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Valorilor Mobiliare  

Data raportului: ___________ 
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Sediul social: Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 55, 500091, jud. Brașov 
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Număr de ordine în Registrul Comerţului: J08/2886/2007  

Capitalul social subscris şi vărsat: 51.126.741,30 RON  

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Categoria 
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Societățile implicate în consolidare 

Denumire Activitate principală Acțiuni/p.s. Valoare  Procent Interes 

    deținute nominală   minoritar 

ICS EUROFARMACO S.A. 

Chișinău fabricarea produselor farmaceutice 14,116 

MDL 

1,000 50.00 50.00 

AESCULAP PROD S.R.L. fabricarea produselor farmaceutice 325,095 RON 10 99.997 0.003 

TEO HEALTH S.A. asistență spitalicească 1,525,638 RON 10 44.42 55.58 

ROPHARMA LOGISTIC S.A. 

comerț cu ridicata produse 

farmaceutice 1,080,000 RON 10 90.00 10.00* 
*% deținut de Aesculap Prod SRL 

 

Situaţia economico-financiară consolidată a societății ROPHARMA 
 

 

Elementele de evaluare generală sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Veniturile din exploatare 512.176.540  538.706.437  

 

26.529.897 5% 

Rezultatul din exploatare 13.494.039 16.457.943 

 

2.963.904 22% 

Profitul net atribuibil societății 

mamă 10.344.526 11.626.892 

 

1.282.366 12% 

      Total active 320.488.824 359.015.369 

 

38.526.545 12% 

Total datorii 168.414.842 189.976.322 

 

21.561.480 13% 

Capitaluri proprii 145.024.775 160.233.199 

 

15.208.424 10% 

      Rentabilitatea veniturilor 2,0% 2,2% 

  

0,1% 

Grad de îndatorare 52,5% 52,9% 

  

0,4% 

Rentabilitatea activelor 3,2% 3,2% 

  

0,0% 

Rentabilitatea capitalurilor 

proprii 7,1% 7,3% 

  

0,1% 

 

Față de 2016, în 2017 marja brută din vanzare și din pestarea de servicii medicale a 

înregistrat o creștere cu 18%, atingând valoarea de 128 milioane lei față de valoarea de 

108 milioane înregistrată în 2016. 

Rezultatul din exploatare a crescut în 2017 până la nivelul de 16,5 milioane lei față de 

13,5 milioane lei nivel înregistrat în 2016.  

Nivelul total al îndatorării, determinat ca raport între nivelul total al datoriilor și al 

activelor, a înregistrat aproximativ acelasi nivel cu cel înregistrat în anul 2016 (52,9% 

în 2017 față de 52.5% în 2016). 

Față de 31 decembrie 2016, capitalurile proprii au înregistrat o creștere de 10%, de la 

145 milioane lei la 160 milioane lei pe seama profitului generat în perioada de 

raportare și ca urmare a cresterii rezervelor din reevaluare. 



Societatea a înregistrat o creștere a celorlalte venituri cu 21% față de perioada 

precedentă după cum este prezentat în tabelul de mai jos. 

 

 
2016 2017 

Venituri din chirii 1.623.368 988.881 

Prestări servicii medicale 37.308.122 46.546.914 

Venituri nete din reevaluarea investițiilor imobiliare 1.785.743 2.416.032 

Venituri din prestări de servicii 562.869 1.508.378 

Alte venituri din exploatare 1.654.505 504.876 

Total alte venituri 42.934.607 51.965.081 

 

Față de 31 decembrie 2016, activele imobilizate la valoarea netă contabilă au 

înregistrat o creștere de 15% în sumă de 21.217.549 lei.  

 

Analiza detaliată a activelor imobilizate este prezentată după cum urmează: 
 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Imobilizări corporale 77.732.943  87.092.021  

 

9.359.078 12% 

Fond comercial 11.613.659 11.613.659 

 

 - 0% 

Fond comercial din consolidare 12.691.380 12.691.380 

 

 - 0% 

Imobilizări necorporale 13.310.925 14.946.381 

 

1.635.456 12% 

Investiții în entități asociate 1.000 1.000 

 

 - 0% 

Investiții imobiliare 22.460.054 32.683.069 

 

10.223.015 46% 

Total active imobilizate 137.809.961 159.027.510 

 

21.217.549 15% 

 

Variația de 10.223.015 lei în cadrul imobilizărilor necorporale se datorează lucrărilor 

de consolidare la cladirea în care își va desfășura activitatea noul spital.  

În cadrul imobilizărilor corporale, achiziția robotului chirurgical da Vinci reprezintă 

aproximativ 8 milioane lei.  

Finanțarea achizițiilor de active imobilizate a fost efectuată din împrumuturi 

contractate pe termen mediu și lung. 

Imobilizările corporale și necorporale sunt amortizate folosind metoda liniară pe baza 

estimării duratei de funcționare, începând cu luna următoare punerii în funcțiune. 

