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INTRODUCERE 

Subscrisa, Med Life SA, transmite, prin prezenta, propunerea de angajamente cu privire la operațiunea 

de concentrare economică înregistrată la Consiliul Concurenței sub nr. RS – 81 din 1 august 2022 

(„Notificarea”). 

Concentrarea economică notificată constă în dobândirea controlului unic direct de către Vita Care Flav 

SRL1 („Vita Care”), parte a Grupului Med Life, asupra Societății Țintă.  

Societățile din Grupul Med Life activează pe piața serviciilor medicale private de sănătate, dar și pe 

piața serviciilor de dezvoltare imobiliară, comerțului cu ridicata și cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, serviciilor de brokeraj și asigurări și fabricării de dispozitive, aparate și instrumente 

medicale și stomatologice. 

MMC oferă servicii medicale complete de spitalizare de zi și continuă, ATI, consultații medicale în 

regim ambulator și servicii paraclinice, alături de alte servicii medicale conexe precum medicina 

muncii, abonamente medicale de sănătate și servicii de vaccinare. 

În urma analizei preliminare a Consiliului Concurenței, înțelegem că au fost identificate o serie de 

elemente care ar putea crea îndoieli privind compatibilitatea Tranzacției cu un mediu concurențial 

normal, în special ca urmare a creării unei poziții dominante, în ceea ce privește (i) piața furnizării 

serviciilor de imagistică în ansamblu, (ii) piața furnizării serviciilor de imagistică contra-cost, (iii) piața 

furnizării serviciilor de imagistică RMN și (iv) piața furnizării serviciilor de imagistică CT. 

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

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

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

operațiunea de concentrare pe piața furnizării serviciilor de imagistică în ansamblu la nivelul județului 

Argeș, și în particular cu privire la piața serviciilor de imagistică contra-cost, și a serviciilor de 

imagistică RMN și CT. 

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

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

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

1 Societate având sediul social în str. Ion Agârbiceanu nr. 12A, Municipiul Pitești, județul Argeș, având nr. de înregistrare la 
Registrul Comerțului: J3/2009/2004 și cod unic de identificare 16981216. Vita Care este [...] deținută de Solomed Plus SRL, 
care este [...] deținută de Solomed Clinic S.A, care la rândul său este [...] deținută de Med Life S.A. 
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propunere de angajamente. 

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

Instrucțiunilor, propunem implementarea unor angajamente comportamentale de plafonare a tarifelor 

ce vor fi percepute de Grupul Med Life pentru serviciile de imagistică RMN și CT la nivelul județului 

Argeș (cu o indexare maximală anuală la nivelul ratei de inflație), de natură a elimina în totalitate orice 

îndoieli privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal în legătură cu Tranzacția. 

DEFINIȚII 

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

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

de grup este reglementată de Legea Concurenței și legislația secundară; 

Data Intrării în Vigoare înseamnă un termen de 30 de zile calendaristice de la Data Finalizării 

concentrării economice prin achiziția Societății Țintă de către Vita Care; 

Data Finalizării înseamnă data la care se realizează preluarea efectivă a controlului asupra MMC de 

către Vita Care, în conformitate cu prevederile clauzelor [...] și [...] din contractul de vânzare-cumpărare 

acțiuni înregistrat cu nr. [...], încheiat de Vita Care cu Societatea de Investiții Financiare Muntenia S.A. 

Grupul Med Life înseamnă grupul de societăți care va rezulta după realizarea concentrării economice, 

și care include împreună Partea Notificatoare, Societatea Țintă precum și orice Afiliați ai acestora care 

desfășoară activități la nivelul județului Argeș; 

Partea Notificatoare - Med Life SA o societate pe acțiuni constituită și funcționând conform legislației 

din România, având sediul social în Calea Griviței nr. 365, Sector 1, București, înregistrată la Registrul 

Comerțului București sub numărul de înregistrare J40/3709/1996, având cod unic de înregistrare 

8422035 („Med Life”); 

Societatea Țintă - Muntenia Medical Competences SA, este o societate pe acțiuni, constituită și 

funcționând conform legislației din România, având sediul social în Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Nr. 

