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Experienta profesionala  
 

Perioada   Mai 2009 - prezent  

Functia sau postul ocupat   Director General  
Principalele activitati si  

responsabilitati  
 - derularea programului de dezvoltare a noii capacităţi de producţie 

pentru comprimate de la 350 mil/an la 400 mil/an;  
- iniţierea şi nalizarea centrului de cercetare – dezvoltare produse 

farmaceutice ce a condus la introducerea in nomenclatorul companiei a 
unui numar de 46 produse noi (3 mil euro)  

- reorganizarea funcţională a S.C.Antibiotice prin :                             -          
 în nţarea  Direcţiei Medicale , a Diviziei Bio Vet şi a 

structurii  Managementul riscului  
 organizarea activitatii de Marketing si Promovare pe clase  

te rapeuti ce (SNC, cardiovasculare, antiinfectioase,OTC) pe 
Divizii la nivel    naţional        

- reorganizarea în vederea gestionării e ciente a costurilor în cadrul 
activităţilor indirect productive (Direcţia Comercială şi Logistică , Inginerie 
si Investiţii)  
-implemen tarea sistemului de management  ” Ideile nu costă „ şi organizarea 
în grupuri de lucru respectiv - G1  - dezvoltarea şi orientarea strategică a 
companiei , G2 -  analiza strategică a portofoliului de produse, G3 – analiza 
politicilor comerciale şi de m arketing, G4  – urmărirea activitaţilor 
economico - nanciare, G5   -   urmărirea şi analiza activitaţilor de asigurarea 
calităţii şi controlul calităţii ;                                                                                           
-    creşterea cifrei de afaceri în etapa 2009 – 2012 de l a 219.754 mii lei  la 
304,700   mii lei  
-   dezvoltarea activităţii de export prin dublarea exportului în perioada    
2009 – 2012 în 60 de state ale lumii atât prin creşterea vânzarilor de 
substanţe act ive în principalele pieţe de desfacere  din Europa (Germania, 
Elveţia, Belgia, Franţa, Marea Britanie ) America de Nord (Statele Unite ale 
Americii) Asia( Vietnam, India, Siria, Irak, China, Iordania) cât şi a pieţelor 
pentru produse ite – Africa, Rusia , Europa şi SUA  
-   dezvoltare piaţă internă şi consolidarea poziţiei de lider în domeniul 
medicaţiei de antiinfecţioase şi noi arii terapeutice valoroase şi de interes 
pentru sistemul sanitar din România (cardiovascular, sistem nervos central, 
oncologie)  
-   creşterea pro tului companiei de la 13.380 mii lei  (3 mil.Euro) în anul 
2008 la 32,481 mii lei (7,3 mil. Euro) în anul 2012  

 



  -     contribuţii pe axa dezvoltării profesionale a personalului şi creşterii 
gradului de cunoaştere prin iniţierea programului de formare profesională   
”Şcoala de vară a+„ ca instrument şi platformă de învăţare şi perfecţionare 
a angajaţilor, cât şi pentru practica studenţilor de la  Universitatea de 
Medicina şi Farmacie şi Institutul Politehnic Iaşi , instrument de selecţie a 
personalului pentru activităţi de cercetare – dezvoltare, Regulatory Affairs, 
Asigurarea calităţii, producţie, etc  ; 
-   obţinerea certificării FDA pentru situl de divizare pulberi sterile 
injectabile, dar şi pentru produsul Ampicilin injectabil şi Nafcilină 
injectabilă pe piaţa SUA ; 
-   obţinerea recertificărilor a Sistemului de Management Integrat al 
Antibiotice de către Lloyd’s Register Quality Assurance 
- obţinerea certificării FDA pentru conformitate sistem de management al 
calităţii din Antibiotice SA cu cerinţele Current Good Manufacturing 
Practices (cGMP), prevăzute în codul reglementărilor gederale aplicabil 
produselor farmaceutice comercializate în Statele Unite ale Americii 
- obţinerea recertificării BPF ( Bună Practică de Fabricaţie ) eliberată de 
către Agenţia Naţionlă a Medicamentului pentru fluxurile de fabricaţie : 
produse parenterale , comprimate, unguente, supozitoare, capsule 
penicilinice / nonpeniciline/ cefalosporine, nistatină – substanţă activă şi a 
certificării BPL (Bună Practică de Laborator) pentru Centrul de Evaluarea 
Medicamentului din cadrul companiei 
-     elaborarea planului de afaceri al S.C. Antibiotice pentru perioada 2011 – 
2016 pe componentele  : 
            -  internaţionalizarea afacerii  
            -  analiza şi adaptarea strategică a portofoliului de produse 
            -  protejarea  capitalului de lucru 
            -  gestionarea costurilor de operare şi creşterea randamentului  
               activităţii de exploatare şi a activităţii financiare 
            -  adaptarea resursei umane la orientarea strategică  
            -  orientarea culturii organizaţionale spre inovare şi performanţă 
 