Gradul de uzură scriptică pentru activele care sunt supuse deprecierii este prezentat în 

tabelul de mai jos: 

 Total 

active 

corporale 

Alte 

imobilizări 

necorporale 

 

    

La 01 ianuarie 2016 36% 49% 

La 31 decembrie 2016 32% 71% 

La 31 decembrie 2017 32% 77% 
 

 



Evoluția categoriilor fluxurilor de trezorerie se prezintă dupa cum urmează  

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Numerar la începutul anului 10.153.124  22.660.763  

 

12.507.639 123% 

Numerar net din / (utilizat în) 

activităţile de exploatare 50.897.221 (11.863.912) 

 

(62.761.133) 123% 

Numerar net din / (utilizat în) 

activităţile de investiţii (29.571.219) (20.458.945) 

 

9.112.274 -31% 

Numerar net din / (utilizat în) 

activităţile de finanţare  (10.775.090) 5.009.279 

 

15.784.369 146% 

Creştere / (descreștere) netă a 

numerarului 10.550.912 (27.313.578) 

 

(37.864.490) 359% 

Numerar la sfârșitul anului 20.704.036  (4.652.815) 

 

(25.356.851) 122% 

Linii de credit  (1.956.726) (15.072.331) 

 

(13.115.605) 670% 
 

În urma evaluării și analizei rezultatelor înregistrate în 2016 și în trimestrul I din 2017, 

compania Coface, leader de piață în managementul riscului de credit, a modificat în 

cursul T2 din 2017 istoricul riscului pentru societățile Ropharma SA, Ropharma 

Logistic și Teo Health SA, din “risc peste nivelul mediu” în categoria “risc scăzut”.  

 

Obligațiile financiare ale societății au fost respectate neînregistrându-se restanțe la 

furnizori, bugetul consolidat al statului, bugetele locale sau față de bugetul asigurărilor 

de sănătate și a fondurilor speciale. 

 

Structura consolidată a personalului grupului este prezentată mai jos: 

 

 31 decembrie 

2016 

 31 decembrie 

2017 

Administratori 18 18 

Conducerea executivă 10 10 

Consilieri&Asistent Manager pentru Director General 15 19 

Achiziții&Aprovizionare 19 18 

Vânzări 811 858 

Logistică&Administrativ&Auto 181 208 

Marketing 16 20 

Financiar-contabilitate 37 36 

Calitate 12 12 

Juridic 7 7 

Informatica 11 13 

Resurse umane 10 10 

Audit Intern 5 5 

Cercetare-Dezvolare 4 6 

Secții medicale 157 172 

Producție 40 47 

Total 1.353 1.458 

   Număr mediu la 31 decembrie 1.144 1.249 



 

Situația principalilor indicatori financiari: 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

I. Indicatori de lichiditate 

     Lichiditatea curentă 

     Active curente (A) 182.678.863  199.987.858  

 

17.308.995  9% 

Datorii curente (B) 154.883.560  171.398.530  

 

16.514.970  11% 

A/B în număr de ori                  1,2                   1,2  

   Lichiditatea imediată 

     Active curente (A) 187.329.827  199.987.858  

 

12.658.031  7% 

Stocuri (B) 77.066.987  103.436.356  

 

26.369.369  34% 

Datorii curente (B) 154.883.560  171.398.530  

 

16.514.970  11% 

(A-B)/C în număr de ori                  0,7                   0,6  

   
      II. Indicatori ai profitabilității 

     EBITDA 

     Rezultatul din exploatare (A) 13.494.039  16.457.943  

 

2.963.904  22% 

Amortizare (B) 8.976.640  8.981.204  

 

4.564  0% 

A+B in lei 22.470.679  25.439.147  

 

2.968.468  13% 

EBITDA 

     EBITDA (A) 22.470.679  25.439.147  

 

2.968.468  13% 

Venituri din exploatare (B) 512.176.540  538.706.437  

 

26.529.897  5% 

A/B in % 4,4% 4,7% 

   Marja brută 

     Marja brută (A) 108.442.033  128.056.571  

 

19.614.538  18% 

Venituri nete din vanzari și prestări (B) 506.550.054  533.288.270  

 

26.738.216  5% 

(A/B) * 100 21,4% 24,0% 

   
      III. Indicatori de gestiune 

     Viteza de rotație a activelor imobilizate 

     Venituri din exploatare (A) 512.176.540  538.706.437  

 

26.529.897  5% 

Active imobilizate (B) 137.809.961  159.027.511  

 

21.217.550  15% 

(A/B) în număr de ori                  3,7                   3,4  

   Viteza de rotație a stocurilor 

     Stocuri (A) 82.178.523  85.012.830  

 

2.834.307  3% 

Costul bunurilor vandute (B) 398.108.021  405.231.699  

 

7.123.678  2% 

(A/B) în număr de zile                  75                   77  

   Viteza de rotație a creanțelor 

     Creanțe comerciale (A) 77.066.987  103.436.356  

 

26.369.369  34% 

Venituri din exploatare (B) 512.176.540  538.706.437  

 

26.529.897  5% 

(A/B) în număr de zile                   55                    70  

   
      III. Indicatori de risc 

     Acoperirea dobânzilor  

     Rezultatul din exploatare (A) 13.494.039  16.457.943  

 

2.963.904  22% 

Cheltuieli cu dobânzile (B) 755.691  619.529  

 

(136.162) -18% 

(A+B)/B în număr de ori 18,9 27,6 

    

 

 



 

ROPHARMA S.A. 

Analiza activității societății 

Potrivit datelor CEGEDIM, piața farmaceutică a înregistrat o creștere a valorii în 2017 

față de 2016 cu 8,67% în ron și cu 6.76% în euro (sell out). 

 

În acest context, s-a înregistrat o creștere a veniturilor totale din activitățile 

farmaceutice cu 4%.  

 

Vânzările pe categorii de produse au înregistrat tendințe diferite. Astfel, produsele 

eliberate pe prescripție medicală (RX-uri) au înregistrat o crestere valorica cu 5.7% in 

ron si cu 3.83% in euro (sell out), iar produsele din categoria celor care nu necesită 

prescripție medicală pentru eliberare (nRX-uri), cuprinzând medicamentele OTC, 

suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru îngrijire personală, au 

înregistrat în 2017 o creștere valorica cu 18,8% in ron si cu 16.77 % in euro (sell out), 

conform datelor furnizate de către CEGEDIM. 
 

