
Continuitate și performanţă
românească



Lucrăm de-o viaţă, 
pentru viaţă!



Tradiţiile rămân pentru totdeauna. Pentru noi, ca pentru toţi 
românii, tradiţia s-a născut în decembrie și astăzi are un sens aparte. 
Sărbătorim odată cu ţara, uniţi în dorinţa de a face românilor 
sănătatea și viaţa mai bună.

Tradiţie 100%
românească 



Suntem aici din 1955 și suntem recunoscuţi pentru medicamentele 
antiinfecţioase, care ajung astăzi în toate spitalele din România și în 
multe spitale din lume. Ne-am propus însă mai mult decât 
antibiotice și astfel am dezvoltat un portofoliu divers, cu noi 
alternative generice pentru tratarea afecţiunilor cardiovasculare, 
dermatologice, ale sistemului nervos central, precum și pentru 
profilaxie și creșterea calităţii vieţii.

Știinţă și Suflet
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Sănătatea este prioritatea noastră numărul unu. Contribuim de șase 
decenii și jumătate, cu știinţă și suflet, la îmbunătăţirea stării de 
sănătate a semenilor noștri. Ne îndeplinim această misiune, 
oferindu-le acces la medicamente și tratamente de calitate dar ne 
dorim și mai mult.



Facem medicamente valoroase, 
accesibile românilor



Mai mult ca oricând, oamenii au nevoie de încredere, deschidere și 
compasiune. De aceea, vrem să aducem în lumină valorile autentice 
și să le cultivăm din toate puterile. Împreună, în echipă. Împreună cu 
partenerii noștri. Împreună creăm valoare pentru viitoarele generaţii 
și pentru România!

Medici, farmaciști, chimiști, biologi, tehnicieni, economiști și ingineri, 
lucrăm cu toţii sub semnul plus. Suntem mândri ambasadori ai unui 
brand românesc de prestigiu, recunoscut în ţară și pe plan 
internaţional. 

Echipă și Valoare
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Împreună creăm valoare
Împreună, în echipă



Cea mai bună strategie pentru performanţă înseamnă pentru noi a 
păstra sus standardul calităţii. Credem că profesionalismul împletit 
cu pasiune nu poate duce decât în vârf, așa cum s-a petrecut și cu 
Nistatina, substanţă activă, pentru care suntem recunoscuţi drept 
lider pe piaţa internaţională.

Un produs nou se naște dintr-o comuniune de idei având ca
sursă expertiza specialiștilor noștri, nevoile pacienţilor și opinia 
specialiștilor din domeniul sănătăţii. E un cumul de experienţă, 
creativitate și ambiţie care se reunesc sub scopul generos de a face 
mai mult și mai bine pentru oameni.

Strategie și Performanţă 
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Fabricat la Iași,
standard de referinţă internaţional



Ne dezvoltăm organic. Cercetarea și dezvoltarea au prioritate pentru 
noi astfel că ţintim mereu să aducem în piaţă noi produse valoroase 
terapeutic. Perseverăm în a le face accesibile cât mai multor semeni, 
în România și dincolo de graniţele naţionale.

Astăzi, produse fabricate pe platforma din Iași ajung în peste 70 de 
ţări ale lumii și nu ne vom opri aici. Dincolo de recunoașterea 
câștigată la nivel internaţional, brandul Antibiotice rămâne ferm 
dedicat misiunii sale de a face medicamentele valoroase accesibile 
unui număr cât mai mare de pacienţi.

Dezvoltare și Continuitate
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Dorim să oferim
noi produse valoroase
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Investim pentru viitor și, în același timp, ne ancorăm ferm în valori ce 
ne-au definit totdeauna. Am câștigat în timp statutul de partener de 
încredere al sistemului românesc de sănătate și căutăm să îl menţinem 
și să rămânem un producător de top pe segmentul produselor 
antiinfecţioase și celor dermatologice, care ne-au consacrat.

Investim în oameni, tehnologie și parteneriate cultivate cu grijă, 
știind că afacerile se fac între companii dar mai ales între oameni. 
Suntem recunoscători celor ce ni s-au alăturat până acum și 
manifestăm deschidere celor ce ne împărtășesc valorile și vor să 
crească sustenabil împreună cu noi.

Investiţii și Viziune



Continuăm să investim pentru 
un viitor mai bun 



Visăm la o viaţă mai bună. Suntem determinaţi să extindem 
contribuţia noastră dincolo de tratarea afecţiunilor fizice. În viziunea 
noastră, afecţiunea are o altă valenţă importantă. Una profund 
pozitivă și naturală ce ţine de esenţa umanităţii noastre.

Susţinem de aceea semeni care au nevoie de sprijinul nostru, suntem 
atenţi la nevoile comunităţii din care facem parte și responsabili faţă 
de mediul în care vor trăi copiii și nepoţii noștri.

Știm că putem face mai mult și mai bine. E o misiune pe care ne-am 
asumat-o cu convingere și pe care o exprimăm de câte ori ne stă în 
putinţă. Vom continua, încredinţaţi fiind că lumea mai bună pe care 
ne-o dorim începe cu noi înșine.

Comunitate și Responsabilitate
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Cu responsabilitate 
pentru viitoarele 
generaţii



Cel mai important producător român de medicamente 
generice;

Cea mai complexă structură de fabricaţie din România
forme farmaceutice dozate: tablete, capsule, produse 
injectabile, unguente, creme, geluri și supozitoare și 
Nistatină, substanţă activă;

Portofoliu de peste 150 de produse din ariile terapeutice
antiinfecţioase, cardiovasculare, dermatologice, tract 
digestiv, sistem nervos, genito-urinare;

Lider în producţia de beta-lactamice injectabile în 
România;

Lider de volum pe segmentul topice (creme, unguente, 
geluri);

Companie cu prezenţă globală – produse vândute în peste 
70 de ţări;

Lider global în producţia de Nistatină, substanţă activă.

Antibiotice astăzi
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Cel mai mare producător român 
de medicamente generice







Antibiotice SA
Valea Lupului nr. 1
707410 Iași, România
Tel: +40 232 209 000
Fax: +40 232 065 033
office@antibiotice.ro
www.antibiotice.ro


