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• La numai un deceniu de la sinteza Penicilinei își începe activitatea Antibiotice,

primul producător al acestei substanțe active din România și Europa de Sud-Est

• Se dezvoltă structura de fabricație, în special pentru substanțe active, pulberi sterile 

pentru injecții, unguente și supozitoare

• Redefinirea structurii de fabricație, investiții în marketing intern și internațional

pentru adaptarea la economia de piață

• Se dezvolta producția de medicamente în formă finită: capsule și comprimate

• Listarea la Bursa de Valori București în aprilie 1997

• Îmbunătăţirea tehnologiilor de fabricaţie pentru Nistatină și Vitamina B12

• Investiții de 60 milioane euro în:

- modernizarea tehnologiilor de producție, achiziționarea de echipamente moderne pentru

creșterea competitivității

- dezvoltarea portofoliului de produse

- protecția mediului pentru adaptarea la cerințele UE

• Obținerea avizarii FDA pentru Nistatină și pulberi sterile injectabile

• Certificarea sistemelor de calitate pentru respectarea standardelor EU GMP și US FDA

• Lansarea noii identități corporatiste (un nou logo a+ și un nou slogan „Știință și suflet”)

• Extinderea internaţională a afacerii prin obţinerea de noi autorizaţii de punere pe piaţă

• Livrarea primelor produse finite în SUA în urma avizului FDA

• Lider mondial în producția de Nistatină; Nistatina - standard de referință USP

• Reprezentanțe de afaceri în Republica Moldova, Ucraina, Serbia si Vietnam

• Deschiderea propriului Centru de Evaluare a Medicamentului

• Implementarea sistemului de management integrat: calitate, mediu, sănătate și securitate

în muncă, conform cerințelor standardelor EN ISO 9001: 2015, EN ISO 14001:2015 si ISO

45001.

Tradiție și continuitate românească
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Pe parcursul celor 25 de ani de 

la listare, au fost tranzacționate peste

cu o valoare totală de 

tranzacționare de peste

821 milioane

de acțiuni

301 milioane euro

Pe parcursul anului 2021 au fost

tranzacționate

cu o valoare totală de

81 milioane

de acțiuni

43.651.835 lei

Capitalizarea bursieră 406.831mii lei

Preț mediu la sfârșitul lunii decembrie 2021: 0,5913 lei

MINISTERUL 
SANATATII

53.02%

S.I.F. 
OLTENIA
26.18%

Alti 
actionari
20.80%

Acționariat

Antibiotice - o companie strategică
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Structură de producție orientată spre succes!

 500 milioane unități farmaceutice sub formă de comprimate, capsule, produse 

parenterale, produse topice (unguente, creme, geluri), supozitoare și ovule;

 Substanța activă (Nistatina)
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Antibiotice astăzi

pe segmenul hospital

generice RX și non-RX 

– cotă de piață de 15%

pe segmenul antiinfecțioase

injectabile

– cota de piață 36%

cantitativ pe segment 

unguente (20%), 

supozitoare (33%) 

și pulberi injectabile (63%)

lider mondial la 

producția de 

Nistatină

39%

35 mil. USD

din cifra de afaceri

reprezintă exporturi

cifră afaceri

export
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Portofoliu adaptat la piață
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Antibiotice, o companie internațională

lider mondial în producția
de Nistatină#1

4 reprezentanțe
comerciale

Republica Moldova

Ucraina

Vietnam

Serbia

143
milioane 

lei

cifra de afaceri la export, în 2021

Reprezentanti
de marketing si
vanzari / 
Distribuitori

America de Nord (SUA, 

Canada)

America de Sud 

(Brazilia, Chile)

Europa (Germania, 

Elvetia, Olanda)

India

China

Arabia Saudita

Evoluția vânzărilor

la export mil lei
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Cea mai importantă resursă: personalul bine pregatit

peste 1400 angajați

trei generații

diversitate de profesii – chimiști, 

biochimiști, farmaciști, doctori, biologi, 

economisti, ingineri, specialisti IT, 

tehnicieni, operatori chimisti, automatisti

Oferă viitorilor specialiști oportunitatea de 

a-și dezvolta abilitatile și de a asimila 

cunoștinte utile în vederea unei cariere în 

industria farmaceutică.

Academia a+  - Colegiul tehnic a+

- Școala de afaceri a+
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Managementul integrat al calității
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Echipă multi-disciplinară de Cercetare-Dezvoltare

 Proprietate intelectuală

 Formulare farmaceutică /

Analize fizico-chimice

 Transfer tehnologic

 Studii de bioechivalența

 Regulatory Affairs

 Farmacovigilența

 Gestionarea portofoliului

Peste 35% dețin 

diplomă de doctorat. 