Cifrele de vânzări ale societății sunt prezentate mai jos: 
 

Ropharma SA 2016 2017 Δ Δ% 

Vânzări nete fără TVA 323.637.348 335.546.511 11.909.163 4% 

Vânzări în unități 11.740.473 11.847.767 107.294 1% 

Valoare medie /unitate  27.56 28.32 0.76 3% 

Contribuție marginală  63.299.917 65.675.198 2.376.281 4% 
 

Cifra de vânzări realizată de Ropharma SA în 2017 este de 335.5 milioane lei, in 

crestere cu 11.9 milioane lei comparativ cu  anul 2016. 

 

În 2017 vânzările în unități au înregistrat o creștere față de 2016 cu 107.294 unități.   

 

În același timp, contributia marginala aferenta vânzărilor a înregistrat o creștere în 

valoare cu 2.37 milioane lei în 2017, comparativ cu anul 2016. 

 

Factorii care au influențat această creștere sunt: 

- creșterea calității serviciilor adresate pacientului, rezultat al derulării eficiente a 

procesului de pregătire profesională continuă a farmaciștilor; 

- eficientizarea strategiei privind campaniile comerciale adresate pacientului prin 

aplicarea principiilor category managementului; 

- dezvoltarea parteneriatelor cu producatorii prin accesarea unor campanii 

suplimentare , a unor  discount-uri incrementale, derularea unor programe 

comune; 

- controlul atent al vânzărilor prin orientarea către produsele cu cea mai buna 

profitabilitate, in cadrul categoriei de produse cu efect terapeutic apropiat si cu 

acelasi nivel calitativ.   

 

 



În 2017 comparativ cu 2016, societatea a înregistrat: 

• o creștere a vânzărilor nete in farmaciile proprii cu 4%;  

• o creștere a numărului de unități vândute cu 1%.  

• o crestere a contributiei marginale ajustate cu 4% 

 

Elementele de evaluare principala sunt prezentate mai jos: 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Veniturile din exploatare 348.982.032  346.385.926  

 

(2.596.106) -1% 

Rezultatul din exploatare 8.376.961 7.529.528 

 

 (847.433) -10% 

Profitul net 7.290.748 6.093.430 

 

(1.197.318) -16% 

      Total active 213.908.638 242.654.941 

 

28.746.303 13% 

Total datorii 77.508.638 97.331.593 

 

19.822.955 26% 

Capitaluri proprii 136.400.000 145.323.348 

 

8.923.348 7% 

      Rentabilitatea veniturilor 2% 2% 

  

0% 

Grad de îndatorare 36% 40% 

  

4% 

Rentabilitatea activelor 3% 3% 

  

-1% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 5% 4% 

  

-1% 

 

 

La 31.12.2017 structura acționariatului ROPHARMA S.A. era următoarea: 

Denumire acționar 
Număr de 

acțiuni 

Valoare 

(RON) 
Procent 

ARROW PHARMACEUTICALS INC 159,470,243 15,947,024 31.19 

ADD PHARMACEUTICALS 

LIMITED 
90,105,929 9,010,593 17.62 

RIMIA INVESTMENTS LIMITED 71,960,258 7,196,026 14.07 

Fond de Pensii Privat Allianz 44,902,271 4,490,227 8.78 

Fond de Pensii Privat NN 22,508,970 2,250,897 4.40 

GOA Capital SA 20,256,428 2,025,643 3.96 

Persoane Fizice 81,997,915 8,199,792 16.05 

Alte Persoane Juridice 20,065,399 2,006,540 3.93 

Total 511,267,413 51,126,741 100 

 

În anul 2017 societatea a fost administrată de un Consiliu de administrație, format din 

7 membri: Mihai Miron (Președinte al Consiliului de administrație), Florentina Miron, 

Alin Constantin Rădășanu, Doru Vasile Victor Dărăbuș, societatea Consultinvest 

Pharm S.R.L. prin reprezentant Mihai Brătescu, societatea United Ropharma S.R.L. 

prin reprezentant Dănut Marian Ene și societatea Monovia Pharm S.R.L. prin 

reprezentant Ovidiu Ioan Nuț. 

 

 

 



 

 
Î.C.S. EUROFARMACO S.A.  

  

 

Societatea a fost înființată sub forma unei Întreprinderi Mixte Moldo-Română în 

07.10.1997. Ulterior, ca urmare a modificării structurii capitalului social, în baza 

Deciziei Camerei Înregistrării de Stat din 29.08.2002 societatea și-a schimbat 

denumirea din Întreprinderea Mixtă Moldo-Română Eurofarmaco S.A. în 

Întreprinderea cu Capital Străin Eurofarmaco S.A. 

 

În mai 2016 întreprinderea își schimbă sediul în s. Sociteni, r-nul Ialoveni, șos. 

Chișinău – Hîcești nr.10, mărind suprafețele de producție la 2000 m2. 

