stat, în cazul OTC-urilor nu este necesară o prescripție medicală, consumatorii suportând costul medicamentelor. 

Preţurile OTC-urilor se formează liber, în timp ce nivelul maxim al preţurilor pentru RX-uri este stabilit de către 

Ministerul Sănătăţii, care îl şi suportă în totalitatate sau în parte, conform reglementărilor privind compensarea 

şi decontarea medicamentelor. 

În ceea ce privește produsele parafarmaceutice, acestea reprezintă tot ceea ce intră în categoria ”non-

medicament” în farmacie și cuprind: 

(i). suplimente nutritive6, produse dietetice și fitoterapice; 

(ii). cosmetice și produse de întreținere corporală7; 

(iii). produse pentru copii; 

(iv). tehnico-medicale sau dispozitivele medicale8. 

Produsele farmaceutice sunt comercializate pe teritoriul României numai dacă a fost acordată o autorizație de 

punere pe piață de către ANMDM9 sau de către Comisia Europeană, conform procedurii centralizate, în timp ce 

pentru produsele parafarmaceutice nu este necesară o autorizație de punere pe piață. 

Farmacia de circuit deschis (comunitară) este unitatea sanitară care asigură asistența, în ambulatoriu, a populației 

cu produse medicamentoase, igienico-cosmetice, dispozitive medicale, plante medicinale și produse din plante 

medicinale, suplimente alimentare și în care se execută prescripții magistrale și oficinale. Eliberarea produselor 

medicamentoase către populație se face numai cu amănuntul, fiind interzisă autoservirea. 

Farmaciile funcționează pe baza autorizației de funcționare emisă de Ministerul Sănătății10. Pe toată perioada de 

funcționare a farmaciei, inclusiv în timpul nopții, activitatea trebuie să se desfășoare în prezența farmacistului. 

Nivelul maxim al adaosului comercial pentru medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală se 

calculează conform reglementărilor în vigoare11. Prețul medicamentelor care se eliberează fără prescripție 

medicală (OTC-uri) și al produselor parafarmaceutice este liber, farmaciile practicând nivelul de adaos dorit. 

 
4 Decizia Comisiei Europene în cazul comp m.716 – Gehe/Lloyds, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

c(96)728/1996. 
5Decizia nr. 66 din 16.12.2009 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea de către Ozone Laboratories 

Pharma S.A. şi Perpetuem Limited, societăţi aparţinând grupului Advent, a controlului asupra unor active aparţinând 

anterior Ozone Laboratories SRL, O.P.Ozone Pharma Limited, Ozone Laboratories BV şi Ozone Laboratories Limited. 
6 Vitamine, minerale, produse de origine vegetală. 
7 Incluzând produsele de igienă bucală. 
8 O categorie largă, cuprinzând inclusiv antisepticele cutante sau articolele de igienă intimă. 
9 Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România. 
10 Eroare materiala rectificata ca urmare a observatiilor primite din piață, respectiv inlocuirea ”ANMDM” cu  ”Ministerul 

Sănătății”. 
11 Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare 

a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman. 
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Având în vedere cele anterior menționate, piața produsului aferentă activității de eliberare către consumator a 

produselor farmaceutice și parafarmaceutice, prin intermediul farmaciilor, se definește ca piața comercializării 

cu amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate (farmacii). 

2.2. Definirea pieței geografice în sectorul comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice şi 

parafarmaceutice 

Piața geografică relevantă cuprinde zona în care întreprinderile sunt implicate în oferta și cererea de produse sau 

servicii în cauză, în care condițiile de concurență sunt suficient de omogene și care poate fi deosebită de zonele 

geografice învecinate, deoarece condițiile de concurență diferă în mod apreciabil în respectivele zone. 

În sectorul comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice si parafarmaceutice, Consiliul Concurenţei a 

definit pieţele la nivel local. Acestea sunt pieţe în cadrul cărora se exploatează puncte de vânzare, la care 

consumatorii au acces facil şi rapid.  

În definirea limitelor pieţei geografice trebuie avut în vedere faptul că, de cele mai multe ori, clienții farmaciilor 

sunt persoane bătrâne sau bolnave, care nu pot parcurge distanțe mari. De asemenea, pentru medicamentele de 

care au nevoie urgentă, clienții nu sunt dispuși să parcurgă distanțe mari. Mai mult, datorită faptului că preţul 

maxim al medicamentelor eliberate cu prescripţie medicală este stabilit de Ministerul Sănătăţii, fiind suportat în 

diferite procente de Casa de Asigurări de Sănătate,  nu există un stimulent pentru a alege între o farmacie sau 

alta, în funcţie de preţurile practicate. 

De asemenea, în vederea delimitării pieței geografice, un factor relevant este faptul că intrarea pe piața 

comercializării cu amănuntul a produselor farmaceutice este condiționată de obținerea unei autorizații de 

funcționare emise în baza Legii nr. 266/2008 a farmaciei12. Autorizația în cauză se obține, în baza legii sus-

menționate, în urma unei analize efectuate de către Ministerul Sănătății - Direcția Politica Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale13, asupra unor documente depuse de către partea solicitantă și se eliberează în funcție 

de numărul de locuitori, dovedit prin adeverinţă eliberată de autoritatea administraţiei publice locale, după cum 

urmează:  

(i). în municipiul Bucureşti, o farmacie la 3.000 de locuitori; 

(ii). în oraşele reşedinţă de judeţ, o farmacie la 3.500 de locuitori;  

(iii). în celelalte oraşe, o farmacie la 4.000 de locuitori.   

Conform Institutului Național de Statistică, dezvoltarea continuă a sistemului sanitar privat a condus la creșterea 

numărului de unități din rețeaua farmaceutică. În anul 2017 au oferit servicii un număr de 9700 farmacii, puncte 

farmaceutice și drogherii, cu 205 unități mai multe decât în anul 2016, respectiv cu 414 mai multe decât în anul 

201414. 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Număr farmacii și puncte 

farmaceutice15 

9286 9485 9495 9700 9953 9904 

2. Farmaciști Total 17099 17135 17180 17833 17620 18093 

Locuitori la un 

farmacist 

1165 

 

1157 

 

1147 

 

1099 

 

1108 1073 

Numărul de farmacii, respectiv de farmaciști 

 

 
12 Publicată în Monitorul Oficial nr. 85/02.02.2015. 
13 Eroare materiala rectificata ca urmare a observatiilor primite din piață, respectiv inlocuirea ”Direcţia Farmaceutica și 

Dispozitive Medicale” cu  ”Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale”. 
14 Sursa: INS - Cercetare statistică anuală ”Activitatea unităților sanitare”. 
15 Inclusiv drogherii. 
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Practica Comisiei Europene16 sugerează că piaţa geografică în cazul comerțului cu amănuntul de produse 

farmaceutice și parafarmaceutice este reprezentată de o zonă de dimensiuni mici, delimitată de o rază de cel mult 

1-2 mile, echivalentul a 1,6-3 km, în jurul unei farmacii.  

Cele menționate anterior au constituit principalele repere în baza cărora Consiliul Concurenţei a definit piaţa 

geografică în cazurile de concentrări economice care implicau comerțul cu amănuntul de produse farmaceutice 

și parafarmaceutice. Astfel, până în prezent, Consiliul Concurentei a definit piaţa geografică în cazul comerțului 

cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice ca o zonă de dimensiuni mici, delimitată de o rază de 

3 km în jurul farmaciei țintă. Intrucât exerciţiul de identificare a zonelor de captare în raza de 3 km generează 

rezultate şi rute diferite în funcţie de mijlocul de deplasare17, respectiv auto sau pe jos, şi, implicit, un număr 

diferit de concurenţi, autoritatea de concurență a realizat, de obicei18, analize duble, pentru a identifica 

problemele de concurenţă în cele mai restrictive scenarii. 

Cu toate acestea, pentru a reflecta specificitățile locale ale piețelor din România caracterizate printr-o evolutie 

rapidă a marilor lanțuri de farmacii, Consiliul Concurenței a contractat serviciile unei societăți având ca obiect 

cercetarea pieței, în vederea întocmirii unui studiu privind dimensiunea geografică a pieței comercializării cu 

amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice, ale cărui rezultate vor fi detaliate în cele ce urmează. 

Este important de precizat totuși că analiza pieței geografice în sectorul comercializării cu amănuntul a 

produselor farmaceutice și parafarmaceutice se va face de la caz la caz. 

3. INTERPRETAREA REZULTATELOR SONDAJULUI DE OPINIE REFERITOR LA 

COMPORTAMENTUL PACIENTULUI LA NIVEL DE FARMACIE ȘI FACTORII CARE 

INFLUENȚEAZĂ DECIZIA DE CUMPĂRARE A PRODUSELOR FARMACEUTICE  

3.1.   Aspecte introductive 

În anul 2018, Consiliul Concurenței, în colaborare cu compania de cercetare a pieței Metro Media Transilvania 

a realizat un studiu referitor la comportamentul pacientului la nivel de farmacie și factorii care influențează 

decizia de cumpărare a produselor farmaceutice.  

Unul dintre obiectivele urmărite a fost acela de a stabili dacă este necesară redefinirea pieţei relevante geografice 

în sectorul comercializării cu amănuntul în domeniul farmaceutic din zonele urbane, având în vedere creșterea 

accelerată a numărului de operațiuni de concentrare economică realizate în ultimii ani, efect al aplicării criteriului 

demografic la înființarea unei farmacii - prevedere legală care generează dificultăți întreprinderilor active în 

acest sector să se dezvolte organic19. În acest context, Studiul desfășurat la nivelul consumatorului a conținut 

elemente care să poată conduce la identificarea factorilor decisivi care stau la baza alegerii farmaciei de către 

consumatorii finali.  

În susbsidiar, s-au urmărit identificarea percepțiilor consumatorilor finali despre farmaciile de lanț20, prin 

raportare la alte tipuri de farmacii, precum și identificarea percepțiilor pe care consumatorii finali le au despre 

 
16 Decizia Comisiei Europene M.716 – GEHE/LLOYDS, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 

C(96)728/1996. 
17 De ex. prin utilizare Google Maps. 
18 În funcţie de necesitate. 
19 Cresterea organica a unei intreprinderi se refera la dezvoltarea acesteia pe propriile forte, fara a avea la baza fuziuni sau 

achizitii. În contextul pietei comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, absenta criteriului 

demografic ar putea permite cresterea activitatii prin infiintarea unor noi farmacii, iar nu prin achizitia unor afaceri 

farmaceutice preexistente. – Completare survenita ca urmare a observatiilor primite din piata. 
20 Notiunea de lant farmaceutic a fost utilizata conform acceptiunii din cadrul Raportului privind investigaţia utilă pentru 

cunoaşterea sectorului farmaceutic din România, publicat pe pagina de Internet a Consiliului Concurenței. In acest sens, 

un lant de farmacii cuprinde cel putin 3 farmacii-puncte de lucru apartinand aceleiasi intreprinderi, in sensul Legii 

Concurentei.- Completare survenita ca urmare a observatiilor primite din piata. 

