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Despre această declarație
Antibiotice SA are obligativitatea conform Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1938/2016
(care impune entităţilor de interes public, care la data bilanţului depășesc un număr mediu de
500 de salariaţi) să realizeze o declarație nefinanciară care conține, alături de datele privind
performanța financiară anuală, și informații referitoare la performanța nefinanciară în
domeniile economic, social și de mediu.
Prezenta declarație include informaţii despre impactul activităţii Antibiotice SA desfășurate în
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2020, atât pe piața din România (unde este situată platforma
de producție), cât și pe piețele internaționale.
În contextul pandemic, anul 2020 a reprezentat o provocare fără precedent pentru întreaga
omenire, un an în care adaptarea rapidă, inteligența și inovarea au trebuit aplicate la toate
nivelele, în timp ce lucrurile se schimbau într-o dinamică rapidă și imprevizibilă.
Din acest motiv, principalele preocupări ale Antibiotice SA în 2020 au vizat starea de sănătate
a angajaților, continuarea producției, adaptarea la cerințele pieței și solidaritatea cu sistemul
național de sănătate și cu teritoriile internaționale unde Antibiotice exportă produsele sale.
Ghidați de aceste principii, compania a implementat un plan de reziliență organizațională ce a
impus identificarea factorilor de risc, a vulnerabilităților și susținerea unei culturi
organizaționale colaborative, în care spiritul de echipă și grija față de semeni au devenit
esențiale. Asigurarea unui climat de siguranță și protecție, precum și menținerea stării de
sănătate a angajaților, cea mai importantă resursă pentru organizație, a fost primordială,
pentru ca angajații să simtă că „trăiesc sănătos, într-o companie sănătoasă”.
În această etapă, relațiile cu parteneri naționali și internaționali s-au consolidat activ, având
la bază valori precum corectitudine, încredere și integritate.
Capacitatea companiei Antibiotice de anticipare și de adaptare nu a fost întâmplătoare, fiind
implementate planuri strategice, proceduri riguroase de operare cu o echipă managerială
antrenată și profesionistă.
Toate aceste măsuri au permis organizației, în contextul pandemiei, să reacționeze imediat și
controlat la schimbările survenite pentru a continua neîntrerupt activitatea pe fluxurile de
producție și susține sisteme de sănătate naționale și internaționale, în efortul de a oferi
medicamente antiinfecțioase, atibacteriene și antitermice, asociate în tratamentul COVID-19.
Totodată, în anul 2020 au fost puse bazele unui Plan de organizare și dezvoltare strategică
(PODS) pentru următorii 8 ani, cu principii și obiective ambițioase care țintesc creșterea
competitivității și profitabilității afacerii pe termen lung, cât și asigurarea dezvoltării
sustenabile a companiei.
Acest test, deloc ușor, al pandemiei, ne-a învățat că principiile de responsabilitate, de
solidaritate, de acţiune sinergică, reprezintă principalele caracteristici pe care trebuie să le
manifestăm și în continuare pentru a depăși, în condiții de siguranță aceste vremuri dificile și
reveni, mai puternici și mai înțelepți, la normalitate.
După consultarea declarației, puteți trimite întrebări și sugestii la: email office@antibiotice.ro,
tel: 0232 209.421.
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1. Prezentarea Antibiotice SA
Antibiotice este, la 65 de ani de la înființare, cel mai important producător român de
medicamente generice, ce are ca misiune fabricarea de produse farmaceutice sigure,
eficiente și de calitate pentru a oferi pacienților speranța unei vieți sănătoase.
Platforma de producție și sediul central Antibiotice sunt amplasate în municipiul Iași,
România.
Antibiotice SA* are ca activitate principală fabricarea produselor farmaceutice de
bază, fiind o societate comercială cu capital majoritar de stat, la care acționar
majoritar este Ministerul Sănătății. Din anul 1997 este listată la Bursa de Valori
București (simbol bursier ATB).
În anul 1955, atunci când și-a început activitatea, Antibiotice a produs la scară
industrială primul antibiotic din România: substanța activă Penicilina. De atunci și
până în prezent, compania și-a dezvoltat platforma de producție, astfel că în prezent
deține cea mai complexă structură de fabricație din România, cu 8 fluxuri de producție
distincte, dintre care unul, unic în țară, este destinat obținerii de substanțe active
prin procese de biosinteză.
De-a lungul timpului, prin cercetare proprie, Antibiotice a produs o gamă diversificată
de medicamente generice, ajungând la un portofoliu de 150 de medicamente finite
din 11 clase terapeutice (antiinfecțioase, cardiovasculare, dermatologice, digestive,
sistem nervos central). Cea mai mare parte a medicamentelor produse de Antibiotice
sunt medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală, însă compania
are în portofoliu și medicamente fără prescripție medicală (OTC), suplimente
alimentare și dispozitive medicale, destinate prevenirii bolilor și creșterii calității
vieții, precum și substanța activă Nistatină. De peste șase ani, compania este lider
mondial la producția de Nistatină, având și statutul de standard de referință
internațional pentru acest produs.
Antibiotice SA are o prezență globală activă și exportă produsele sale pe toate
continentele, reușind să facă medicamentele valoroase mai accesibile pacienților,
atât din România, cât și din peste 70 de țări ale lumii.
În cadrul marii echipe, de peste 1400 de angajaţi, există o diversitate de generații și
profesii, de la medici, farmaciști, chimiști și biologi, până la economiști, ingineri și
tehnicieni.
*Denumirea comercială a companiei, conform cerințelor legale, așa cum apare la Registrul Comerțului.
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Antibiotice SA a dovedit timp de 65 de ani că este o companie modernă și competitivă,
orientată spre cunoaștere și dezvoltare, care a demonstrat că se pot atinge și în
România performanțele industriei farmaceutice mondiale.
Misiune
Facem medicamentele valoroase mai accesibile, ca mijloc de îngrijire a sănătății pentru
pacienți, medici și farmaciști. Ne punem întotdeauna forța în slujba celor care au
nevoie de sprijinul nostru.
Viziune
Spiritul hipocratic ce îndrumă practica medicinei și farmaciei ne ghidează și nouă
acțiunile. Suntem cinstiți, umani și preocupați de modernizarea activității și produselor
noastre. Credem că un medicament valoros nu este neapărat unul scump, ci unul pe
care oamenii și-l pot permite și care ne aduce un câștig rezonabil. Un câștig care îi
satisface pe acționarii noștri, iar nouă ne permite să țintim performanța, investind
continuu în oameni, tehnologie și parteneriate alese cu exigență.
Valori
Prețuim eficiența, cunoașterea și spiritul de cooperare, care ne permit să fim orientați
către nevoile mereu în schimbare ale clienților și consumatorilor noștri. În compania
noastră, punem omul potrivit la locul potrivit, la timpul potrivit. Ne recunoaștem
reciproc rostul și valoarea, ceea ce ne leagă unii de alții și ne dă putința de a depăși
limitele și obstacolele. Ca oameni, ne pasă de cei din jurul nostru, căutăm să le fim
aproape și ne gândim permanent cum să îmbunătățim lucrurile care sunt importante
pentru ei.
Cultură organizațională
Lucrăm de-o viață pentru viață
Pilon1:O companie pentru care merită să lucrezi
1.1

Trăim sănătos într-o companie sănătoasă

Pilion 2: Lucrăm de-o viață pentru sănătate
Pilon 3: Antibiotice-un brand prietenos și responsabil
Pilon4: O companie orientată spre cunoaștere și performanță
Pilon5: Tradiție și continuitate românească
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2. Guvernanța corporativă
2.1 Structura acționariatului
Antibiotice SA este o societate la care acționarul majoritar este statul român,
reprezentat prin Ministerul Sănătății, ce deține 53,0173% din capitalul social. Piața
reglementată pe care se tranzacționează acțiunile Antibiotice este Bursa de Valori
Bucuresti, unde suntem cotați la categoria Premium.
Principalii acționari ai societății la data de 31.12.2020 (extras din Registrul
Acționarilor):
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII (*)
S.I.F. OLTENIA (*)
S.I.F. TRANSILVANIA
BROADHURST INVESTMENTS LIMITED
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A.
S. PAVAL HOLDING S.R.L.
FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ARIPI
A - INVEST
FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT METROPOLITAN LIFE
FDI BT MAXIM ADM. BT ASSET MANAGEMENT SAI SA
Alti acționari (42.285 acționari)

53,0173%
19,0465%
3,2632%
3,2052%
2,1104%
0,7637%
0,6782%
0,6607%
0,4689%
0,3947%
16,3912%

*Actionari semnificativi, conform Legii nr. 297 din 28.06.2004, Art. 2, Aliniat 1

Mai multe detalii despre acționariatul
administratorilor, începând cu pagina 6.

companiei,

puteți

citi

în

Raportul

Antibiotice SA este o întreprindere publică, care se conformează ordonanței de urgență
a Guvernului OUG. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice. Guvernanța corporativă oferă acționarilor Antibiotice SA acces la informații
corecte, de calitate, diseminate la timp. La baza bunelor practici de guvernare din
companie stă Codul de Guvernanță corporativă al Antibiotice SA, ce trasează cadrul
general pentru activitatea Consiliului de administrație. Construit după principiile și
recomandările Codului de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București, codul
cuprinde, printre altele, informații despre responsabilitățile structurilor de conducere,
justa recompensă și motivare, relațiile cu investitorii, sistemul de gestiune a riscului și
controlul intern.
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2.2 Consiliul de Administrație
Consiliul de administrație al Antibiotice SA este responsabil de buna guvernare a
companiei. O parte din responsabilități sunt exercitate prin intermediul comitetelor
consultative: Comitetul de audit, Comitetul de nominalizare și remunerare și Comitetul
de politici comerciale.
Antibiotice SA este administrată conform sistemului unitar de administrare, de Consiliul
de administrație ce este format din cinci membri: patru administratori neexecutivi și
independenți (inclusiv președintele Consiliului de administrație) și un administrator
executiv, neindependent, în persoana vicepreședintelui Consiliului, care este și director
general. Cei cinci membri ai Consiliului garantează eficiența capacității de a
supraveghea, analiza și evalua activitatea directorilor, precum și tratamentul echitabil
al acționarilor. Mandatul unui membru al Consiliului de administrație este de cel mult
patru ani și poate fi reînnoit în urma unui proces de evaluare.
Consiliul de administrație al Antibiotice SA deleagă managementul operațional
(activitatea curentă a firmei) conducerii executive, fiind responsabil cu monitorizarea
conducerii companiei, în numele acționarilor.
Există o distribuție clară a responsabilităților între Consiliul de administrație și
conducerea executivă. Consiliul de administrație urmărește ca propriile decizii, cele
ale conducerii firmei, ale Adunării generale a acționarilor, precum și reglementările
interne, să fie conforme cu cerințele legale și să fie implementate în mod adecvat.
Componența Consiliului de Administrație al companiei Antibiotice SA la data de 31
decembrie 2020
Ec. Ioan Nani, 61 ani
Director General
Administrator Executiv
Desemnat de AGOA, cu mandat până la data de 18.04.2021 și ales ca vicepreședinte al
consiliului, în data de 20.05.2020.
Economist specializat în management și expert contabil, este membru al Consiliului de
Administrație din 2009 și Director General (1998 - 2008 și 2009 - prezent).
Acțiuni Antibiotice SA - 1.513*
Ing. Elena Calițoiu, 57 de ani
Administrator Neexecutiv
Desemnată de AGOA din 9.04.2020, cu mandat până la 18.04.2024.
Actiuni Antibiotice SA - 0*
7

Ec. Nicolae Stoian, 64 de ani
Administrator Neexecutiv
Desemnat de AGOA din 9.04.2020, cu mandat până la 18.04.2024.
Expert contabil, consultant fiscal.
Acțiuni Antibiotice SA - 0*
Fiz. Lucian Timofticiuc, 46 de ani
Administrator Neexecutiv
Desemnat de AGOA din 16.09.2020, cu mandat până la 18.04.2024. În prezent domnul
Lucian Timofticiuc deține funcția de administrator și director general „Vremea Nouă”.
Acțiuni Antibiotice SA - 0*
Jr. Ionel Damian, 49 de ani
Membru al Consiliului de Administrație
Administrator Neexecutiv Provizoriu
Desemnat de AGOA din 16.09.2020, administrator provizoriu cu mandat de 4 luni, în
conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011.
Director Executiv Inspecție Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice
Iași
Acțiuni Antibiotice SA - 0*
*Numărul acțiunilor Antibiotice (ATB) deținute la data de 31 decembrie 2020, conform
ultimei baze de date deținute de Antibiotice pentru anul 2020.
Comitete consultative
Pe perioada anului 2020, comitetele consultative specializate au avut următoarea
componență:
•
Comitetul de audit: Ionel Damian, Nicolae Stoian și Elena Calitoiu;
•
Comitetul de nominalizare și remunerare: Elena Calitoiu, Lucian Timofticiuc și
Nicolae Stoian;
•
Comitetul de politici comerciale: Lucian Timofticiuc, Ionel Damian și Nicolae
Stoian.
Comitetele consultative au desfășurat investigații, analize și au elaborat
recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice și au înaintat
acestuia periodic, rapoarte asupra activității lor.
Comitetul de Audit, format din trei administratori neexecutivi independenți, a
desfășurat șapte ședințe pe parcursul anului 2020, la care au participat toți membrii
Comitetului.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare este format din trei administratori
neexecutivi independenți.
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Comitetul pentru Politici Comerciale, format din trei administratori
neexecutivi independenți, sprijină Consiliul de Administrație pentru realizarea planului
de administrare, prin transpunerea acestuia în politici comerciale adecvate. Acesta
analizează politicile comerciale, inclusiv politicile de marketing și promovare, prin care
este pus în aplicare Planul de Administrare al societății și componența de management
a Planului de Administrare (Planul de Afaceri).
Conducerea executivă
Antibiotice este reprezentată de către Directorul General, conform prerogativelor
stabilite de lege și statutul societății.
Diversitatea în conducerea Antibiotice SA
Diversitatea de gen
Bărbați
Femei
Director general
1
0
Directori de
4
5
specialitate
Total
5
5
50%
50%

Total
1
9
10
100%

Mai multe detalii privind guvernanța corporativă sunt disponibile în Raportul
administratorilor 2020 sau pe pagina de internet a Antibiotice SA - www.antibiotice.ro,
în secțiunea Guvernanță Corporativă/ Rapoarte.
Planului de Organizare și Dezvoltare Strategică (PODS) 2021-2028
Viziunea privind dezvoltarea companiei, obiectivele și țintele business-ului Antibiotice
pentru perioada 2021- 2028 au fost cuprinse într-un Planului de Organizare și Dezvoltare
Strategică (PODS) 2021-2028.
Acest plan are în vedere dezvoltarea pe toate planurile și la toate nivelele a organizației
noastre, astfel încât să fie asigurată creșterea competitivității companiei în piață,
profitabilitatea afacerii pe termen lung și dezvoltarea sustenabilă a companiei în viitor,
în armonie cu mediul și comunitatea în care existăm.
Principiile care stau la baza Planului de Organizare și Dezvoltare Strategică (PODS)
2021-2028 sunt:
• Principiul identificării activităților pe divizii
• Principiul responsabilizării prin managementul performanței
• Principiul descentralizării bugetelor și activităților până la nivel de portofolii,
grupe de produse și produse.
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•

În acest fel, descentralizând activitățile pe fiecare segment de piață, pe
fiecare produs, în fiecare lună, trimestru și an se va putea identifica cu mai
mare ușurință, progresul realizat pe o piață concurențială, se va măsura
creșterea notorietății brandurilor și se vor identifica profitabilitatea și
managementul corespunzător.