 

 În sfera activității întreprinderi întră, 

➢ Fabricarea produselor farmaceutice pentru scopuri terapeutice sau profilactice 

➢ Comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice și suplimentelor alimentare, 

 

 

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății 

 

Elementele de evaluare generală, în conformitate cu situațiile financiare individuale, 

exprimate în Euro, sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

În Euro 2016  2.017  

 

∆ ∆ %  

Venituri din exploatare 1.045.434  1.175.164  

 

129.730 12% 

Rezultat din exploatare 85.887 131.666 

 

45.779 53% 

Profitul net  76.312 133.363 

 

57.051 75% 

      Total active 2.192.957 2.239.010 

 

46.053 2% 

Total datorii 444.758 320.925 

 

(123.833) -28% 

Capitaluri proprii 1.748.199 1.918.085 

 

169.886 10% 

      Rentabilitatea veniturilor 7% 11% 

  

4% 

Grad de îndatorare 20% 14% 

  

-6% 

Rentabilitatea activelor 3% 6% 

  

2% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 4% 7% 

  

3% 

 

 

➢ Vânzările pe piața Republicii Moldova în anul 2017 au crescut cu 6% față de anul 

2016, Societatea poziționandu-se pe locul 4 ca producător, conform studiilor de 

piață; 

➢ Portofoliul propriu de produse a înregistrat o creștere de 2% și este constituit din 

100 de produse înregistrate în Republica Moldova, dintre care: 50 medicamente, 

care se eliberează pe bază de prescripție medicală (RX), 38 de medicamente care se 



eliberează fără prescripție medicală (OTC) și 12 suplimente alimentare, acoperind 

23 grupe farmacoterapeutice; 

- Au fost lansate 2 produse noi în diferite forme și doze 

farmaceutice. 

- 23 produse  înregistrate în România (un produs înregistrat la 

Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și 

22 produse înregistrate la Institutul Național de Cercetare, 

Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare). 

- 1 produs înregistrat la Agenția Medicamentului în Belarus. 

- 3 produse înregistrate în Ucraina (Cholest-Bio, Helmiplant, Bio-R), 

- Au fost pregatite și depuse spre autorizare în Ucraina 10 poziții de 

suplimente alimantare. 

➢ Din 2006, societatea deține  certificatele de Bună Practică de Fabricație  GMP cu 

nr. 014/2017/RO pentru România și nr. AMDM/MD/GMP/003/2016 pentru 

Republica Moldova, ceea ce indică respectarea Regulilor de Bună Practică de 

Fabricație (GMP), datorită existenței unui sistem de management al calității 

funcțional. 

➢ Piața de desfacere a societății Eurofarmaco este piața farmaceutică din Republica 

Moldova și  România.   

➢ În topul produselor cu cele mai mari vânzări se regăsesc produse cu tradiție, 

precum Silimarina Forte, Ibuprofen, Silimarin 70mg, Septusin,  Ulcoran, Glykofit. 

 

  

Denumire produs Cantitativ Valoric 
Ponderea în total 

vânzări 

Silimarin 140 mg N 30 86 822 214 129 17,0% 

Ibuprofen 400mg N 20 84 277 100 822 8,0% 

Alcool etilic 70% 1000 ml 43 168 75 649 6,0% 

Alcool etilic 70% 100 ml 174 034 68 458 5,4% 

Septusin 130 G sirop 31 908 63 872 5,1% 

Glykofit 300mg N 30 16 496 52 335 4,2% 

Cholest Bio 350mg N 30 10 137 43 932 3,5% 

Tussin 150g sirop 31 471 38 917 3,1% 

Ulcoran 150mg N20 46 417 34 540 2,7% 

Silimarin 70 mg N 30 23 988 34 351 2,7% 

TOTAL 727 015 57,9% 

 

Vânzările în piața RM sunt realizate prin următorii distribuitori: Tetis Internațional Co 

S.R.L, Dita Estfarm S.R.L., Becor S.R.L., Rihpangalpharma S.R.L., Amofarm S.R.L., 

Lismedfarm S.R.L., SanfarmPrim S.A., TreiV Farm S.R.L. Valeandr S.R.L. 

 

Vânzările în România sunt realizate prin intermediul Ropharma Logistic S.A. 

 

 

 

 

 



 

Structura vânzărilor societății a fost dupa cum urmează: 

 

În Euro 2.016 2.017 

 

∆ ∆ %  

Vânzări în Republica Moldova 650.291 750.739 

 

100.448 15% 

Vânzări catre Ropharma Logistic 389.219 423.539 

 

34.320 9% 

Total vânzări 1.039.510 1.174.278 

 

134.768 13% 

 

Piața farmaceutică în anul 2017 este estimată 200 mln. USD, iar Eurofarmaco se 

situează în topul producătorilor naționali pe poziția 4. 

 

Competitorii Eurofarmaco în piața de producători medicamente sunt, conform cifrelor 

raportate: Farmaprim S.R.L, Balkan Pharmaceuticals S.R.L, RNP Pharmaceuticals, 

Vita Pharm Com S.R.L. 

 

Relațiile dintre conducere și salariați au fost construite pe baza respectului reciproc, 

neînregistrindu-se elemente de natură conflictuală. 

 

Societatea s-a angajat în respectarea Legii privind protecția mediului înconjurator nr. 

1515 din 16.06.1993 cu toate actualizările ulterioare, precum și a tuturor actelor 

legislative și normative de protecția mediului, aplicabile activității noastre de fabricare  

a medicamentelor. 

 

O atenție deosebită a fost acordată managementului deșeurilor solide de la materii 

prime medicamente și medicamente expirate, în vederea respectării Ordinului nr. 9 al 

MS RM din 06.01.2009. 

 

Eurofarmaco nu a înregistrat sesizări de nerespectare a Protecției mediului (apa, aer, 

sol) și are o preocupare continuă de aliniere la toate modificările legislative de 

protecția mediului la nivel național. 