 
 



7 

 

concurența existentă în sectorul comercializării cu amănuntul în domeniul farmaceutic. Astfel, aceste informații 

conturează percepția cererii asupra pieței comercializării cu amănuntul în domeniul  farmaceutic și pot fi folosite 

în analiza viitoarelor operațiuni de concentrare economică.   

Informațiile despre subiectul alegerii farmaciei de către consumatori au fost obținute prin adresarea unui set 

de întrebări care au avut în vedere aspecte precum modalitatea de deplasare către și dinspre farmacie, timpul 

mediu și distanța necesare pentru deplasarea către şi dinspre aceasta. Au fost analizați și alți factori precum 

părerea şi informațiile pe care respondenții le dețin cu privire la produsele pe care farmaciile le dețin, serviciile 

pe care le oferă dar și importanța prețurilor și a reducerilor.   

Metoda de cercetare utilizată a fost ancheta sociologică telefonică, desfășurată la nivel național, iar ca 

instrument de cercetare s-a folosit chestionarul. Eșantionul total al studiului Metro Media Transilvania a fost 

format dintr-o populație de 1811 de respondenți, cu vârste de peste 18 ani.  

Populația de referință a cuprins persoane care locuiesc în România, în mediul urban (București și alte orașe) și 

rural și care în ultimul an au achiziționat medicamente sau suplimente alimentare, iar în ultimii trei ani au 

achiziționat medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală.  

Chestionarul a fost aplicat telefonic în perioada 14 octombrie 2018 - 7 noiembrie 2018. 

Analiza prezentată include statistici simple ale răspunsurilor pentru anumite întrebări, dar și corelări între 

răspunsurile diferitelor întrebări. 

  3.2. Alegerea farmaciei de către consumatori 

În scopul prezentei analize - evaluarea posibilității redefinirii pieței geografice a comercializării cu amănuntul a 

produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, în zonele urbane, populația de referință a cuprins 1040 de 

respondenți, persoane care locuiesc în România, în mediul urban (București și alte orașe), din totalul de 1811 

respondenți chestionați. Repartizarea21 acestora pe categorii de vârstă se prezintă după cum urmează:  

- 219 respondenți cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani; 

- 382 respondenți cu vârste cuprinse între 36 și 55 ani; 

- 371 respondenți cu vârste cuprinse între 56 și 75 ani; 

- 68 respondenți cu vârste mai mari de 76 ani. autori 

Prin intermediul chestionarului adresat, au fost colectate informații referitoare la  modalitatea de transport, 

distanțele parcurse și timpul alocat de consumatori pentru a se deplasa către farmacie. Totodată, au fost colectate 

informații legate de alegerea farmaciei de către consumator în funcție de produsele cumpărate, precum și de 

preferinţele consumatorilor în termeni de comerț tradițional, respectiv comerț online în domeniul comercializării 

cu amănuntul al produselor farmaceutice. 

3.2.1. Informații legate de modalitatea de transport 

În situația în care respondenții au nevoie de medicamente sau de suplimente alimentare de la o farmacie, 

majoritatea (61%) alege să se deplaseze pe jos, indiferent dacă aceștia se află în București sau în alte orașe. 

Utilizarea mașinii personale este următoarea modalitate de deplasare aleasă de respondenți (27%), urmată de 

utilizarea mijloacelor de transport în comun (8%): 

 
21 Completare survenita ca urmare a observatiilor primite din piata. 
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Q0222: Figura nr. 1  În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie, cu 

ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? (N=1040 

respondenți) 

Figurile nr. 2 și 3 oferă informații despre modul în care se distribuie respondenții chestionați din eșantion în 

funcție de tipul localității incluse în analiză: București, respectiv alte orașe: 

 
Q 02: Figura nr. 2 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie, cu 

ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? (N=223 

respondenți) – răspunsuri defalcate în funcție de tipul localității – București 

 
Q 02: Figura nr. 3 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie, cu 

ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? (N=817 

respondenți) – răspunsuri defalcate în funcție de tipul localității – alte orașe 

Astfel, în București, 63,2% dintre respondenți aleg să parcurgă distanța până la farmacie pe jos, în timp ce 20,2% 

aleg să se deplaseze cu mașina. În alte orașe, raportul este unul asemănător, astfel încât 60,6% dintre respondenți 

 
22 Întrebarea Q02 din Chestionarul adresat consumatorilor, în cadrul Studiului desfăşurat de Consiliul Concurenţei în 

colaborare cu Metro Media Transilvania. 
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aleg să parcurgă distanța până la farmacie pe jos, în timp ce 28,5% parcurg această distanță cu mașina, astfel 

cum se poate observa din figura nr. 2, prezentată mai sus. 

Concluzie:  Majoritatea respondentilor din mediul urban aleg să se deplaseze pe jos până la farmacie. 

3.2.2. Informații legate de izodistanțe 

În ceea ce privește distanța în termeni de kilometri parcurși până la farmacie, cea mai mare parte dintre 

respondenți (65%) se deplasează mai puțin de 1 km până la aceasta. 25% dintre indivizi declară că parcurg o 

distanță mai mare, între 1 km şi 3 km, în timp ce doar 7% parcurg mai mult de 3 km.  Un procent mic de 

respondenți (1 %) au afirmat că, în cazul în care au nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, o altă 

persoană se deplasează la farmacie în locul lor pentru a le achiziționa.  

 
Q3:Figura nr. 4 - De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce distanță parcurgeți 

până la farmacie? (N=1040 respondenți) 

Figurile nr. 5 şi nr. 6 prezentate în continuare, descriu populația studiată în funcție de tipul localității în care se 

află și distanța pe care indivizii o parcurg până la o farmacie:  

 
Q3:Figura nr. 5 - De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce distanță parcurgeți 

până la farmacie? (N=223 respondenți) - răspunsuri București 
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Q3:Figura nr. 6 - De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce distanță parcurgeți 

până la farmacie? (N=817 respondenți) - răspunsuri alte orașe  

Astfel cum se poate observa, 67,3% dintre respondenții din Bucureşti au menționat că distanța pe care o parcurg 

până la farmacie este de sub 1 km. Situația este similară și în alte orașe, unde 64,9% dintre respondenți aleg să 

parcurgă până la farmacie sub 1 km. 

Corelând mijlocul de transport utilizat pentru deplasarea la farmacie cu distanța pe care respondenții sunt dispuși 

să o parcurgă până la aceasta, se poate observa că majoritatea celor care preferă să meargă pe jos (82%), parcurg 

mai puțin de 1 km. Un procent de 83% dintre respondenții care au declarat că se deplasează cu mașina personală 

la farmacie și 76% dintre cei care utilizează mijloacele de transport în comun, sunt dispuși să străbată între 1 și 

3 km până la aceasta. 

 

Q2 corelat cu Q3:Figura nr. 7 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o 

farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? 

(N=1040 respondenți) – corelare cu distanța parcursă  

În ceea ce îi privește pe respondenții care locuiesc în București (Figura 8), 82.27% dintre cei care declară că 

merg pe jos până la o farmacie atunci când au nevoie de produse farmaceutice, străbat mai puțin de 1 km, iar 

16.31% merg între 1 și 3 km. Persoanele care utilizează mașina personală sau mijloacele de transport în comun 

pentru a ajunge la o farmacie, parcurg distanțe mai mari (între 1 km și 3 km), într-o proporție mai crescută decât 

cei care obișnuiesc să meargă pe jos (38,64%, respectiv 48.39%).  
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Q2 corelat cu Q3:Figura nr. 8 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o 

farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? 

(N=223 respondenți) – corelare cu distanța parcursă 

În ceea ce privește alte orașe decât București, situația este în linii mari, asemănătoare cu cea prezentată pentru 

locuitorii din capitala României: cei mai mulți dintre respondenții care merg pe jos până la farmacie fac acest 

lucru pentru distanțe mai mici de 1 km, pentru cele care depășesc 1 km alegând mai des mașina personală, 

mijloacele de transport în comun sau taxiul.   

 
Q2 corelat cu Q3:Figura nr. 9 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o 

farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală, etc.)? (N= 

817 respondenți) – corelare cu distanța parcursă 

Figura următoare23 prezintă distribuția respondenților în funcție de disponibilitatea lor de a merge la farmacie, 

raportată la categoria de vârstă din care fac parte. Ceea ce este foarte bine observabil, este faptul că persoanele 

vârstnice (de peste 75 ani), de obicei, fie nu merg la farmacie, deoarece merge altcineva în locul lor, fie sunt 

dispuși să parcurgă distanțe mai reduse pentru a ajunge la farmacie. 

 
23 Ca urmare a observatiilor primite din piata, Figura nr. 10, reprezentand distribuția respondenților în funcție de 

disponibilitatea lor de a merge la farmacie, raportată la categoria de vârstă din care fac parte, vizeaza, in prezenta nota, doar 

respondentii localizati in mediul urban. 

33.33%

35.48%

45.45%

82.27%

33.33%

48.39%

38.64%

16.31%

33.33%

16.13%

13.64%

0.71%

2.27%

0.71%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

cu taxiul

cu un mijloc de transport in comun

cu masina personala

pe jos

Bucuresti

Mai puțin de 1 km Între 1 km și 3 km

Mai mult de 3 km Nu știu/nu răspund

Nu e cazul, merge altcineva în locul meu (răspuns spontan)

44%

33%

45%

38%

82%

33%

20%

27%

45%

16%

22%

33%

24%

16%

1%

0%

7%

4%

0%

0%

0%

7%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

cu taxiul

cu altceva

cu un mijloc de transport in comun

cu masina personala

pe jos

Alte oraşe

Mai puțin de 1 km Între 1 km și 3 km

Mai mult de 3 km Nu știu/nu răspund

Nu e cazul, merge altcineva în locul meu (răspuns spontan)



12 

 

 

Q3 corelat cu Q000:Figura nr. 10 - De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce 

distanță parcurgeți până la farmacie? X Care este vârsta dumneavoastră în ani împliniți? (N=1040 respondenți, din care: 

219 respondenti cu varste cuprinse intre 18 si 35 ani, 382 respondenti cu varste cuprinse intre 36 si 55 ani, 371 respondenti 

cu varste cuprinse intre 56 si 75 ani si  68 respondeti cu varste mai mare de 76 ani).  

 

Concluzii:  

• Majoritatea respondenților din mediul urban (65%) alege să parcurgă până la farmacie o distanță de 

cel mult 1 km. 

• Corelând mijlocul de transport utilizat de respondenții din mediul urban cu distanța parcursa de 

aceștia: majoritatea care preferă să meargă pe jos, parcurg mai puțin de 1 km (82%). 

 

3.2.3. Informații legate de izocroni 

În termeni de timp alocat deplasării la farmacie, cei mai mulți dintre respondenții aflați în zonele urbane (41,63%) 

alocă între 10 şi 20 de minute pentru a ajunge la farmacie, în situația în care au nevoie de medicamente sau 

suplimente alimentare. În același timp, 37,31% din aceeași categorie alocă o durată de timp mai mică de 10 

minute, în timp ce 19,62% dintre indivizi au declarat că sunt dispuși să ofere mai mult de 20 minute pentru 

această acțiune.    