Dezideratele „PODS” în perspectiva anului 2028 sunt următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Dublarea cifrei de afaceri: de la 341 milioane lei, 700 milioane lei
Atingerea unui profit brut cumulat cu taxa clawback la 120 de milioane lei
Internaționalizarea afacerii prin creșterea ponderii acestora la peste 50% din
cifra de afaceri
Ajustarea numărului de angajați până la 1000
Menținea poziției de lider mondial pentru substanța activa Nistatina și
atingerea unei cantități vândute de 500.000 BOU pentru Nistatină
Creșterea valorii salariului mediu net la 1200 Euro
Atingerea unui active net de 100 milioane lei.

Mai multe detalii privind guvernanța corporativă sunt disponibile în Raportul
administratorilor 2020 sau pe pagina de internet a Antibiotice SA - www.antibiotice.ro,
în secțiunea Guvernanță Corporativă/ Rapoarte.
3. Economic
3.1 Performanța economică
Performanța economică a companiei Antibiotice SA rezultă din aplicarea consecventă
a strategiilor cuprinse în planul de afaceri.
În anul 2020 performanța economică a companiei Antibiotice SA se reflectă în următorii
indicatori:
Indicatori
economici
Cifra de afaceri netă
(lei)
Profit brut (lei)
Număr mediu de
salariați

2018

2019

2020

365.304.988

390.646.543

341.047.668

35.088.611
1415

35.179.893
1.415

28.329.456
1.415

Impozite și taxe
aferente salariilor

36.123.811

40.034.467

44.682.282
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Alte impozite către
bugetul de stat
Taxa clawback
Impozite și taxe
locale
Total impozite și
taxe

10.258.105

11.716.383

15.457.788

36.484.839
1.125.783

42.210.924
1.464.931

27.767.041
1.540.300

83.992.538

95.426.705

89.447.411

Raportările financiare ale Antibiotice SA la încheierea exercițiului financiar 01.0131.12.2020, pot fi consultate în Raportul administratorilor 2020.
3.2 Managementul riscului
Gestionarea riscurilor de către Antibiotice respectă cerințele legale și de reglementare
în vigoare, pentru identificarea, evaluarea, gestionarea și raportarea riscurilor. Scopul
principal al managementului riscului este identificarea riscurilor la care este expusă
compania, astfel încât să poată fi anticipate și administrate, fără a afecta îndeplinirea
cu eficiență a obiectivelor companiei.
În anul 2020, Departamentul de Management al Riscului din cadrul Direcției de
Specialitate Juridică și Guvernanță Corporativă s-a întocmit Planul de implementare a
măsurilor de control pentru riscurile semnificative, la nivel de companie, s-a realizat și
a fost aprobat Registrul general al riscurilor (pentru minimizarea riscurilor
semnificative, cu impact asupra obiectivelor).
La nivelul structurilor organizatorice au fost identificate riscuri specifice, care au fost
prezentate Comitetului de Audit, astfel:
•

Riscurile financiare

Din punct de vedere al managementului riscului financiar, riscurile la care este expusă
compania Antibiotice sunt riscul comercial (de neplată), riscul de lichiditate și riscul
valutar.
•

Riscurile comerciale (de neplată) sunt generate de lipsa de lichidități financiare
a debitorului și de neîndeplinirea obligației de plată la împlinirea scadenței
acesteia. Circumstanțele de apariție a riscului de neplată sunt expunerile mari
pe principalii distribuitori și termenele lungi de încasare (datorate în mare parte
întârzierilor cu care sunt decontate facturile de servicii medicale de către Casa
Națională de Asigurări de Sănătate). Măsurile utilizate de companie pentru a ține
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•

•

•

•

sub control și a reduce riscului comercial includ monitorizarea bonității
clienților, diversificarea portofoliului de clienți, solicitarea de garanții.
Riscurile de lichiditate pot apărea dacă firma întâmpină dificultăți în a onora,
în orice moment, obligațiile de plată pe termen scurt. Circumstanțele de apariție
a riscului de lichiditate sunt lipsa cash-flow-ului generat de decalajul dintre
încasări și plăți determinat de încasarea creanțelor la termene ce depășesc 300
de zile, fluctuațiile ratelor dobânzilor și ratelor valutare, volumul investițiilor,
nivelul fiscalității, prețul materiilor prime. Politica Antibiotice în privința riscului
de lichiditate este de a menține suficiente resurse lichide pentru onorarea
obligațiilor pe măsură ce acestea ajung la scadență, de a corela termenele de
plată și încasare, precum și de a dispune de finanțare prin linii de credit.
Riscurile valutare apar frecvent în condițiile actuale ale economiei de piață, în
care cursurile monetare fluctuează după legea cererii și ofertei (riscul valutar
este o componentă a riscului financiar). Fluctuațiile cursului de schimb se
reflectă atât în costurile materiilor prime din import, cât și în prețurile de
valorificare a produselor finite la export. În vederea diminuării expunerii riscului
valutar, la Antibiotice s-au luat o serie de măsuri precum sincronizarea
activităților de import și export, prin corelarea termenelor de plată/ încasare,
precum și corelarea ponderii valutelor, astfel încât momentul în care urmează a
se face plata să fie cât mai apropiat sau să coincidă cu cel al încasărilor de la
export.
Riscurile legislative.
Piața farmaceutică este o piață reglementată, cu prevederi legislative clare,
elaborate în scopul controlării calității și eficienței terapeutice a
medicamentelor prezente pe piață, precum și a evitării contrafacerii. Adaptarea
la aceste prevederi se reflectă în costuri suplimentare legate de actualizarea
documentației și de alinierea la cele mai noi cerințe ale standardelor de calitate.
Strategia Antibiotice pentru gestionarea riscurilor legislative presupune
preocuparea permanentă pentru obținerea certificărilor internaționale a
fluxurilor de fabricație, actualizarea documentației de autorizare pentru
produsele din portofoliu, urmărirea în permanență a modificărilor legislative la
nivel internațional, adaptarea continuă a politicilor, normelor și procedurilor, la
modificările apărute.
Riscurile de resurse umane
Principalul risc de resurse umane la Antibiotice îl constituie lipsa de pe piața
muncii a candidaților specializați în domeniul farmaceutic. Pentru asigurarea
necesarului de personal, în anul 2020, a continuat proiectul Perform a+ destinat
identificării de tinere talente (ajuns la a V-a ediție, programul își propune
formarea practică și selecția de angajați, prin parteneriate cu mediul universitar
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ieșean).
•

Riscurile reputaționale
Riscul reputațional este definit ca riscul actual sau viitor de afectare negativă a
profiturilor și capitalului, determinat de percepția nefavorabilă asupra imaginii
Antibiotice. Strategia companiei este de a limita riscul reputațional prin
proceduri, reguli și fluxuri special create în acest sens și printr-o comunicare
proactivă susținută, transparentă și eficientă.

•

Riscurile operaționale
Riscul operațional este riscul de pierdere care rezultă fie din utilizarea unor
procese, persoane sau sisteme interne inadecvate, care nu și–au îndeplinit
funcția în mod corespunzător, fie din evenimente externe. Producerea riscurilor
operaționale se pot datora defectărilor unor echipamente, erorilor umane,
funcționării defectuoase a proceselor operaționale (care pot conduce, în ultimă
instanță, la opriri neplanificate). Antibiotice supraveghează permanent riscurile
operaționale pentru a lua masuri de menținere a acestora la un nivel acceptabil,
care să nu amenințe stabilitatea financiară a companiei, interesele creditorilor,
acționarilor, angajaților, partenerilor.

În cursul anului 2020, sub influența pandemiei cu noul coronavirus, pe lângă riscurile
specifice au mai fost identificate:
•

Riscurile privind starea de sănătate și siguranța salariaților
În vederea minimizării acestor riscuri s-au implementat măsuri organizatorice și
tehnice destinate protejarii sănătății personalului, foarte importante pentru
asigurarea continuității activității la Antibiotice.

Dificultăți în realizarea indicatorilor de performanță
Dificultățile apărute în realizarea indicatorilor de performanță au fost generate de
reducerea activităților productive (în zonele din Antibiotice unde nu a fost posibilă
asigurarea unei distanțări fizice corespunzătoare între salariați), de scăderea numărului
de consumatori (în farmaciile cu circuit deschis), a numărului de internări în spitale (au
fost înregistrate internări doar în spitalele destinate pacienților bolnavi de covid) și de
limitarea accesului echipei de promovare, la medici și farmaciști.
În vederea minimizării acestui risc s-au luat o serie de măsuri, precum:
- orientarea spre realizarea vânzărilor pe piața internațională
- păstrarea unei legături proactive cu distribuitorii
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- realizarea de activității de promovare în mediul online (campanii de e-mail marketing,
webinarii, videoconferințe)
- intensificarea comunicării către publicul larg (lansarea și administrarea de pagini
social-media pentru gama de suplimente alimentare și produse cosmetice)
- monitorizarea atentă a cheltuielilor, pentru eficientizare.
3.3 Portofoliul de produse
De 65 de ani, compania Antibiotice este cel mai important producător de medicamente
generice din România fiind un aliat al sistemului de sănătate, acționând cu integritate
și respectând principiile etice în toate activitățile sale.
Compania Antibiotice a investit mereu în tehnologie, cunoaștere și în resursa umană,
menținând astfel standardele naționale și internaționale care certifică siguranța,
calitatea și eficiența celor 150 de produse din portofoliul companiei (produse finite și
substanța activă Nistatina).
În prezent, portofoliul Antibiotice este compus din medicamente cu prescripție
medicală (RX)și fără preescripție medicală (OTC) destinate tratamentului:
• infecțiilor (antiinfecțioase de uz sistemic și pentru tratamentul tuberculozei)
• afecțiunilor cardiovasculare
• afecțiunilor dermatologice
• afecțiunilor Sistemului Nervos Central (SNC)
• afecțiunilor musculo-scheletice (AMS)
• afecțiunilor hemoroidale
• afecțiunilor tractului digestiv
• afecțiunilor ginecologice
De asemenea, compania Antibiotice are un portofoliu de produse adjuvante pentru
menținerea stării de sănătate din următoarele categorii:
o suplimente alimentare
o dermato-cosmetice
o dispozitive medicale.
Antiinfecțioase
Compania Antibiotice SA este un partener de încredere pentru medicii din spitale, prin
portofoliul complex de medicamente antiinfecțioase (beta-lactamice, peniciline,
cefalosporine, carbapeneme și polimixine) și susține Programul Național de Prevenire,
Supraveghere și Control al Tuberculozei (PNPSCT) prin producerea întregii game de
antituberculoase de linia I și a unei părți din antituberculoasele de linia a II-a.
Hospital&Partners este portofoliul de medicamente al companiei destinat spitalelor,
promovarea axându-se pe dezvoltarea bunelor practici în utilizarea antibioticelor,
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susținută prin campania Antibioticele Mileniului III. Compania Antibiotice susține
bunele practici în utilizarea antibioticelor. Acest program de educație și
responsabilitate socială lansat de Antibiotice SA este adresat atât profesioniștilor din
domeniul sănătății, cât și publicului larg, și reflectă preocuparea companiei de promova
utilizarea corectă și judicioasă a medicamentele antiinfecțioase, cu scopul de a
menține eficacitatea acestora pentru generațiile viitoare.
Cardiovasculare
Antibiotice a dezvoltat un portofoliu complex de medicamente, care poate asigura
schema terapeutică completă în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare. Acest
portofoliu se adresează afecțiunilor cronice, precum hipertensiunea arterială, angina
pectorală și insuficiența cardiacă.
Dermatologice
Medicamentele topice fabricate de compania Antibiotice se încadrează în următoarele
clase terapeutice: antiinflamatoare, antifungice, vasoprotectoare, dermato-cosmetice
și corticosteroizi de uz dermatologic, antibiotice și produse destinate afecțiunilor
aparatului genito-urinar.
Calitatea vieții
Antibiotice SA dezvoltă continuu portofoliul de medicamente adjuvante în anumite
afecțiuni cu incidență crescută și pentru menținerea stării de sănătate a oamenilor,
din categoria suplimentelor alimentare, dermato-cosmetice, dispozitive medicale și
medicamente fără prescripție medicală (OTC).
Conceptul Calitatea vieții include portofoliile Sănătatea femeii și Gama Nutriensa®:
• Sănătatea femeii își propune să consolideze identitatea portofoliului destinat
prevenției și tratamentului afecțiunilor din sfera obstetrică și ginecologie.
• Gama Nutriensa® este un brand umbrelă pentru suplimentele alimentare produse
de Antibiotice.
Topul produselor pentru care compania Antibiotice este unic producător, îl puteți
accesa la https://bit.ly/33PQfeI.
3.4. Piața locală
Antibiotice SA are o prezență continuă în piața farmaceutică din România de peste 65
de ani. La începuturi, în 1955, Antibiotice a fost prima companie Sud-Estul Europei care
a produs penicilina iar ulterior, a devenit unul dintre liderii pieței farmaceutice din
România, un important producător de medicamente finite și substanțe active cu un
portofoliu de 150 de produse din 11 clase terapeutice (sursa Cegedim SO – companie de
cercetare a pieței farmaceutice).
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Produsele marca Antibiotice sunt vândute în aproape toate farmaciile din România
(peste 8.000 unități - conform INS),în cele peste 360 de spitale publice, precum și în
cele peste 160 de unități spitalicești private (unități cu paturi).
Compania Antibiotice SA este intens preocupată de a asigura continuitate în distribuție,
pentru a asigura accesibilitatea medicamentelor proprii pentru pacienți, medici și
farmaciști, prin încheierea de contracte comerciale cu cei mai importanți distribuitori
din România, ce deservesc deopotrivă segmentul hospital și segmentul de retail (cel din
urmă incluzând și principalele lanțuri de farmacii cu acoperire națională).
În contextul actual, în care distribuitorii și-au concentrat dezvoltarea înființând
propriile canale de vânzare și comunicare cu pacienții prin intermediul lanțurilor de
farmacii, iar numarul de farmacii independente s-a redus an de an, Antibiotice și-a
adaptat strategia comercială și de portofloliu acestui context. Astfel, acțiunile
companiei au fost orientate spre adaptarea portofoliului de produse în funcție
specificului segmentului de adresabilitate (pacienți) al fiecărui distribuitor partener.
Au fost încheiate contracte pe termen lung cu principalii distribuitori în mod diferențiat
pe portofolii de produs, astfel încât pacienții să aibă siguranța continuității
tratamentelor cu medicamentele recomandate de prescriptor.
În cazul medicamentelor fără prescripție medicală, suplimentelor alimentare,
produselor dermato-cosmetice, dispozitivelor medicale, Antibiotice asigură pacienților
game de produse (Gama Nutriensa®, Sănătatea femeii), sub diferite forme
farmaceutice, complete și diversificate care să contribuie la îmbunătățirea stării de
sănătate și creșterea calității vieții.
Compania Antibiotice și-a dezvoltat o echipă de reprezentanți medicali și reprezentanți
de vânzări care asigură un flux de informații bidirecțional între companie și
distribuitori, medici prescriptori, farmaciști, pacienți, astfel încăt să se asigure
creșterea gradului de accesibilitate și satisfacție a pacienților față de medicamentele
fabricate de Antibiotice. Rolul acestei echipe este și de a fi un suport profesionist
pentru distribuitorii parteneri în scopul determinării dispersiei informațiilor medicale
și comerciale în teritoriu, în cât mai multe farmacii și cabinete medicale.
De asemenea, în cadrul companiei există o preocupare permanentă a echipei mixte de
reprezentanți medicali, managementul portofoliului, specialiști în cercetaredezvoltare, care relaționează cu KOL (key opinion liders) pentru a defini soluții
terapeutice adaptate tendințelor medicale actuale.
Compania Antibiotice este un serios și important partener al autorităților locale în
domeniul sănătății atât ca și consultant pe politici de sănătate în domeniul bolilor
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transmisibile (tuberculoza, sifilis) și bolilor cronice (afecțiuni cardiace), cât și furnizor
constant de medicamente cu prețuri accesibile în spitale, pentru unele dintre acestea
fiind unic ofertant care respectă standardele europene de fabricație (EuGMP) și de
calitate a substanțelor active.
Activitatea companiei reflectă un interes constant pentru performanță, cu scopul de a
oferi pacienților produse de calitate, sigure și eficiente. Astfel, pe o piață cu o
competiție acerbă, Antibiotice SA și-a consolidat poziția de lider pe segmente de piață
tradiționale, înregistrând performanțe notabile:
- lider pe segmentul medicamentelor generice antiinfectioase cu o cotă de piață de 31%
(sursa Cegedim SO);
- lider pe segmentul medicamentelor generice și OTC (medicamente fără prescripție
medicală) comercializate în spitale, cu o cotă de piață de 15,6% (sursa Cegedim SO);
- lider cantitativ pe forma farmaceutică pulberi sterile injectabile (72,9%), unguente
(23,9%) și supozitoare (42,5%) (sursa Cegedim SO). Întrucât Antibiotice construiește
una din cele mai mari fabrici de produse topice solide și semisolide din Europa, strategia
se axează pe menținerea statutului de lider pe segmentul de produse topice (creme,
unguente, geluri), destinate în special afecțiunilor dermatologice, inflamatorii
musculo-scheletice și vasculare periferice (sursa CegedimSO);
- locul 6 pe segmentul medicamentelor generice și OTC (cu o cota de piață de 4,53%);
- locul 4 între cei 128 de producători de medicamente generice cu prescripție medicală
de pe piața românească (sursa Cegedim SO);
- locul al 17-lea (dintr-un total de 230 companii) în topul medicamentelor fără
prescripție medicală și suplimentelor alimentare (sursa Cegedim SO). Toate
suplimentele alimentare produse de Antibiotice au la bază experiența cercetătorilor
din cadrul companiei Antibiotice, fiind fabricate la standardele de calitate pentru
medicamente.
3.5. Piețele externe
Strategia de dezvoltare implementată în ultimii ani a făcut ca Antibiotice să se
transforme dintr-o companie locală, într-una internațională, cu reprezentanțe proprii
deschise în Vietnam, Republica Moldova, Ucraina și cu un birou în Serbia. Astfel,
afacerile Antibiotice SA se derulează pe toate continentele lumii și valorifică un
portofoliu alcătuit din 95 produse finite și substanța activă Nistatină.
Cunoscut ca unul dintre pionierii producției de peniciline, Antibiotice este în prezent
un furnizor internațional de peniciline (simple și în combinație), pentru piețele din SUA,
Vietnam, Republica Moldova, Ungaria, Olanda, Danemarca.
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Pentru substanța activă Nistatină - singurul produs farmaceutic din România fabricat
prin procese de biosinteză – compania Antibiotice este lider mondial și deține statutul
de standard de referință la nivel internațional din punct de vedere al calității
USP (United States Pharmacopeia), conferit de autoritățile din SUA (FDA - Food and
Drug Administration).
Relațiile comerciale externe s-au concretizat, de-a lungul timpului, în colaborări cu
peste 200 de parteneri de afaceri.
3.6 Lanțul de valoare
Lanțul de valoare are un rol fundamental în activitatea companiei Antibiotice și
presupune parcurgerea unor etape precise și proceduri riguroase prin care compania
creează valoare atât pentru sine, cât și pentru partenerii săi.
Selectarea furnizorilor de materii prime se realizează pe baza complianței sistemului
de calitate al acestora cu cerințele internaționale de bună practică de fabricație (GMP).
Astfel, în procesul de fabricație al medicamentelor marca Antibiotice se utilizează
numai materii prime de calitate, achiziționate de la producători autorizați, care sunt
partenerii noștri în misiunea de a dezvolta o afacere sustenabilă.
În ceea ce privește procedura de achiziții indirecte, pentru servicii sau produse care nu
sunt direct legate de procesul de fabricație al medicamentelor, evaluarea furnizorilor
se face pe baza criteriilor economice de selecție, respectând conceptul celor 3E:
Economicitate, Eficiență, Eficacitate.
Pe parcursul lanțului de valoare se urmărește constant optimizarea proceselor de
producție, ambalare, depozitare și transport, drept garanție a faptului că
medicamentele pe care compania le produce ajung în cele mai bune condiții la
consumatorii finali.
În faza finală a lanțului de valoare, produsul ajunge din depozitele companiei la
partenerii distribuitori, de unde este livrat în farmaciile de spital (în urma licitațiilor)
și farmaciile de retail. De aici produsele ajung la pacienți/ consumatori. Reciclarea
ambalajelor se realizează prinr-un contract de servicii încheiat cu o organizație care
implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, astfel încât
obiectivul global de valorificare/reciclare a minim 60% din cantitatea de ambalaje
introdusă pe piața este atins, conform cerintelor Legii nr. 249/2015 privind gestionarea
ambalajelor și deșeurilor de ambalaje. Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.
119/2014 și Ordinului Ministerului Sănătății nr. 962/2009 medicamentele expirate
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provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii în vederea eliminării finale, prin
incinerare.
Echipa de promovare a companiei, printr-o promovare etică și derularea de programe
de educație medicală continuă dedicate specialiștilor din domeniul sănătății, urmărește
creșterea gradului de accesibilitate, contribuind la absorbția echilibrată în consum a
produselor marca Antibiotice.
Echipele de specialiști din cadrul Departamentului Asigurarea Calității din cadrul
companiei se implică activ, prin programele de autoinspecție pentru identificarea la
timp a elementelor ce ar putea încetini procesele de pe lanțul de valoare, intervenind
astfel încât riscurile să fie minimizate, iar procedurile îmbunătățite în mod constant.