 

În anul 2017 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a materializat în diversificarea 

portofoliului de produse, care acoperă o gamă largă de produse terapeutice.  

 

Strategia de dezvoltare a fost axată pe autorizarea și fabricarea produselor esențiale și 

vitale precum și colaborării cu partenerii interni sau externi certificați GMP. Produsele 

din portofoliul companiei acoperă arii terapeutice dezvoltate în acord cu tendințele 

actuale, în diverse forme farmaceutice, fiind prezente pe piața României și Republicii 

Moldova. 

 

La portofoliul existent s-au mai adăugat următoarele produse:  

- Tornado (tadalafil)10 mg N2 comp.  

- Tornado (tadalafil) 20mg N2 comp.  

- Bio-R N 30 caps.  

- AteroBio-R N30 caps.  

- ImunoBio-R N30 caps,  

 



În ultimii 3 ani, întreg profitul net obținut din activitatea societății a fost repartizat 

integral pentru fondul de dezvoltare, neacordându-se dividende. 

 

Responsabilitatea Corporativă este angajamentul companiei noastre de a contribui la o 

dezvoltare globala durabilă, prin luarea în considerație a obiectivelor economice, 

ecologice și sociale în cadrul proceselor noastre decizionale. 

 

Pe parcursul anului 2017 Eurofarmaco a păstrat la nivel înalt standardele etice și 

sociale în relațiile cu societatea civilă, comunitatea de afaceri și autorități. 

 

Implicarea socială s-a materializat într-o permanentă preocupare pentru creșterea 

calității produselor  oferite, prin apropiere și atenție față de pacient și comunitate. 

 

Activitățile de responsabilitate sociala s-au concentrat în următoarele direcții: 

➢ Continuarea parteneriatelor cu Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie Nicolae Testemițanu, prin inițierea programelor de dezvoltare și 

practică pentru studenți în cadrul companiei; 

➢ Continuarea parteneriatelor cu Academia de Științe din Republica 

Moldova referitor la elaborarea produselor inovative pe bază de extract de 

spirulină (Bior, ImunoBior, AteroBior); 

➢ Sponsorizarea Zilei Diabetului Zaharatin în Republica Moldova; 

➢ Sponsorizări către Casa Internat pentru Copii cu Deficiențe mintale 

Hîncești, Centrul Republican a Invalizilor de război, sat Cocieri, 

Societatea Diabeticilor din Republica Moldova și Departamentul 

Instituțiilor Penitenciare. 

 

Structura capitalului social la data de 31.12.2017  este  următoarea:  

Asociat Numar p.s. 

deținute 

Valoare p.s. 

(MDL) 

Procent  

ROPHARMA S.A. 14.116 1.000 50,00% 

ADD PHARMACEUTICALS LTD 14.116 1.000 50,00% 

 

Informații despre conducerea societății: 

- Mihai Miron - Președinte al C.A., 

- Mihai Brătescu - Membru al C.A., 

- Cristian Teodor Cărare - Membru al C.A., 

- Boris Băluțel - Director general 

 

 

 

 

 

 



 

S.C. AESCULAP PROD S.R.L. 

 

Aesculap Prod S.R.L Târgu-Mureș, continuă tradiţiile "Laboratorului Galenic", 

înfiinţat în 1976, cu o vastă experienţă în fabricarea produselor farmaceutice solide şi a 

unor produse medicamentoase pe bază de plante. Odată cu privatizarea firmei, în 

aprilie 1999, a început reorganizarea, modernizarea şi rentabilizarea în vederea 

alinierii la normele internaţionale.  

 

În contextul asigurării calitaţii produselor, se iniţiază un ambiţios plan de investiţii 

concretizat prin achiziţia de noi utilaje care permit fabricarea suplimenţilor şi sub alte 

forme: comprimate tristratificate şi pulberi dozate în plic. 

 

Portofoliul Aesculap cuprinde: 

➢ branduri (Activit, Activit Colostru Premium, Septogal, Lipoartrin Forte, 

Antigast, Antalgic, Gripecalm, Dentovit, Prostafit, Pagosten, Biocicatrin, 

Bioven, Bioflexin, Dolcefit, Magnozen, Hepazen, Urozenal şi Extrasedyl); 

➢ produse cu lactoferină (Activit Imuno, Activit Imuno Forte, Septogal 

lactoferină, Septogal Junior, Lipoartrin Forte, Actvit Fier, Activit Antiage);  

➢ vitamine şi minerale comprimate / plicuri (Vitamina C, Activit C arome, Activit 

Magneziu, Activit Calciu, Activit Calciu Forte, Activit B, Activit Polivit, 

Activit Rehidratare, Activit Junior, Activit Polivit Junior, Activit Prenatal);  

➢ extracte din plante (Nutradose G tonic, Nutradose detox, Nutradose digest, 

Nutradose relax, Activit Luteină, Luteina Forte, Anghinare, Extrasedyl, 

Silimarina, Prostafit, Urozenal, Magnozen, Hepazen, Estrofit); 

➢ pre și probiotice: Activit Probiotic Adult și Activit Probiotic Junior; 

➢ produs cu enzimă naturală: Lactază, Lactază Junior; 

➢ cosmetice: Biocicatrin, Bioven, Bioflexin. 

 

Strategia de dezvoltare vizează completarea portofoliului cu produse de ultimă 

generație,  produse care conțin substanțe active naturale - rezultat al introducerii și 

dezvoltării conceptului biotehnologie/biomedicamente. 