 
Q04: Figura nr. 11 - De obicei, care este durata maximă de timp pe care o alocați pentru a ajunge la farmacie, atunci când 

aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare? (N=1040 respondenți) 
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Următoarele două figuri prezintă date despre distribuția respondenților în funcție de tipul localității în care se 

găsesc și durata maximă pe care o alocă ajungerii la farmacie, atunci când au nevoie de medicamente sau 

suplimente alimentare.  

 
Q04: Figura nr. 12 - De obicei, care este durata maximă de timp pe care o alocați pentru a ajunge la farmacie, atunci când 

aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare? (N=223 respondenți) - răspunsuri București 

 
Q04: Figura nr. 13 - De obicei, care este durata maximă de timp pe care o alocați pentru a ajunge la farmacie, atunci când 

aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare? (N=817 respondenți) - răspunsuri alte orașe 

Astfel cum se poate observa în cele două Figuri de mai sus, majoritatea respondenților din București (77,1%) 

alocă maxim 20 de minute pentru a ajunge la farmacie. Situația este similară și în alte orașe, unde  79,4% dintre 

respondenți sunt dispuşi să aloce maxim 20 de minute pentru a ajunge la farmacie. 

Corelând mijlocul de transport utilizat pentru deplasarea la farmacie cu timpul pe care respondenții sunt dispuși 

să îl aloce (Figura nr. 14), se poate observa că un procent cumulat de 83.81% dintre respondenții care aleg să 

meargă pe jos la farmacie, nu ar aloca mai mult de 20 minute acestei activități. Totodată, se observă că doar 

15.72% dintre cei care merg pe jos ar fi dispuși să aloce mai mult de 20 de minute. Prin urmare, în majoritatea 

cazurilor, în cazul persoanelor care merg pe jos la farmacie, timpul alocat deplasării este de maxim 20 de minute. 

În cazul deplasării înspre farmacie cu mașina personală, un procent cumulat de 81.65% dintre respondenți nu ar 

aloca mai mult de 20 minute acestei activități. Un procent redus, de doar 17.63% dintre cei care merg la farmacie 

cu mașina personală ar fi dispuși să aloce mai mult de 20 de minute. Prin urmare, de obicei, în cazul persoanelor 

care se deplasează cu mașina personală la farmacie, timpul alocat deplasării este de maxim 20 de minute. 

În cazul respondenților care utilizează mijloace de transport în comun pentru a ajunge la farmacie, procentul 

celor dispuși să aloce mai mult de 20 minute deplasării este majoritar, de 54.88%. Respondenții care au declarat 

că alocă între 10 şi 20 de minute până la farmacie reprezintă, de asemenea, un procent consistent: 34,15%. Prin 

urmare, un procent cumulat de 89,3% dintre respondenții care utilizează mijloace de transport în comun pentru 

a ajunge la farmacie alocă cel puţin 10 minute în acest scop. Situaţia este similară şi în cazul celor care se 

utilizează serviciile de taxi: un procent cumulat de 75% dintre respondenţii incluşi în această categorie sunt 

dispuşi să aloce cel puţin 10 minute deplasării la farmacie, dintre care 41,67% ar aloca între 10 şi 20 de minute, 

respectiv 33,33% ar aloca peste 20 de minute. 
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Q02 corelat cu Q04: Figura nr. 14 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la 

o farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)? 

(N=1040 respondenți) – corelare cu durata de timp alocată deplasării. 

Aceleași informații ca și în Figura nr. 14 sunt prezentate și în următoarele două, însă acestea sunt detaliate, 

luându-se în calcul și tipul localității (București, respectiv alte orașe). 

 
Q02 corelat cu Q04: Figura nr. 15 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la 

o farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)?– 

corelare cu durata de timp alocată deplasării (N=223 respondenți, București). 

Astfel cum se poate observa din Figura nr. 15 de mai sus, 85,1% dintre respondenții din Bucureşti care se 

deplasează pe jos până la farmacie alocă cel mult 20 de minute (0-20 minute). Un maxim de 20 de minute este 

alocat și de 77,8% dintre respondenții din Bucureşti care utilizează mașina personală pentru a se deplasa la 

farmacie.  

Pe de altă parte, majoritatea respondenților din București care folosesc mijloacele de transport în comun pentru 

a merge la farmacie (54,84%) sunt dispuși să aloce mai mult de 20 de minute pentru această activitate. Aceştia 

sunt urmaţi de respondenții care alocă între 10 si 20 de minute acestei activităţi: 38,71%.  În ceea ce îi priveşte 

pe respondenţii care preferă taxiul pentru deplasarea la farmacie, se constată ca procentul celor care alocă mai 

puţin de 10 min  (33,33%) este egal cu al celor care alocă între 10 și 20 de minute, respectiv cu al celor care 

alocă peste 20 de minute.  
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Q02 corelat cu Q04: Figura nr. 16 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la 

o farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală etc.)?– 

corelare cu durata de timp alocată deplasării (N=817 respondenți, alte orașe). 

In celelalte zone urbane, situația respondenților care merg pe jos este similară celei din București: majoritatea 

acestora (83.44%) sunt dispuși să parcurgă cel mult 20 de minute (0-20 minute) până la farmacie. Același timp 

este alocat și de cea mai mare parte a respondenților din celelalte zone urbane care folosesc mașina personală 

(82.41%). 

În cazul respondenților care folosesc mijloacele de transport în comun sau taxiul, timpul alocat deplasării până 

la farmacie, de către majoritatea acestora (86,27% în cazul folosirii mijloacelor de transport în comun, respectiv 

77,77%, în cazul utilizării taxi), depășeste 10 minute. 

Corelând mijlocul de transport utilizat cel mai frecvent de respondenții din mediul urban, cu distanța pe care 

majoritatea respondenților o parcurg până la farmacie, respectiv cu timpul alocat parcurgerii acestei distanțe, se 

poate observa că majoritatea respondenților din București și din alte orașe (89%), care preferă să meargă pe jos 

și parcurg mai puțin de 1 km până la farmacie24, alocă cel mult 20 de minute: 50% dintre respondenți alocă sub 

10 minute, respectiv 39% alocă între 10 și 20 de minute.  

 

Q02 corelat cu Q03 si Q04: Figura nr. 17 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare 

de la o farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală 

etc.)?– corelare cu  distanta parcursa si, ulterior, cu durata de timp alocată deplasării 

 
24 Astfel cum a fost menționat la punctul 2.2.1, majoritatea respondenților din zonele urbane preferă să meargă pe jos până 

la farmacie. De asemenea, conform informațiilor detaliate la punctul 2.2.2, majoritatea celor care preferă să meargă pe jos, 

parcurg mai puțin de 1 km până la farmacie. 
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De asemenea, corelând mijlocul de transport utilizat cel mai frecvent de respondenții din mediul urban, cu timpul 

alocat de majoritatea acestora deplasării la farmacie25, respectiv cu distanța parcursă, se poate observa că 

majoritatea celor din Bucuresti și din alte orașe, care se deplasează pe jos până la farmacie, pentru cel mult 10 

minute, parcurg maxim 1 km. Tot 1 km parcurg, pe jos, și acei respondenți care se deplasează între 10 şi 20 de 

minute până la farmacie.  

  

Q02 corelat cu Q04 si Q03: Figura nr. 18 - În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare 

de la o farmacie, cu ce vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală 

etc.)?– corelare cu durata de timp alocată deplasării și, ulterior, cu distanța parcursă. 

Se constată astfel, că în mediul urban, aceeași distanță de 1 km, parcursă pe jos până la farmacie de majoritatea 

respondenților, poate fi parcursă în intervale de timp mai mici sau mai mari: sub 10 min, respectiv între 10 și 20 

de minute, în funcție de respondenți. 

Concluzii:  

• Majoritatea respondenților din București și din alte orașe alocă cel mult 20 de minute pentru a ajunge 

la farmacie.  

• Corelând mijlocul de transport utilizat preponderent de respondenți cu timpul alocat deplasării la 

farmacie: se constată că majoritatea celor din mediul urban, care preferă să meargă pe jos, alocă cel 

mult 20 de minute. 

• Corelând mijlocul de transport utilizat cel mai frecvent de respondenții din mediul urban, cu timpul 

alocat de aceștia deplasării la farmacie, respectiv cu distanța parcursă, se constată că aceeași distanță 

de 1 km, parcursă pe jos până la farmacie de majoritatea respondenților, poate fi parcursă în intervale 

de timp diferite: sub 10 min, respectiv între 10 şi 20 de minute, în funcție de respondenți.  

• Dat fiind faptul că rezultatele sondajului nu permit trasarea unor concluzii clare cu privire la timpul 

alocat parcurgerii pe jos a distanţei de 1 km până la farmacie, se poate afirma că delimitarea razei de 

captare a unei farmacii utilizand izodistanţele (km) şi nu izocronii (minute) este mai potrivită. 

  

3.2.4. Informații legate de alegerea farmaciei în funcție de produsele achiziționate 

Figura nr. 19 ilustrează consecvența respondenților din mediul urban în ceea ce privește alegerea farmaciei în 

situația achiziționării medicamentelor şi suplimentelor alimentare. O parte semnificativă din acești respondenți 

(61.92%)  au declarat că de cele mai multe ori aleg aceeași farmacie, urmați de cei care o aleg întotdeauna pe 

 
25 Astfel cum a fost menționat la punctul 2.2.1, majoritatea respondenților din zonele urbane preferă să meargă pe jos până 

la farmacie. De asemenea, conform informațiilor detaliate la punctul 2.2.3, majoritatea celor care preferă să meargă pe jos, 

alocă cel mult 20 de minute (sub 10 minute, respectiv între 10 și 20 de minute). 

95%

4

1%

Bucureşti şi alte oraşe
pe jos, sub 10 min

sub 1 km intre 1 si 3 km peste 3km

79%

20%

0% 1%
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aceeași (19.71%). Comparativ cu aceste răspunsuri, procentele respondenților care de cele mai multe ori nu aleg 

aceeași farmacie (10.38%) sau nu apelează niciodată la aceeași farmacie (6.63%) sunt mai mici.   

 

Q05: Figura nr. 19 - Atunci când cumpărați medicamente si suplimente alimentare, obișnuiți să alegeți aceeași farmacie? 

(N=1040 respondenți) 

Aceleași informații ca și în Figura nr. 19 sunt prezentate și în următoarele două figuri, însă acestea iau în calcul 

și tipul localității (București, respectiv alte orașe): 

 

Q05:Figura nr. 20 - Atunci când cumpărați medicamente și suplimente alimentare, obișnuiți să alegeți aceeași farmacie? 

(N=223 respondenți, București) 

 

Q05:Figura nr. 21 - Atunci când cumpărați medicamente și suplimente alimentare, obișnuiți să alegeți aceeași farmacie? 