3.7 Licențe și certificări
Compania Antibiotice dispune de opt fluxuri de producție, verificate și certificate
conform cerințelor de bună practică de fabricație (GMP), de către Agenția Națională a
Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), fiind cea mai
complexă structură de producție a medicamentelor din țară.
Pe șapte fluxuri sunt fabricate medicamente generice de uz uman, sub diferite forme
farmaceutice (capsule, comprimate, pulberi sterile injectabile, creme, geluri,
supozitoare, ovule).
Cel de-al optulea flux este destinat producției de substanțe active. Pe acest flux, printrun proces unicat în România (biosinteză industrială), Antibiotice produce antifungicul
Nistatina din 1985.
Tehnologia a fost perfecționată între 1995 și 1997, iar procesul de fabricație optimizat
din anul 2006, ceea ce a dus la o creștere importantă a productivității substanței.
Astfel, din 2012, Antibiotice a devenit lider mondial în producția acestei substanței
active.
Calitatea pulberilor sterile injectabile și a substanței active Nistatina este confirmată
și de obținerea aprobării US FDA, din partea autorității americane de reglementare a
medicamentelor FDA (Food and Drug Administration).
Centru de Studii Clinice
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Totodată, pentru efectuarea studiilor clinice de fază I și a studiilor de bioechivalență,
compania Antibiotice, a înființat în anul 2006 propriul Centru de Studii Clinice. Acesta
deține autorizație de desfășurare a studiilor clinice emisă de către Agenția Națională a
Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), autorizație care este
reînnoită o dată la 3 ani conform legislației. Buna practică de laborator (GLP) precum
și buna practicăîn studiul clinic (GCP) este de asemeni asigurată prin inspectarea o dată
la 2 ani de către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din
România (ANMDMR) și emiterea certificatului de complianță aferent.
Aceste certificări și autorizări demonstrează continua preocupare a companiei pentru
calitatea produselor, transpusă, în final, în angajamentul și responsabilitatea asumată
față de sănătatea consumatorilor, a angajaților, precum și față de mediul înconjurător.
În acest sens, procesele din cadrul companiei Antibiotice se derulează conform
Sistemului de Management Integrat al calității, mediului, sănătății și securității
ocupaționale. Acest cadru guvernează toate procesele, începând de la cercetaredezvoltare, aprovizionare, producție, control, până la distribuția medicamentelor către
pacienți.
Certificat pentru prima dată, în 2007, Sistemul de Management Integrat a primit
certificare, în luna decembrie 2019, după auditul TUV Rheinland Cert GmbH.
În anul 2020, planul de studii clinice al companiei a constat în două studii de
bioechivalență pentru produse de uz oral precum și desfășurarea unui studiu clinic de
fază IV pentru un produs de uz topic.
În conformitate cu legislația în domeniul studiilor clinice, anterior demarării acestora,
este necesar ca protocoalele de studii să fie aprobate atât de Agenția Națională a
Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) cât și de Comisia
Națională de Bioetică a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale (CNBMDM). Aceasta
din urmă evaluează modul în care drepturile participanților la studiile clinice sunt
respectate și deasemenea acolo unde intervine și remunerația subiecților, se asigură că
aceasta respectă normele etice. Orice persoană care dorește să participe la un studiu
clinic este informată complet de către medicul specialist cu privire la modul în care se
va desfașura studiul și totodată, i se prezintă în detaliu în ce constă administrarea
medicamentului studiat, beneficiile și riscurile potențiale. Doar după ce i se oferă toate
informațiile subiectului, acesta semnează în cunoștință de cauză documentul intitulat
„Consimțământul Informat” și abia ulterior este inclus în studiul clinic.
Politica Antibiotice SA referitoare la calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă
Respectarea cerințelor sistemului de management al calității este urmărită, intern, de
specialiștii Departamentului Asigurarea Calității (prin politici și proceduri riguroase),
iar extern, de partenerii de afaceri (prin audituri periodice) și de autoritățile în
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domeniu din România (ANMDMR, ANSVSA) și din țările în care sunt autorizate produsele
Antibiotice (prin inspecții).
Sistemul de Management al Calității implementat la Antibiotice conform cerințelor de
bună practică de fabricație EU GMP și a standardului ISO este aliniat și cu cerințele
cGMP ale US FDA (fapt atestat prin scrisoarea de acceptare obținută în anul 2017).
Această recunoaștere a sporit încrederea partenerilor internaționali în robustețea și
performanța sistemului de calitate implementat la Antibiotice, făcând posibilă
comunicarea într-un limbaj comun și deschiderea către întreaga lume.
În anul 2020, Antibiotice s-a adaptat la cerințele autorităților naționale și europene,
conform indicațiilor din ghidul cerințelor de reglementare în contextul pandemiei
COVID-19, emis de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA). Astfel, certificatele EU
GMP pentru fluxurile de fabricație produse nesterile capsule, comprimate, comprimate
filmate, supozitoare și produse nesterile semisolide au fost prelungite până în
decembrie 2021. Certificatul de bună practică de laborator (GLP) pentru laboratorul
bioanalitic al Centrului de Studii Clinice a fost prelungit tot până la sfârșitului anului
2021.
În urma auditului de certificare din 2-5 decembrie 2019, organismul de certificare TÜV
Rheinland a emis, la începutul anului 2020, certificatele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
și ISO 45001:2018. În luna noiembrie 2020 a avut loc și primul audit de supraveghere
pentru cele trei sisteme, calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, ce s-a
desfășurat online și s-a încheiat fără observații.
Audituri din partea clienților
Având în vedere pandemia de Covid care a influențat modul de desfășurare a
auditurilor, pe parcursul anului 2020 au avut loc patru audituri.
•

•

Auditul fluxului de fabricație și control a Nistatinei, substanță activă s-a
desfășurat on-site, la Antibiotice, în urma acestui audit, compania fiind
recalificată ca furnizor de substanță activă (API).
Celelalte trei audituri s-au desfășurat pe fluxul de fabricație și control a
produselor parenterale, audituri la distanță, pe baza informațiilor solicitate de
clienți în chestionarele trimise. În baza acestor audituri, Antibiotice a fost
recalificat ca producător de produse parenterale.
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Serializarea Medicamentelor
Ca producător de medicamente generice, Antibiotice SA s-a aliniat prevederilor
Directivei Medicamentelor Falsificate 2011/62/EU (EU FMD), adoptată de Uniunea
Europeană pentru a reduce contrafacerea medicamentelor și a implementat din luna
februarie 2019, procesul de serializare farmaceutică a medicamentelor pe toate
fluxurile de fabricație.
Serializarea implică verificarea, în timp real, a autenticității fiecărui medicament
oriunde s-ar afla acesta pe lanțul dintre producător și pacient. Serializarea este
obligatorie pentru toate medicamentele de uz uman eliberate pe bază de prescripție
medicală. La Antibiotice, sigilarea ambalajului secundar al medicamentelor sub formă
de capsule și comprimate se face prin lipire, iar al celor sub formă de unguente și
supozitoare, precum și al produselor parenterale, printr-o folie transparentă de plastic.
Standarde, licențe, autorizații și certificate valabile la 31 decembrie 2020
Tip autorizație

Descriere

Recertificări

Autorizația de
fabricație 30 F

Autorizația de fabricație pentru
producția medicamentelor de uz
uman, inclusiv a medicamentelor
pentru investigație clinică, emisă de
ANMDMR (Autoritatea Națională a
Medicamentelor și Dispozitivelor
Medicale din România).
Autorizația pentru fabricarea
produselor medicinale veterinare
emisă de ANSVSA (Autoritatea

Recertificare la
schimbarea
condițiilor de
certificare

Autorizația RO
03

Recertificare la
3 ani

Data ultimei
certificări
2 decembrie 2019

11 aprilie 2019
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Autorizația
7Fsp/2020

Autorizația
861/2018

Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor).
Autorizația pentru fabricarea
preparatelor ce conțin substanțe
stupefiante și psihotrope eliberată
de Ministerul Sănătății.
Autorizație pentru efectuarea de
studii clinice în domeniul
medicamentului emisă de ANMDMR.

Autorizația
1/2011

Autorizația integrată de mediu emisă
de ARPM (Agenția Regională de
Protecție a Mediului) Bacău.

Autorizația
303/2010

Autorizația de gospodărire a apelor
emisă de AAR (Administrația Apele
Române) Prut-Bârlad.

Certificatul GMP
023/2018/RO

Certificat privind conformitatea cu
buna practică de fabricație (GMP)
emis de ANMDMR, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
unguentelor (medicamente de uz
uman).

Reautorizare
anuală

4 februarie 2020

Reautorizare la
2 ani

12 iulie 2018prelungită
până în decembrie
2021 (conform deciziei
ANMDM 58662E /
27.07.2020,
înregistrată intern
6563P / 29.07.2020)
Martie 2018

Vizare anuală,
revizuire/
reautorizare la
schimbarea
condițiilor de
autorizare
Revizuire/
reautorizare la
schimbarea
condițiilor de
autorizare
Recertificare la
3 ani

20 decembrie 2010

5 iunie 2018
* prelungit până în
decembrie 2021
(Adresa ANMDM
nr.58622/21.07.2020
înregistrată intern
6563P / 29.07.2020)

Fabricația de medicamente se
efectuează în conformitate cu ghidul
de buna practică de fabricație, emis
și folosit de ANMDMR la evaluarea
solicitărilor privind autorizația de
fabricație și pentru inspecția
fabricanților de medicamente de uz
uman, pe baza principiilor de
management al riscului privind
calitatea.
Sistemul de autorizare de fabricație
garantează că toate medicamentele
autorizate sunt fabricate numai de
fabricanți autorizați, ale căror
activități sunt în mod regulat
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inspectate de autoritatea
competentă.
Certificatul GMP
040/2017/RO

Certificat privind conformitatea cu
buna practică de fabricație (GMP)
emis de ANMDMR, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
supozitoarelor, capsulelor și
comprimatelor (medicamente de uz
uman).

