
 

Comunicat de presă 

 

 

 

 

 

 

 

 

Începând de astăzi, Dragoş Damian este noul Director General al Zentiva S.A. 

 

 

Bucureşti, 1 aprilie 2008 - Începând de astăzi, Dragoş Damian este noul Director General al Zentiva 

S.A., una dintre cele mai importante companii farmaceutice locale. Responsabilităţile sale vor fi 

concentrate către dezvoltarea şi coordonarea tuturor operaţiunilor companiei Zentiva în România. 

 

 

“În urma schimbărilor de anul trecut, am adaptat actuala structură organizaţională unei strategii unitare 

de dezvoltare. Având în vedere experienţa anterioară şi rezultatele remarcabile obţinute, atât în direcţia 

comercială, cât şi în cea operaţională, sunt convins că Dragoş Damian va coordona cu succes întreaga 

noastră activitate în România”, a declarat Jozef Belcik, Zone Manager Zentiva. 

 

 

Poziţia de Director General al Diviziei Operaţionale a Zentiva S.A. a fost ocupată anterior de către 

Manuela Voicilă. Contractul său de management s-a încheiat la 1 aprilie 2008, în baza unui acord 

comun. 

 

 

“Doresc să-i mulţumesc Manuelei pentru întreaga contribuţie adusă dezvoltării afacerii în România şi să-i 

urez succes în viitoarea sa carieră”, a adăugat Jozef Belcik. 
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Dragos Damian – profil 

Dragoş Damian are 40 de ani, este cetăţean român, a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj, doctor. 

 

Activează în industria farmaceutică din România din 1994, când a început cu Roche, avansând în organizaţie până 

la poziţia de Medical Manager. Între 1999 şi 2004 a condus biroul reprezentativ al Menarini / Berlin Chemie. 

Ulterior, s-a mutat la Terapia, ocupând postul de Director Comercial. În 2006, după ce Ranbaxy a preluat 

compania, Damian a fost numit CEO al noii entităţi. 

 

 

Despre Zentiva 

Zentiva N.V. este o companie farmaceutică internaţională care se concentrează asupra dezvoltării, producerii şi 

comercializării de produse farmaceutice generice moderne de marcă. Compania deţine poziţii de lider în Cehia, 

Slovacia, România si Turcia şi înregistrează rate de creştere rapidă în Polonia, Rusia, Bulgaria, Ucraina şi Statele 

Baltice. Strategia companiei Zentiva este de a continua această evoluţie prin creşterea accesului pacienţilor la 

tratamente moderne de calitate prin intermediul sistemelor de asistenţă primară din UE şi Europa de Est. Creşterea 

se va baza pe dezvoltarea organică a activităţilor existente şi pe achiziţii selective, menţinându-şi în acelaşi timp 

dinamica profitabilităţii.  

 

Portofoliul de produse al Companiei acoperă o gamă largă de arii terapeutice, însă se concentrează asupra bolilor 

cardiovasculare, afecţiunilor inflamatorii, durerii, infecţiilor şi bolilor sistemului nervos central, precum şi asupra 

bolilor gastrointestinale şi urologice.  

 

Grupul Zentiva are peste 6.000 de angajaţi şi deţine unităţi de producţie în Cehia, Slovacia, România şi  Turcia.  

 

Zentiva este cotată la Bursele de Valori din Praga şi Londra. Cei mai mari acţionari ai Companiei sunt Sanofi-

Aventis (24,9%), Generali PPF Holding B.V. (19,1%) si J&T Financial Services Limited (5,3%). Managementul 

Zentiva deţine 6,0% din acţiuni. Alţi investitori instituţionali şi privaţi deţin împreună 44,7% din acţiunile Zentiva. 