Formare profesionala
continuă.
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Gândim strategic viitorul

Valoare Perioada de 
implementare

1.INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTARE STRATEGICĂ 98 mil. €

Dezvoltarea portofoliului de produse (licențe prin cercetare proprie și in-
licensing)

25,5 mil. € 2022 - 2030

Centru cercetare INOVA+ 35 mil. € 2022 - 2025 

Investiții în site-uri noi de producție
- flux de producție topice sterile
- pilot soluții sterile injectabile

37,5 mil. €
7,5 mil. €
30 mil. €

2023 – 2025
2023 - 2028  

2.INVESTIȚII PENTRU CONSOLIDAREA AFACERII 22 mil. €

Digitalizare procese, tehnologia informației și telecomunicații 10 mil. € 2022 - 2025

Adaptarea infrastructurilor de alimentare cu utilități, energie verde, depozitare
materii prime și produse finite, transport și conectare la sistemul de drumuri
naționale la tendințele de dezvoltare a platformei industriale

12 mil. € 2022 - 2030

TOTAL INVESTIȚII 120 mil. €
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Indicatori UM 2022 2024 2028 2030

VENITURI TOTALE mil lei 449 581 815 1000

CIFRA DE AFACERI PIATA INTERNA mil lei 270 327 430 500

CIFRA DE AFACERI PIATA INTERNATIONALA mil lei 163 243 370 500

PONDERE PIATA INTERNATIONALA % 38 43 46 50

CIFRA DE AFACERI  PORTOFOLIU ACTUAL mil lei 429 536 664 700

CIFRA DE AFACERI  PORTOFOLIU VIITOR: mil lei 3 34 136 300

CIFRA DE AFACERI PRODUSE IN CERCETARE mil lei 1 18 54 90

CIFRA DE AFACERI IN LICENSING mil lei 2 16 82 210

PROFIT BRUT mil lei 32,5 49 88,5 220

RATA PROFIT BRUT % 7,5 8,6 11,4 22

PROFIT BRUT + TAXA CLAW BACK mil lei 60 81 128 250

RATA PROFIT BRUT+ TAXA CLAWBACK % 14 14 16 25

NR. MEDIU PERSONAL nr 1350 1170 1080 950

SALAR MEDIU/ANGAJAT eur 810 950 1300 1500

CANTITATE NISTATINA
mii 

BOU 371 372 385 394

ACTIV NET mil lei 659 799 1000 1150

EBITDA mil lei 55 77 127 241
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Consolidăm viitorul
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-DEZIDERATE-
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Racordarea Antibiotice la Strategia Europeană din 

industria farmaceutică

Pilot de cercetare, transfer tehnologic si productie small scale pentru 

fabricarea de solutii sterile injectabile divizate in flacoane (valoare 

estimată 30 mil. euro)

• Produsele vor fi destinate atât pieței interne, cât și exportului. 

Capacitatea de producție este estimată la 6 milioane flacoane/an

• Clase terapeutice: antiinfecțioase pentru uz sistemic, cardiovasculare, 

tract digestiv și metabolism, sânge și organe hematopoetice, musculo-

scheletic, sistem nervos, acoperind și domeniul medicinei de urgență

• Estimare a 53 de locuri de muncă în primii 3 ani, iar începând cu anul IV 

numărul angajaților va crește la 73. 

• Investiția va avea o cifră de afaceri estimată la 20 mil. de euro în anul V 
de funcționare, cu o profitabilitate de 10-15% din cifra de afaceri.

Proiecte pentru creșterea rezilienței companiei și implicarea în dezvoltarea 

apărării naționale, a sănătătii publice prin finanțare și facilitarea 

parteneriatelor.
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Racordarea Antibiotice la Strategia Europeană din 

industria farmaceutică

Flux de producție destinat segmentului de produse topice sterile (valoare 

estimată 7,5 mil. euro)

• Produse sterile destinate atât pieței interne, cât și pieței internaționale 

din categoria claselor terapeutice: Organe senzitive, Dermatologie și 

Anestezice locale

• Păstrarea locurilor de muncă existente. 

• Proiectul vizează dotarea cu echipamente specifice fluxurilor sterile în 

cadrul noii investiții de produse topice ce va fi pusă în funcțiune în acest 
an.