Recertificare la
3 ani

11 august 2017
* prelungit până în
decembrie 2021
(Adresa ANMDM
nr.58622/21.07.2020,
înregistrată intern
6563P / 29.07.2020)

Certificatul GMP
041/2017/RO

Certificat privind conformitatea cu
buna practică de fabricație (GMP)
emis de ANMDMR, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
unguentelor, supozitoarelor,
capsulelor și comprimatelor
(medicamente de uz uman pentru
investigatie clinica).

Recertificare
la 3 ani

11 august 2017

Certificatul GMP
056/2019/RO

Certificat privind conformitatea cu
buna practică de fabricație (GMP)
emis de ANMDMR, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
produselor sterile, pulberilor pentru
soluții/ suspensiilor injectabile
(medicamente de uz uman).
Certificat privind conformitatea cu
buna practica de fabricație (GMP)
emis de ANMDMR, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
Nistatinei, substanța activă.
Certificat privind conformitatea cu
buna practică de fabricație (GMP)
emis de ANMDM, în urma inspecției
operațiilor de fabricație, ambalare și
testare pentru controlul calității a
produselor medicinale veterinare.
Certificatul privind conformitatea cu
buna practică de laborator (GPL),
emis de ANMDMR, în urma inspecției
laboratorului Bioanalitic din cadrul
Centrului de Studii Clinice
Antibiotice.

Recertificare
la 3 ani

2 decembrie 2019

Recertificare
la 3 ani

2 decembrie 2019

Recertificare
la 3 ani

11 aprilie 2019

Recertificare
la 3 ani

5 iulie 2017 prelungită
până în decembrie
2021 (conform deciziei
ANMDM 59664E /
11.08.2020).

Certificatul GMP
055/2019/RO

Certificatul GMP
58/2019/RO

Certificatul GLP
49
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ISO 9001:2015

GLP este constituit dintr-un set de
principii ce asigură calitatea și
integritatea studiilor non-clinice.
US FDA Establishment Inspection
Report Acceptance este raportul de
inspecție emis în urma inspectării
fluxului de fabricație a pulberilor
pentru soluții/ suspensii injectabile
și a fluxului de fabricație a
substanței active Nistatină, de către
FDA (autoritatea americană de
reglementare a medicamentelor).
Sistemul de management al calității

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015 este un standard
internațional care specifică cerințele
pe care trebuie să le îndeplinească
sistemul de management al calității,
pentru ca organizația să poată
furniza produse de calitate.
Sistemul de management de mediu

US FDA
EIR Acceptance

ISO 45001:2018

Certificatul R1CEP 2003-096Rev 02

ISO 14001:2015 este un standard
internațional care specifică cerințele
pe care trebuie sa le îndeplinească
un sistem de management de mediu
pentru ca organizația să își crească
performanța de mediu.
Sistemul de management al sănătății
și securității ocupaționale
ISO 45001:2018 este standardul
internațional care stabilește
cerințele pe care trebuie să le
îndeplinească un sistem de
management al sănătății și
securității ocupaționale pentru ca
organizația să controleze riscurile și
să-și îmbunătățească performanțele
OHSAS.
Certificatul de conformitate cu
Farmacopeea Europeană (CEP)
pentru substanța activă Nistatină,
eliberat de EDQM (Directoratul
European pentru Calitatea
Medicamentelor).

Recertificare
periodică
corelată cu
analiza de risc

2 iunie 2017

Supraveghere
anuală și
recertificare la
3 ani

16 ianuarie 2020

Supraveghere
anuală și
recertificare la
3 ani

16 ianuarie 2020

Supraveghere
anuală și
recertificare la
3 ani

22 ianuarie 2020

Recertificare la
fiecare
schimbare a
informațiilor
din Dosarul
Master al

4 decembrie 2018
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CEP confirmă că o substanță
farmaceutică sau o substanță activă
este produsă conform cerințelor
monografiei corespunzătoare
acesteia din Farmacopeea
Europeană.
Certificatul de conformitate pentru
tuburile din aluminiu folosite la
ambalarea unguentelor, cremelor și
gelurilor.

Substanței
Active (ASMF)

Certificatul 11

Certificatul de conformitate pentru
capacele cu filet și dispozitivele de
penetrare a membranei utilizate
pentru închiderea tuburilor din
aluminiu cu unguente, creme și
geluri.

Recertificare la
3 ani

21 martie 2018

Certificatul12

Certificatul de conformitate pentru
capsa metalică destinată închiderii
flacoanelor cu produse antibiotice.

Recertificare la
3 ani

21 martie 2018

Certificatul 10

Recertificare la
3 ani

21 martie 2018

În 2020, ca urmare a notificării EMA/231394/2020, CHMP (EMA Committee for Medicinal
Products for Human Use– tr.Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman) a
recomandat suspendarea tuturor APP-urilor care conțineau substanța ranitidină
clorhidrat, din cauza prezenței unor niveluri scăzute ale impurității NMDA (Nnitrozodimetilamina).
Antibiotice SA, fiind preocupată de siguranța pacienților săi, a propus ANMDMR
retragerea voluntară a tuturor seriilor de Ranitidina Atb® 150 mg, comprimate filmate
din rețeaua de distribuție (până la nivel de farmacie). În urma primirii acceptului
Agenției, până la 31.07.2020 operațiile de retragere au fost finalizate, iar până la
sfârșitul anului toate cantitățile de produs și substanțe active au fost distruse prin
intermediul unor companii autorizate.
3.8 Afilieri
Cei 65 de ani de continuitate și expertiză în domeniul farmaceutic atât din România,
cât și pe plan internațional, fac din Antibiotice SA un partener important al unor entități
profesionale naționale, aducându-și aportul la dezvoltarea economiei, a pieței
farmaceutice românești în beneficiul societății, a pacientului.
•Camera de Comerț și Industrie București și Iași reprezintă și susține interesele
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firmelor membre și ale comunității de afaceri din județul Iași (www.ccib.ro,
www.cciasi.ro).
Antibiotice este membră a Colegiului de Conducere al CCI Iași, iar Ioan Nani deține
funcția de Prim-vicepreședinte.
• RASCI (Asociația Româna a Producătorilor de medicamente fără prescripție,
suplimente alimentare și dispozitive medicale) - reunește producători, importatori și
distribuitori de medicamente eliberate fără prescripție medicală (OTC), suplimente
alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, activi pe piața din
România (www.rasci.ro).
• PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România) reunește principalii producători de medicamente cu facilități de producție în România.
• ANEIR (Asociația Naționala a Exportatorilor și Importatorilor din România) promovează interesele firmelor membre.
• ARIR (Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România) - contribuie la
implementarea celor mai bune practici în comunicarea cu investitorii și guvernanța
corporativă a firmelor listate la Bursa de Valori București (www.arir.ro).
• OSMR (Organizația de Serializare a Medicamentelor din România) - constituită
pentru implementarea Directivei Europene 2011/62/UE cu privire la medicamentele
contrafăcute și a regulilor de securitate a ambalajelor medicamentelor de uz uman
eliberate pe baza de prescripție medicală (www.osmr.ro).

4. Social
4.1 Oamenii companiei
Antibiotice SA se implică în orientarea culturii organizaționale spre inovare,
performanță și creșterea niveluluisatisfacției și atașament față de organizație, având
ca scop ca toți cei 1415 angajați să îmbrățișeze misiunea companiei de a face mai mult
și mai bine pentru sănătatea oamenilor.
Pentru îndeplinirea obiectivelor de business, în cadrul companiei lucrează o
diversitate de specialiști în cercetarea și fabricarea produselor farmaceutice,
respectiv: farmaciști, biologi, chimiști, ingineri chimiști, laboranți, operatori chimiști,
precum și specialiști cu înaltă calificare ce asigură activitățile suport: asigurarea și
controlul calității, inginerie și service, economic, marketing, vânzări, achiziții și
logistică. Din totalul celor 1415 angajați, 46,5% au absolvit studii superioare (din care
2,5% au studii doctorale finalizate), iar53,5% sunt absolvenți de studii medii.
Legislația din România obligă organizațiile să angajeze numai în baza unui contract de
muncă. La Antibiotice SA, toate activitățile din firmă sunt îndeplinite de personal
angajat cu contract de muncă.
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Astfel, cea mai mare parte a angajaților își desfășoară activitatea în locația
semnificativă de operațiuni, în România, la fabrica de medicamente de la Iași, județul
Iași, acolo unde se găsește și sediul central. O mică parte din personal lucrează la
reprezentanța zonală din capitala României, București, iar personalul cu atribuții în
vânzări și promovare lucrează în teritoriu (diferite orașe din toate regiunile
României).La nivel internațional, Antibiotice SA are angajați în cadrul
reprezentanțelor comerciale de la Chișinău, Republica Moldova, Kiev, Ucraina și
Hanoi, Vietnam, precum și în cadrul biroului de vânzări din Novisad, Serbia.
Datele prezentate fac referire doar la angajații din România.
Număr de angajați după tipul de contract, norma de muncă și gen
Număr de angajați
după tipul de
contract, norma de
muncă și gen
Număr total al
angajaților, din care:
- cu contract de
muncă
- cu contract de
muncă pe durată
nedeterminată
- cu contract de
muncă pe durată
determinată
- cu normă
întreagă (8 ore/zi)
- cu normă
parțială (4,2 ore/zi)

2020

2019

2018

Femei

Bărbați

Total

Femei

Bărbați

Total

Femei

Bărbați

Total

760

655

1415

773

642

1415

773

642

1415

745

630

1375

747

608

1355

707

574

1281

15

25

40

26

34

60

66

68

134

759

654

1413

772

641

1413

772

642

1414

1

1

2

1

1

2

1

0

1

Retenția angajaților
În Antibiotice SA colaborează armonios trei generații de oameni, cei mai vârstnici
având 40 de ani de activitate. Preocuparea pentru predarea ștafetei de la seniori către
cei mai tineri, precum și atragerea de noi talente, stau la baza programelor de
recrutare și de mentorat intern.
Vârsta medie în companie
2020

2019

2018
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Vârsta medie în
companie

44 ani

45 ani

45ani

Rata noilor angajați și fluctuația de personal
În anul 2020 au fost angajate 106 persoane (57 de angajați cu studii superioare și 49
cu studii medii), iar 111 de angajați și-au încetat activitatea. Rata fluctuației de
personal a fost de 3,00% (sub nivelul planificat de 5% și sensibil mai mică decât
valoarea de 4,6% înregistrată în 2019).
Fluctuația de personal*
%
Fluctuația de personal

2020
3,00%

2019
4,6%

2018
4,37%

*Fluctuația de personal a fost calculată prin raportarea numărului de angajați care au plecat
voluntar din firmă 42 (cu excepția celor ce s-au pensionat la termen), la numărul total mediu
de angajați din anul respectiv 1415.

Număr total/rata de noi angajați și numărul total/rata de angajați care au plecat,
după grupa de vârstă și gen
2020

2019

Gen

Nr.

Rata
%

Angajați
care au
plecat
Rata
Nr.
%

Femei

38

2.69

59

Bărbați

68

4,8

Total

106

Grupa de vârstă

2018

Nr
.

Rata
%

Angajați
care au
plecat
Rata
Nr.
%

4,17

63

4,45

55

52

3,67

67

4,73

7,49

111

7,84

Nr.

Rata
%

Nr.

Rata
%

13
0
Nr
.

< 30 de ani

19

1,34

6

0,42

30-50 de ani

80

5,65

38

> 50 de ani

7

0,49

Total

106

7,49

Angajați
noi

Nr.

Rata
%

Angajați
care au
plecat
Rat
Nr.
a%

3,89

58

4,10

57

4,03

64

4,52

44

3,11

54

3,82

9,19

119

8,41

102

7,21

111

7,84

Rata
%

Nr.

Rata
%

Nr.

Rata
%

Nr.

Rat
a%

39

2,76

9

0,64

32

2,26

14

0,99

2,68

80

5,65

55

3,89

62

4,38

51

3,60

67

4,73

11

0,78

55

3,89

8

0,57

46

3,25

111

7,84

13
0

9,19

119

8,41

102

7,21

111

7,84

Angajați
noi

Angajați
noi
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Diversitate și egalitatea de șanse
Antibiotice SA este preocupată să ofere angajaților săi condiții de creștere
profesională și personală, oferindu-le un mediu de lucru stimulativ și provocator,
respectând principiile diversității, non-discriminării și egalității de șanse. Distribuția
salariaților în departamentele companiei este una echilibrată din punct de vedere al
genului, vârstei și nivelului de educație.
-1415 angajați
- 760 femei
- 655 bărbați
Număr de angajați în funcție de gen*
2020

2019
1415

2018

Număr total de angajați, din care:

1415

1415

Femei

53,71% 55,16% 55,06%

Bărbați

46,29% 44,84% 44,94%

* Datele referitoare la angajați au fost extrase din programele informatice cu care
sunt gestionate datele privind angajații Antibiotice SA. Aceste date includ angajații
permanenți, angajații temporari, precum și pe cei aflați în concediu medical și
concediu de creștere a copilului.

Diversitatea de gen în funcțiile de conducere și pe categorii de angajați
Diversitatea de gen în funcțiile de
conducere și pe categorii de
angajați (%)
Management de top (conducerea
executivă)
Management de mijloc (managerii ce
raportează direct conducerii
executive)
Specialiști/profesioniști

2020

2019

2018

Femei

Bărbați

Femei

Bărbați

Femei

Bărbați

58%

42%

50%

50%

60%

40%

62%

38%

64%

36%

63%

37%

53%

47%

54%

46%

54%

46%

Diversitatea generațională în funcțiile de conducere și pe categorii de angajați
30

Diversitatea generațională în
funcțiile de conducere și pe
categorii de angajați (%)
Management de top (conducerea
executivă)
Management de mijloc (managerii
ce raportează direct conducerii
executive)
Specialiști/profesioniști

2020

Cu studii medii
Total

2018

<30%

30-50%

>50%

<30%

30-50%

>50%

<30%

30-50%

0%

42%

58%

0%

50%

50%

0%

40%

>50%
60%

6%
3%

62%

35%

6,25%

62,5%

31,25%

58%

36%

7%

58%

35%

10,18
%

60,68%

29,14%

63%

27%

Angajați cu dizabilități
Angajați cu
2020
dizabilități

Cu studii
superioare

2019

2019

2018

Femei

Bărbați

Total

Femei

Bărbați Total Femei

Bărbaț
i

Total

1

4

5

2

5

7

1

5

6

2

2

4

2

2

4

3

2

5

3

6

9

4

7

11

4

7

11

Concediul parental
În 2020, concediul pentru creșterea copilului a fost solicitat și aprobat pentru 22 de
angajate. Alte 24 angajate și-au reluat activitatea după finalizarea aceluiași tip de
concediu.
Concediul de creștere a copilului se acordă opțional, la cererea oricăruia dintre
angajații părinți ai copilului, până când copilul împlinește 2 ani.
Dezvoltarea carierei
În cursul anului 2020, un număr de 71 angajați au fost promovați în funcție, din care
36 sunt femei (50%). În anul 2019 au fost promovați 65 angajați (42 femei), iar în anul
2018 un număr de 20 angajați au evoluat în carieră.
Salarizare
Atragerea de noi angajați, capabili să susțină viziunea companiei, precum și
disponibilitatea redusă a unor specialiști pe piața muncii, au determinat conducerea
Antibiotice SA să creeze un sistem unitar și modern de salarizare, cu efecte în perioada
2019-2022. Noul sistem, structurat pe nivele de salarizare predictibile aferente
fiecărui post din ierarhia organizațională, își propune alinierea pachetului de beneficii
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11%

financiare și nefinanciare la nivelul de performanță și contribuția individuală adusă de
fiecare angajat la realizarea obiectivelor companiei.
Salariului de bază* și remunerația** femeilor față de bărbați, pe funcții și categorii
de personal* în locația principală de operațiuni a Antibiotice SA
*Salariul de bază este suma minimă plătită de firmă pentru muncă prestată (nu include
plata pentru muncă suplimentară sau bonusurile).
**Remunerația este salariul de bază, la care se adaugă sumele suplimentare plătite