2A, Municipiul Pitești, județul Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul de înregistrare 

J3/668/2008, cod unic de înregistrare 23553484; 

INS înseamnă Institutul Național de Statistică din România; 

Instrucțiunile înseamnă Instrucțiunile privind angajamentele în materia concentrărilor economice, 

puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 688/2010; 
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Legea Concurenței înseamnă Legea concurenței nr. 21/1996, republicată; 

Tranzacția reprezintă dobândirea controlului unic direct de Vita Care, asupra Societății Țintă, 

notificată către Consiliul Concurenței sub nr. RS-81/01.08.2022; 

 

SECȚIUNEA 1 

Descrierea angajamentelor 

1. Furnizați informații detaliate despre: 

a) obiectul angajamentelor propuse;  

Partea Notificatoare propune Consiliului Concurenței o serie de angajamente comportamentale, 

având scopul de a răspunde în mod direct și eficient îngrijorărilor identificate de către Consiliul 

Concurenței și de a menține un mediu concurențial normal, după cum urmează: 

(i) Plafonarea tarifelor pentru serviciile de imagistică RMN și CT prestate de Grupul Med 

Life la nivelul județului Argeș, la nivelul pragurilor maximale astfel cum sunt detaliate 

la Anexa 1 atașată prezentei, pentru o perioadă de 5 ani începând cu Data Intrării în 

Vigoare, cu posibilitatea unei indexări anuale, cu un procent ce nu va depăși rata inflației 

RON comunicată de INS pentru anul precedent celui în care se face indexarea. 

Indexarea se va face anual, în luna ianuarie a fiecărui an calendaristic. Prima indexare 

va avea loc în luna ianuarie 2024, iar ultima indexare în luna ianuarie a anului 2027. 

Indexările vor avea la bază rata inflației publicată de INS pentru anul calendaristic 

imediat anterior datei la care se face indexarea. 

Plafonarea tarifelor se va face după cum urmează: (i) în situația în care atât Partea 

Notificatoare și/sau Afiliații acesteia, cât și Societatea Țintă prestează serviciul de 

imagistică în cauză, plafonarea se va face la prețul cel mai mic; (ii) în situația în care 

doar una dintre părți prestează serviciul de imagistică, plafonarea se va face la prețul 

practicat de partea respectivă. În ambele situații, plafoanele maxime au fost stabilite prin 

raportare la prețurile practicate de părți în luna octombrie 2022. 

În situația în care pe parcursul executării angajamentelor intervin modificări legislative 

care ar da posibilitatea furnizorilor privați de servicii de imagistică să încaseze 

contribuții personale pacienților care beneficiază de servicii medicale decontate de 

CNAS, Grupul Med Life va ține cont de aceleași plafoane maximale pentru 
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determinarea costului investigațiilor de RMN și CT, astfel cum sunt incluse în Anexa 1 

la prezenta, indexate conform mecanismului precizat în prezenta (pentru evitarea 

oricărui dubiu, plafoanele maximale vor include și eventualele contribuții personale ale 

pacienților). 

În orice situație precum, cu titlu exemplificativ, cea descrisă în paragraful anterior în 

care intervin modificări legislative sau alte situații în care se pot desfășura campanii 

promoționale sau de marketing, Grupul Med Life va putea, în mod limitat, temporar sau 

neuniform la nivelul județului Argeș să reducă tarifele practicate sub plafoanele incluse 

în Anexa 1 la prezenta, indexate conform mecanismului precizat în prezenta, fără ca 

aceste reduceri să poată fi considerate drept acceptarea sau asumarea unor noi plafoane. 

(ii) Creșterea calității serviciilor prin înlocuirea aparatelor de RMN și CT ale Societății 

Țintă.  

Pentru a spori calitatea serviciilor de imagistică RMN și CT, Grupul Med Life își asumă 

înlocuirea aparatelor deținute de Societatea Țintă, cu unele de generație sau tehnologie 

noua, în termen de 12 luni de la Data Intrării în Vigoare.  

b) condițiile de punere în aplicare a acestora  

Angajamentele comportamentale propuse de Partea Notificatoare pot fi implementate la Data 

Intrării în Vigoare, având în vedere caracterul acestora. Aplicarea plafoanelor maximale 

prevăzute în Anexa 1, se va face de Grupul Med Life imediat după expirarea termenului 

tranzitoriu de 30 de zile calendaristice de la Data Finalizării. Reînnoirea aparatelor de RMN și 

CT deținute de Societatea Țintă, va avea loc în termen de 12 luni de la Data Intrării în Vigoare, 

având în vedere costurile ce urmează a fi suportate cu achiziția acestora. 

În scopul monitorizării respectării angajamentelor asumate, Partea Notificatoare propune 

desemnarea unui mandatar însărcinat cu monitorizarea („Agentul de Monitorizare”). Rolul 

Agentului de Monitorizare va fi detaliat în contractul de mandat care urmează a fi încheiat cu 

Partea Notificatoare și/sau Afiliații acesteia și va include obligația acestuia de a verifica în mod 

periodic pe durata perioadei de monitorizare îndeplinirea de către Grupul Med Life a tuturor 

angajamentelor propuse.  