 

Pe parcursul anului  2017 au fost lansate 2 produse noi:   

➢ Septogal Junior - este un supliment alimentar dedicat copiilor, sub formă 

de comprimate pentru supt care, datorită asocierii dintre propolis, 

lactoferină - o proteină multifuncţională cu rol imunomodulator, vitamina 

C şi uleiurile esenţiale de mentă şi eucalipt -  cu proprietăţi benefice 

pentru căile respiratorii superioare, este recomandat pentru efectul local 

de împrospătare şi dezodorizare, de calmare a durerii şi a senzaţiei de 

disconfort şi iritare la nivelul gâtului,  şi de asigurare a  unei mucoase 

bucale sănătoase. 
 

 

 



 
 

 

➢ Activit Rehidratare - un supliment alimentar care prin asocierea de 

săruri propusă contribuie la ameliorarea stărilor de deshidratare şi 

dezechilibru electrolitic. Acest produs are rolul de a compensa rapid 

pierderea de minerale şi lichide şi maximizarea absorbţiei de săruri 

deficitare. 

 

 

 

Elementele de evaluare generală, în conformitate cu situațiile financiare individuale, 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

2016  2017  

 

∆ ∆%  

Venituri din exploatare 5.498.645  7.620.569  

 

2.121.924 39% 

Rezultat din exploatare 1.579.894 1.891.214 

 

311.320 20% 

Profitul net  1.371.047 1.593.058 

 

222.011 16% 

      Total active 9.791.007 11.363.600 

 

1.572.593 16% 

Total datorii 943.384 922.920 

 

 (20.464) -2% 

Capitaluri proprii 8.847.623 10.440.680 

 

1.593.057 18% 

      Rentabilitatea veniturilor 25% 21% 

  

-4% 

Grad de îndatorare 10% 8% 

  

-2% 

Rentabilitatea activelor 14% 14% 

  

0% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 15% 15% 

  

0% 
 

Structura capitalului social la data de 31.12.2017 a fost următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare p.s. Procent 

ROPHARMA S.A. 325.095 10 99,997% 

MIHAI BRĂTESCU 10 10 0,003% 

 

Administrator unic al societății este doamna chimist Anca Corina Dărăbuș. 



 

TEO HEALTH S.A. 

 

Societatea a fost înființată în anul 2010 sub forma unei societăți pe acțiuni de tip 

închis, cu capital exclusiv privat, desfășurând în principal activități de asistență 

spitalicească sub emblema “Spitalul Sf. Constantin”.   

Situat în centrul civic al orașului Brașov, Spitalul Sf. Constantin are 220 de angajaţi, 3 

săli de operație multifuncționale, cu un total de 92 de paturi, în 12 secţii cu saloane 

pentru spitalizare continuă şi de zi, o secţie ATI (Anestezie-Terapie Intensivă) cu 13 

paturi, un ambulatoriu de specialitate și un laborator de analize. Calitatea actului 

medical este prioritatea echipei medicale, formată din 75 de medici și 80 de asistente. 

Aparatura utilizată în această unitate este de top, produsă de lideri mondiali în 

domeniu: Intuitive/DaVinci, Karl Storz, Zeiss, Draeger, General Electric, ValleyLab, 

Getinge, Stryker, Olympus, Abbott, Smith&Nephew etc. 

 

Spitalul Sf. Constantin, primul spital privat multi-disciplinar inaugurat în Brașov, a 

reușit să atragă o echipă de medici specializați și dispuși să se dedice exclusiv acestui 

proiect de nivel internațional, unii dintre aceștia renunțând chiar la carierele în 

străinătate, contribuind astfel în mod semnificativ la transformarea Brașovului în 

centru regional de dezvoltare în domeniul serviciilor medicale private.  

 

În cei peste 6 ani de activitate, Spitalul Sf. Constantin a reușit astfel să se poziționeze 

în topul sistemului medical privat prin intervențiile chirurgicale complexe efectuate 

(multe din ele în premieră județeană sau chiar națională), prin echipa medicală și prin 

recunoașterea la nivel internațional a standardelor de igienă spitalicească 

implementate.  

 

Secțiile ce își desfăsoară activitatea în cadrul Spitalului Sf. Constantin sunt: 

 

SPITALIZARE CONTINUĂ SPITALIZARE DE ZI 

  

✓ cardiologie ✓ cardiologie 

✓ chirurgie generală ✓ chirurgie generală 

✓ chirurgie plastică-estetică ✓ diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice 

✓ chirurgie si otopedie pediatrică ✓ gastroenterologie 

✓ diabet zaharat, nutriţie şi boli 

metabolice 
✓ neurochirurgie 

✓ gastroenterologie ✓ neurologie 

✓ neurochirurgie ✓ oncologie medicală 

✓ neurologie ✓ O.R.L. adulți si copii 

✓ oncologie medicală ✓ urologie 



✓ O.R.L. adulți și copii  

✓ ortopedie-traumatologie  

✓ urologie 

✓ chirurgie vasculară 

✓ ginecologie 

 

 

Ambulatoriul de specialitate dispune, în completarea secţiilor de spitalizare, de 

următoarele cabinete de consultații: 

✓ alergologie-imunologie ✓ medicină internă 

✓ audiologie şi protezare auditivă ✓ neurochirurgie 

✓ boli infecţioase ✓ neurologie 

✓ cardiologie ✓ oncologie medicală 

✓ chirurgie generală ✓ ortopedie - traumatologie 

✓ chirurgie plastică ✓ ORL adulţi şi copii 

✓ chirurgie şi ortopedie pediatrică ✓ psihiatrie 

✓ diabetologie și boli de nutriție 

✓ dermatologie 

✓ psihoterapie, consiliere psihologică 

✓ reumatologie 

✓ endocrinologie ✓ urologie 

✓ gastroenterologie 

✓hematologie 

✓nefrologie 

✓laborator de anatomie patologică 

✓laborator de analize medicale 

 

 

 

 

Activitatea curentă a spitalului, în mod particular a secției de oncologie medicală, este 

dublată și de cea de cercetare clinică, prin studiile clinice de faza II-IV ce se 

desfășoara în cadrul spitalului, în colaborare cu parteneri din industria farmaceutică. 