  - participare la expoziţii interne, congrese, conferinţe, speaker la ”Romania 
Pharmaceutical Forum 14 – 15 martie 2012 – Medicamentul generic în 
contextul suprataxării pieţii farmaceutice„ 

         -       susţinător activ al vieţii sociale şi implicat continuu în programe cum  
      ar  fi: 

-  “PRO RURALIS„ (burse pentru elevii din mediul rural),  
-  “Puterea Faptei„ (susţinerea unor categorii de semeni cu nevoi  

              speciale), 

- orientarea donaţiilor şi acţiunilor de caritate către susţinerea educaţiei,  
religiei, culturii şi sportului 

 

Numele si adresa 

angajatorului  
 Antibiotice SA Iasi  

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice 

Perioada  Februarie – mai 2009 

Functia sau postul ocupat  Vicepresedinte – pentru administrarea participaţiunilor statului 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 - administrarea societăţilor comerciale la care statul este proprietar 
majoritar sau minoritar 

- întocmirea de proiecte de administrare, planuri de afaceri , de 
reorganizare pentru societăţile aflate în dificultate financiară   

- recuperare de creanţe ale statului de la debitori persoane juridice şi 
fizice ,  etc    

Numele si adresa 

angajatorului  

  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului Bucuresti 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 - Demnitar membru al Guvernului 

 

Perioada  Aprilie  - octombrie 2008 



Functia sau postul ocupat  Director general adjunct 

Principalele activitati si 

responsabilitati 
        -    asigura conducerea activitatilor directiilor Tehnic si productie, Financiar 

             Contabila, Inginerie si Investitii, a coordonarii si controlului acestora 

             in ceea ce priveste utilizarea resurselor financiare, materiale si umane; 

- concepe si aplica strategii si / sau politici de dezvoltare a directiilor 

manageriate: 

Numele si adresa 

angajatorului  
  Antibiotice SA Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice 

Perioada  1998 – aprilie 2008 

   

Functia sau postul ocupat  Director general 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - reorganizarea structurală a societăţii şi înfiinţarea unor activităţi noi 
specifice economiei de piaţă; 

- elaborarea unor programe de dezvoltare a firmei în perspectivă pe 
termen mediu şi lung, în vederea alinierii la standardele internaţionale; 

- elaborarea şi aplicarea unui susţinut program investiţional în cadrul 
societăţii în valoare de peste 20 milioane USD, materializat în 
modernizarea şi dezvoltarea de noi capacităţi de producţie şi 
definitivarea programului de protecţie a mediului. Acest program de 
investiţii a condus la obţinerea certificatelor de bună practică de 
fabricaţie pentru toate cele 5 secţii de producţie cât şi a certificatului 
FDA (Food and Drug Administration) care certifică calitatea produselor 
fabricate la Antibiotice în vederea comercializării pe piaţa americană; 

- identificarea şi dezvoltarea de parteneriate strategice, pe termen lung, 
cu firme reprezentative de pe toate continentele lumii, în peste 35 ţări: 
Germania, Olanda, Belgia, China, Canada, Rusia, Marea Britanie, 
Elveţia, Australia, Brazilia, Singapore etc.  