%

Management de top
(conducerea executivă)
Management de mijloc
(managerii ce raportează
direct conducerii
executive)
Specialiști/profesioniști

2020
Raportul
dintre
salariul de
bază al
femeilor și
cel al
bărbaților

Raportul
dintre
remunerația
femeilor și
cea a
bărbaților

2019
Raportul
dintre
salariul de
bază al
femeilor și
cel al
bărbaților

Raportul
dintre
remunerația
femeilor și
cea a
bărbaților

Raportul
dintre salariul
de bază al
femeilor și
cel al
bărbaților

2018
Raportul
dintre
remunerația
femeilor și
cea a
bărbaților

95,42

116%

104,57%

85,10%

103,47%

106%

98,28%

95,13%

102,11 %

100,36%

103,56%

98,42%

102,64%

95,22%

103,6 %

97,43%

105,1 %

99,67%

angajatului (vechime, ore suplimentare, bonusuri, beneficii, transport, alocații etc.)
Beneficii
În afara pachetului salarial, Antibiotice SA acordă fiecărui angajat, indiferent de tipul
de contract (perioadă determinată sau nedeterminată) și indiferent de norma de muncă
(8 ore/zi sau 4 ore/zi), un pachet standard de beneficii extrasalariale (din care unele
sunt negociate și stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de companie).
Pachetul standard de beneficii conține:
- prima de Paște
- prima de Crăciun;
- prima de 8 martie pentru salariate, de Ziua Internațională a Femeii
- cota parte din profitul net al firmei, bonus de performanță acordat angajaților anual
(după criterii precum rezultatele muncii, îndeplinirea obiectivelor, disciplină)
- bonuri de masă
- transport gratuit cu autobuzele firmei, pe raza municipiului Iași, la/de la locul de
muncă
- acces gratuit la locurile de parcare amenajate la sediul firmei, pentru angajații ce
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folosesc ca mijloc de transport autoturismul personal sau de serviciu
- zile suplimentare de concediu de odihnă (după criterii precum vechime, condiții de
muncă, categorii de personal)
- zile libere plătite pentru evenimente deosebite în familie (căsătorie, naștere, deces)
sau în alte situații
- susținere financiară pentru evenimente personale (naștere copil pentru salariate,
deces membri de familie).
Beneficii suplimentare
În funcție de criteriile de performanță sau specificul activităților desfășurate, unii
angajați primesc beneficii suplimentare, precum:
- bonus de performanță, pentru angajații incluși în sistemul de management prin
obiective (MBO), conform gradului de îndeplinire a indicatorilor
- asigurare privată de sănătate, pentru 251 de angajați, conform unor condiții
prestabilite (un program pilot început în 2018, cu 136 de angajați)
- telefon mobil
- laptop
- mașină de serviciu
- programe de formare profesională plătite de angajator

Facilități
Antibiotice SA pune la dispoziția angajaților săi un spațiu și facilități de luat masa,
cabinet medical de medicina muncii, cabinet stomatologic, acces gratuit la terenul de
sport de lângă sediul fabricii, la sala de sport Club a+ (situată în zona centrală a
municipiului Iași),posibilitatea deschiderii contului de salarii la bănci cu care
Antibiotice SA are încheiate contracte de colaborare și acces la Casa de Ajutor Reciproc
a Salariaților Antibiotice SA, pentru împrumuturi de nevoi personale.
De asemenea, Antibiotice SA oferă angajaților săi și o serie de facilități financiare de
natura ajutoarelor sociale, precum:
- ajutoare în bani, acordate în cazul unor evenimente în familie (naștere, deces) sau în
alte situații (boli profesionale, pensionare pe caz de invaliditate)
- posibilitatea achiziționării, la preț de producție, a medicamentelor fabricate la
Antibiotice SA ce pot fi eliberate fără prescripție medicală (OTC)
- zile suplimentare de concediu de odihnă pentru salariații cu dizabilități și cei cu
diferite grade de invaliditate.
Climat organizațional
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Asigurarea unui climat pozitiv, favorabil inovației și performanței este prioritară
pentru managementul resurselor umane.
Pentru îndeplinirea obiectivelor de business, în cadrul companiei lucrează o diversitate
de specialiști în cercetarea și fabricarea medicamentelor și a substanțelor active:
farmaciști, biologi, chimiști, ingineri chimiști, laboranți, operatori chimiști, precum și
specialiști cu înaltă calificare ce asigură activitățile suport: asigurarea și controlul
calității, inginerie și service, economic, marketing, vânzări, achiziții și logistică.
Din totalul celor 1415 angajați, 45,72% au absolvit studii superioare (din care 5,4% au
studii doctorale finalizate), iar 54,28% sunt absolvenți de studii medii.
Legislația din România obligă organizațiile să angajeze numai în baza unui contract de
muncă. La Antibiotice SA, toate activitățile din firmă sunt îndeplinite de personal
angajat cu contract de muncă.
Îmbunătățirea climatului organizațional și orientarea culturii spre inovare și
performanță
Pentru că Antibiotice își dorește îmbunătățirea mediului de lucru și transformarea
organizației într-o companie pe care cei mai mulți angajați și potențiali angajați să o
considere ca una în care merită să lucrezi, din 2 ani în 2 ani, este derulat un studiu
extins privind climatul organizațional. În acest mod se urmărește evoluția indicatorilor
privind atmosfera de la locul de muncă, preocuparea managerilor pentru asigurarea
unui climat favorabil colaborării și îmbunătățirii rezultatelor, și nu în ultimul rând,
sistemul de valori dorite/ practicate la nivel companie.
Studiul din anul 2020, la care au participat 65% din totalul salariaților a evidențiat
creșterea indicatorilor de climat și satisfacție a salariaților, de la 7,51 în 2018, la 8,5
în 2020, din maximul de 10.
La acest rezultat au contribuit și măsurile suplimentare de creare a unui climat orientat
spre motivarea și protejarea salariaților, pentru reducerea nivelului de stres și
adaptarea la noile condiții din perioada de pandemie. Dintre măsurile adoptate la
nivelul companiei enumerăm:
•
Asigurarea unui bonus și masa gratuită, celor care și-au desfășurat activitatea pe
platforma, în perioada stării de urgență;
•
Asigurarea transportului salariaților, în condiții de distanțare adecvată;
•
Comunicarea permanenta cu angajații și oferirea de informații privind scenariile
traversate de companie în perioada de pandemie;
•
Asigurarea cadrului necesar pentru desfășurarea lucrului de la distanță
(telemuncă/ muncă la domiciliu)
•
Suport de specialitate asigurat de către medicii cabinetului medical de medicina
muncii pentru salariații care au traversat perioade dificile din punct de vedere
medical în pandemie
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•
Asigurarea gratuită a testării anti - covid.
Ca rezultat al acestor activități, indicatorul „rata fluctuației personalului datorată
plecărilor voluntare” a înregistrat în 2020 valoarea de 3% față de 4,6% în anul
precedent.
4.2 Respectarea drepturilor sindicale
În România, negocierile colective între sindicat (ce reprezintă interesele angajaților) și
angajator (ce reprezintă interesele patronatului) pentru stabilirea condițiilor de
muncă, de angajare etc., constituie obligație legală.
La Antibiotice SA, rezultatele negocierilor dintre Sindicatul Liber Independent
Antibiotice și patronat sunt incluse în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de
companie. Fiecare angajat Antibiotice SA este beneficiar al prevederilor contractului
colectiv, indiferent de tipul contractului său de muncă, norma de lucru sau de
apartenența sau nu la sindicat.
100% dintre angajații Antibiotice SA sunt acoperiți de sistemul de negociere
colectivă
Contractul Colectiv de Muncă
La Antibiotice SA, Contractul Colectiv de Muncă are o valabilitate de doi ani (cu
posibilitatea prelungirii sale o singură dată, pe o durată de cel mult 12 luni).
Contractul conține, în principal, prevederi privind:
- condițiile de muncă, protejarea sănătății și securității angajaților, protecția mediului
și situațiile de urgență
-cadrul general privind salarizarea, beneficiile și alte facilități
- formarea profesională continuă
- timpul de muncă și timpul de odihnă
- alte măsuri de protecție a angajaților.
Sindicatul
Sindicatul Liber Independent Antibiotice este partenerul de dialog social al patronatului
firmei, participând, ca reprezentant al angajaților, la negocierea clauzelor cuprinse în
Contractul Colectiv de Muncă. Orice angajat al Antibiotice SA poate deveni membru al
sindicatului. Sindicatul Liber Independent Antibiotice face parte din Federația
Sindicatelor Libere din Chimie și Petrochimie (membră, la rândul său, în Confederația
Națională Sindicală "Cartel ALFA").
2020
2019
2018
Procentul angajaților
73,52%
78%
77%
membri de sindicat, din
numărul total de
angajați
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Informarea și consultarea angajaților
Liderii sindicatului au întâlniri cu reprezentanții patronatului, în cadrul cărora sunt
informați despre evoluția financiară, gradul de realizare a obiectivelor și perspectivele
imediate ale activităților firmei. De asemenea, conducerea firmei poartă discuții în
avans cu reprezentanții sindicatului, despre deciziile care pot afecta drepturile
angajaților sau care creează noi obligații pentru aceștia, care se finalizează prin
notificări agreate de ambele părți (cu respectarea metodologiilor impuse prin legislația
aplicabilă). Contractul Colectiv de Muncă, încheiat la nivel de companie, prevede că
patronatul poate invita reprezentanții sindicatului să participe, cu statut de observator,
la ședințele sale, în condițiile prevăzute de lege și le va asigura acestora accesul la
documente, în conformitate cu prevederile Legii nr. 467/2006 privind stabilirea
cadrului general de informare și consultare a angajaților.
Legislația românească și contractele colective de muncă nu stabilesc prevederi
specifice cu privire la informarea și consultarea angajaților în relațiile contractuale sau
de muncă, ci doar un cadru juridic general, în care sunt prezentate mai detaliat
procedurile de concediere colectivă și de protecție a drepturilor angajaților în cazul
transferului de întreprinderi.

4.3

Sănătate și securitate în muncă

Antibiotice SA acordă o atenţie specială siguranței și securității atât a angajaților cât
și vizitatorilor. Serviciu Intern de Prevenire și Protecţie, aflat în subordinea directorului
general, asigură respectarea reglementărilor cuprinse în Legea securității și sănătății
în muncă nr. 319/2006.
Menținerea și dezvoltarea unui sistem eficace de management al sănătății și securității
în muncă la Antibiotice, constituie garanția creării unui cadru optim de gestionare și
eliminare a riscurilor legate de muncă,îmbunătățire a mediului de lucru și a relațiilor
dintre salariați.
Începând din anul 2007 Antibiotice SA are certiﬁcat Sistemul de management integrat
(calitate/mediu/sănătate și securitate ocupaţională), conform standardelor
internaţionale 9001/14001/18001.
Din ianuarie 2020, compania a obținut o nouă certificare a sistemul de management al
sănătății și securității în muncă, SR ISO 45001, acordată de organismul de certificare
TUV Rheinland România.
Principiile și măsurile sistemului de securitate în muncă sunt stabilite și urmărite prin
Planul de prevenire și protecție, de Comitetul de securitate și sănătate în muncă (CSSM)
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organizat la nivel de companie. În cadrul CSSM, în anul 2020, au fost identificate noi
riscuri profesionale și s-au luat următoarele măsuri:
•
•

completarea dotărilor diviziei Produse topice și a departamentului Logistică
cu echipamente pentru reducerea efortului fizic al angajaților;
achiziționarea, în cadrul activității Sănătate și securitate în muncă, a unui
detector multi-gaz și a unei pompe pentru tuburi de măsurare/ detectare a
prezenței gazelor toxice,pentru preîntâmpinarea și reducerea riscurilor.

Măsuri suplimentare de sănătate și securitate în muncă pentru evitarea răspândirii
noului coronavirus.
În timpul stării de urgență a fost nominalizată o Celulă de Criză care a fost ulterior
integrată în cadrul Comitetului de Siguranță și Sănătate prin activitatea căruia s-a
urmărit permanent impactul și evoluția epidemiei, s-au activat legăturile cu autoritățile
medicale și guvernamentale competente astfel încât să poată anticipa și lua cele mai
potrivite măsuri organizatorice și tehnice pentru menținerea activității pe platformă și
stării de sănătate a personalului.
Aceste măsuri au făcut ca activitatea companiei să se desfășoare în siguranță,astfel
încât nu a existat riscul de discontinuitate a operațiunilor de livrare a medicamentelor
esențiale pentru sistemul național de sănătate sau de onorare a contractelor externe.
Principalele măsuri suplimentare de sănătate și securitate în muncă impuse în 2020 în
vederea evitării răspândirii noului coronavirus și asigurării un climat de siguranță și
protecție pentru angajații companiei sunt:
• întocmirea unei proceduri de lucru, corelată cu o serie de campanii de instruire
și conștientizare privind regulile ce trebuie respectate în rândul angajaților.
• În perioada situației de urgență, la nivelul Celulei de Criză s-a decis organizarea
activitaților companiei după trei scenarii de lucru, cu planuri graduale de
măsuri,care să asigure siguranța angajaților noștri și continuitatea realizării
procesului de producție și livrărilor de medicamente către sistemele de sănătate
naționale și internaționale, măsuri care s-au dovedit eficiente, astfel încât nu a
fost necesară stoparea activității companiei;
• măsuri de acces controlat al personalului prin crearea a 4 fluxuri de acces
personal cu respectarea distanțării de 2 m, dezinfecția mâinilor și
termometrizarea personalului; distribuția zilnică către angajați de materiale
sanitare și de protecție (măști, mănuși,viziere,dezinfectanți pentru mâini și
suprafețe);
• organizarea activității la locurile de muncă (birouri, laboratoare, zone de
producție, săli de mese) astfel încât să fie asigurată regula distanțării (inclusiv
montarea de panouri despărțitoare de plexiglas acolo unde a fost cazul);
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

limitarea circulației pe platformă (simplificarea procedurilor de lucru;
încurajarea utilizării mediului virtual –întâlniri on-line,videoconferințe; livrarea
în sistem catering a mesei de către Bistro – Pauza de masă);
limitarea la strictul necesar a accesului persoanelor străine în
companie);dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact și a mijloacelor de
transport de persoane și de bunuri; program de lucru diferențiat al personalului
coroborat cu măsuri pentru transportul angajaților și monitorizarea acestora;
comunicarea permanentă cu angajații și oferirea de informații privind evoluția
pandemiei și scenariile traversate de companie în perioada de pandemie;
achiziția de doze de vaccin anti-gripal pentru campania de vaccinare în vederea
imunizării personalului;monitorizarea constantă a stării de sănătate a
angajaților,prin personalul specializat din cadrul Cabinetului de Medicina
Muncii.În anul 2020 a fost organizată o campanie de comunicare specială pentru
stimularea vaccinării care a determinat imunizarea împotriva virusului gripal a
circa 400 de angajați, comparativ cu, în medie, 200, în anii precedenți.
acces non stop la un Cabinet de medicină a Muncii, instruit și pregătit să ofere
ajutor angajaților cu posibile simptome de Covid-19.
montarea de panouri despărțitoare în toate spațile lucrative unde nu se putea
asigurare distanțarea
testarea anti-Covid, gratuită, a angajaților, înaintea revenirii la locul de muncă,
după situația de urgență și pentru fiecare posibil caz suspect
tot ca măsură de prevenție în vederea limitării transmiterii virusului, pentru
angajații care au trecut prin boală s-au acordat zile suplimentare de concediu
de odihnă.
posibilitatea consultării gratuite a unui psiholog, angajat de companie, pentru
salariații depășiți emoțional de stresul generat de pandemie
Crearea unei adrese de email, alaturidetine@antibiotice.ro, pentru salariații
aflați în izolare/carantină, de la care au primit suport informativ și emotional
informarea permanentă a angajaților (mail, social media, whatsapp), cu privire
la evoluția companiei, stării de sănătate a salariaților și măsurilor preventive
luate în companie
realizarea unui Ghid pentru revenirea la locul de muncă, în perioada de
pandemie, cuprinzând măsurile de distanțare, management al respiratiei și
igienei (In format print și Video), Afise informative la locul de muncă/ în
autobuze/ spoturi video.
asigurarea unei mese gratuite pentru cei 500 de angajați care au lucrat în
perioada situației de urgență (martie-mai 2020)
oferirea unui bonus financiar colegilor care au lucrat în perioada situației de
urgență.

