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Nr. 30/26.06.2018 

RAPORT CURENT 

Conform Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de 

piață și a Legii 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață 

 

Data raportului: 26.06.2018 

Denumirea entităţii emitente: MED LIFE S.A. 

Sediul social: Calea Griviței nr. 365, sector 1, București,  Romania 

Numărul de telefon / fax: 0374 180 470 

Codul unic de înregistrare: 8422035 

Număr de înregistrare in Registrul Comerţului: J40/3709/1996 

Capital social subscris si vărsat: 5.536.270,5 RON 

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti, 

Categoria Premium 

 

 

Evenimente importante de raportat: 

Decizia Consiliului Concurentei nr. 19/11.04.2018, privind investigatia declansata in baza Ordinului 

presedintelui Consiliului Concurentei nr. 241/7.05.2015 si extinsa prin Ordinul presedintelui 

Consiliului Concurentei nr. 1131/8.11.2017  

 

Med Life S.A. a primit in data de 25.06.2018 Decizia Consiliului Concurentei nr. 19/11.04.2018 emisa ca 

urmare a finalizarii investigatiei privind posibila incalcare a prevederilor art. 5 din Legea Concurentei 

nr.21/1996, republicata, de catre intreprinderi care activeaza pe piata serviciilor medicale spitalicesti de 

maternitate si intreprinderi care activeaza pe piata serviciilor de prelevare, procesare si stocare de celule 

stem, si art. 6 din Legea Concurentei nr.21/1996, republicata, de catre intreprinderi care activeaza pe piata 

serviciilor medicale spitalicesti de maternitate. 

In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat ca acordurile incheiate intre intreprinderile mai 

sus mentionate reprezinta incalcari ale art. 5 alin. (1) din Legea concurentei, respectiv intelegeri 

anticoncurentiale care au avut ca efect restrictionarea semnificativa a concurentei pe piata serviciilor de 

prelevare, procesare si stocare de celule stem. Fiecare dintre intreprinderile aflate sub investigatie au 

recunoscut in mod expres, clar, neechivoc si in integralitate fapta, astfel cum aceasta rezulta din Raportul 

de investigatie al Consiliului Concurentei.  

In cadrul investigatiei, Consiliul Concurentei a constatat ca faptele investigate nu reprezinta incalcari ale 

art.6 alin. (1) din Legea concurentei. 
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Prin Decizia Consiliului Concurentei nr. 19/11.04.2018, Consiliul Concurentei a aplicat Med Life S.A. si 

unora dintre societatile din grup amenzi dupa cum urmeaza: 

- Med Life S.A. – 755.926 RON; 

- Genesys Medical Clinic S.R.L. – 86.617 RON; 

- Rur Medical S.A. – 22.577 RON. 

 

 

 

Mihail Marcu 

Director General  