Documentele puse la dispoziție de Grupul Med Life 

După preluarea mandatului și cu cel puțin [...] de zile calendaristice înainte de prima perioadă 

de raportare menționată mai jos, Grupul Med Life va pune la dispoziția Agentului de 

Monitorizare extras din programele contabile ale Grupului Med Life (astfel cum va rezulta în 
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urma concentrării) în care să fie evidențiate tarifele investigațiilor RMN și CT percepute de 

Societatea Țintă pentru serviciile de imagistică prestate pacienților, precum și cele prestate de 

Partea Notificatoare și/sau Afiliații acesteia prin clinicile pe care le operează la nivelul județului 

Argeș, în luna octombrie 2022, astfel încât să se poată verifica faptul că a fost respectat 

mecanismul de plafonare a prețurilor.  

Pentru a permite Agentului de Monitorizare verificarea angajamentelor asumate, Grupul Med 

Life îi va pune la dispoziție acestuia următoarele documente și informații în perioada 1 

decembrie – 31 decembrie a fiecărui an calendaristic după Data Intrării în Vigoare (primele 

documente urmând a fi furnizate în perioada 1.12.2023-31.12.2023 iar ultimele documente 

urmând a fi furnizate în perioada 1.12.2027-31.12.2027): 

(i) Extrase din programele contabile ale Grupului Med Life din care să rezulte tarifele 

percepute în județul Argeș pentru fiecare tip de serviciu de imagistică RMN și CT, în 

ultimele 12 luni. 

Aceste rapoarte vor permite verificarea respectării plafoanelor maximale asumate de 

Grupul Med Life la nivelul județului Argeș în perioada de monitorizare, astfel cum sunt 

detaliate în Anexa 1 – Plafoane maximale. 

(ii) Extrase din publicațiile oficiale/comunicările INS din care rezultă nivelul ratei inflației 

pentru fiecare an calendaristic anterior celui în care sunt prezentate informațiile către 

Agentul de Monitorizare. 

Aceste informații vor permite verificarea noilor plafoane maximale care vor fi 

percepute pentru serviciile de imagistică RMN și CT ale Grupului Med Life la nivelul 

județului Argeș, prin raportare la sistemul de indexare prevăzut în angajamentele 

asumate. 

În plus, pentru a se verifica respectarea angajamentului privind înlocuirea aparatelor de RMN 

și CT, Agentul de Monitorizare va solicita Grupului Med Life, la expirarea termenului de 12 

luni de la Data Intrării în Vigoare, facturi/documente care să ateste achiziția acestora. 

Agentul de Monitorizare poate solicita și alte documente sau informații pe care Grupul Med 

Life le va pune la dispoziția Agentului de Monitorizare, pe baza justificărilor obiective ale 

Agentului de Monitorizare. În plus, Agentul de Monitorizare va putea solicita (prin sondaj) 

toate documentele suport care au stat la baza raportărilor puse la dispoziție de Grupul Med Life, 

pentru cazurile incluse în perioada de raportare. 

Modul de raportare și frecvența Raportărilor 
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Pe baza informațiilor și documentelor puse la dispoziție de Grupul Med Life, Agentul de 

Monitorizare va întocmi și va transmite Consiliului Concurenței un raport cu privire la 

îndeplinirea angajamentelor asumate („Rapoartele de Monitorizare”). 

Rapoartele de Monitorizare vor fi transmise Consiliului Concurenței anual, în perioada 1 

februarie – 28 februarie a fiecărui an calendaristic, primul Raport de Monitorizare urmând a fi 

trimis între [...]-[...], iar ultimul Raport de Monitorizare urmând a fi transmis între [...]-[...]. 

Obligațiile Agentului de Monitorizare față de Consiliul Concurenței 

Consiliul Concurenței poate solicita Agentului de Monitorizare, oricând pe perioada de 

monitorizare, orice informații suplimentare față de Rapoartele de Monitorizare, inclusiv dar 

fără a se limita la modul de îndeplinire a atribuțiilor Agentului de Monitorizare și a demersurilor 

întreprinse pentru verificarea respectării angajamentelor asumate de către Partea Notificatoare. 

 

SECȚIUNEA A 2-A 

Caracterul adecvat în scopul eliminării problemelor de concurență 

2. Furnizați informații care să demonstreze caracterul adecvat al angajamentelor propuse 

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

identificate de către Consiliul Concurenței. 

Prin natura lor, angajamentele propuse au rolul de a elimina direct și imediat obstacolele 

semnificative sumarizate de Consiliul Concurenței în adresa privind îngrijorările concurențiale 

identificate la nivelul județului Argeș pe (i) piața furnizării serviciilor de imagistică în ansamblu, 

(ii) piața furnizării serviciilor de imagistică contra-cost, (iii) piața furnizării serviciilor de 

imagistică RMN și (iv) piața furnizării serviciilor de imagistică CT, după cum urmează:  

(i) Plafonarea tarifelor pentru serviciile de imagistică RMN și CT prestate de Grupul Med 

Life la nivelul județului Argeș, la nivelul pragurilor maximale astfel cum sunt detaliate 

la Anexa 1 atașată prezentei, pentru o perioada de 5 ani începând cu Data Intrării în 

Vigoare, cu posibilitatea unei indexări anuale, cu un procent ce nu va depăși rata inflației 

RON comunicată de INS pentru anul precedent celui în care se face indexarea. 