În anul 2020, Planul de Prevenire și Protecție a cuprins mai multe măsuri ce au vizat
îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă și prevenirea accidentelor de muncă
și a bolilor profesionale.
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Angajații companiei Antibiotice beneficiază de facilitățile acordate pentru muncă în
condiții de temperaturi extreme, începând cu temperaturi de -10 grade (comparativ cu
limita legală de -20 grade) și de la +32 grade Celsius (comparativ cu limita legală de
+37 grade).
În Antibiotice SA funcţionează un cabinet medical precum și o echipă formată din
medici specialiști în medicina muncii și asistenţi medicali. Cabinetul medical ce
funcționează în regim de permanență (24 ore din 24) dispune de dotarea medicală
necesară pentru:
• asigurarea controalelor medicale la angajare;
• asigurarea acordării primului ajutor în cazul urgenţelor medicale;
• asigurarea controalelor medicale pentru evaluarea permanentă a stării de sănătate a
angajaţilor, conform legislației de medicina muncii, dar și cerințelor referitoare la
calitatea și siguranța fabricației medicamentelor.
De asemenea, cabinetul medical are în componență și un cabinet stomatologic care
acordă asistență medicală de specialitate pentru urgențe și un cabinet psihologic care
asigură realizarea evaluărilor psihologice a angajaților supuși unor riscuri, conform
legislației în vigoare.
În plus, cabinetul psihologic asigură, pentru salariați, consiliere psihologică în condiții
de gratuitate, având siguranța confidențialității și siguranței datelor cu caracter
personal.
Pe parcursul anului de referinţă, în Antibiotice SA au fost înregistratate douăaccidente
de muncă,însumând un număr de zece zile de absenteism.
An
Nr. de accidente de
Absenteism datorat
muncă
accidentelor de muncă
2020
2
10 zile
2019
1
4 zile
2018
1
27 zile

4.4 Măsuri anticorupție
Antibiotice SA se definește ca un partener etic, ce cultivă respectul și corectitudinea
în relațiile cu colaboratorii săi interni (angajați) și externi (furnizori, parteneri de
afaceri etc.) și în consecință a implementat măsuri de prevenire a apariției unor situații
de abuz în ce privește administrarea patrimoniului și gestionarea fondurilor.
Ca entitate ce respectă principiile de guvernanță corporativă stabilite de Ordonanța de
urgență a guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, Antibiotice SA a adoptat Declarația de aderare la valorile fundamentale,
principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale
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anticorupție (SNA), conformându-se astfel prevederilor Hotărârii de Guvern nr.
583/2016.
Declarația de aderare
http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2016/11/Declaratie-de-aderare-laSNA-2016-2020.pdf
De asemenea, Antibiotice SA a întocmit Planul de integritate, ce cuprinde măsurile de
implementare a Strategiei naționale anticorupție 2016-2020. Planul cuprinde măsuri
anticorupție și de transparentizare a activităților Antibiotice SA, inclusiv măsuri
referitoare la efectuarea autoevaluării periodice la nivel de companie privind gradul de
respectare al prevederilor și dispozițiilor planului, precum și recomandări privind
efectuarea de instruiri periodice având ca scop creșterea nivelului de educație al
angajaților privind bunele practici anticorupție.
Planul de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020
http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Plan-de-integritate-SNA2016-2020-forma-finala.pdf
În vederea prevenirii apariției incidentelor de corupție în relațiile contractuale cu
partenerii de afaceri, Antibiotice își selectează cu responsabilitate partenerii
(furnizori, distribuitori etc.), având în vedere atât compatibilitatea obiectivelor
comerciale, cât și integritatea acestora. Suplimentar, Antibiotice SA a introdus în
procedurile de negociere și elaborare a contractelor comerciale, clauze care să
descurajeze și să sancționeze atragerea companiei și a angajaților săi în acte sau fapte
de corupție.
Pentru a promova o conduită etică, în cadrul societății funcționează un Consiliu de Etică
și Integritate și a elaborat un set de documente și politici de referință,cu aplicabilitate
în această sferă: Codul de etică, Codul de bune practici pentru promovarea
medicamentelor, Politica de sponsorizare și mecenat. Alături de Codul de Guvernanta
corporativă și de Regulamentul intern, aceste documente conțin regulile și principiile
de conduită etică în afaceri, obligatorii pentru administratorii și salariații companiei.
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Regulamentul intern
http://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2015/06/Regulament-Intern-2016iulie.pdf
În 2020 nu au existat angajați concediați sau sancționați disciplinar ca urmare a
implicării lor în fapte de corupție și nu au fost întrerupte raporturi contractuale cu
partenerii de afaceri în urma unor suspiciuni legate de fapte de corupție.
În anul 2020:
Zero incidente de corupție
Zero acte care să încalce măsurile prevăzute în Planul de integritate al Antibiotice
SA pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020
Codul de etică
Codul de etică al Antibiotice SA stă la baza unei culturi organizaționale ce respectă
standardele de integritate și se conformează legislației specifice în vigoare. Valorile
fundamentale de etică asumate de Antibiotice SA sunt integritatea, profesionalismul,
responsabilitatea și transparența.
Orice încălcare a codului este considerată incident de etică, nerespectarea Codului de
etică putând duce la sancțiuni disciplinare. Respectarea prevederilor Codului de etică
de către angajați, conducerea executivă și membrii Consiliului de administrație este
obligatorie pentru toate structurile din organigrama firmei.
Codul de etică este adus la cunoștința fiecărui nou angajat sau administrator și poate
fi consultat online.
Consiliul de Etică și Integritate
Consiliul de Etică și Integritate este un for cu rol consultativ, cu misiunea principală de
a monitoriza respectarea Codului de etică și de a pune în aplicare principiile și normele
deontologice specifice promovării medicamentelor eliberate pe bază de prescripție
medicală. Consiliul are rol consultativ și sprijină conducerea firmei în luarea deciziilor
privind conduita în afaceri și promovarea etică a medicamentelor. Printre
responsabilitățile sale se numără soluționarea sesizărilor referitoare la incidente de
etică, cazurile de încălcare a Codului de etică și a Codului de bune practici, analiza
vulnerabilităților etice.
În urma analizei fiecărui incident de etică, Consiliul de Etică și Integritate întocmește
un raport scris, prin care propune directorului general, după caz, măsurile pe care le
consideră necesare.
Sesizarea unui incident de etică
Orice persoană fizică sau juridică interesată poate sesiza un incident de încălcare a
codului de etică. Sesizarea, ce trebuie să conțină datele personale de identificare și
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cele de contact, trebuie adresată directorului general. Poate fi depusă, în scris, la
registratura firmei sau poate fi completată și transmisă online, prin intermediul unui
formular de etică, direct de pe www.antibiotice.ro.
În anul 2020 nu a fost semnalată nicio încălcăre a Codului de etică
Conflictul de interese
Conflictele de interese sunt situațiile în care salariatii Antibiotice S.A., în exercitarea
atributiilor de serviciuar putea prezenta un interes personal de natură patrimonială, ce
ar influența îndeplinirea cu obiectivitate a sarcinilor care îi revin. Pentru evitarea
acestor situații, la Antibiotice SA este implementată o procedură internă prin care s-au
stabilit reguli clare de gestionare a conflictelor de interese și a incompatibilităților.
În anul 2020 nu au fost înregistrate sesizări/reclamații cu privire la situații ce ar fi putut
constitui conflict de interese.
Codul de bune practici pentru promovarea medicamentelor
Antibiotice SA a implementat un Cod de bune practici pentru promovarea
medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și pentru interacțiunile cu
profesioniștii din domeniul medical.
Codul definește și implementează standarde etice specifice promovării medicamentelor
eliberate pe bază de prescripție medicală, standarde care să asigure transmiterea în
mod corect, către profesioniștii din domeniul medical, a informațiilor referitoare la
medicamentele generice. Codul reflectă cerințele Codului EFPIA (Federația Europeană
a Industriilor și Asociațiilor Farmaceutice), Codului ARPIM (Asociația Română a
Producătorilor Internaționali de Medicamente), Codului APMGR (Asociația
Producătorilor de Medicamente Generice din România), precum și ale Directivei
Consiliului 2001/83/CE, așa cum a fost amendată, în legătură cu medicamentele de uz
uman.
Toți angajații implicați în activitățile de promovare participă la programe de instruire
când au loc schimbări semnificative în legile și reglementările aplicabile.
Codul de bune practici este adus la cunoștință fiecărui nou reprezentant medical sau
de vânzări angajat și poate fi consultat online.
Politica de sponsorizare și mecenat
Politica Antibiotice SA privind sponsorizarea și mecenatul stabilește condițiile,
beneficiarii și modul de acordare a sponsorizărilor. Prevederile sunt obligatorii pentru
toți angajații, precum și pentru membrii Consiliului de administrație și ai conducerii
executive. Antibiotice SA se conformează astfel Legii nr. 32/1994 privind sponsorizările.
Politica de sponsorizare și mecenat poate fi consultată online.
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Politica de sponsorizare și mecenat
https://www.antibiotice.ro/wp-content/uploads/2020/02/Raport-anual-2020-1.pdf
În anul 2020 nu a fost semnalată nicio încălcare a Codului de bune practici
3. Antibiotice, companie responsabilă, implicată în dezvoltarea durabilă
În anul 2020, un an dificil, cu un context global plin de porvocări determinate de
pandemie, compania Antibiotice și-a orientat activitățile de responsabilitate socială
asupra comunităților vulnerabile, și s-a implicat atât în susținerea sistemul național de
sănătate, cât și a propriilor angajati.
Implicarea în comunitate se face prin derularea unor programe de responsabilitate
socială, ce se bazează pe patru piloni: sănătate, educație, mediu și social.
În 2020, compania a investit în comunitate prin proiectele de respnsabilitate socială
derulate, suma de 3.822 823 lei.
Sănătate
Antibiotice a derulat programe de responsabilitate socială privind îmbunătățirea stării
de sănătate a angajaților și comunităților în care își desfășoară activitățile, în cadrul
cărora au fost dezvoltate campanii de educare și informare privind prevenția în
domeniul sănătății.
În 2020, valoarea totală a investiției în proiectele din cadrul pilonului sănătate a fost
de: 1.505 759 lei.
Susținerea sănătății angajaților
Încă de la începutul pandemiei, Antibiotice a înființat o celulă de criză responsabilă cu
adoptarea măsurilor necesare evitării răspândirii infecției cu noul coronavirus în rândul
angajaților și a derulat campanii de instruire și conștientizare. Printre măsurile
adoptate s-au numărat: distribuirea gratuită a măștilor de unică folosință tuturor
angajaților prezenți la lucru, asigurarea de soluții dezinfectante pentru mâini și
suprafețe, igienizarea și decontaminarea spațiilor comune, păstrarea distanței fizice și
montarea unor panouri de protecție acolo unde nu s-a putut asigura distanțarea (1,5-2
metri între persoane), măsurarea temperaturii la intrarea în fabrică, stabilirea unui
program de lucru în mai multe ture decalate orar, munca la domiciliu pentru o perioadă
limitată de timp, organizarea online a ședințelor. Aceleași măsuri de protecție au fost
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luate și în autobuzele care transportă gratuit personalul la/de la locul de muncă
(purtarea măștilor, dezinfectarea mâinilor, distanțare).
Susținerea sistemului național de sănătate
Compania Antibiotice a oferit în primele luni ale pandemiei, pentru 12 spitale din
România, ajutor financiar și donații de medicamente, ca un gest de solidaritate față de
sistemul medical. Astfel, alături de opt spitale din Iași (printre care Institutul Regional
de Oncologie și Spitalul de Boli Infecțioase), au primit sponsorizări și spitale din Pașcani,
Onești și Brașov. De asemenea, a primit ajutor din partea companiei, atât în bani cât
și în medicamente, principalul pol pentru tratarea persoanelor bolnave de covid,
Institutul Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București.
În cadrul Galei Romanian CSR Awards 2021, Antibiotice a obținut locul 1 la categoria
Susținerea comunității în pandemie, cu proiectul “Solidari cu sistemul de sănătate” și
mențiune la categoria Susținerea angajaților, cu proiectul înscris în această categorie
fiind denumit “Avem grijă de sănătatea celor dragi”.
Donează sânge! Pune suflet pentru viață!
Cu toate dificultățile impuse de pandemia cu noul coronavirus, pe 16 iunie (în preajma
Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge, sărbătorită anual pe 14 iunie), Fundația
”Antibiotice - Ștință și Suflet” a reușit să organizeze și în anul 2020, campania ”Donează
sânge! Pune suflet pentru viață!”, ediția a 19-a, la care au participat în mod voluntar
70 de angajați. Împreună, voluntarii au donat 32 de litri de sânge, ce au ajutat la
salvarea a peste 150 de vieți. Venind în întâmpinarea nevoii permanente de sânge
salvator în spitale, din anul 2010, Fundația „Antibiotice - Știință și Suflet”, în
parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iași, organizează bianual,
campanii de donare de sânge.
Educație
Antibiotice a investit cu știință și suflet în educația tinerilor, ca viitoare modele de
comportament responsabil. Compania recunoaște și susține rolul comunității locale în
formarea și dezvoltarea principalei surse de valoare: oamenii bine instruiți.
În 2020, valoarea totală a investiției în proiectele din cadrul pilonului de educație a
fost de46.621 lei.
Cărțile Bookster pe rafturile Bibliotecii a+
Compania Antibiotice a oferit ca beneficiu, gratuit, angajaților săi pasionați de lectură,
posibilitatea de a accesa, începând din data de 30 octombrie, platforma Bookster.ro.
Obiectivul proiectului “Cărțile Bookster pe rafturile Bibliotecii a+” îl reprezintă
încurajarea lecturii și dobândirea de noi cunoștințe, prin facilitarea accesului
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angajaților Antibiotice și a familiilor acestora la cărți, articole, podcast-uri (de la
dezvoltare personală și profesională, la hobby-uri și beletristică). Bookster este o
bibliotecă publică ce împrumută cărți, angajaților din companii,prin intermediul
platformei sale online. Cărțile împrumutate sunt apoi livrate angajaților, în mod
gratuit, la birou. La sfârșitul anului 2020, 211 angajați aveau un cont deschis
peBookster.ro.
Bursele „Știință și Suflet”
Începând din anul 2001, în fiecare an, Fundația „Antibiotice - Știință și Suflet” este
alături de Asociația „Pro Ruralis” cu cinci burse acordate unor elevi fără posibilități
materiale, dar cu aptitudini deosebite și coeficient de inteligență superior, din mediul
rural. Cum în anul pandemiei 2020, cursurile școlilor s-au desfășurat mai ales online,
Fundația ”Antibiotice Ștință și Suflet” a donat celor cinci elevi ce urmează gimnaziul la
Liceului Pedagogic din Iași, câte o tabletă, cu ajutorul căreia au putut accesa resursele
și instrumentele digitale necesare în procesul de învățământ.
Protejarea Mediului
Antibiotice dezvoltă un parteneriat durabil între companie, mediu și comunitate, prin
derularea de activități menite să protejeze mediul înconjurător, fiind preocupată în
permanență de îmbunătățirea performanțelor sale de mediu.
În 2020, valoarea totală a investiției în proiectele din cadrul pilonului Mediu a fost de
1.960 000 lei
Parcul Prieteniei a+
Pe 1 decembrie, cu ocazia Zilei Naționale a României, compania Antibiotice a inaugurat
proiectul pentru comunitate ”Parcul Prieteniei a+”, un proiect de responsabilitate
socială în cadrul programului “Antibiotice, un brand prietenos și responsabil”. Proiectul
a presupus amenajarea perdelei forestiere, limitrofă drumului național DN28 (în dreptul
localității Valea Lupului). Cu o suprafață totală de 25.000 mp, parcul amenajat în fața
fabricii are peste 1000 de copaci și arbuști, gazon, alei pietonale, un teren de sport și
un spațiu de joacă pentru copii. Perdeaua forestieră aflată la originea parcului a fost
plantată în 1955, de primii angajați Antibiotice.
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Social
Antibiotice se implică în viața comunității, sprijinind categoriile defavorizate prin
programe cu caracter social, ce au devenit, în timp, tradiționale.
În 2020, valoarea totală a investiției în proiectele din cadrul pilonului Social a fost
de:310.443 lei.
Respect pentru înaintași
Începând din luna aprilie, în plină pandemie, compania Antibiotice s-a preocupat de 31
dintre foștii angajați. Prin intermediul Fundației ”Antibiotice - Știință și Suflet”, 31 de
pensionari Antibiotice aflați în dificultate (cu probleme de sănătate și care nu se pot
deplasa) au devenit beneficiarii proiectului „Respect pentru înaintași”, primind un
ajutor constând în alimente de primă necesitate, livrat la domiciliu, la fiecare două
săptămâni (sau la cerere).
“Dăruiește din suflet! Fii și tu Moș Crăciun!
Deși anul 2020 a fost plin de restricții din cauza pandemiei, pe 17 și 18 decembrie,
compania Antibiotice a reușit, pentru al optulea an consecutiv, să fie Moș Crăciun,
pentru 78 de copii cu posibilități materiale reduse (din familii nevoiașe ce locuiesc în
județele Iași și Neamț). Scrisorile copiilor cu vârsta de până la 15 ani, trimise către
Moșul, au ajuns la câțiva „spiriduși” (angajați ai Antibiotice), care au reușit să le
îndeplinească fiecare dorință.
Cum din cauza pandemiei copiii nu au mai putut ajunge la bradul organizat la sediul
Antibiotice, a fost rândul Moșului și al spiridușilor să meargă din casă în casă, pentru a
împărți darurile. Începând din anul 2013, Fundația ”Antibiotice -Știință și Suflet”
organizează anual această campanie, în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei
din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, Departamentul Pro Vita, Sectorul de misiune al
Arhiepiscopiei Iașului.
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6.Mediu
În toate activitățile pe care le desfășoară, producătorul de substanțe active și
medicamente generice Antibiotice SA are între preocupările sale prioritare atenția
pentru protecția mediului înconjurător. Riscurile pentru mediu sunt identificate și
evaluate periodic, in paralel cu menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management
de mediu.
Zero sancţiuni primite pentru nerespectarea legislaţiei de mediu
Locația semnificativă de operațiuni, în care Antibiotice SA desfășoară activitățile de
fabricare a produselor farmaceutice de bază, precum și celelalte activități secundare,
este platforma de producție amplasată în vestul municipiul Iași (intrarea dinspre Târgu
Frumos), ce găzduiește și sediul central al firmei.
Antibiotice SA fabrică produse finite (medicamente generice sub diferite forme
farmaceutice) și substanțe active, pe opt fluxuri verificate și certificate conform
normelor de bună practică de fabricație (GMP). Pe șapte fluxuri sunt fabricate produse
finite sub forma de comprimate, capsule, produse parenterale, unguente, geluri,
supozitoare si ovule.
Pe cel de-al optulea flux, cel de substanțe active, Antibiotice fabrică, printr-un proces
de biosinteză industrială, antifungicul Nistatină, substanță activă (Antibiotice a rămas,
de altfel, unica fabrică de medicamente din România în care se mai produc la scara
industrială, substanțe active).
De asemenea, pentru a putea colabora cu partenerii de afaceri ce nu operează prin
conformarea la cerințele GMP, Antibiotice a implementat și menținut Sistemul de
Management Integrat calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă.
Întreaga activitate în domeniul protecției mediului este reglementată prin proceduri de
operare ale sistemului de management de mediu și prin instrucțiuni de lucru specifice.
Conformitatea sistemului cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
respectiv ISO 45001:2018, a fost recertificată de TÜV Rheinland România, în ianuarie
2020.
Activitățile desfășurate de Antibiotice SA sunt reglementate prin Autorizația Integrată
de Mediu nr. 1/10.01.2011, valabilă până la data de 10 ianuarie 2021. Autorizația, emisă
de Agenția Regională de Protecție a Mediului Bacău, a fost revizuită în luna martie
2018, de Agenția de Protecție a Mediului Iași si se afla in perioada de valabilitate
prelungita, ca urmare a reglementarilor specifice stării de alertă instituite pe parcursul
anului 2020. Pe parcursul anului 2020 au fost urmate etapele procedurale legale
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referitor la obținerea autorizației integrate de mediu reînnoite, respectiv întocmirea
de către expert autorizat și depunerea documentației pentru solicitarea autorizării.
Conform cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale (ce implementează
Directiva europeană 2010/75/EU), fac obiectul autorizării activitățile principale de
fabricare a produselor farmaceutice de bază, inclusiv a produselor intermediare
(biosinteza industrială a substanței active Nistatina), precum și activitățile secundare
legate tehnic de activitatea principală și desfășurate pe același amplasament: arderi în
industrii de fabricare, industrie chimică, produse chimice (depozitarea, manevrarea și
transportul substanțelor chimice), incinerarea deșeurilor industriale, periculoase și
medicale rezultate din activitatea proprie, epurarea apelor uzate industriale generate
din activitate.
Monitorizarea calității factorilor de mediu se efectuează conform cerințelor autorizației
integrate, atât prin laboratoarele proprii, cât și printr-un laborator autorizat de
Asociația de Acreditare din România (RENAR).
Corespunzător cerințelor Autorizației Integrate de Mediu, în fiecare an, Antibiotice SA
întocmește și transmite către Agenția de Protecție a Mediului Iași, Raportul anual de
Mediu. Raportul anual de mediu 2020 este disponibil spre consultare aici.
Pentru anul de raportare, Antibiotice SA nu a înregistrat sume restante de plată
către Administrația Fondului de Mediu.
6.1 Energie
În vederea desfășurării activităților sale, compania consumă energie în diferite forme:
combustibili, electricitate, termică etc. O parte din energie este autogenerată (abur,
energie termică, energie pentru răcire) și o parte este achiziționată de la furnizori
externi (gaze naturale, electricitate). Ca proveniență, sursele de energie pot fi
regenerabile (vânt, hidro, solară, geotermală, biomasă) și neregenerabile sau
convenționale (cărbune, petrol, gaze naturale, energia atomică).
Consumul de energie la Antibiotice SA
Pentru activitățile desfășurate în anul 2020, în locația semnificativă de operațiuni din
Iași, România, Antibiotice SA a consumat o cantitate totală de energie de 245
Terajouli (1Tj = 106Jouli), din care 221 Tj au provenit din surse neregenerabile si 24
Tj din surse regenerabile.
Consumul de energie electrică provenit din surse regenerabile a scazut cu 2 Tj față de
anul 2019. Criza și dificultățile financiare legate de pandemie au făcut ca atenția și
resursele noastre să se concentreze către siguranța și securitatea angajaților, dar și
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către susținerea sistemului de sănătate, ceea ce a condus la o scădere a ponderii
consumului total de energie din surse regenerabile.
Tj
2020
%*
2019
%*
2018
%*
Consum total de energie
55,5
52
53
electrică, din care:
surse
32
26
28
neregenerabile
surse
24
46,35%
26
50,45%
25 46,67%
regenerabile :
furnizor 1
furnizor 2
31,33%
* Ponderea energiei electrice din surse regenerabile, din total energie electrică
consumată
De asemenea, consumul de combustibili fosili a crescut cu 12% (19 Tj față de 17 Tj), iar
consumul de gaze naturale cu 4,3% (170 Tj, față de 163 Tj).
Creșterea consumului de combustibili fosili s-a datorat măsurilor luate la nivelul
companiei în scopul protejării personalului, pentru asigurarea stării de sănătate în
etapa pandemică traversată, prin adaptarea programului de transport al angajaților,
cu organizare de curse de transport auto suplimentare, cu orare decalate.
2020