Acestea pot constitui alternative la tratamentul standard. 

Spitalul Sf. Constantin se află în contract cu CASJ Brașov pentru furnizarea de 

servicii medicale spitalicești și este înscris în Programul Național de Oncologie 

respectiv, în Programul Naţional de Endoprotezare. 

Beneficiind de experiența și competențele echipei de medici cu specializare în țară și 

în străinătate, ce activează cu program full-time, și având la dispoziție dotările de 

ultimă generație în materie de investigații și chirurgie, Spitalul Sf. Constantin 

propune pacienților toată gama de servicii medicale specifice unui spital regional, 

precum și câteva domenii de excelență, care îl diferențiază de celelalte unități 

medicale existente în Brașov și la nivel național.  

 

EUROPEAN HAND HYGIENE EXCELLENCE AWARD 2013, în cadrul Primei 

Campanii Globale a Organizației Mondiale a Sănătății pentru Siguranța Pacientului: 

CLEAN CARE IS SAFER CARE 

Premiul obținut de Spitalul Sf. Constantin în cadrul competiției internaționale 

reprezintă încununarea tuturor eforturilor pentru implementarea unui program complex 



de prevenire și control al infecțiilor intraspitalicești, program demarat înca de la 

inaugurare, Spitalul Sf. Constantin Brașov stabilindu-și ca obiectiv „Excelența în 

sănătate”. Eforturile personalului și investitiile în infrastructură au fost canalizate către 

acest scop, de a institui și de a menține un act medical la standarde ridicate de calitate. 

Sistemul integrat de măsuri ce privesc atât personalul medical, cât și pacienții, cu 

caracter de unicat în România, a fost dezvoltat după modelul „Vigigerme®” de la 

Spitalul Universitar din Geneva și are ca finalitate siguranța pacientului conform 

principiului OMS „Clean Care is Safer Care”. 

 

Condițiile speciale de sterilitate asigurate în blocul operator respectă standardele 

internaționale pentru camere curate și puritatea aerului. Securitatea totală a actului 

medical este asigurată de un sistem unic pentru mediul spitalicesc din România, care 

include filtre specifice, proceduri stricte de sterilizare și dezinfecție, o politică de 

interzicere a accesului în zonele de risc fără a purta echipament steril și o politică 

globală pentru prevenirea infecțiilor intra-spitalicești. 

 

În urma acreditării ANT, Teo Health SA a devenit primul centru privat de transplant 

renal din Romania. In anul 2017 s-au efectuat două transplanturi, din care unul cu 

prelevare robotică a organului de transplantat. O echipa complexa ce a reunit medici 

romani si elvetieni, chirurgi specializati in transplant, chirurgie vasculara, urologie, 

anestezisti, nefrologi, imunologi, infectionisti, au efectuat cu succes transplantul de la 

donor viu.  

 

Spitalul Sf. Constantin a dezvoltat în anul 2017 noi arii de activitate în chirurgia 

robotică cu ajutorul sitemului DaVinci, realizând un număr de 60 de intervenții în 

domeniul urologiei și 10 intervenții în domeniul chirurgiei generale. 

 

Pentru anul 2018 Spitalul Sf Constantin își propune extinderea într-o nouă locație, 

proiectul fiind început din anul 2016. Prin această extindere Spitalul Sf. Constantin va 

deveni unul dintre cele mai mari spitale private din țară. 

 

Elementele de evaluare generală, în conformitate cu situațiile financiare individuale, 

sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Venituri din exploatare 37.509.931  46.724.726  

 

9.214.795 25% 

Rezultat din exploatare 35.067.573 43.815.734 

 

8.748.161 25% 

Profitul net  2.292.845 2.396.951 

 

104.106 5% 

      Total active 17.190.614 24.702.808 

 

7.512.194 44% 

Total datorii 11.649.552 16.899.822 

 

5.250.270 45% 

Capitaluri proprii 5.541.063 7.802.985 

 

2.261.922 41% 

      Rentabilitatea veniturilor 6% 5% 

  

-1% 

Grad de îndatorare 67,8% 68,4% 

  

0,6% 

Rentabilitatea activelor 13,3% 9,7% 

  

-3,6% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 41,4% 30,7% 

  

-10,7% 
 



Structura capitalului social la data de 31.12.2017 este următoarea: 

Asociat 
Număr acțiuni 

deținute 

Valoare 

acțiuni 
Procent 

ROPHARMA S.A. 1,525,638 10 44.42% 

RIMIA INVESTMENTS LIMITED 756,271 10 22.02% 

TRESTOK GROUP LIMITED 442,500 10 12.88% 

TEO CENTRAL S.A. 300,950 10 8.76% 

DAMIS MED S.R.L. 8,379 10 0.24% 

ONCO INSPIRED S.R.L. 1,008 10 0.03% 

FIRU Floriean 127,783 10 3.72% 

FIRU Lucian 126,000 10 3.67% 

MANEA Daniela 126,000 10 3.67% 

TEODORESCU Vlad Mihai 10,000 10 0.29% 

BRĂTESCU Mihai 5,423 10 0.16% 

CÎMPEANU Luminița Mariana 2,760 10 0.08% 

MOLDOVAN Bogdan 1,003 10 0.03% 

MOLDOVAN Andreea Anamaria 636 10 0.02% 

TOTAL 3,434,351   100 

 

În cursul anului 2017 societatea a fost administrată de un Consiliu de administrație, 

format din cinci membri: Alin Constantin Rădășanu (Președinte al Consiliului de 

administrație), Mihai Brătescu (Vice-președinte al Consiliului de Administrație), 

Doina Milhem, Ioan Bota și Andreea Anamaria Moldovan (Membri). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROPHARMA LOGISTIC S.A. 