• Cifra de afaceri, după primii 3 de ani, este estimată la cel puțin              
5 milioane de euro, respectiv o profitabilitate medie de 20%. 
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INOVA a+

Centru de cercetare produse farmaceutice și cosmetice
Platforma integrată pentru învăţământ superior valoare estimată 35 

mil euro

 Dezvoltarea cercetării și inovării pentru produsele din viitorul portofoliu al

companiei Antibiotice

 Parteneriate cu unități de cercetare (universitati, institute de cercetare

farmaceutică) pentru obținerea de rezultate științifice la nivel național şi

european, cu aplicabilitate în industria farmaceutică

 Baza practică pentru studenții facultatilor de profil (licenta, masterat, doctorat)

 Creare de capacități noi de cercetare, pentru abordarea de tehnologii noi:

inhalatoare, soluții injectabile, soluții oftalmice, soluții perfuzabile și dispozitive

injectabile, plasturi și filme subțiri, suspensii nazale, injectabile cu eliberare

prelungită.

 Creșterea capacitatății de cercetare a produselor noi (de la 15 proiecte/an de

cercetare produse noi la 25), cât și cresterea ritmului de atragere a personalului

calificat în domeniul cercetării farmaceutice

 Proiectele de cercetare vor fi destinate noii capacități de productie de topice și

vor permite creșterea veniturilor de la 140 mil. lei în prezent la 240 mil. lei în

2030.
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Proiecte pentru agricultura ecologică

ECOFERTIL este un produs biologic natural, fabricat în cadrul Antibiotice, care prin compozitia sa,

participă la realizarea circuitului fosforului în natură

ECOFERTIL este destinat fertilizării culturilor agicole de cereale, plante tehnice, leguminoase, păsuni,

fânețe etc.

ECOFERTIL este destinat agriculturii conventionale și agriculturii ecologice. ECOFERTIL a fost testat 3

ani la Institutul de Cerctări penru Pedologie și Agrochimie Bucuresti, în diferite zone ale țării.

În agricultura conventională, ECOFERTIL este testat și omologat pentru fertilizarea culturilor de

toamnă (grau, orz, rapita), porumb, floarea soarelui, cartof și soia, iar în agricultura ecologică este

recomandat pentru toate culturile.

ECOFERTIL imbunatateste si afaneaza structura solului, asigurand patrunderea oxigenului in starturile
mai profunde si reface microflora utila a solului;

ECOFERTIL - produs ecologic ce contribuie la obtinerea unor produse bio cu beneficii in asigurarea
starii de sanatate a populatiei.

Susținerea unui proiect de interes național, de creare a unor capacități de producție a
biofertilizatoriilor pentru agricultură și silvicultură, dezvoltat pe platforma Antibiotice SA.

Astfel s-ar crea o capacitate de producție care să asigure o mare parte din consumul la nivel național,
dar și pentru export în statele membre UE. Proiectul poate primi sprijin în contextul preocupărilor
strategiilor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cuprinse în Planul Național de Dezvoltare
Rurală, având relevață si pentru protecția mediului sau sănătate publică.
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Antibiotice - brand prietenos și responsabil

Centru de vaccinare 
a+
Campanii de donare 
de sânge
Cursuri de prim ajutor 
pentru angajați

Dezvoltarea resursei umane
Centrul de instruire și
dezvoltare profesională
Perform a+ si Școala de Vară
a+

Bursele Pro Ruralis
Si alte programe cu 
caracter social prin 
Fundația „Antibiotice
–Știință și suflet”

Programe de protejare 
a mediului 
înconjurător – “Fii Pro 
Natura! 
Pune Suflet!”
Parcul Prieteniei, 
inaugurat in 2020
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Premii și distincții 

– recunoașterea perfomanțelor

Ordinul “Meritul Industrial și Comercial” în grad de Comandor, acordat de Președinția României;

Trofeul ANEIR “Cel mai dinamic producător - exportator de medicamente din  România” „Trofeul 
Jubiliar de Excelență”, oferite de Asociația Națională a Exportatorilor și Importatorilor din 
România (ANEIR); 

Premiul Național Locul 1 de peste 25 de ani, acordat de Camera de Comerț și Industrie a României și
Camera de Comerț și Industrie Iași, la categoria Industrie, întreprinderi foarte mari, fabricarea 
produselor farmaceutice de bază, în cadrul Topului Național al Firmelor;

Locul 100 în “Topul 300 companii” organizat de revista Capital, top realizat pe baza rezultatelor
financiare aferente anului 2020;

Locul I, la categoria “Susținerea comunității în pandemie” pentru proiectul, „Solidari cu sistemul 
de sănătate” acordat de CSR Media.ro în cadrul Romanian Galei CSR Awards;

Locul I, la categoria “Campanii interne de CSR” pentru proiectul “Donează sânge! Pune suflet pentru 
viață!” al Fundației “Antibiotice - Știință și Suflet” (proiect ce se derulează de 9 ani), acordat de CSR 
Media.ro în cadrul Romanian CSR Awards.
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