2019

2018

19

17

19

Benzină

0,596

0,425

0,565

Motorină

18,539

16,213

18,024

2019
163
4.237.940

2018
187
4.864.000

Combustibili total de combustibili fosili
Tj

Consum de gaze naturale
Tj
*Nmc (normal metru cub)

2020
170
4.403.000

*Nmc = normal metru cub

Abur produs /consumat

2020

2019

2018
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Tj
GCal (1 GCal = 0,004184 Tj)

137,6787
32.906

116,3152
27.800

117,5704
28.100

* 1 GCal = 0,004184 Tj
Consumul total de energie la Antibiotice SA
Tj

2020

2019

2018

189

180

206

170
19

163
17

187
19

0

0

0

55,5

52

53

55,5

52

53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5) Total energie vândută:

0

0

0

Energietermică, energiepentrurăcire
Consumul total de energie la Antibiotice
SA (1+2+3+4-5)

0

0

0

245

232

259

1) Consum total de combustibil din surse
neregenerabile, după tipul folosit:
Gaze naturale
Combustibili fosili
2) Consum total de combustibil din surse
regenerabile
3) Total energie achizitionatăpentru
consum:
Electricitateachizitionată (total, din surse
neregenerabile și regenerabile)
Energietermică, energiepentrurăcire
4) Total energie autogenerată și
neconsumată
Energietermică, energiepentrurăcire

Intensitatea energiei
Raportul de intensitate al energiei consumată la Antibiotice SA (consumul specific de
energie la o mie lei vânzări)se calculează ca raport dintre valoarea absolută a
consumului total de energie în interiorul Antibiotice SA (Gj) și valoarea vânzărilor
anuale (mii de lei).
Raportul de intensitate al energiei, exprimat înGj/1.000 lei vânzări, a crescut în anul
2020, cu 15%, comparativ cu 2019.

Intensitatea energiei (Gj/1.000 lei vanzari)
1) Consum total de energie (Gj)

2020
245000

2019
232000

2018
259000
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2) Vânzări (mii lei)
Raportul de intensitatea al energiei (1:2)
(consumul specific de energie la o mie lei
vânzări)

360800

390000

365000

0,68

0,59

0,71

Consumul de energie crescut cu 5,6% reflectă faptul ca Antibiotice investește într-un nou site
de producție unguente și supozitoare, care va fi funcțional în perioada următoare. În anul 2020
s-au desfășurat etape de construire și efectuare a probelor de funcționare a echipamentelor,
ceea ce a determinat consumuri specifice de utilități.

Pe lângă monitorizare continuă pentru reducerea consumurilor de energie electrică,
gaze naturale și aer comprimat, cu ajutorul sistemului inteligent de monitorizare a
consumurilor, precum și înurma efectuării Auditului Energetic Complex al companiei în
2020, au fost puse în aplicare o serie de măsuri pentru eficientizarea utilizării energiei
și reducerea amprentei de carbon a Antibiotice SA, cum ar fi:
-

-

înlocuirea instalațiilor de iluminat interior/exterior cu instalații care utilizează
tehnologia LED; modernizarea sistemului de producere a aerului comprimat prin
achiziționarea unui echipament dotat cu convertizor cu turație variabilă;
montarea de convertizoare de frecvență pe anumite pompe de circulare a
agentului de răcire; elaborarea unui proiect luminotehnic pentru optimizarea
iluminatului exterior prin arhitectură eficientă si sisteme de automatizare
modernizarea și reabilitarea termică a unora dintre clădiri
asigurarea climatului din zonele de fabricație prin utilizare sisteme HVAC, care
realizează, controlează și monitorizează parametrii de mediu (temperatură și
umiditate)

Cantitățile de energie au fost calculate pe baza înregistrărilor și informațiilor primite
de la furnizorii de utilități și de combustibili, utilizând puterea calorică, dar și factorii
agreați de conversie pentru unități de energie, conform literaturii de specialitate.
Valorile utilizate pentru calculul consumului de energie se regăsesc spre consultare,
după cum urmează:
-PCS (puterea calorifică superioară) a gazului natural are valoarea medie calculată
pentru anul 2020 de 38,71 Gj/Nmc (conform informațiilor precizate în facturile primite
de la furnizorul de utilități)
-PCN (puterea calorifică netă) a combustibililor are valoarea de 42,63 Gj/tonă pentru
motorină,
respectiv
43,51
Gj/tonă
pentru
benzină
(conform
http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2014-0318_Lista_valorilor_nationale_FE_PCN-2014.pdf)
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-etichetele energetice pentru anul 2020 au fost puse la dispoziție de furnizorii de
energie electrică)
6.2 Emisii
Emisiile de gaze cu efect de seră
Cantitatea totală de gaze cu efect de seră (GES) generată de activitățile companiei în
anul 2020 a fost de 13.593 t CO2 eq (tone echivalent bioxid de carbon) și a provenit din
următoarele surse: energie electrică (3.032 t CO2 eq), gaze naturale (9.129 t CO2 eq și
combustibili (1.432 t CO2 eq). Cantitatea este comparativă cu valoarea din anul 2019,
când au fost emise 13.636 t CO2 eq GES.
Emisiile directe și indirecte de gaze cu efect de seră
Scop 1 - Emisii brute directe de gaze cu efect
de seră (GES) (gaze incluse in calcule: CO2
2020
bioxid de carbon)
Emisii de
t 𝐶𝑂2eq*
𝐶𝑂2
9129
Consum gaze naturale
1432

Consum combustibili
Total Scop1 - Emisii brute
Scop 2 - Emisii brute indirecte de gaze cu
efect de seră (GES) (gaze incluse în calcule:
CO2 bioxid de carbon)
t 𝐶𝑂2eq
Consum energie electrică de la furnizori
Total Scop2 - Emisii brute
Emisii totaleEmisii totale de gaze cu efect de
sera
(t CO2 eq)
(Scop1+Scop2)