(N=817 respondenți, alte orașe) 

Concluzie: Majoritatea respondenților din mediul urban frecventează de cele mai multe ori aceeași farmacie 

atunci când cumpără medicamente și suplimente alimentare. 
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3.3. Percepția consumatorilor asupra farmaciilor de lanț vs. alte tipuri de farmacii/farmacii independente 

 

Populația de referință în scopul analizei de față a cuprins întregul eșantion de 1811 respondenți, localizați atât în 

mediul urban, cât și în cel rural. 

Întrebați care este tipul de farmacie cel mai des frecventat, cea mai mare parte dintre persoanele care au luat 

parte la studiu (63%) alege farmaciile de lanț, în timp ce 31% dintre aceștia aleg farmaciile independente. Un 

procent de 6% au declarat „nu știu” sau „nu răspund” la această întrebare.   

 
Q06:Figura nr. 22 - Ce tip de farmacie frecventați cel mai des? (N=1811 respondenți)  

Astfel cum se poate observa în următoarele 3 figuri, indiferent de localitatea respondenţilor (rural sau urban), 

farmaciile de lanț sunt frecventate mai des decât farmaciile independente. Se observă, totuşi, că farmaciile 

independente din mediul rural sunt mai accesate decât farmaciile independente din mediul urban: 38,4% în 

mediul rural, comparativ cu 17% în Bucureşti, respectiv 28,2%  în alte orașe. 

 
Q06:Figura nr. 23 - Ce tip de farmacie frecventați cel mai des? (N=223 respondenți) - răspunsuri București 

 La nivel de București, farmaciile de lanț sunt mult mai accesate de către consumatori, comparativ cu farmaciile 

independente, 78,5% dintre respondenți mentionând că cel mai des frecventează farmaciile de lanț. 
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Q06:Figura nr. 24 - Ce tip de farmacie frecventați cel mai des? (N=817 respondenți) - răspunsuri alte orașe 

Similar situaţiei din Bucureşti, preferintele consumatorilor (66,8%) din alte orașe se îndreptă către farmaciile de 

lanț. 

 
Q06:Figura nr. 25 - Ce tip de farmacie frecventați cel mai des? (N=771 respondenți) - răspunsuri mediul rural 

Deşi majoritatea respondenților din zonele rurale au menționat că frecventează mai des farmaciile de lanț, se 

observă, totuşi, un procent crescut (38,4%) de respondenți care frecventează farmaciile independente, 

comparativ cu cei din Bucureşti (17%) sau din alte orașe (28,2%). 

În continuarea  întrebării „Q06: Ce tip de farmacie frecventați cel mai des?”, respondenții sunt încadrați în două 

categorii de analiză, respectiv (i).  cei care frecventează farmaciile de lanț, respectiv (ii)cei care frecventează 

farmaciile independente. Figura 26 ilustrează motivațiile respondenților cu privire la alegerea farmaciilor de lanț. 

Cei mai mulți dintre cei care au declarat că frecventează farmaciile de lanț (80.6%) își motivează alegerea prin 

deținerea cardurilor de reducere pentru clienți. Cea de a doua cea mai frecvent aleasă variantă de răspuns face 

referire la amabilitatea personalului din cadrul farmaciei (74%), urmată de distanța redusă fată de locul de 

muncă/școală (73.4%), iar apoi de existența varietății produselor (72.4%). Un procent de 68.4% dintre 

respondenți aleg acest tip de farmacie datorită faptului că acestea sunt mai răspândite în localitatea lor, 67.9% 

datorită promoțiilor existente la achiziționarea produselor, 66.1% datorită faptului că sunt mai renumite, iar 63% 

invocă un cost redus al produselor. Cei mai puțini respondenți (34.4%) motivează alegerea farmaciilor de lanț 

datorită disponibilității unor servicii suplimentare, precum măsurarea tensiunii sau a greutății.  
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Q06_1:Figura nr. 26 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile de lanț? (N=1136 respondenți, răspuns 

multiplu) 

Se observă că în mediul urban, motivul cel mai des ales pentru frecventarea farmaciilor de lanț este frecvența cu 

care acestea se întâlnesc în localitatea indivizilor (68.3%).  

 
Q06_1:Figura nr. 27 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile de lanț? (N=1136 respondenți, răspuns 

multiplu) - răspunsuri defalcate în funcție de tipul localității 

În Bucureşti se constată că apropierea față de casă sau de locul de muncă/școală (83.4%) este cel mai întâlnit 

motiv pentru frecventarea farmaciilor de lanț, urmat de frecvența cu care acestea se întâlnesc (73.7%) și de 

existența cardurilor de reduceri (70.9%). 
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Q06_1:Figura nr. 28 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile de lanț? (N=175 respondenți, răspuns 

multiplu, București) 

În alte orașe, existența cardurilor de reduceri (81.3%), precum și apropierea față de casă sau de locul de 

munca/școală (80%), respectiv amabilitatea personalului (75.3%) constituie cele mai frecvente motive pentru 

care respondenții aleg farmaciile de lanț. 

 
Q06_1:Figura nr. 29 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile de lanț? (N=546 respondenți, răspuns 

multiplu, alte orașe) 

În cazul zonelor rurale, cele mai întâlnite motive pentru frecventarea farmaciilor de lanț sunt reprezentate de 

existența cardurilor de reduceri pentru clienţi (83.9%), amabilitatea personalului (78.6%) și varietatea produselor 

(76.1%). 

 
Q06_1:Figura nr. 30 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile de lanț? (N=415 respondenți, răspuns 

multiplu, mediul rural) 

Figura nr. 31 prezintă motivațiile respondenților care frecventează mai des farmaciile independente. Majoritatea 

persoanelor (79.6%) aleg acest tip de farmacie datorită proximității, acestea fiind mai apropiate de casa sau de 

locul de muncă al respondenților. Al doilea cel mai frecvent motiv oferit este apropierea personalului față de 

client (77.7%), urmat de costurile reduse ale produselor (53%). Alți 45.7% dintre respondenți motivează alegerea 

acestui tip de farmacie prin promoțiile existente la achiziționarea produselor, iar un procent de 34% prin existența 

laboratoarelor proprii ale acestor farmacii. 
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Q06_2:Figura nr. 31 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile independente? Răspuns multiplu 

(N=564 respondenți) 

Se observă că în mediul urban, motivul cel mai des ales pentru frecventarea farmaciilor independente este 

existența laboratoarelor proprii (55,2%), urmat de prețurile mici.  

 
Q06_2:Figura nr. 32 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile independente? Răspuns multiplu 

(N=564 respondenți) - răspunsuri defalcate în funcție de tipul localității 

În Bucureşti, se constată că apropierea personalului faţă de client, prețurile mici, precum și proximitatea față de 

casă sau locul de muncă reprezintă cele mai întâlnite motive pentru frecventarea farmaciilor independente. 

 
Q06_2:Figura nr. 33 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile independente? Răspuns multiplu 

(N=38 respondenți) - București 

În alte orașe, precum și în zonele rurale, proximitatea față de casă sau locul de muncă, precum și apropierea 

personalului față de client constituie cele mai frecvente motive pentru care respondenții aleg farmaciile 

independente.  
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Q06_2:Figura nr. 34 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile independente? Răspuns multiplu 

(N=230 respondenți) – alte orașe  

 
Q06_2:Figura nr. 35 - Care sunt motivele pentru care frecventați mai des farmaciile independente? Răspuns multiplu 

(N=296 respondenți) – mediul rural 

Întrebați26 fiind care sunt cele mai importante aspecte în alegerea unei farmacii, respondenții au apreciat cel mai 

favorabil următoarele: (i). disponibilitatea produselor (un procent cumulat de 94.3%: 44.3% au declarat acest 

aspect foarte important și 50% important), (ii). oferirea unei game variate de produse (cu un procent cumulat de 

91%), (iii). calitatea serviciilor oferite (90.1% le consideră importante și foarte importante) și (iv). prețurile 

produselor (un procent cumulat de 87.4%: 44.7% au declarat acest aspect foarte important și 42.7% important). 

Principalul aspect caracterizat de o importanță redusă în alegerea farmaciei de către respondenți, este reprezentat 

de reclamele de care beneficiază farmaciile, 29.8% dintre respondenți fiind de părere că acestea sunt aspecte 

puțin importante şi 23.9% deloc importante.  

 
26 Intrebarea Q07 din Chestionarul adresat consumatorilor, în cadrul Studiului desfăşurat de Consiliul Concurenţei în 

colaborare cu Metro Media Transilvania. 
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Figura nr. 36 - Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte atunci când alegeți o farmacie? (N=1811 

respondenți) 

Cele mai des menționate aspecte ca fiind foarte importante de către respondenții din București sunt: (i). 

disponibilitatea produselor (48.9%), (ii). apropierea față de casă (43.9%), (iii). oferirea unei game variate de 

produse (42.6%) și (iv). calitatea serviciilor oferite (40.8%). 

 

Figura nr. 37. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte atunci când alegeți o farmacie? (N=223 

respondenți) 

În mediul urban, în alte orașe în afara Bucureștiului, factorii cel mai des menționați ca fiind foarte importanți în 

alegerea unei farmacii sunt: (i). calitatea serviciilor (50.8%), (ii). disponibilitatea produselor (44.7%) și (iii). 

prețurile acestora (42.7%), precum și (iv). existența unei game variate de produse (40.3%). 
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Figura nr. 38 - Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte atunci când alegeți o farmacie? (N=817 

respondenți)   

În mediul rural, aspectele cel mai frecvent selectate de către respondenți sunt: (i). calitatea serviciilor oferite 

(59.1%), (ii). prețurile produselor (47.7%), (iii). disponibilitatea produselor (42.7%) și (iv). oferirea unei game 

variate de produse (42.4%).   

 

Figura 39. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră următoarele aspecte atunci când alegeți o farmacie? (N=771 

respondenți) 

Concluzii: 

• Indiferent de localizare (Bucureşti, alte orașe, rural), majoritatea respondenților au menționat că de 

cele mai multe ori merg la aceeași farmacie. 

• Indiferent de localizare (Bucureşti, alte orașe, rural), majoritatea respondenților au precizat că 

frecventează mai des farmaciile de lanț. Deşi majoritatea respondenților din zonele rurale au menționat 

că frecventează mai des farmaciile de lanț, există, totuși, un procent crescut de respondenți care 

frecventează farmaciile independente, comparativ cu cei din Bucureşti sau din alte orase. 

• În mediul urban (inclusiv în Bucureşti), proximitatea față de casă sau de locul de muncă/școală şi 

existența cardurilor de reduceri reprezintă motivele cel mai des întâlnite pentru care respondenții aleg 
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farmaciile de lanț. În mediul rural, cel mai întâlnit motiv pentru frecventarea farmaciilor de lanț este 

reprezentat de existența cardurilor de reduceri pentru clienţi, urmat fiind de amabilitatea personalului. 