- implementarea unui ambiţios program de cercetare care a avut ca 
finalitate asimilarea în fabricaţie a unui număr de peste 70 de produse; 

- dezvoltarea componentei de marketing intern şi internaţional pentru 
diversificarea afacerii care trebuie să realizeze peste 50 milioane dolari 
în următorii 4 ani. 

- perfecţionarea sistemului de asigurare a calităţii şi a sistemului de 
control al calităţii pentru a asigura credibilitatea firmei în sistemul de 
afaceri internaţional. 

- proiect de dezvoltare a resurselor umane în conformitate cu normele 
organismelor regulatorii interne şi internaţionale; 

- susţinător activ al vieţii sociale şi implicat continuu în programe cum ar 
fi: 

-  “PRO RURALIS” (burse pentru elevii din mediul rural),  
-  “Puterea Faptei” (susţinerea unor categorii de semeni cu nevoi 

speciale), 
-  orientarea donaţiilor şi acţiunilor de caritate către susţinerea 

educaţiei,  religiei, culturii şi sportului 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Antibiotice SA Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice 

 
 
 

Perioda  1994 – 1998  

Functia sau postul ocupat  Director executiv financiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - implementarea noului sistem contabil în cadrul societăţii implementarea 
unui sistem informatic propriu în spiritul noilor reglementări din 
domeniul financiar contabil; 

- proiectarea şi implementarea unei programe organizatorice în vederea 
eficientizării activităţii în cadrul direcţiei economice; 

- elaborarea unei strategii în vederea listării societăţii Antibiotice la Bursa 



de Valori Bucureşti, fapt concretizat în anul 1997; 

 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Antibiotice SA iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice 

 

Perioda  1993 - 1994 

Functia sau postul ocupat  Inspector control financiar  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Controlul activitatii financiare la nivelul institutiilor de stat 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Curtea de Conturi a Romaniei , Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Control financiar de stat 

 

Perioda  1991 - 1993 

Functia sau postul ocupat  Inspector control financiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Controlul activitatii financiare la nivelul institutiilor de stat si private 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Directia Generala a Finantelor Publice Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Control financiar de stat 

  

Perioda  1987 - 1990 

Functia sau postul ocupat  Economist compartiment Planificarea Productiei  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Planificarea activitatii economice si de productie la nivelul societatii 

Numele si adresa 
angajatorului  

 Antibiotice SA Iasi 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Fabricarea de medicamente si produse farmaceutice 

 
Educatie si formare 

 

Perioda  1981 - 1986 

Calificarea / diploma obtinuta  Economist, specializarea Economia Industriei 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Management, Organizarea productiei si a muncii, Contabilitate, Finante, 
Planificare strategica, Relatii comerciale, Managementul resurselor umane 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi 

 
 

Perioda  1992 

Calificarea / diploma obtinuta  Atestat expert contabil 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Dobandirea certificatului de atestare ca expert contabil 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 CECCAR  

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 



Perioda  1995 – 1996  

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat perfectionare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Program de perfectionare „ Roumanie Leadership Programme” 

Formarea managerilor pentru conducerea firmelor romanesti 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Consortium CEFRI - Franta 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 

Perioda  1997 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat perfectionare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Curs „Piata de capital si asigurarea resurselor financiare” Salonic , Grecia 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 

Perioda  2001 - 2002 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat studii postuniversitare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Management si cultura organizationala 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 

Perioda  2004 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat perfectionare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Curs „ Certificarea Sistemelor de Management” 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 TUV Reinland Berlin Branderburg Romania 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 
 

Perioda  2006 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat perfectionare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Dobandirea calitatii de specialist in organizarea activitatii de Asigurarea 
Sanatatii si Securitatii in Munca 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 ITM Iasi 

