
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informare de presă 
13 decembrie 2010 
 
Antibiotice aniversează 55 de ani de experienŃă şi tradiŃie 
 
 
La împlinirea a 55 de ani de existenŃă şi la 5 ani de la redefinirea identităŃii corporatiste 
Antibiotice a acŃionat permanent sub semnul plus pentru a-şi împlini misiunea asumată: aceea de 
a face mai mult pentru îmbunătăŃirea stării de sănătate a oamenilor, oferindu-le acces la 
tratamente valoroase, de ultimă generaŃie. Pătrunderea pe noi pieŃe de desfacere, precum cea a 
Statelor Unite ale Americii precum şi creşterea numărului de medicamente exportate au fost 
două dintre obiectivele companiei Antibiotice, în concordanŃă cu lărgirea accesului la tratamente 
valoroase.   
 

Calitate recunoscută pe piaŃa Statelor Unite ale Americii – export de 20 de milioane dolari 
În luna iunie 2010 Antibiotice a exportat pentru prima dată medicamente finite pe piaŃa Statelor 
Unite ale Americii, compania livrând până la acea dată numai substanŃa activă Nistatină. Această 
livrare a fost posibilă ca urmare a obŃinerii la sfârşitul anului 2009, după 3 ani de muncă intensă, a 
aprobării FDA (Food and Drug Administration - autoritatea de reglementare a medicamentului din 
SUA) pentru exportul de Ampicilină injectabilă în patru doze. Acest contract va genera 20 de 
milioane dolari în următorii 5 ani. În momentul de faŃă Antibiotice aşteaptă autorizarea FDA pentru 
încă patru produse injectabile.  
În perspectivă, ca urmare a solicitărilor venite de pe piaŃa SUA, Antibiotice va pătrunde cu 
medicamente în formă solidă orală (capsule şi comprimate) pe segmente de nişă, unde există mari 
oportunităŃi de dezvoltare. 

Creştere cu 150% a exporturilor în ultimii 5 ani 
Dinamismul şi orientarea strategică spre pătrunderea pe noi pieŃe au reprezentat unul din 
principalele motoare ale dezvoltării companiei din ultimii ani. 
La împlinirea a 55 de ani Antibiotice numără pe harta lumii peste 40 de Ńări în care îşi 
comercializează medicamentele. Produsele Antibiotice sunt livrate pe 5 continente, ponderile 
valorice fiind următoarele: 
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Numărul de medicamente marca Antibiotice aflate acum la export a ajuns la 35, cu 50% mai mult 
decât în anul 2005. Exporturile de produse finite au evoluat de la sub 1 milion USD în anul 2005 la 
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aproximativ 8,5 milioane USD, valoare estimată pentru finalul anului 2010. Acest fapt, precum şi 
creşterea exporturilor de Nistatină (Antibiotice este al II-lea producător mondial) au favorizat 
majorarea cu 150% a valorii exporturilor în ultimii 5 ani. Ca urmare a înregistrării acestor valori, 
ponderea exporturilor în totalul cifrei de afaceri a companiei a crescut de la 12,5% în anul 2005 la 
23,40% în anul 2010. 
În momentul de faŃă compania Antibiotice colaborează cu peste 80 de parteneri din peste 40 de Ńări 
pentru livrările de Nistatină şi medicamente în formă finită.  
Pentru a valorifica oportunităŃile de afaceri cu Rusia şi alte state din Comunitatea Statelor 
Independente (CSI), începând din anul 2003 Antibiotice a deschis o reprezentanŃă comercială la 
Moscova. Cifra de afaceri la export pentru această zonă a crescut odată cu apariŃia noii 
reprezentanŃe, multiplicându-se de mai bine de 10 ori comparativ cu perioada anterioară înfiinŃării 
reprezentanŃei. 
 

Antibiotice, cea mai dinamică firmă de export în domeniul medicamentelor 
Activitatea pe plan internaŃional a Antibiotice a primit recunoaşterea AsociaŃiei NaŃionale a 
Exportatorilor şi Importatorilor din România (ANEIR) care a  conferit companiei Antibiotice în luna 
noiembrie 2010 Trofeul de Onoare acordat companiilor ce şi-au mărit exporturile în perioada de criză 
(ierarhia naŃională a fost alcătuită pe baza datelor ANEIR şi ale Institutului NaŃional de Statistică, din 
ultimii trei ani). De asemenea, în 2009 ANEIR a desemnat compania Antibiotice drept cea mai 
dinamică firmă de export în domeniul medicamentelor (topul a luat în calcul performanŃele a 820 de 
companii cu un export mai mare de 5 milioane de euro). 