• Respondenții care frecventează mai des farmaciile independente, au menționat apropierea personalului 

faţă de client, prețurile mici, precum și proximitatea ca fiind cele mai frecvente motive ale alegerii lor. 

• Indiferent de localizare (Bucureşti, alte orașe, rural), majoritatea respondenților au menționat că 

disponibilitatea produselor, oferirea unei game variate de produse și calitatea serviciilor oferite 

reprezintă cele mai importante aspecte în alegerea unei farmacii. Respondenții din București au 

menționat și apropierea față de casă ca fiind un alt factor deosebit de important. 

 

 3.4. Informații legate de comerțul online și comerțul tradițional 

Având în vedere evoluția ascendentă a comerțului online în România, precum și modificările legislative27 care 

prevăd posibilitatea vânzarii pe Internet28 a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală, au fost 

incluse în cadrul Sondajului la consumator și întrebari din care să reiasă percepția respondenților asupra 

comerțului online de medicamente eliberate fără rețetă. 

Populația de referință în scopul analizei de față a cuprins întregul eşantion de 1811 respondenți, localizați atât în 

mediul urban, cât și în cel rural. 

Ca urmare a întrebărilor adresate, au rezultat următoarele: 

Cei mai mulți dintre respondenți (82%) nu ar fi dispuși să achiziționeze medicamente comercializate fără rețetă 

sau suplimente alimentare din mediul online. Într-o proporție mai mică, 8% dintre respondenți ar achiziționa în 

acest mod doar suplimente alimentare, iar 7% ar achiziționa atât medicamente comercializate fără rețetă, cât şi 

suplimente alimentare. 

 
Q 08: Figura nr. 40 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? (N=1811 respondenți) 

Dintre cei care ar fi dispuși să achiziționeze online medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare, se constată că respondenții cu vârste de până la 55 ani au o deschidere mai crescută înspre a 

achiziționa online medicamente eliberate fără rețetă și suplimente alimentare, comparativ cu populația de peste 

55 ani: 85% declară că ar achiziționa atât medicamente comercializate fără rețetă, cât și suplimente alimentare, 

 
27 Legea farmaciei nr. 266/2008. 
28 În anul 2018, în România, a fost promulgată Legea 160/2018 pentru modificarea şi completarea Legii farmaciei nr. 

266/2008. Legea 160/2018 prevede posibilitatea vânzarii şi eliberarii prin intermediul serviciilor societăţii informaţionale 

(Internet) a medicamentelor care se acordă fără prescripţie medicală de către farmaciile comunitare şi drogheriile autorizate. 

Cu toate acestea, Ordinul 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor 

farmaceutice, care prevede lista documentelor necesare pentru autorizarea/încetarea activităţii farmaciilor/drogheriilor 

online, precum şi condiţiile necesar a fi îndeplinite pentru desfăşurarea acestei activităţi a fost publicat în martie 2019. Prin 

urmare, medicamentele care se acordă fără prescripţie medicală de către farmaciile comunitare şi drogheriile autorizate au 

putut fi achiziționate online începând cu martie 2019. 



27 

 

80% că ar cumpăra numai medicamente comercializate fără rețetă, iar 77.1% sunt dispuși să achiziționeze numai 

suplimente alimentare.   

 
Q 08: Figura nr. 41 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? - răspunsuri defalcate în funcție de vârstă 

Conform Figurii nr. 42, deschiderea înspre achiziționarea medicamentelor comercializate fără rețetă sau a 

suplimentelor alimentare din mediul online este mai mare în rândul respondenților din mediul urban (București 

și alte orașe): 

 
Q 08: Figura nr. 42 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? - răspunsuri defalcate în funcție de tipul localității 

Dintre respondenții din Bucureşti care ar achizitiona online astfel de produse, 60,6% ar achiziționa atât 

medicamente comercializate fără rețetă, cât și suplimente alimentare, în timp ce 34,8% ar achiziționa doar 

suplimente alimentare. 

 

 Q 08: Figura nr. 43 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? (N=66 respondenți, București) 
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Un procent de  39,5% dintre respondenții din zonele urbane, cu excepția celor din Bucureşti, care ar efectua 

astfel de achiziții online, s-ar orienta atât spre medicamente comercializate fără rețetă, cât și spre suplimente 

alimentare, în timp ce 44,4% ar achiziționa doar suplimente alimentare. 

 Q 08: 

Figura nr. 44 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? (N=817 respondenți, alte orașe) 

În zonele rurale, cei care ar achiziționa online astfel de produse, s-ar orienta îndeosebi înspre suplimente 

alimentare (52,9%). 

 
Q 08: Figura nr. 45 - Dumneavoastră ați fi dispus să achiziționați medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente 

alimentare online? (N=771 respondenți, mediul rural) 

Privitor la principalele motive pentru care respondenții ar alege achiziționarea medicamentelor comercializate 

fără rețetă şi a suplimentelor alimentare online, majoritatea (87.5%) celor care ar opta pentru această modalitate 

consideră că astfel se economisesc resurse de timp. În același timp, 81.5% sunt de părere că efortul depus pentru 

achiziționarea produselor este mai redus în acest caz. Varietatea mai mare a produselor a fost alegerea unui 

procent de 75.4% dintre respondenți, în timp ce aproximativ 68% consideră că prețurile produselor sunt mai 

reduse decât în farmaciile fizice. Totodată, un procent de 53% motivează această alegere susținând că obișnuiesc 

să facă multe tipuri de cumpărături în mediul online.   
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Q 08_1: Figura nr. 46 - Care sunt motivele pentru care ați achiziționa medicamente comercializate fără rețetă şi suplimente 

alimentare online? Răspuns multiplu (N=313 respondenți) 

Concluzii: 

• Un procent redus, de doar 17% dintre respondenți au afirmat că ar fi dispuși să achiziționeze 

medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente alimentare online. 

• Dintre cei care s-au arătat dispuși să încerce acest stil de achiziție, majoritatea au vârste de până 

în 55 de ani. 

• Deschiderea înspre această modalitate de achiziție este mai mare în rândul celor din mediul 

urban. 

• Majoritatea respondenților care au afirmat că sunt dispuși să încerce această metodă de achiziție 

a medicamentelor comercializate fără rețetă și/sau suplimentelor alimentare au menționat ca 

motiv economisirea timpului.  

 

4. CONCLUZII  

4.1. Izodistanțe și izocroni 

Analiza a urmărit identificarea unor concluzii relevante în ceea ce privește comportamentul consumatorilor finali 

la nivel de farmacie, cu scopul de a oferi o viziune conformă cu realitatea prezentă asupra modului în care piața 

relevantă geografică, aferentă sectorului de comercializare cu amănuntul în sectorul farmaceutic din zonele 

urbane, poate fi definită.  

La nivelul eșantionului de respondenți reprezentativi analizei de față29, se poate observa că majoritatea alege să 

se deplaseze pe jos, atunci când are nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie. 

Următoarea modalitate de deplasare este mașina personală, urmată de transportul în comun. 

În ceea ce privește distanța în termeni de kilometri parcurși până la farmacie, s-a constatat că majoritatea 

respondenților din mediul urban (inclusiv din București) alege să meargă cel mult 1 km până la farmacie, în 

cazul în care acestia au nevoie de medicamente sau de suplimente alimentare.  

 
29 Respondenți localizați în mediul urban. 
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Corelând mijlocul de transport utilizat preponderent de respondenți cu distanța parcursă, s-a observat că 

majoritatea celor din Bucureşti și din alte orașe, care preferă să meargă pe jos, parcurge mai puțin de 1 km. 

În ceea ce priveşte timpul (minute) alocat deplasării la farmacie, s-a constatat că majoritatea respondenților din 

mediul urban, inclusiv București, alocă maxim 20 de minute pentru a ajunge la farmacie. 

Corelând mijlocul de transport utilizat preponderent de respondenți cu timpul alocat deplasării la farmacie a 

rezultat că majoritatea celor din mediul urban, care preferă să meargă pe jos, alocă cel mult 20 de minute. 

Corelând mijlocul de transport utilizat cel mai frecvent de respondenții din mediul urban, cu timpul alocat de 

aceștia deplasării la farmacie, respectiv cu distanța parcursă, se poate observa că majoritatea celor din București 

și din alte orașe, care se deplasează pe jos până la farmacie, pentru cel mult 10 minute, parcurg maxim 1 km. Tot 

1 km parcurg, pe jos, și acei respondenți care se deplasează între 10 și 20 de minute până la farmacie. Se constată, 

astfel, că în mediul urban, aceeași distanță de 1 km, parcursă pe jos până la farmacie de majoritatea 

respondenților, poate fi parcursă în intervale de timp diferite:  sub 10 min, respectiv între 10 și 20 de minute, în 

funcție de respondenți. Având în vedere cele anterior menţionate, trasarea unor concluzii clare si obiective cu 

privire la timpul alocat parcurgerii pe jos a distanţei de 1 km până la farmacie nu este posibilă. Prin urmare, 

delimitarea razei de captare a unei farmacii utilizand izodistanţele (km) este mai potrivită față de situația 

utilizării izocronilor (timp). 

4.2. Tipuri de farmacii frecventate 

Sondajul a urmărit, totodată, și identificarea fidelității respondenților față de farmaciile frecventate, precum și 

identificarea preferinţelor respondenților în materie de tipul de farmacie ales: farmacie independentă sau 

farmacie de lanț.  

Rezultatele Sondajului au evidențiat faptul că la nivelul întregului eșantion, majoritatea respondenților merg, de 

obicei, la aceeași farmacie.  

S-a constatat, de asemenea, că indiferent de localizare (Bucureşti, alte orașe, rural), majoritatea respondenților 

frecventează farmaciile de lanț. Farmaciile independente sunt mai des accesate în mediul rural, decât în cel urban. 

Proximitatea față de casă/locul de muncă/scoală şi existența cardurilor de reduceri reprezintă motivele cele mai 

des întâlnite pentru frecventarea farmaciilor de lanț de către respondenții din mediul urban (inclusiv în 

Bucureşti). În mediul rural, cel mai întâlnit motiv pentru frecventarea farmaciilor de lanț este reprezentat de 

existența cardurilor de reduceri pentru clienţi, urmat fiind de amabilitatea personalului. 

Respondenții care frecventează mai des farmaciile independente, au menționat cel mai des apropierea 

personalului faţă de client, prețurile mici, precum și proximitatea ca fiind cele mai frecvente motive ale alegerii 

lor. 

4.3. Comerțul online versus comerțul tradițional 

Conform rezultatelor Sondajului, cea mai mare parte a respondenților nu ar fi dispusă să achiziționeze 

medicamente comercializate fără rețetă sau suplimente alimentare din mediul online.  

Deschiderea spre achiziționarea medicamentelor comercializate fără rețetă sau a suplimentelor alimentare din 

mediul online este mai mare în rândul respondenților cu vârste de până la 55 de ani care locuiesc în mediul urban, 

comparativ cu respondenții cu vârste de peste 55 de ani. 