Angajamentul propus are la baza o analiză comparativă a prețurilor practicate de Partea 

Notificatoare și Afiliații acesteia și Societatea Țintă la data prezentelor angajamente. 

Plafonarea acestora a fost făcută (i) pentru serviciile prestate de toate părțile - prin 
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raportare la cel mai mic preț; (ii) pentru serviciile prestate de o singură parte – prin 

raportare la prețul practicat de acea parte. 

Majorarea plafoanelor maximale va putea fi realizată doar anual, la nivelul inflației, 

pentru o perioadă foarte mare de timp, respectiv pentru 5 ani.  

(ii) Creșterea calității serviciilor prin înlocuirea aparatelor de RMN și CT ale Societății 

Țintă.  

Pentru a se asigura că pacienții care apelează la serviciile de imagistică RMN și CT 

beneficiază de investigații de cea mai bună calitate, în condiții de siguranță, Grupul Med 

Life va înlocui aparatele de RMN și CT ale Societății Țintă, cu aparate performante, de 

generație sau tehnologie nouă, într-un termen de 12 luni de la Data Intrării în Vigoare. 

SECȚIUNEA A 3-A 

Rezumatul angajamentelor 

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

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

semnificative în calea concurenței efective. Consiliul Concurenței poate folosi acest 

rezumat pentru a consulta terții cu privire la angajamentele propuse. 

Med Life SA, în calitate de Parte Notificatoare și societate care controlează Grupul Med Life, 

a propus o serie de angajamente pentru a elimina îngrijorările legate de concurență identificate 

în contextul achiziției MMC. 

În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că, în ceea ce privește (i) piața furnizării 

serviciilor de imagistică în ansamblu, (ii) piața furnizării serviciilor de imagistică contra-cost, 

(iii) piața furnizării serviciilor de imagistică RMN și (iv) piața furnizării serviciilor de imagistică 

CT, operațiunea de concentrare economică generează îngrijorări de natură concurențială, în 

special ca urmare a creării unei poziții dominante. 

Prin urmare, Med Life a propus angajamente constând în: 

 Plafonarea pentru o perioadă de 5 ani a tarifelor Grupului Med Life pentru servicii 

de imagistică RMN și CT, la nivelul județului Argeș, cu o indexare anuală cel mult 

la nivelul ratei inflației; 

 Creșterea calității serviciilor prin înlocuirea aparatelor de RMN și CT ale 

Societății Țintă. 
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Versiunea neconfidențială a angajamentelor propuse este disponibilă în Anexa 2. 

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

Concurenței de autorizare a Tranzacției. 

Cu deosebită considerație, 

Med Life SA 

Prin [...] 

Prin [...] 
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ANEXA 1  

PLAFOANE MAXIMALE 

Tip investigație  Plafon maximal (RON) 

CT craniu nativ [...] 

CT regiune gât nativ [...] 

CT regiune toracică nativ [...] 

CT abdomen nativ  [...] 

CT pelvis nativ  [...] 

CT coloană vertebrală nativ/segment  [...] 

CT membre nativ/membru  [...] 

CT mastoidă  [...] 

CT sinusuri  [...] 

CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast [...] 

CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos  [...] 

CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos [...] 

CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată 
intravenos/segment 

[...] 

CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată 
intravenos/membru 

[...] 

CT ureche internă  [...] 

Uro CT [...] 

Angiografie CT craniu [...] 

Angiografie CT regiune cervicală [...] 

Angiografie CT torace  [...] 

Angiografie CT abdomen [...] 

RMN craniocerebral nativ  [...] 
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Tip investigație  Plafon maximal (RON) 

RMN sinusuri  [...] 

RMN gât nativ  [...] 

RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) 
nativ 

[...] 

RMN abdominal nativ  [...] 

RMN pelvin nativ [...] 

RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)  [...] 

RMN umăr nativ [...] 

RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) 
nativ şi cu substanţă de contrast 

[...] 

RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast  [...] 

RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast [...] 

RMN extrem, nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de 
contrast 

[...] 

RMN hipofiză cu substanţă de contrast [...] 

Uro RMN cu substanţă de contrast  [...] 

Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre, etc.)  [...] 

RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN [...] 

Colangio RMN [...] 

RMN sâni nativ şi cu substanţă de contrast [...] 

 


