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Evoluţie ascendentă a afacerii Antibiotice în trimestru I 2009 
 

Rezultatele financiare preliminare înregistrate în primul trimestru al anului 
2009 confirmă evoluţia ascendentă pe care compania Antibiotice a urmat-o în ultimii 
ani, în ciuda condiţilor dificile din piaţă din momentul declanşării recesiunii 
economice mondiale. 

 
 Cifră de afaceri şi profit net în creştere 

Astfel, la finele lunii martie 2009 cifra de afaceri Antibiotice a înregistrat o 
creştere de 18,4% faţă de perioada similară a anului 2008, atingând nivelul de 
aproximativ 57,5 milioane lei. 

 
 
 
Vânzările pe piaţa internă au înregistrat un plus valoric de 13,4%, atingând cel 

mai mare nivel din ultimii 3 ani de 46,4 milioane lei. De subliniat este faptul că, 
faţă de perioada similară a anului 2008 s-a redus durata de stocare a mărfii în piaţă,  



  
 

 

 

printr-un management atent al structurii portofoliului de produse atât la intrarea 
cât şi la ieşirea din farmacie. Vorbim astfel de o creştere cu peste 26% a vânzărilor 
din farmacie către pacient, în trimestrul I 2009 faţă de 2008. Aceste rezultate sunt 
cu atât mai relevante cu cât în primele 3 luni 2008, nivelul acestor vânzări se înscria 
pe un minus de 10% raportat la 2007. 

Produsele ce definesc afacerea de bază a companiei, ca de exemplu capsulele 
Ampicilina si Amoxicilina sau comprimatele – Ciproquin (ciprofloxacin), Ranitidina si 
Eritromicina se înscriu pe un trend ascendent al cotei de piaţă, în raport cu 
principalii competitori şi pe fondul unei piaţe de referinţă în regres.  

De asemenea, valoarea exportului la nivelul primului trimestru 2009 a 
înregistrat o creştere valorică de 44%, ridicându-se la 11,07 milioane lei de la un 
nivel de 7,69 milioane lei în trimestrul I 2008. Ponderea exportului în cifra de 
afacere a crescut la 20% în 2009 comparativ cu 12% în 2008 sau 6% în 2007. 

Strategia de export pe pieţele externe a vizat consolidarea poziţiei companiei 
pe produsul tradiţional (Nistatină), dezvoltarea segmentului de produse finite, 
reducerea expunerii la riscul valutar şi la cel de neîncasare a creanţelor. Referindu-
ne strict la produsul Nistatină, acesta a înregsitrat o creştere a vânzărilor fizice cu 
20% în trimestrul I 2009 comparativ cu perioada similară 2008. 

Conform datelor preliminare, profitul net a avut, de asemenea o evoluţie 
pozitivă în perioada menţionată, atingând valoarea de aproximativ 10 milioane lei, 
în creştere cu 43% faţă de profitul net înregistrat la primele trei luni ale anului 
2008, de 7 milioane lei.  

La nivelul profitului brut, cresterea a fost de 55%, de la 8,38 milioane lei în 
trimestrul I 2008 la 13 milioane lei în primele 3 luni 2009. Această performanţă este, 
în primul rând rezultatul implementării din trimestrul IV 2008 a unui plan riguros de 
măsuri menite să reducă costurile, dar şi, în oarecare măsură, ajustării pe plus a 
preţurilor la unele medicamente, începând cu luna februarie, prin prisma cursului 
valutar. 

 
Plan complex de măsuri pentru eficientizarea afacerii şi de reducerea 
cheltuielilor 

Atingerea acestor performanţe economice a fost posibilă prin implementarea 
de către echipa managerială a companiei, începând cu jumătatea anului 2008  a 
unui plan complex de măsuri pentru eficientizarea afacerii şi de reducere a 
cheltuielilor, ce a urmărit creşterea profitabilităţii businessului Antibiotice.  
Printre aceste măsuri amintim: 

- Aplicarea unui plan de reducere a costurilor care a vizat reducerea 
cheltuielilor materiale de orice natură, fără afectarea normelor de fabricaţie 
specifice industriei farmaceutice, calitatea produselor sau securitatea 
salariaţilor. Acest plan a avut ca rezultat reducerea consumului cu utilităţile 
şi combustibilul (energie electrică -15%, gaz metan -21% şi apă potabilă – 22%, 
carburant – 23%) în trimestrul I 2009 cu aproximativ 14% faţă de perioada 
similară a anului 2008, iar costurile cu materiile prime au scăzut cu 20%. 

- Îngheţarea angajărilor şi redistribuirea personalului în cadrul companiei, 
inclusiv prin promovarea pe posturi corespunzătoare a personalului muncitor 
care a absolvit studii superioare. 