Referitor la principalele motive pentru care participanții la Sondaj aleg achiziționarea medicamentelor 

comercializate fără rețetă și a suplimentelor alimentare din mediul online, majoritatea consideră că prin această 

modalitate economiseşte resurse de timp, iar efortul este, de asemenea, mai redus. 

4.4. Concluzii care au impact asupra modului de definire a pieţei relevante geografice din sectorul 

comercializării cu amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice   
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Până în prezent, autoritatea de concurență a definit piața relevantă geografică drept o zonă de mici dimensiuni, 

delimitată de o rază de 3 km în jurul farmaciei. Modul de definire utilizat concordă cu practica Comisiei 

Europene, care sugerează că piața geografică, în cazul comerțului cu amănuntul de produse farmaceutice și 

parafarmaceutice, este reprezentată de o zonă delimitată de o rază de cel mult 1,6-3 km în jurul farmaciei 

achiziționate.  

Deşi, la nivel general, definirea pieţei geografice din acest sector se face utilizând izodistanţele, distanțele avute 

în vedere, pot diferi de la un stat la altul, faţă de cele utilizate de CE.   

În scopul prezentei analize, Consiliul Concurenţei a transmis autorităţilor de concurenţă […] solicitări de 

informaţii cu privire la modalitatea de definire a pieţei relevante geografice în sectorul comercializării cu 

amănuntul a produselor farmaceutice şi parafarmaceutice. În acest sens, prezintă relevanţă informaţiile transmise 

de Polonia. Conform autorităţii de concurenţă din Polonia, farmaciile se concurează între ele pe o rază de 1 km, 

piața geografică fiind, practic, reprezentată de o zonă delimitată de o rază de captare de 1 km în jurul farmaciei. 

[…]. Cu titlu de exemplu, o analiză în maniera mai sus menționată a fost efectuată de autoritatea de concurență 

din Polonia în Decizia DKK - 230/2019 din 18 noiembrie 201930.         

Conform informatiilor publicate de autoritatea de concurență din Marea Britanie (CMA)31, în cazul în care 

distanța reprezintă un factor important pentru alegerea farmaciei, farmaciile situate la o distanță mai mică față 

de farmacia în cauză sunt considerate a fi concurenți mai apropiați decât cele situate la distanțe mai mari.  

Analiza efectuată de CMA în cazul Celesio AG /Sainsbury’s Supermarkets Limited32, a condus la o definire 

asimetrică a pieței geografice, în sensul că, pentru farmaciile Sainsbury’s, situate în cadrul supermarketurilor 

Sainsbury’s, a fost definită piața geografică ca fiind mai largă decât în cazul farmaciilor Lloyds, situate în afara 

unor centre comerciale. Astfel, analiza efectuată de CMA a condus la concluzia că anumite farmacii atrăgeau 

clienți din zone mai îndepărtate decât altele, unul dintre motive fiind acela că acestea erau amplasate într-un 

supermarket/centru comercial. Drept urmare, CMA a utilizat raze diferite de captare pentru farmaciile din 

supermarket/centru commercial, față de cele care nu erau situate în astfel de zone, diferențiind, în același timp, 

între mediul rural și cel urban33.   

Ca urmare a prelucrării și analizei Sondajului realizat la nivelul consumatorului final, s-a constatat că, la nivel 

urban, consumatorii se orientează către farmaciile situate în proximitate, aceștia fiind dispuși să parcurgă, pe jos, 

maxim 1 km, pentru a achiziționa medicamentele și suplimentele alimentare de care au nevoie. S-a constatat, de 

asemenea, că trasarea unor concluzii clare și obiective cu privire la timpul alocat parcurgerii pe jos a distanței 

de 1 km până la farmacie, nu este posibilă. Astfel, se poate aprecia că, spre deosebire de timp, distanța reprezintă 

un criteriu obiectiv, potrivit pentru definirea pieței geografice.  

De asemenea, este necesar a fi menţionat faptul că, de-a lungul timpului, ca urmare a analizelor efectuate în 

numeroasele cazuri de concentrări economice notificate Consiliului Concurenţei, s-a observat o creştere a 

densităţii numărului de farmacii, în aria de captare de 3 km, avută în vedere în definirea pieţei geografice în 

comerțul cu amănuntul în sectorul farmaceutic. Creșterea numărului de concurenți a constituit unul dintre 

 
30 Decizia este disponibilă pe pagina de internet a autorității de concurență din Polonia, respectiv  

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/43a8910c117edef4c12584ba0021684

d/$FILE/DKK-1.421.13.2019.PK.ES%20-

%20Decyzja%20(Koncentracja%20Panathea%20i%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ska%20Grupa%20Apteczna)%20wersja

%20BIP%2021%2011%202019.pdf , p. 2, 
31Documentul intitulat “Retail mergers commentary”, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607524/retail-mergers-

commentary.pdf , p. 22. 
32 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/579b817540f0b64974000014/sainsbury_s-celesio-final-report.pdf . 
33 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/579b817540f0b64974000014/sainsbury_s-celesio-final-report.pdf , pp. 3 

și 10. 

https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/43a8910c117edef4c12584ba0021684d/$FILE/DKK-1.421.13.2019.PK.ES%20-%20Decyzja%20(Koncentracja%20Panathea%20i%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ska%20Grupa%20Apteczna)%20wersja%20BIP%2021%2011%202019.pdf
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/43a8910c117edef4c12584ba0021684d/$FILE/DKK-1.421.13.2019.PK.ES%20-%20Decyzja%20(Koncentracja%20Panathea%20i%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ska%20Grupa%20Apteczna)%20wersja%20BIP%2021%2011%202019.pdf
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/43a8910c117edef4c12584ba0021684d/$FILE/DKK-1.421.13.2019.PK.ES%20-%20Decyzja%20(Koncentracja%20Panathea%20i%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ska%20Grupa%20Apteczna)%20wersja%20BIP%2021%2011%202019.pdf
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/43104c28a7a1be23c1257eac006d8dd4/43a8910c117edef4c12584ba0021684d/$FILE/DKK-1.421.13.2019.PK.ES%20-%20Decyzja%20(Koncentracja%20Panathea%20i%20Dolno%C5%9Bl%C4%85ska%20Grupa%20Apteczna)%20wersja%20BIP%2021%2011%202019.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607524/retail-mergers-commentary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/607524/retail-mergers-commentary.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/579b817540f0b64974000014/sainsbury_s-celesio-final-report.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/579b817540f0b64974000014/sainsbury_s-celesio-final-report.pdf
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elementele care au generat nevoia unei analize suplimentare cu privire la reevaluarea ariei de captare în interiorul 

căreia se exercită presiunile concurențiale în sectorul de comercializare cu amănuntul în sectorul farmaceutic. 

Oferim, în acest sens, cu titlu de exemplu, situaţia a patru pieţe relevante generate de 4 farmacii, care au fost 

analizate, la intervale de timp diferite, în două concentrări economice notificate: (i). concentrarea economică 

prin care Farmaceutica Remedia S.A. a dobândit controlul unic direct asupra fondului de comerț aferent unui 

număr de 7 farmacii şi 5 autorizaţii de funcţionare pentru activitatea specifică farmaciei, emise de Ministerul 

Sănătăţii, aparținând M.C. Serv Tour S.R.L.- notificată Consiliului Concurentei în 2015, respectiv (ii). 

concentrarea economică prin care  Help Net Farma SA  a dobândit controlul unic direct asupra fondului de 

comerţ aferent unui număr de 63 de farmacii aparţinând Farmaceutica Remedia SA- notificată Consiliului 

Concurentei în 2020: 

Nr. 

crt. 

Adresa farmacie 

Tinta34 

Număr farmacii 

2014 
cota 

cumula

ta 2014 

Număr farmacii 

2019 
cota 

cumulata 

2019 

modificare 

total nr 

farmacii % 
Total, 

din 

care: 

Achizitor 

+ 

achizitio

nat 

Total, 

din 

care: 

Achizi

tor + 

achizit

ionat 

1 

B-dul Ferdinand, nr. 95, 

Sector 2, Bucuresti 
74 […] […] 155 […] […] 109.46% 

3 

Str. Huedin, Nr. 19, 

Sector 4 
64 […] […] 85 […] […] 32.81% 

4 

B-dul Camil Ressu, nr. 

41, Sector 3 
53 […] […] 119 […] […] 124.53% 

5 

B-dul Lacul Tei , Nr. 

126 -128, Sector 2 
63 […] […] 91 […] […] 44.44% 

 

Astfel cum se poate observa în tabelul de mai sus, numărul total de farmacii a avut o evoluție ascendentă în 

fiecare dintre cele 4 pieţe relevante, acesta crescând într-un interval de 5 ani, cu cel puţin 32,81%. Cea mai 

accentuată creştere se constată în piața relevantă generată de farmacia situată la adresa B-dul Camil Ressu, nr. 

41, Sector 3, Bucureşti. Astfel, dacă în anul 2014, în această piaţă relevantă figurau 53 de farmacii, până în anul 

2019, numărul acestora s-a dublat, ajungând ca, în aceeaşi arie de captare de 3 km pornind din farmacia ţintă 

anterior menţionată, să funcționeze 119 farmacii. O situaţie similară se observă şi în cazul pieţei relevante 

generate de farmacia situată în B-dul Ferdinand, nr. 95, Sector 2, București, unde numărul de farmacii a crescut 

de la 74 în 2014, la 155 în 2019. […] 

Avand în vedere cele menţionate anterior, se poate concluziona că, în mediul urban, piața relevantă geografică 

din sectorul comercializării cu amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice poate fi reprezentată de 

o zonă delimitată de o rază de cel mult 1 km în jurul farmaciei. Cu toate acestea, definiţia concretă a pieţei 

relevante geografice urmează a fi efectuată de la caz la caz, în funcție de particularitățile aferente fiecărei situații 

deduse analizei Consiliului Concurenței. 

5. CONCLUZII CU PRIVIRE LA MODALITATEA DE DEFINIRE A PIEȚEI GEOGRAFICE 

IN SECTORUL DE RETAIL FARMACEUTIC 

Având în vedere analiza rezultatelor Sondajului şi concluziile reieşite ca urmare a analizei rezultatelor, 

autoritatea de concurenta concluzioneaza ca piaţa relevanta geografica pentru cazurile din domeniul comerțului 

cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate (farmacii) este 

reprezentata de o zonă delimitată de o rază de cel mult 1 km de mers pe jos în jurul farmaciei. Cu toate acestea, 

trebuie avut în vedere faptul că analiza pieței geografice în domeniul comercializării cu amănuntul a produselor 

farmaceutice și parafarmaceutice, precum și definiţia concretă a pieţei relevante geografice se vor face de la caz 

la caz. 