Nivelul de clasificare a formei 
de invatamint / formare 

 postuniversitar 

 
 Aptitudini si competente 

personale 
 

Limba materna  romana 

 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 



 Nivel european (*)   Abilitati de 
ascultare 

Abilitati de 
citire 

Interactiune Exprimare  

 

Limba engleza    f.bune  f. bune  f. bune  f.bune  f.bune 

Limba franceza   f.bune  f.bune  bune  bune  f.bune 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Foarte bun organizator al activitatilor la nivelul unor organizatii mari 

Competente de leadership 
 

Competente  si aptitudini 
tehnice 

 Competente si cunostinte aprofundate de contabilitate si legislatie fiscala 

 
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Competente de utilizarea a suitei Microsoft Office, internet 

 
Informatii suplimentare 

  
- membru fondator al UGIR 1903 
- vicepreşedinte naţional al UGIR 1903 in perioada 1998 – 2003  
- preşedinte al UGIR 1903 Iaşi in perioada 1998 – 2006 
- membru fondator al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri (A.O.A) Iaşi şi 

preşedinte al acestei asociaţii in perioada 2002 - 2004 
- “Imaginea calităţii” - Diploma de Onoare pentru serviciile aduse oraşului 

Iaşi şi imaginii acestuia, primită din partea PRO TV Iaşi 
- diplomă pentru merite deosebite în dezvoltarea oraşului şi judeţului Iaşi 

 din partea Consiliului Judeţean Iaşi; 
- diploma pentru activitate deosebita in slujba copiilor – acordata de catre 

UNICEF , 1996 
- Managerul anului 2006, distinctie acordata de presa locală, Iaşi 
- Managerul anului 2007, distinctie acordata de organizatia locala a PDL 
- Ordinul „Stefan cel Mare si Sfant” pentru merite deosebite in dezvolatrea 

comunitatii locale, distinctie acordata de Mitropolia Bucovinei si 
Moldovei, Iasi prin IPS Daniel, Patriarhul Romaniei  

- Ordinul patriarhal „ Ştefan cel Mare şi Sfânt „ – pentru merite deosebite 
în dezvoltarea societăţii româneşti – acordat de către Patriarhul Bisericii 
Române – Preafericitul părinte Daniel 

- preşedinte al Comitetului Zonal de Perfecţionare a Invăţământului Tehnic 
si Profesional , zona NE 

- fondator şi membru în consiliul de conducere al Camerei de Comerţ şi 
industrie Iaşi 



 
 

 - Membru în Adunarea Eparhială a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 
- Membru în consiliul eparhial al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei 
- Distincţii primite de S.C. Antibiotice în mandatul 2009 – 2011 : 

- Camera de Comerţ şi industrie a României  - premiul naţional 
pentru fabricarea produselor farmaceutice 

- Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi 
- Asociaţia Naţională a Exportatorilor – Importatorilor din România  

anul  2010  – premiul de excelenţă pentru creşterea exportului 
anul 2011 – trofeul de onoare pentru cel mai dinamic producător 
exportator al României de medicamente, pentru creşterea 
exportului în perioada de criză 

- Distincţii primite în calitate de manager al S.C. Antibiotice S.A. in 
perioada 2009 – 2011 : 

- Mitropolia Moldovei şi Bucovinei  - diploma pentru participarea la 
sărbătoarea dedicată Zilei Copilului „Creştem împreună, copilăria nu are 
naţionalitate „  ediţia 2009 

- Iniţiatorii programului Fabricat în Iaşi acordă  „Diploma Aniversară „ 
pentru eforturile de a menţine şi ridica renumele firmei Antibiotice Iaşi în 
ţară şi în lume, în semn de respect şi înaltă consideraţie 

- Universitatea de Stiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  „ Ion Ionescu de 
la Brad „ acordă Diploma de onoare cu prilejul aniversării a 50 de ani de 
învăţământ medical veterinar 

- Asociaţia „Clubul Investitorilor 01”  acordă Diploma de excelenţă pentru 
contribuţia adusă la dezvoltarea mediului de afaceri din România ,  Iaşi 
2011 

 
 