 

Societatea a fost înființată în anul 2014, având ca obiect de activitate principal 

comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice. 

Activitatea se desfășoară prin cele 6 depozite proprii situate în București, Cluj-

Napoca, Bacău, Târgu-Mureș, Iași și Timișoara (depozit autorizat în cursul anului 

2017), către un numar de 1195 clienți activi acoperind 1872 puncte de livrare. 

Vânzările se realizează în 26 județe și municipiul București. 

Pentru toate cele 6 puncte de lucru (depozite farmaceutice), autoritatea competentă 

ANMDM a confirmat respectarea cerințelor de Bună Practică de Distribuție la care se 

face referire în Directiva 2001/83/CE, transpusă în legislația națională Legea 95/2006 

cu modificările și completările ulterioare sens în care a emis Certificatele privind 

Conformitatea cu Buna Practică de Distribuție nr.079/2017/RO, 080/2017/RO; 

081/2017/RO, 082/2017/RO , 083/2017/RO și 153/2017/RO.  

 

Ropharma Logistic SA are încheiate contracte și relații de colaborare cu principalii 

producători de medicamente internaționali: AstraZeneca, Lab Servier Ind, Pfizer, 

Sanofi-Aventis,  Johnson&Johnson, Lundbeck, cât și naționali: Terapia, Biofarm, 

Antibiotice S.A, precum și cu principalii distribuitorii naționali: Farmexpert, 

Mediplus, Farmexim, Europharm Holding, Romastru Trading, Farmaceutica Remedia, 

Pharmafarm. 

  

Valoarea achizițiilor Ropharma Logistic în anul 2017 se regăsește mai jos: 

 

  Valoare achiziții 2017 Pondere 

Achiziții portofolii directe 226,033,477 57.50 

Achiziții portofolii indirecte 154,260,189 39.24 

Achiziții din afiliați 12,814,865 3.26 

  393,108,531 100.00 

 

Structura vânzărilor nete ale societății este prezentata în tabelul de mai jos : 

 

 

2016 2017 

 

∆ ∆ %  

Vânzări către Ropharma S.A.  252.305.708 248.826.059 

 

(3.479.649) -1% 

Vânzări către terți 135.647.851 145.277.099 

 

9.629.248 7% 

Vânzări către alți afiliați 3.853.921 3.041.667 

 

 (812.255) -21% 

Discount-uri ulterioare cedate  (7.994.217)  (3.364.538) 

 

4.629.679 -58% 

Total venituri nete din vânzări 383.813.263 393.780.287 

 

9.967.023 3% 



Principalelor rezultate ale evaluării activității societății sunt sintetizate în tabelul de 

mai jos: 

 

2016  2017  

 

∆ ∆ %  

Venituri din exploatare 383.975.092  393.881.995  

 

9.906.903 3% 

Rezultat din exploatare 2.637.880 3.317.490 

 

679.610 26% 

Profitul net  2.145.114 2.413.855 

 

268.741 13% 

      Total active 147.781.452 160.306.899 

 

12.525.447 8% 

Total datorii 145.055.566 155.167.158 

 

10.111.592 7% 

Capitaluri proprii 2.725.886 5.139.740 

 

2.413.854 89% 

      Rentabilitatea veniturilor 1% 1% 

  

0% 

Grad de îndatorare 98% 97% 

  

-1% 

Rentabilitatea activelor 1,5% 1,5% 

  

0,1% 

Rentabilitatea capitalurilor proprii 79% 47% 

  

-32% 

 

Veniturile din exploatare în 2017 au fost de 394 milioane lei, în creștere față de 

valoarea înregistrată în 2016 cu 3%, în special pe fondul creșterii nivelului de serviciu, 

dar și prin atragerea de noi clienți. In anul 2017, rezultatul din exploatare a inregistrat 

o crestere de 26% fata de anul 2016, atingand valoarea de 3,3 milioane.  

 

Profitul net a înregistrat o creștere de aproximativ 13% până la valoarea de 2,4 

milioane lei. 

 

Nivelul total al îndatorării, determinat ca raport între nivelul total al datoriilor și cel al 

activelor, a înregistrat o scădere pâna la nivelul de 97%. 

 

Structura capitalului social la 31.12.2017 este următoarea: 

Asociat Număr acțiuni 

deținute 

Valoare p.s. Procent  

ROPHARMA S.A. 1.080.000 0,1 90,00% 

AESCULAP PROD S.R.L. 120.000 0,1 10,00% 

 

În cursul anului 2017 societatea a fost administrată de un Consiliu de administrație, 

format din trei membri: Mihai Miron (Președinte al Consiliului de Administrație), 

Ovidiu Ioan Nuț și Mihai Brătescu. 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

al S.C. ROPHARMA S.A. 

Dr. Farm. Mihai Miron 

 