 
Despre Antibiotice 
 
Una din cele mai profitabile companii la care statul este acŃionar majoritar 

InvestiŃiile continue şi rezultatele economice notabile au făcut din Antibiotice o companie dinamică, 
solidă, atractivă pentru investitori. Cifra de afaceri a crescut constant în ultimii ani, valoarea 
estimată pentru 2010 fiind de 4 ori mai mare decât cea obŃinută în 2000. Profitul net a avut şi el o 
evoluŃie pozitivă, cifrele estimate pentru anul 2010 fiind de 3 ori mai mari decât cele din anul 2000. 
Aceste rezultate s-au reflectat într-o prezenŃă activă pe Bursa de Valori Bucureşti (BVB), valoarea 
capitalizării acŃiunilor Antibiotice ajungând în 2010 la 270.664 mii lei, de 33 de ori mai mare decât 
cea înregistrată în anul 2000.  

Investeşte în fluxuri de fabricaŃie  
Cea mai recentă investiŃie finalizată în 2010, în valoare de un milion de euro a constat în 
modernizarea secŃiei de comprimate, fapt ce va permite fabricarea de medicamente noi sub formă 
de comprimate atât pentru piaŃa internă, cât şi pentru pieŃe externe puternic reglementate cum este 
cea a Uniunii Europene. InvestiŃii considerabile au fost făcute în ultimii ani (25 de milioane euro în 10 
ani) pentru dezvoltarea capacităŃilor de producŃie, pentru implementarea normelor specifice 
Sistemului de Management Integrat, în modernizarea laboratoarelor de cercetare şi formulare 
produse, precum şi în dezvoltarea unei forŃe de marketing competitive.  

Este preocupată de instruirea continuă a capitalului uman 
Compania investeşte continuu în dezvoltarea capitalului uman capabil să valorifice oportunităŃile din 
domeniul farmaceutic. Cercetători cu grade ştiinŃifice înalte, cu specializare doctorală, lucrează în 
departamente specializate de cercetare-dezvoltare a produselor farmaceutice, cercetare chimică şi 
producŃie. Aproape 350 de ingineri chimişti, medici, farmacişti, fizicieni şi economişti lucrează în 
cadrul companiei Antibiotice. Aceştia sunt implicaŃi în programe de training şi dezvoltare 
profesională, precum „Şcoala de vară a+”, proiect care a debutat în anul 2010.  

DeŃine un Centru de Evaluare a Medicamentului, printre cele mai moderne din România 
Din anul 2006, Antibiotice deŃine un Centru de Evaluare a Medicamentului (CEM), considerat unul din 
cele mai mari şi mai moderne centre de studii clinice de fază I (inclusiv studii de bioechivalenŃă) din 
Ńară. Studiile de bioechivalenŃă efectuate în cadrul CEM demonstrează ca medicamentele produse de 
Antibiotice au acelaşi efect terapeutic şi prezintă aceeaşi siguranŃă în administrare ca şi 
medicamentele inovatoare.   
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Îşi defineşte viitorul lansând noi medicamente din clasele cardiovascular şi sistem nervos central 
Portofoliul de peste 130 de medicamente ce acoperă 10 clase terapeutice sunt o mărturie că 
Antibiotice înseamnă astăzi, la împlinirea a 55 de ani mai mult decât antibiotice. Pregătindu-şi locul 
în rândul producătorilor farmaceutici de mâine, Antibiotice a asimilat în portofoliu în ultimii 5 ani noi  
medicamente valoroase, cele mai multe dintre ele fiind antiinfecŃioase, cardiovasculare şi 
medicamente destinate terapiei sistemului nervos central. Strategia de viitor pentru asimilarea de 
noi produse farmaceutice se va orienta cu precădere spre lărgirea portofoliului de medicamente 
cardiovasculare şi antiinfecŃioase precum şi pe pătrunderea pe noi clase terapeutice cu medicamente 
oncologice, ca răspuns la nevoile actuale de tratamente destinate afecŃiunilor severe.  
 
Antibiotice astăzi: 

� Este principalul producător de antibiotice din România; 
� Furnizează medicamente pentru toate cele 450 de spitale din România; 
� Este lider pe piaŃa internă de produse injectabile şi cel mai important furnizor de 

medicamente injectabile pentru spitalele din România; 
� 1 din 3 pacienŃi din România este tratat cu medicamente antiinfecŃioase marca Antibiotice; 
� DeŃine cea mai complexă structură de fabricaŃie din România - 8 fluxuri de fabricaŃie ; 
� Ocupă locul al 4-lea între producătorii români de medicamente, după cota valorică de piaŃă; 
� Este lider în producŃia de unguente, geluri şi supozitoare; 
� Este singura companie românească ce produce antibiotice prin procese de biosinteză; 
� Exportă în peste 40 de Ńări de pe toate continentele lumii; 
� Ocupă locul al 2-lea mondial în producŃia de Nistatină; 
� DeŃine certificări şi autorizări recunoscute la nivel internaŃional: autorizare din partea 

Organismului de reglementare a medicamentului din SUA (FDA) pentru Nistatină şi produse 
injectabile, Certificatul de Conformitate cu Farmacopeea Europeană (COS) pentru Nistatină, 
Certificat de Bună Practică de FabricaŃie (GMP) pentru toate fluxurile de fabricaŃie. 

 
 


