
 

P
ag

e1
 

 

 

 

 

 

 

Elaborat în conformitate cu Regulamentul nr. 1 / 2006 emis de Comisia Națională a 

Valorilor Mobiliare 

 

S.C. ROPHARMA S.A. 

 

Sediul social: Str.Iuliu Maniu nr.55.et.1, Brașov 

Numărul de telefon / fax:  0040 268 547230 

       0040 268 547231 

Numărul şi data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului: 

J08/2886/25.10.2007 

Cod unic de înregistrare fiscală: 1962437 

Atribut fiscal: RO 

Capitalul social subscris și vărsat: 51.008.506,30 lei 

Categoria, tipul, numărul și caracteristicile principale ale valorilor mobiliare emise 

de societate: 

 Acțiuni comune nominative dematerializate, a căror evidență este ținută de 

Depozitarul Central S.A. București, conform Contractului nr. 30229  încheiat 

în data de 15.06.2007; 

 Valoarea nominală, lei/acțiune: 0,10; 

 Număr de acțiuni: 510.085.063; 

 Acțiuni ROPHARMA tranzacționate la categoria I a BVB (RPH): 

509.599.360 

 Valoarea de piață totală a acțiunilor Ropharma la 31 decembrie 2014: 

178.257.856,12 lei 
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Prezentarea societății comerciale ROPHARMA S.A. 

Societatea a fost înființată în anul 1991, în baza Hotărârii de Guvern nr. 15/1991 sub 

denumirea Iassyfarm S.A., cu sediul în Iași, str. Smardan, nr.19, anterior funcționând 

sub denumirea de Oficiul Farmaceutic Iași, al cărui proprietar era Statul român.  

 

Ulterior, în baza Hotărârii AGEA nr. 3/28.08.2007 societatea și-a schimbat denumirea 

din S.C. Iassyfarm S.A. în S.C. Ropharma S.A. mutându-și sediul din Iași în Brașov, 

str. Iuliu Maniu, nr. 55. 

 

Ropharma desfășoară următoarele activități principale: 

 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 

(CAEN 4773) (în unități de profil - farmacii); 

 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine 

specializate (CAEN 4774) (în unități de profil - farmacii); 

 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine 

specializate (CAEN 4775) (în unități de profil - farmacii); 

 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice (CAEN 4646) (prin unități 

farmaceutice de profil -depozite) 

 

La 31.12.2014 structura acționariatului S.C. ROPHARMA S.A. era următoarea: 

Denumire acționar 
Număr de 

acțiuni 

Valoare 

(RON) 
Procent 

ARROW PHARMACEUTICALS INC 159.470.243 15.947.024 31,26% 

ADD PHARMACEUTICALS LIMITED 90.986.389 9.098.639 17,84% 

RIMIA INVESTMENTS LIMITED 71.960.258 7.196.026 14,11% 

Fond de Pensii Privat Allianz 44.175.000 4,417,500 8,66% 

Fond de Pensii Privat ING 23.406.300 2.340.630 4,59% 

GOA Capital SA 20.764.075 2.076.408 4,07% 

AVAS București 1.688.407 168.841 0,33% 

Persoane Fizice 83.027.272 8.302.727 16,28% 

Alte Persoane Juridice 14.607.119 1.460.712 2,86% 

Total 510.085.063 51.008.506 100,00% 

 

 

Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 

 Vânzările totale în anul 2014 au crescut cu 2 % față de anul 2013; 

 Profitul net în anul 2014 a crescut cu 14 % față de anul 2013; 

 Societatea și-a atins obiectivul de vânzări în proporție de 97% și cel de profit net 

de 91%; 

 Societatea s-a poziționat pe locul 8 în piața de retail, conform studiilor de piață; 

 În topul lanțurilor de farmacii societatea ocupă poziția 5; 
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 În anul 2014 datorită condițiilor dificile ale pieței de medicamente, generate de 

situația financiară a sistemului de sănătate, societatea s-a concentrat pe vânzarea 

prin farmaciile proprii și a acordat o atenție specială încasărilor de la clienții 

farmacii particulare; 