 
34 […].   
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Anexa 1  

Simulare realizata pe un caz deja instrumentat de Consiliul Concurentei 

 

Având în vedere concluziile analizei privind reconsiderarea pieței relevante geografice în sectorul 

comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice, a fost realizată o simulare pe un caz 

deja instrumentat de Consiliul Concurenței, respectiv o operațiune de concentrare economică unde piața 

geografică a fost considerată ca fiind o zonă delimitată de o rază de 3 km în jurul farmaciei achiziționate. Trebuie 

precizat faptul că în prezentele simulări, piața geografică este reprezentată de o zona delimitată de o raza de 1 

km în jurul farmaciei achiziționate, conform rezultatelor obținute în chestionarul adresat consumatorilor, în 

cadrul Sondajului.  

 […] 
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Anexa 2 

Observațiile părților interesate cu privire la Nota privind propunerea35 de redefinire a pietei relevante 

geografice, supusă consultării publice, pe site-ul Consiliului Concurenţei, în perioada 10 decembrie 2020-

15 ianuarie 2021, și poziția autorității de concurență cu privire la aceste observatii 

A. Observațiile […] și poziția autorității de concurență cu privire la acestea 

 

Susținerile  […] 

 

[…] susține că este necesar a fi realizat un nou sondaj de opinie, întrucât cel prezentat în cadrul Notei vizează o 

situație existentă la nivelul anului 2018, depășită la acest moment. Totodată, [...] susține că, rezultatele sondajului 

nu pot fi considerate valide în prezent, având în vedere pandemia Covid-19.  

Poziția autorității de concurență 

Susținerile […] nu se justifică în condițiile în care piața nu prezintă modificări ale caracteristicilor în sensul în 

care ar putea schimba comportamentul consumatorilor.  

In ceea ce privește situația actuală, caracterizată de pandemia Covid 19, de starea de urgență impusă de 

autoritățile române în perioada martie-aprilie 2020 și, ulterior, de starea de alertă care se menține și în prezent, 

comportamentul pacienților cu privire la alegerea farmaciei ar putea fi influențat în sensul alegerii unei farmacii 

situate la o distanță chiar mai mică decât cea pe care acesta ar fi parcurs-o în mod normal, anterior pandemiei, 

contrar susținerilor […]. In orice caz, perioada pandemiei, aferentă ultimului an, reprezintă o stare excepțională, 

și nu ar trebui luată în considerare în analiza unui tipar de comportament caracteristic unei situații de normalitate. 

Susținerile   […] 

 

[…] susține că distributia respondenților, în funcție de disponibilitatea lor de a merge la farmacie (Fig. 10, pag. 

11 din Propunere) ar fi trebuit raportată la farmacia/lanțul frecventat cel mai des, nu la categoria de vârstă din 

care respondenții fac parte. 

Poziția autorității de concurență  

Unul dintre scopurile analizei  a fost  de a stabili dacă este necesară redefinirea pieţei relevante geografice în 

sectorul comercializării cu amănuntul în domeniul farmaceutic din zonele urbane, prin observarea 

comportamentului consumatorilor. In acest sens au fost adresate întrebări cu privire la mijlocul de transport 

folosit, distanța parcursă și durata pe care un consumator este dispus să o aloce deplasării la farmacie. Analiza a 

vizat comportamentul consumatorilor la nivel general, or nu particularizat în funcție de lanțul de farmacie 

frecventat cel mai des. Analiza nu a urmărit gradul de atractivitate pe care un lanț sau altul îl are în rândul 

consumatorilor, ci modul în care pacientul alege o farmacie, fie ea de lanț sau independentă. 

Susținerile   […] 

[…] susține că sondajul la nivelul consumatorului a fost realizat la începutul sezonului rece (octombrie-

noiembrie), atunci când disponibilitatea de deplasare vizează distanțe mici, răspunsurile persoanelor chestionate 

fiind impactate de acest aspect. 

Poziția autorității de concurență 

 
35 Denumita, in continuare, Propunerea. 



36 

 

Întrebările care fac referire la Alegerea farmaciei de consumator au fost formulate utilizând sintagme de tipul " 

în general", " de obicei", "cel mai des", în scopul de a evita direcționarea răspunsurilor celor chestionați către 

situații particulare, precum cea menționată de […]: 

- "Q02. În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie, cu ce 

vă deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală, etc.)?"  

- "Q03. De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce distanță parcurgeți 

până la farmacie?" 

- "Q04. De obicei, care este durata maximă de timp pe care o alocați pentru a ajunge la farmacie, atunci când 

aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare?” 

Mai mult, serviciile farmaceutice nu răspund unor nevoi de impuls,  ci unor nevoi de bază, nefiind susceptibile 

de a avea un caracter sezonier. 

Susținerile […] 

 

[…] susține că este necesar să se aiba în vedere faptul că în cazul medicamentelor care se eliberează pe bază de 

prescripție medicală pacientul trebuie să se prezinte la o farmacie care are încheiat contract cu casa de asigurari 

de sănătate, respectiv cu aceeași casă de asigurări cu care are încheiat contract și/sau medicul care a emis 

prescripția medicală, aspect de natură să influențeze răspunsurile celor chestionați în privința distanței pe care 

sunt dispuși să o parcurgă până la farmacie. 

Poziția autorității de concurență  

Populația de referință a anchetei a vizat persoane cu vârste de peste 18 ani, care locuiesc în România și care în 

ultimul an au achiziționat medicamente sau suplimente alimentare, iar în ultimii trei ani au achiziționat 

medicamente care se eliberează în baza unei prescripții medicale. Prin urmare, se poate afirma că răspunsurile 

la întrebările din chestionar au fost furnizate luând în calcul și această situație. 

 

Susținerile […] 

 

[…] afirmă că în Propunere nu se menționează dacă în cadrul redefinirii pieței geografice și stabilirii distanței 

pe care se întinde aceasta sunt incluse și drogheriile. 

Poziția autorității de concurență 

Studiul realizat de Consiliul Concurenței în colaborare cu Metro Media Transilvania a vizat comportamentul 

consumatorului la nivel de farmacie, nu de drogherie. Astfel, întrebările adresate respondenților au fost formulate 

cu referiri clare la noțiunea de „farmacie”, de exemplu: 

“Q02. În general, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare de la o farmacie, cu ce vă 

deplasați până la aceasta, indiferent de locul în care vă aflați (acasă, locul de muncă, școală, etc.)?” 

“Q03. De obicei, atunci când aveți nevoie de medicamente sau suplimente alimentare, ce distanță parcurgeți 

până la farmacie?” 

“Q04. De obicei, care este durata maximă de timp pe care o alocați pentru a ajunge la farmacie, atunci când aveți 

nevoie de medicamente sau suplimente alimentare?” etc… 

 

Mai mult, populația de referință a anchetei a vizat persoane cu vârste de peste 18 ani, care locuiesc în România 

și care în ultimul an au achiziționat medicamente sau suplimente alimentare, iar în ultimii trei ani au achiziționat 

medicamente eliberate pe bază de rețetă medicală. 

 

Susținerile   […] 
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Potrivit […], în Propunere nu este menționat numărul de respondenți din fiecare segment de vârstă. In acest 

sens, […] precizează că dacă majoritatea respondenților au vârste de peste 55 ani, majoritatea răspunsurilor 

vizează distanțele cele mai scurte. Prin urmare, sondajul ar fi trebuit să conțină un număr egal de respondenți, 

pentru fiecare segment de vârsta. 

Poziția autorității de concurență  

Sondajul la consumator realizat de Consiliului Concurenței în colaborare cu Metro Media Transilvania a fost 

aplicat unui număr  de 1040 consumatori situați în mediul urban, cu vârstă de peste 18 ani. Repartizarea acestora 

pe categorii de vârstă se prezintă după cum urmează:  

- 219 respondenți cu vârste cuprinse între 18 si 35 ani 

- 382 respondenți cu vârste cuprinse între 36 si 55 ani 

- 371 respondenți cu vârste cuprinse între 56 si 75 ani 

- 68 respondenti cu vârste mai mari de 76 ani.  

 

Se poate observa așadar ca afirmatia […] nu se susține. Cu toate acestea, Nota finala privind actualizarea definirii 

pietei geografice in sectorul de retail farmaceutic va contine si informația mai sus mentionată, referitoare la 

repartizarea eșantionului la nivel urban, pe grupe de vârstă. 

 

Susținerile […] 

 

Conform […], este necesar a fi făcută o distincție a razei de captare a farmaciilor de la nivelul Municipiului 

București față de alte orașe, întrucât: a) există diferențe în ceea ce privește numărul de locuitori, respectiv 

suprafața localității, b) există diferențe în ceea ce priveste numărul de farmacii. 

Poziția autorității de concurență  

Informațiile care au stat la baza Propunerii au fost obținute prin aplicarea unui set de întrebări unui esantion de  

1040 respondenți, situați atât în București, cât și în alte orașe. Astfel cum se poate observa in cadrul Propunerii, 

analiza informațiilor cu privire la Alegerea farmaciei de consumator (pag 7-16) s-a realizat distinct pentru 

București, respectiv alte orașe, concluzia fiind că indiferent dacă se face referire la consumatorii aflați în 

Municipiul București, respectiv la cei aflați în alte orașe, aceștia nu sunt dispuși să parcurgă mai mult de 1 km 

până la farmacie. 

 

Susținerile  […] 

 

Conform […], dacă pacientul este dispus să mearga maxim 1 km, plecând de la premisa că acesta se află la 

distanțe relativ egale față de 2 farmacii concurente, se ajunge la concluzia că distanța între farmaciile concurente 

ar trebui să fie de 2 km, și nu de 1 km, prin urmare, raza de captare ar trebui sa fie mai mare de 1 km. 

Poziția autorității de concurență 

Izodistanța reprezintă un instrument de analiză utilizat de autoritatea de concurenta pentru a estima cota de piață 

deținută de o entitate, prin luarea în considerare a tuturor concurenților situați în aria respectivă de captare. Acest 

instrument de estimare a cotelor de piață este larg utilizat de autoritățile de concurență în analiza anumitor piețe 

unde presiunile concurențiale intervin la nivel local (diverse tipuri de comerț cu amănuntul, spitale etc) și are la 

bază premisa că cea mai mare parte a vânzărilor, de obicei peste 80%, realizate de concurenții incluși in piața 

astfel delimitată se realizează către consumatorii situați in aria de captare.  
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Ca în orice determinare statistică, exemplul consumatorului situat la tangența a doua arii de captare, și care, 

astfel, se poate îndrepta în mod egal către furnizorii din ambele zone geografice astfel delimitate, reprezintă o 

valoare tip outlier, considerabil diferită de comportamentul celorlalți consumatori situați în interiorul ariei de 

captare. 

Prin urmare, autoritatea de concurență apreciază ca observația […] nu se susține. 

B. Observațiile […] și poziția autorității de concurență cu privire la acestea 

 

Susținerile  […] 

 

Conform […], definiția pietei geografice din București trebuie să țină cont de presiunea concurențială generată 

de lanțul Farmacia Tei sau de alți jucători din piață care au același model de business precum Farmacia Tei.  

