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Antibiotice anticipează ca profitul va creşte în patru ani de aproape 3 ori, la 

aproape 29, 4 milioane euro.  

 

Antibiotice estimează pentru perioada 2008 – 2012 că profitul net ca creşte de aproape 3 ori, de la 10, 9 
milioane euro în 2008 la 29, 4 milioane euro în 2012, personalul va fi redus de la 1.600 la 1.100 de 
salariaţi, iar investiţiile tehnologice şi mediu vor depăşi 20 milioane Euro. 

În perioada 2008-2012 se estimează o creştere anuală a profitului de 25% şi a cifrei de afaceri de 20%. 

Antibiotice anticipează că va obţine în anul 2008 venituri totale de 80,7 milioane euro, valoare cu 13% 
mai mare decât anul precedent, urmând ca în 2009 să fie de 96,8 milioane euro, în 2010 - 116,9 
milioane euro, iar în anul 2011 – 141 milioane euro, ajungând în anul 2012 la 171 milioane euro. 
Totodată în perioada menţionată numărul salariaţilor se va diminua cu circa o treime ca urmare a 
modernizării companiei şi a investiţiilor tehnologice. 

Dacă anul trecut societatea dispunea de 1.600 de angajaţi, în 2008 numărul se va reduce cu 190 de 
persoane, la 1.410 salariaţi. Disponibilizările vor continua anul viitor, când personalul se va reduce la 
1.290 de salariaţi, urmând ca în 2010 încă 120 de persoane, iar în 2011 numărul angajaţilor este estimat 
la 1.100 de persoane. 

Investiţiile totale estimate pentru perioada 2008-2012 se ridică la 20,35 milioane de euro, din care 16,05 
milioane de euro vor fi alocate pentru dezvoltarea afacerii, 3,3 milioane de euro pentru reorganizarea 
companiei şi un milion de euro pentru protecţia mediului. 

Investiţiile pentru dezvoltarea afacerii vizează realizarea unei noi capacităţi de producţie comprimate, 
estimată la 7,35 milioane de euro, efectuarea unui flux pentru dozarea pulberilor sterile injectabile în 
flacoane - investiţie de 4,7 milioane de euro - şi dezvoltarea unei linii de divizat produse betalactamice 
in doze mari, în valoare de 2,5 milioane de euro. 

Pentru achiziţia de licenţe, know-how şi produse noi, compania va aloca 500.000 de euro, şi circa un 
milion de euro pentru tehnică de laborator. 

Din investiţiile estimate pentru reoganizarea societăţii - de 3,3 milioane de euro - mai mult de jumătate 
vor fi direcţionate pentru achiziţia unor echipamente adecvate pentru fluxurile de produse condiţionate, 
care vor duce la reducerea personalului din faza de ambalare secundară, aproximativ un milion de euro 
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vor fi investiţi într-un sistem integrat pentru gestionarea activităţii şi administrării afacerii şi circa 
200.000 de euro pentru modernizarea depozitului de produse finite. 

Planul de afaceri a fost efectuat anul trecut, anterior iniţierii procesului de privatizare, având în vedere 
diversificarea gamei de produse fabricate de Antibiotice, dezvoltarea pieţei farmaceutice şi decizia unor 
alţi jucători de pe piaţă românească. 
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