10561

2019

2018

Emisii de
𝐶𝑂2
8787

Emisii de
𝐶𝑂2
9378

1246

1390

10033

10768

2020

2019

2018

Emisii de
𝐶𝑂2
3032

Emisii de
𝐶𝑂2
3604

Emisii de
𝐶𝑂2
3608

3032

3604

3608

13593

13637

14376

Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră
Intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră în anul 2020 a fost de 0,0377 t CO2
eq/1000 lei vanzări și a crescut cu 8% comparativ cu anul 2019, când a fost de 0,0349
t CO2 eq/1000 lei vânzări.
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Intensitatea emisiilor emisiilor de gaze cu
efect de seră (GES) (t CO2 eq/ 1000 de lei
vânzări)

2020

2019

2018

1) Emisii totale de GES(t CO2 eq)

13593

13637

14376

2) Vânzări (mii lei)

360800

390000

365000

Raportul de intensitate al emisiilor de gaze
cu efect de seră (GES)
(1:2)

0,0377

0,0349

0,0394

Valorile utilizate pentru calculul emisiilor, conform metodologiei standard prevăzută
de Regulamentul EC 601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu
efect de seră, în conformitate cu Directiva 2003/87/CE (calcul realizat prin înmulțirea
datelor de activitate, corespunzătoare categoriei de combustibil utilizat, pe baza
puterii calorifice nete, cu factorii de emisie corespunzători, conform Orientărilor IPPC,
2006), se regăsesc spre consultare, după cum urmează:
• PCS (putere calorifică superioară a gazului natural), cu valoarea medie calculată
pentru anul 2020 - 38,71 Gj/Nmc, conform informațiilor precizate în facturile primite
de la furnizorul de utilități
• Totodată, valoarea factorilor de emisie pentru energie electica, este conform
etichetelor energetice pentru 2020, emise de furnizorii de utilități
• PCN (putere calorică a combustibililor), respectiv 42,63 Gj/tonă pentru motorină,
precum și 43,51 Gj/tonă pentru benzină, precum și factorii de emisie pentru calculul
cantităţilor emise de CO2 sunt corespunzător Anexei VI, din Regulamentul EC nr.
601/2012 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră, în
conformitate cu Directiva 2003/87/CE - http://mmediu.ro/new/wpcontent/uploads/2014/04/2014-04-30_Regulament6012012monitorizare_raportare.pdf
Emisiile de poluanți în atmosferă
La Antibiotice SA, sursele de emisii de poluanți în aer provin din: instalaţia de extracţie
a Nistatinei (compusi organici volatili non-metanici - COVnm), evacuările dirijate din
secțiile de fabricație a produselor finite, depozite etc. (ventilație, echipamente de
reținere a noxelor), arderea combustibililor gaze naturale în centrala termică proprie,
incinerarea deșeurilor industriale, a deșeurilor periculoase și a deșeurilor medicale în
instalația de incinerare proprie, epurarea apelor uzate industriale și activitatea de
transport mărfuri și persoane (flota auto).
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Instalația de biosinteză industrială utilizează în procesul de obținere a substanței active
Nistatina, solvenții organici acetona (C3H6O) și metanol (CH3OH), ce aparțin grupei de
compusi organici volatili (COV). La finalul procesului de extracție a Nistatinei, apele cu
conținut de solvenți sunt dirijate către instalațiile de recuperare a solvenților (cu un
randament de recuperare de 95%), iar apele reziduale sunt dirijate către stația de
epurare.
Conform cerințelor autorizației integrate de mediu, instalația de biosinteză industrială
substanței active Nistatina este monitorizată conform celor mai bune tehnici disponibile
(BAT), care stabilește valori-limită ale emisiilor poluante în mediul înconjurător, astfel
încât, în condiții normale de funcționare, acestea să nu depășească nivelurile de emisie
asociate celor mai bune tehnici disponibile (conform Directivei IPPC 96/61/CE privind
prevenirea şi controlul integrat al poluării si a Directivei COV 1999/13/CE privind
reducerea emisiilor de compusi organici volatili, ambele implementate și în legislația
națională).

Alte emisii semnificative în aer
Compuși organici volatili nemetanici (t
COVnm/an)*
*conform bilanțului de solvenți

2020
382,977

2019

2018

310,583

neraportat

Creșterea cu 11% în anul 2020 a cantității emisiilor totale de compuși volatili nemetanici
în anul 2020, comparativ cu anul 2019 s-a datorat sporirii cu 23% a producției de
nistatină.
Emisiile de compusi organici volatili non-metanici, COVnm, din instalația de producere
a Nistatinei, au fost calculatepe baza bilanțului de solvenți, întocmit cu luarea în calcul
a valorilor măsurate de un laborator terț, acreditat RENAR.
Antibiotice SA urmărește deasemenea reducerea efectelor emisiilor de mirosuri
tehnologice, prin supravegherea și monitorizarea acestora, precum și prin utilizarea
diferitelor soluții tehnice pentru limitarea lor (dotarea echipamentelor cu filtre).
Calitatea aerului din perimetrul Antibiotice SA este monitorizată prin determinări
efectuate în laboratorul propriu și într-un laborator terț. Buletinele de analiză arată
încadrarea în limitele maxime admise, în vederea protecţiei sănătăţii umane, a
concentraţiilor de poluanţi gazoşi emisi în aer: oxid de azot (NOx), oxid de sulf (SOx),
monoxid de carbon (CO), amoniac (NH3), compusi organici volatili (COVnm), pulberi în
suspensie (PM) etc., cu respectarea condițiilor stabilite prin actele de reglementare
deținute și a cerințelor legale în vigoare, aplicabile activităților desfășurate la
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Antibiotice SA. Nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxime admise
prevăzute în Autorizația integrată de mediu.
În 2020 nu au fost înregistrate incidente privind emisii necontrolate de poluanți în
aer.
6.3 Apă
Monitorizarea calității apei, la Antibiotice SA s-a făcut corespunzător cerințelor
Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 303/20.12.2010, emisă de Asociația Națională
„Apele Române”, Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad, care a fost valabilă până
la 31 decembrie 2020, prelungită pentru etapa stării de alertă. În anul 2020 Antibiotice
SA a parcurs toate etapele legale privind obținerea noii autorizații de gospodărire a
apei, finalizate cu obținerea Autorizației de gospodărire a apelor nr. 20/31.03.2021, cu
perioadă de valabilitate până la 01.04.2026.
Apa captată și consumată
Volumul total de apă captată și consumată din anul 2020, contorizat cu ajutorul
echipamentelor de măsură, a fost de 159.600 mc, în creștere cu 9% față de anul 2019
(când s-a înregistrat un consum de 146.700 mc).
Creșterea consumului de apă s-a produs pe fondul utilizării apei la irigarea, în scopul
amenajării și întreținerii spațiilor verzi de la nivelul companiei, aflate în extindere. De
asemenea, creșterea consumului s-a datorat și suplimentării măsurilor de igienizare a
suprafețelor diverse, asigurarea igienizării sporite a angajaților, în contextul măsurilor
generale de protejare a personalului, specifice etapei pandemice traversate în 2020.
Cantitatea integrală de apa potabilă a fost acoperită din rețeaua muncipală Iași, prin
operatorul Apa VitaI, provenind din sursa subterană Timișești.
mc*
2020
2019
2018
Volumul total de apă captata, pe surse:

159600

146700

141900

-din ape de suprafață (rauri, lacuri, etc)

0

0

0

-din apele subterane
-din colectarea directa a apei de ploaie si
stocarea sa
-din apa uzata a unei alte organizatii
-din sistemele publice/ private de
alimentare cu apă
*mc=metru cub

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159600

146700

141900
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Apa reciclată și refolosită
La Antibiotice SA, apapotabilă preluată din rețeaua municipală se distribuie prin
rețeaua internă de distribuție, către consumatori, pentru a fi folosită în activitățile
desfășurate. La acest nivel nu se reciclează/ reutilizează apa și nici nu se utilizează
apa din alte surse.
Recuperarea/reciclarea apei are loc în cadrul sistemului de producere și distribuție a
aburului. Condensatul rezultat aici este recuperat și reintrodus în circuitul apei de
alimentare a cazanelor de abur.
În anul 2020, cantitățile măsurate cu aparatură specializată și verificată în cadrul
laboratorului de metrologie internă au fost de 2.939 mc condensat din aburul pentru
termoficare și 5.568 mc din aburul pentru preîncălzite.
Apa evacuată
Apele uzate industriale rezultate din instalațiile industriale ale Antibiotice SA
(efluenții), intră în stația proprie de epurare. Dupa pre-epurare, acestea sunt evacuate,
prin pompare, în rețeaua de canalizare a municipiului Iași (colectorul municipal
apartinând furnizorului Apa Vital SA).
Stația lucreazăîn două trepte de epurare, una mecanică (reține materiile grosiere
plutitoare, nisipul și grăsimile) si una biologică, cu nămol activ (reduce încărcarea
organică și cu alți poluanți, precum azot amoniacal, sulfurile).
Apele meteorice sau pluviale convențional-curate (ce provin din precipitații
atmosferice) sunt descărcate în emisarul natural al pârâului Cantacuzoaia, afluent al
râului Bahlui.
Volumul total de efluenți în 2020 a fost de 257.400 mc, în creștere față de anul anterior
(când s-au înregistrat 249.200 mc), ca urmare a sporirii cantităţilor de precipitaţii. Din
total, un volum de 123.400 mc au fost ape deversate în rețeaua de canalizare din stația
de epurare, iar 134.000 mc au fost deversate în emisar. Debitele au fost măsurate cu
ajutorul echipamentelor de măsură, iar înregistrările au la bază procesele verbale
încheiate cu operatorul autorizat.
Apa evacuată, dupa calitate și destinație
Volumul total de apă evacuată, după
destinație (mc)
- în ape de suprafață (parau)
- în ape subterane
- ape evacuate la furnizori sau alte
organizatii

2020

2019

2018

257400

249200

208400

134000

134000

85400

0

0

0

123400

115200

123000
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Calitatea apelor uzate preepurate în stația proprie de epurare şi a apelor pluviale
evacuate în emisar se încadrează în parametrii stabiliți de legislaţia în domeniul
mediului.
Antibiotice SA efectuează determinări ale indicatorilor de calitate pentru ape evacuate
prin metoda debitului masic, in laboratorul propriu, precum şi în laboratoare terţe,
acreditate RENAR. În 2020 nu au fost înregistrate depășiri ale concentrațiilor maxime
admise stabilite prin autorizația integrată de mediu și H.G.R. nr. 352/2005 (NTPA 001
și NTPA 002).
Protecția solului și apa subterană
Din suprafața totală a terenului aflat în proprietatea Antibiotice, aproximativ 40% este
liber (fiind amenajate spații verzi). Calitatea apei subterane a fost urmărită prin
prelevarea și analiza lunară a probelor obținute din forajele de observație perimetrale.
Nu s-a înregistrat nicio poluare accidentală sau incident de mediu care să conducă la
degradarea calității solului în zona de influență a activității societății.
Intensitatea consumului de apă
Raportul de intensitate al consumului de apă la Antibiotice SA (consumul specific de
apă la o mie lei vânzări)se calculează ca raport dintre valoarea absolută a consumului
total de apăîn interiorul Antibiotice SA (mc) și valoarea vânzărilor anuale (mii de lei).
Intensitatea consumului de
apă(mc/1.000 lei vânzări)
1) Consum total de apă (mc)
2) Vânzări (mia de lei)
Raportul de intensitate al consumului de
apă
(consumul specific de apă) 1:2

2020

2019

2018

159600

146700

141900

360800

390000

365000

0,44

0,38

0,39

6.4 Deșeuri
Antibiotice SA a menținut un sistem de colectare selectivă a deșeurilor, fiecare secție
de producție și activitate auxiliară fiind dotată cu recipiente adecvate pentru
colectare.Deșeurile reciclabile au fost valorificate pe bază de contracte cu operatori
economici autorizați, iar deșeurile nevalorificabile au fost incinerate în instalația
proprie de incinerare sau eliminate prin depozitare la depozitul municipal de deșeuri.
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Greutatea totală a deșeurilor (periculoase și nepericuloase) înregistrată de Antibiotice
Iași în 2020 a fost de 1400 tone. Dintre acestea, deşeurile cu caracter periculos, în
greutate de 22 tone (1,6%), au fost eliminate prin incinerare.
În ceea ce privește deșeurile nepericuloase, reprezentând 1378 tone, o parte (715 tone,
reprezentând 51,9 %) au fost valorificate (inclusiv energia aferentă cu recuperare de
energie), o altă parte (22 tone) au fost incinerate în instalația proprie de incinerare,
213 tone au fost transferate către depozitul ecologic de deșeuri municipale, iar 396
tone au fost depozitate pe amplasament.
Deșeuri (tone)
Cantitate totală deșeuri generate,
din care:
-periculoase
-nepericuloase

2020
1400

2019
1760

2018
738

22
1378

17
1743

17
722

Reducerea cantității totale de deșeuri generate în anul 2020 cu 21% comparativ cu anul
2019 s-a datorat eficientizării modului de gestionare a deșeurilor, dar și reducerii
producției, corelată cu etapa anului pandemic traversat.
Deșeuri după tip și metodă de eliminare
Managementul deșeurilor după categorii
și metode de eliminare/ valorificare
(tone)
Total deșeuri
Cantitatea totală de deșeuri periculoase,
după metoda de valorificare/eliminare
(acolo unde se aplică)
Deșeuri periculoase pentru refolosire

2020

2019

2018

1400

1760

738,46

17

16,86

0

0

0

Deșeuri periculoase pentru reciclare

0

0

0

Deșeuri periculoase pentru compost
Deșeuri periculoase pentru valorificare,
inclusiv recuperarea energiei
Deșeuri periculoase pentru incinerare

0

0

0

0

0

0

22

17

16,86

0

0

0

0
1378

0

0

1743

721,6

Depozit de deșeuri municipal
Depozitare pe amplasamentul firmei
Cantitatea totală de deșeuri
nepericuloase, după metoda de

22
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valorificare/eliminare (acolo unde se
aplică)
Deșeuri nepericuloase pentru refolosire

0

0

0

Deșeuri nepericuloase pentru compost

0

0

0

Deșeuri nepericuloase pentru reciclare
Deșeuri nepericuloase pentru valorificare,
inclusiv recuperarea energiei
Deșeuri nepericuloase pentru incinerare

0
715

0

0

1112

96
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36

26,2

Depozit de deșeuri municipal

213

215

221

Depozitare pe amplasamentul firmei

396

407

499

Ambalaje
Și în anul 2020, Antibiotice SA respectă cerințele legale de gestionare a deșeurilor de
ambalaje. Cantitatea de ambalaje introdusă pe piața din România a fost de 632 tone
de ambalaje în 2020, care au fost valorificate/ reciclate prin contract de servicii
încheiat cu o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a
producatorului, astfel încât obiectivul global de valorificare/reciclare a minim 60% din
cantitatea de ambalaje introdusă pe piață a fost atins, conform cerintelor Legii
249/2015 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje (actualizată).

Ambalaje (tone)
1) Total ambalaje reciclate/valorificate
2) Total ambalaje introduse pe piață
% ambalaje reciclate/valorificate din
cele puse pe piata (1:2)

2020

2019

2018

380
632
60%

523
872
60%

597
998
60%

60% din ambalajele puse pe piata au fost valorificate/incinerate cu recuperare de
energie
Verificarea/controlul îndeplinirii obiectivelor de reciclare/valorificare a deșeurilor de
ambalaje de către prestator s-a realizat prin solicitarea și transmiterea raportărilor
lunare privind gradul de realizare a acestora, precum și prin transmiterea situației
anuale centralizate, de către organizația autorizată. Totodată, prin certificatul de
atestare fiscală a îndeplinirii obligațiilor de plată către Administrația Fondului pentru
Mediu solicitat, se certifică faptul că Antibiotice Iași nu înregistrează sume de plată
restante pentru anul 2020.
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