  
 

 

 

- Ajustarea numărului de personal de la 1624 de angajaţi la sfârşitul 
trimestrului I 2008 la 1480 la sfârşitul lunii martie 2009 prin stimularea 
încetării voluntare a contractului colectiv de muncă şi pensionare la cerere, 
ceea ce a condus la o reducere a cheltuielilor salariale cu peste 7 %. 

- Îmbunătăţirea ritmului de încasare din piaţă prin stabilirea de grafice 
eşalonate de plăţi, acoperirea cu instrumente asiguratorii a creanţelor 
aferente clienţilor de pe piaţa internă şi extinderea poliţelor de asigurare 
pentru risc de neplată a clienţilor externi. 

 
Efectele acestor măsuri sunt deja vizibile la nivelul primului trimestru 2009, 
ele 

au început să producă efecte atât prin prisma creşterii profitului cât şi a cash-
flowului. 

 
Cash-flow pozitiv 

Începând cu luna noiembrie 2008 echipa managerială a adoptat un program 
riguros de gestionare a cash-ului, de diminuare a stocurilor şi reducerea riscului de 
expunere a companiei. În condiţiile în care în prezent, durata medie de încasare a 
contravalorii mărfii din sistemul sanitar este în jur de 300-330 zile, compania 
Antibiotice a reuşit printr-o atentă monitorizare a principalilor jucători din piaţă 
(distribuitori, farmacii, spitale) să reducă acest plafon cu aproximativ 20%, la 270 
zile. 

Astfel în acest moment Antibiotice are un cash-flow pozitiv de circa 10,4 
milioane lei în condiţiile de plată integrală a tuturor obligaţiilor salariale şi 
bugetare, achitarea în proporţie de 96% a dividendelor aferente exerciţiului 
financiar 2007 şi prin respectarea graficului de plăţi către furnizorii de utilităţi şi 
materii prime.  

Acest disponibil în contul curent al companiei este o garanţie pentru 
dezvoltarea pe termen mediu, pentru asigurarea unui flux continuu de producţie şi, 
bineînţeles pentru siguranţa locurilor de muncă.   

Toate aceste măsuri întreprise de echipa managerială Antibiotie au fost 
permanent comunicate atât în interiorul companiei către salariaţi şi Sindicatul 
societăţii cât şi în exterior, deoarece este foarte importantă menţinerea unui climat 
de încredere atât din partea salariaţilor, cât şi a partenerilor de afaceri.  

 
Planuri ambiţioase pentru 2009 
Toate aceste programe vor continua şi pe parcursul anului 2009, an în care 

Antibiotice îşi propune o creştere a cifrei de afaceri cu 10% comparativ cu anul 2008 
şi o creştere a profitului net cu 20%. Fundamentarea acestor cifre a luat în calcul pe 
lângă programul de eficientizare şi reducere a costurilor atât tendinţa de creştere a 
pieţei în 2009, cât şi lansarea de produse noi din clasele cardiovascular şi 
antiinfecţioase de uz sistemic de ultimă generaţie. 

De asemenea pentru anul 2009, Antibiotice şi-a propus creşterea ponderii 
exporturilor în cifra de afaceri, de la 12% cât a fost în 2008, la 15%, pentru diminua 
astfel fluctuaţiile de pe pieţele locale. Pentru 2009 este programată şi începerea 
livrărilor în SUA, unde sunt în curs de înregistrare patru produse, cât şi în Ungaria 
unde deja am obţinut autorizaţiile pentru vânzarea de medicamente. 



  
 

 

 

 
 

Indicatori 
economico-financiari 

Planificat 2009 
milioane lei 

Realizat 2008 
milioane lei 

Indice de creştere 
2009/2008 

Cifra de afacere, din care: 
- piaţă internă 
- piaţă externă 

238,5 
203,5 
35,0 

215,8 
189,8 
26,0 

110% 
107% 
135% 

Profit net 12,7 10,6 120% 

 
 
Investiţii pentru consolidarea afacerii 
În ceea ce priveşte consolidarea afacerii pe termen lung, echipa managerială 

Antibiotice a identificat surse de finanţare (fonduri proprii, dar şi atragere de capital 
prin credit bancar şi prin fonduri structuale) şi sunt în derulare două mari proiecte de 
investiţii pe termen lung care se ridică la aproximativ 20 miilioane de Euro. 
         Primul dintre acestea îl reprezintă o nouă capacitate de fabricaţie pentru 
cefalosporine injectabile (10 milioane de flacoane/an), unica în România şi în Sud-
Estul Europe. Aceasta investitie va permite companiei valorificarea unei părţi 
însemnate din producţie la export, si va conferi premise reale pentru reducerea 
cheltuielilor din sistemul sanitar cu aproximativ 15%, prin abordarea unor scheme de 
tratament cu cefalosporine, a căror spectru antimicrobian este mai larg decât la 
penicilinile clasice. 
În prezent, pentru finanţarea proiectului se are în vedere accesarea de fonduri 
structurale în valoare de 4,4 milioane euro, punerea în funcţiune a noii utilităţi 
urmând să aibă loc în 2010.  