Poziția autorității de concurență  

In ceea ce privește ”Alegerea farmaciei de catre consumatori”, populația de referință a cuprins persoane care 

locuiesc atât în București, cât și în alte orașe. Întrebările adresate au vizat disponibilitatea respondenților de a se 

deplasa în termeni de mijloc de transport, distanță și timp spre farmacii, în general, ceea ce include și lanțul de 

farmacii Farmacia Tei. Totodată, este necesar a fi menționat faptul că […] nu a furnizat studii de piaţă sau 

rapoarte cu privire la disponibilitatea consumatorilor de a se deplasa către farmaciile operate de Farmacia Tei, 

pentru a surprinde o eventuală arie de captare a cererii mai largă față de cea din Propunere. 

C. Observațiile […] și poziția autorității de concurență cu privire la acestea 

 

Susținerile   […] 

 

Conform […], opinia pacienților este insuficientă, fiind necesară și opinia altor factori implicați în domeniu, 

precum asociații profesionale și întreprinderi care activează în acest sector, mai ales în contextul în care 

principalul motiv în alegerea farmaciei invocat de respondenți este disponibilitatea produselor, aspect cu privire 

la care farmaciile de lanț, spre deosebire de cele independente, nu întâmpină dificultăți, având în vedere faptul 

că acestea sunt integrate vertical și dețin depozite proprii. 

Poziția autorității de concurență 

Conform Instrucțiunilor din 2010 privind definirea pieței relevante, "substituibilitatea la nivelul cererii 

reprezintă cel mai rapid și eficace element disciplinar care acționează asupra furnizorilor unui anumit produs 

[...]. O întreprindere sau o asociație de întreprinderi nu poate avea un impact semnificativ asupra condițiilor 

de vânzare existente, de exemplu, asupra prețurilor, atunci când clienții săi sunt în măsură să se orienteze fără 

dificultate spre produse substituibile sau spre furnizori situați în altă parte. De aceea, procesul de definire a 

pieței relevante constă, în principal, în identificarea surselor alternative reale de aprovizionare la care clienții 

întreprinderilor în cauză pot apela, atât sub aspectul produselor/serviciilor propuse de ceilalți furnizori, cât și 

sub aspectul localizării geografice a acestora." Aceleași instrucțiuni menționează: "Constrângerile 

concurențiale care decurg din substituibilitatea la nivelul ofertei, altele decât cele descrise la pct. 18-21, și din 

concurența potențială nu sunt, în general, imediate și necesită întotdeauna analizarea unor factori suplimentari. 

Astfel de constrângeri nu sunt în general luate în considerare în definirea pieței relevante''.  

 

In cazul de față, cererea este reprezentată de consumatorii finali, iar oferta este reprezentată de entitățile care 

desfășoară activități de comercializare cu amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice prin 

magazine specializate, în speță farmaciile. Chestionarul la nivelul consumatorului derulat de Consiliul 

Concurenței reprezintă un instrument pentru evaluarea substituibilității la nivelul cererii. In ceea ce privește 
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substituibilitatea la nivelul ofertei, echipa apreciază că aceasta prezintă o relevanță mai mică în sectorul 

comercializării cu amănuntul a produselor farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate, având 

în vedere faptul că această activitate presupune comercializarea aceleiași game de produse finite (farmaceutice 

și parafarmaceutice), având aceeași calitate, și, în cazul medicamentelor RX, aceleași prețuri maximale.  

 

Susținerile […] 

 

Părțile au sustinut ca, în cadrul Propunerii nu este realizată și o analiză a pieței relevante a produsului.  

Poziția autorității de concurență 

Propunerea supusă consultării publice a vizat redefinirea pieței geografice în retailul farmaceutic, nu și a pieței 

produsului. In acest context, pentru o mai mare claritate, autoritatea de concurenta va redenumi titlul Notei finale 

in sensul includerii termenului ”geografică”, astfel ”Nota privind actualizarea definirii pieței relevante 

geografice în sectorul comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine 

specializate, la nivel urban”.  

 

Modificarea pieței relevante geografice în retailul farmaceutic de la 3 km la 1km în jurul farmaciei implică 

micșorarea ariei de captare în interiorul căreia se exercită presiunile concurențiale generate de farmaciile 

concurente. Prin urmare, conform noii definiții a pieței relevante, farmaciile situate la distanțe mai mari de 1 km 

față de farmacia care face obiectul analizei nu vor mai fi considerate concurente si nu vor mai fi avute în vedere 

în calculul cotei de piață a respectivei farmacii.  

 

In ceea ce privește piața produsului în retailul farmaceutic, aceasta nu suferă modificari, fiind definita ca piața 

distribuției cu amănuntul de produse farmaceutice și parafarmaceutice prin magazine specializate. 

 

Susținerile […] 

 

Conform [...], autoritatea care emite autorizația de funcționare a farmaciei comunitare este Ministerul Sănătății, 

si nu ANDMR, astfel cum este menționat la pagina 4 a Propunerii. 

Poziția autorității de concurență 

Ca urmare a semnalării erorii materiale mai sus mentionate, autoritatea de concurenta va rectifica informația in 

cadrul Notei finale privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail farmaceutic.  

 

Susținerile […] 

 

Conform [...], Direcția care efectuează analiza în vederea emiterii autorizației de funcționare a farmaciei este 

Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din cadrul Ministerului Sănătății, și nu Direcţia 

Farmaceutica și Dispozitive Medicale, astfel cum este mentionat la pagina 5 a Propunerii. 

Poziția autorității de concurență 

Ca urmare a semnalării erorii materiale mai sus menționate, autoritatea de concurenta va rectifica informatia in 

cadrul Notei finale privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail farmaceutic. 

 

Susținerile […] 

 

[...] solicită o explicație a noțiunii  ”dezvoltare organică”.  
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Poziția autorității de concurență 

Creșterea organică a unei întreprinderi se referă la dezvoltarea acesteia prin propriile forțe, fără a avea la bază 

fuziuni sau achiziții. În contextul pieței comercializării cu amănuntul de produse farmaceutice şi 

parafarmaceutice, absența criteriului demografic ar putea permite creșterea activității prin inființarea unor noi 

farmacii, iar nu prin achiziția unor afaceri farmaceutice preexistente. 

 

Pentru o claritate crescuta, autoritatea de concurenta va include precizarile de mai sus in cadrul Notei finale 

privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail farmaceutic. 

 

Susținerile   […] 

[...] solicită o explicație a noțiunii  "farmacii de lanț". 

Poziția autorității de concurență 

In cadrul Propunerii, noțiunea de lanț farmaceutic a fost utilizata conform accepțiunii din cadrul  Raportului 

privind investigaţia utilă pentru cunoaşterea sectorului farmaceutic din România, publicat pe pagina de Internet 

a Consiliului Concurenței. 

In acest sens, un lanț de farmacii cuprinde cel putin 3 farmacii-puncte de lucru apartinând aceleiași întreprinderi, 

in sensul Legii Concurenței nr. 21/1996 

Pentru o mai mare claritate, autoritatea de concurenta va include precizarile de mai sus in cadrul Notei finale 

privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail farmaceutic. 

 

Susținerile   […] 

[...]  solicită clarificări cu privire la gradul de relevanță a răspunsurilor populației din mediul rural, in condițiile 

in care obiectivul declarat al Propunerii vizează numai mediul urban. 

Poziția autorității de concurență 

Suplimentar obiectivului principal al studiului de a stabili dacă este necesară redefinirea pieţei relevante 

geografice în sectorul comercializării cu amănuntul în domeniul farmaceutic din zonele urbane,  s-au urmărit 

identificarea percepțiilor consumatorilor finali despre farmaciile de lanț, prin raportare la alte tipuri de farmacii, 

precum și identificarea percepțiilor pe care consumatorii finali le au despre concurența existentă în sectorul 

comercializării cu amănuntul în domeniul farmaceutic.  

Astfel cum reiese din cadrul Propunerii care a fost supusa consultarii publice, raspunsurile aferente populatiei 

din mediul rural au fost luate in calcul în a) analiza percepției consumatorilor asupra farmaciilor de lanț vs. alte 

tipuri de farmacii/farmacii independente (Cap. 2.3), respectiv in b) analiza percepției consumatorilor asupra 

comerțului online vs. comerțul tradițional (Cap. 2.4).  

Susținerile   […] 

[...] solicita clarificari cu privire la eșantionul de respondenți aplicabil Cap. 2.2 Alegerea farmaciei de 

consumator din cadrul Propunerii, in speță dacă în cadrul acestui capitol eșantionul de respondenți a cuprins 

mediul rural.  

Poziția autorității de concurență 
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In partea introductiva a Cap. 2.2 Alegerea farmaciei de consumator este menționat faptul că populația de 

referință în scopul capitolului respectiv a fost populatia situată în mediul urban și a cuprins 1040 de respondenți 

din totalul celor 1811  chestionati (urban + rural).  

Cu toate acestea, Figura nr. 10, încadrata la Capitolul mai sus mentionat, care ilustrează distribuția respondenților 

în funcție de disponibilitatea lor de a merge la farmacie, raportată la categoria de vârstă din care fac parte, 

cuprinde si populația din mediul rural. Includerea în cadrul acestei figuri și a respondenților din mediul rural a 

avut ca justificare evaluarea la nivel general a comportamentului respondenților cu privire la disponibilitatea de 

a parcurge anumite distante, raportat la vârstă acestora.  

Pentru a evita eventuale confuzii, Nota finala privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail 

farmaceutic va contine informațiile aferente Figurii 10 din Propunere, precum si explicațiile aferente doar cu 

privire la respondenții din mediul urban 

Susținerile   […] 

Cu privire la Figura 10 care ilustreaza distribuția respondenților în funcție de disponibilitatea lor de a merge la 

farmacie, raportată la categoria de vârstă din care fac parte, [...]  sustin ca este relevant numărul respondenților 

dintr-o anumită categorie de vârstă. 

Poziția autorității de concurență 

Astfel cum a fost precizat anterior, Nota finala privind actualizarea definirii pietei geografice in sectorul de retail 

farmaceutic va contine informațiile aferente Figurii 10 din Propunere, precum si explicațiile aferente doar cu 

privire la respondenții din mediul urban. Totodata, Nota finala va cuprinde si repartizarea respondenților pe 

categorii de vârstă. 

Susținerile   […] 

[...] precizează că Propunerea nu evidențiază procentele de respondenți (din cei 1040 din mediul urban) situați 

in orașe mari, orașe medii, respectiv orașe mici, iar situația ar putea diferi in functie de dimensiunea localității. 

Poziția autorității de concurență 

Populația de referință a cuprins persoane care locuiesc în România: în București și orașe mari (150-350 mii loc.), 

orașe medii (50-1580 mii loc.), orașe mici (<50 mii loc.) și localități rurale. 

Analiza rezultatelor sondajului la consumator a fost realizată separat pentru Mun. București, respectiv pentru 

alte orașe. Avand în vedere faptul că  analiza a condus la aceleași concluzii atât pentru București cât și pentru 

celelalte orașe (indiferent de dimensiunea acestora), este puțin probabil ca atitudinea consumatorilor să difere în 

funcție de mărimea orașelor situate in provincie. 


