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Zentiva S.A. are un nou Country General Manager incepand cu 1 aprilie 2008 

 

Bucureşti, 10 martie 2008 – Zentiva, una dintre cele mai importante companii farmaceutice locale, 

anunta ca, incepand cu 1 aprilie 2008, functia de Country General Manager va fi preluata de catre 

Dragos Damian. Si dupa aceasta data, Jozef Belčík (care a avut drept principal obiectiv reorganizarea 

companiei din punct de vedere strategic si structural) va continua sa supervizeze activitatea comerciala 

a companiei Zentiva in Romania din functia de Zone Manager. 

 

„Ma bucur sa pot trage linie si sa constat indeplinirea cu succes a obiectivelor asumate incepand cu luna 

iulie a anului trecut. Consider ca, impreuna cu  echipa de management, am reusit sa construim o 

platforma solida, care sa constituie baza unei dezvoltari organice, consistente si pe termen lung a 

companiei pe plan local. De asemenea, ma bucura alegerea facuta pentru noul Country General 

Manager al Zentiva in Romania, intrucat consider ca profilul profesional si personal al lui Dragos Damian 

corespunde valorilor si obiectivelor strategice ale Grupului Zentiva. In plus, am certitudinea ca dl. 

Damian este cel mai in masura sa continue dezvoltarea Zentiva pe platforma existenta si sunt sigur ca 

experienta sa manageriala va contribui in mod pozitiv la succesul companiei pe toate planurile”, a 

declarat Jozef Belčík. 

 

Manuela Voicila, Director General - Divizia Operationala Zentiva SA, a comentat anuntul de astazi: 

 

„Îi urez bun venit domnului Dragoş Damian şi am convingerea că se va integra foarte bine în echipa 

Zentiva. Evident că din venirea unui profesionist de talia domnului Damian are de câştigat compania 

Zentiva, în ansamblul ei. Dar, pe de altă parte, şi pentru domnia sa este un câştig faptul că va fi parte 

integrantă a unei organizatii de profesionişti, cu renume în domeniu.” 

Data: 10 martie 2008 

Persoane  

de contact: 

Camelia Niţu (Zentiva)  

+40 21 304 7582, 0723 353 520 

camelia.nitu@zentiva.ro  

 Laurenţiu Niţă (Free Communication) 

+40 21 207 4740, 0744 303 459 

 laurentiu.nita@freecomm.ro  



 

 

Comunicat de presă 

Referindu-se la rezultatele financiare preliminare ale Zentiva in Romania pentru anul 2007, facute 

publice astazi, Jozef Belčík explica: „Rezultatele sunt urmarea fireasca a unui an marcat de schimbari – 

de strategie financiara si comerciala, de management si de prioritati. Incepand cu cea de-a doua 

jumatate a anului trecut, interesul s-a concentrat mai degraba catre profitabilitate si eficientizare a 

proceselor, si intr-o mai mica masura catre cresterea cotei de piata. Imbunatatirea relatiilor cu 

distribuitorii si, in consecinta, a situatiei de colectare a creantelor, a avut o influenta pozitiva asupra 

rezultatelor ultimului trimestru. Astfel, impactul provizioanelor este semnificativ mai mic decat dupa 

primele 9 luni ale anului trecut. Ne asteptam ca vanzarile pe piata locala sa revina la un trend pozitiv, in 

concordanta cu rata de crestere a pietei.” 

 

    *****   *****   *****     

 

 

Dragos Damian – profil 

Dragos Damian este cetatean roman, in varsta de 40 de ani, absolvent al Universitatii de Medicina din Cluj, doctor. 

A lucrat in industria farmaceutica din Romania din 1994, cand a inceput cu Roche, promovand in organizatie pana 

la pozitia de Medical Manager. Intre 1999 si 2004, a condus biroul reprezentativ al Menarini / Berlin Chemie. Apoi 

s-a mutat la Terapia, unde a ocupat postul de Director Comercial. In 2006 Ranbaxy a cumparat compania iar 

Damian a fost numit CEO al noii entitati. 

 

Jozef Belčík – profil 

Jozef Belčík este de naţionalitate slovacă, are 33 de ani, lucrează în industria farmaceutică de 10 ani şi este de 

formare doctor. În anul 2000 el s-a alăturat echipei Lečiva (fosta denumire a companiei Zentiva în Republica Cehă) 

ca Marketing Manager pentru export, iar în 2001 a fost numit Export Director pentru Lečiva. Între 2003 şi 2004, 

Belčík a ocupat funcţia de Country Manager pentru Polonia şi apoi Manager Regional pentru Polonia şi ţările 

baltice. În perioada 2005-2006 acesta a fost General Manager pentru Zentiva Slovacia, iar din 2007 el ocupa 

funcţia de Manager General Regional pentru România, Bulgaria şi Moldova. 
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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. 

 

 
 