 
Al doilea proiect presupune construirea unei noi secţii de fabricatie a 

comprimatelor, cu o capacitate mult superioară celei existente (500 milioane 
unităţi, faţă de 300 milioane unităţi în prezent). Efectele pozitive se vor regăsi în 
diversificarea portofoliului prin asimilarea de noi produse valoroase terapeutic, care 
să acopere afecţiuni ale sistemului nervos, cancerul sau diabetul. 

Toate eforturile investiţionale din perioada următoare vor fi făcute în domenii în 
care Antibiotice este recunoscută a avea competenţe atât la nivelul producţiei cât şi al 
nivelul pieţei. 

Stadiul acestor două proiecte este destul de avansat, având în vedere că a fost 
lansată licitaţia pentru achiziţionarea de echipamente şi a fost supus aprobării membrilor 
Consiliului de Administraţie, proiectul de reinvestire a dividentelor, ca sursă principală de 
finanţare. 
   

Toate aceste rezultate vin şi susţin un model de afacere de succes pe fondul 
recesiunii economice manifestate la nivel mondial. Rolul actualului management al 
companiei în parteneriat cu sindicatul este de a continua pe aceleaşi coordonate 
proiectele de investiţii asumate şi de a garanta nu numai supravieţuirea societăţii pe 
termen scurt, ci şi dezvoltarea continuă şi durabilă. 

Aceste prime rezultate înregistrate la finele lunii martie 2009, precum şi 
strategia de marketing orientată către nevoile pieţei actuale ne îndreptăţesc să 



  
 

 

 

afirmăm că Antibiotice îşi va menţine poziţia actuală ocupată în Top 10 
producătorilor farmaceutici activi pe piaţa din România, fiind un producător 
farmaceutic solid şi competitiv, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. 

 
 

Despre Antibiotice 
Compania Antibiotice este cel mai important producător român de 

medicamente generice care are ca misiune transformarea tratamentelor valoroase 
într-un mijloc mai accesibil de îmbunătăţire a calităţii vieţii oamenilor.  

Pe cele 8 fluxuri de fabricaţie, modernizate şi certificate conform 
standardelor Good Manufacturing Practice (GMP) sunt produse medicamente în 5 
forme farmaceutice: pulberi pentru soluţii şi suspensii injectabile (din clasa 
penicilinelor), capsule, comprimate, supozitoare şi preparate de uz topic (unguente, 
geluri, creme).  

În total, acestea formează un portofoliu complex de peste 120 de 
medicamente de uz uman, destinate tratării unei game largi de afecţiuni 
dermatologice, cardiovasculare, ale tractului digestiv sau ale sistemului musculo-
scheletic. 

Certificările internaţionale obţinute în domeniul calităţii produselor 
Antibiotice au premis dezvolarea solidă a Antibiotice care are în prezent parteneriate 
pentru exportul de medicamente în formă finită şi a substanţei active Nistatină în 35 
de state ale lumii. De altfel, calitatea medicamentelor marca Antibiotice este atestă 
de principalele forme de certificare: Good Manufacturing Practice (GMP), Certificatul 
de Conformitate cu Farmacopeea Europeană şi Autorizaţia Food and Drug 
Administration(FDA) pentru pieţele Statelor Unite şi Canadei. 

Monitorizarea permanentă a eficacităţii şi siguranţei în administrare a 
medicamentelor marca Antibiotice  se desfăşurată prin propriul Departament de 
Farmacovigilenţă şi Consultanţă Medicală conectat la reţeaua europeană de 
procesare a datelor privind siguranţa medicamentelor – EudraVigilance. Antibiotice a 
fost prima companie din România care s-a raliat la standardele europene în domeniul 
farmacovigilenţei. 

De asemenea, Antibiotice este prima companie farmaceutică din România care 
a obţinut în februarie 2007 recunoaşterea implementării Sistemului de Management 
Integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă), fapt care atestă că 
Antibiotice fabrică medicamente de calitate, sigure şi eficiente protejând mediul, 
sănătatea şi securitatea angajaţilor. 

 
 

Preşedintele  Consiliului de  Administraţie, 
Director General, 
dr. ing. Coca CAŞCAVAL 
 