 Numărul total de solicitări ale pacienților, onorate prin rețeaua proprie de 

farmacii, a fost de peste 5,5 milioane tranzacții în anul 2014; 

 S-a înregistrat o creșterea anuală de 1% a veniturilor din portofoliul de producție 

proprie, ajungând la 13.052.000 RON; 

 Portofoliu de producție proprie este format din 68 produse acoperind 21 arii 

terapeutice:  

- gama unică de suplimente alimentare pe piața din România (produse care 

conțin lactoferină); 

- produse care conțin substanțe bazate pe principii active naturale 

consacrate în lume: resveratrol, drojdie de orez roșu, probiotice, inulină, 

luteină, lactază, precum și extracte: anghinare, dud alb, merișor, 

silimarină, valeriană, passiflora, păducel, rhodiola rosea; 

- geluri originale, cu aplicare locală: Biocicatrin, Bioflexin tonic, Bioven 

tonic; 

 În anul 2014 Ropharma a participat la Congresul Național de Farmacie de la Iași 

în calitate de Sponsor de Aur;  

 În anul 2014, a avut loc auditul de supraveghere nr.2 din ciclul 2 de certificare, 

audit destinat verificării alinierii distribuției angro la referențialul SR EN ISO 

9001:2008. Conform raportului de audit 3330/2E0E/E0 întocmit de organismul 

de certificare TÜV Thüringen, s-a reconfirmat faptul că S.C. Ropharma S.A. 

menține Sistemul de Management al Calității și îmbunătățește continuu 

eficacitatea acestuia în conformitate cu cerințele standardului de referință SR 

EN ISO 9001:2008; 

 

Participații ale ROPHARMA la societăți comerciale incluse în consolidare 

La data de 31.12.2014 societatea ROPHARMA deținea participații la următoarele 

societăți comerciale incluse în consolidare: 

Nr. 
Crt. 

Denumire societate 

Total  

părți  

sociale 

Valoare 

nominală 

Număr 

p.s./acțiuni 

deținute 

Procent 

1 I.C.S. EUROFARMACO S.A. Chișinau 21.678 1.000* 10.839 50,00% 

2 S.C. AESCULAP PROD S.R.L. 325.095 10 325.095 100,00% 

3 S.C. FARMACIA TESA S.R.L. 20 10 10 50,00% 

4 S.C. ROPHARMA PRODUCTION.S.R.L. 266.888 10 260.859 99,989% 

5 S.C. FARMACIA ECOFARM S.R.L. 20 10 19 95,00% 

6 S.C. IMAV PHARM S.R.L. 30 10 22 73,33% 

   

*MDL 

  În cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.01.2014 a fost 

aprobată definitiv fuziunea prin absorbție dintre S.C. ROPHARMA S.A., în calitate de 
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societate absorbantă și S.C. CRISTINA FARM S.R.L., S.C. NIPAN-FARM S.R.L., 

S.C. FARMACIA SEDOFARM S.R.L., în calitate de societăți absorbite. 

 

În baza Sentinței civile nr. 201/C din data de 30.05.2014, pronunțate de Tribunalul 

Brașov în dosarul nr. 1015/62/2014, instanța a admis fuziunea, iar în luna iunie 2014 a 

fost inregistrată în registrul comerțului și cele 3 societăți absorbite au fost radiate. 

 

Ca urmare a fuziunii capitalul social al societății s-a majorat cu suma de 48.570,30 lei, 

de la valoarea de 50.959.936,30 lei la valoarea de 51.008.506,30 lei, prin emisiunea 

unui numar de 485.703 acțiuni, procedura de înregistrare la Autoritatea de 

Supraveghere Financiară fiind în derulare. 

 

 

Î.C.S. EUROFARMACO S.A.  

 

Sediul social: Str.Vadul lui Vodă 2, Chisinău, Republica Moldova 

Numarul de telefon / fax 373-22-497601 

                  373-22-449969 

Numărul și data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat: 177013214 din 

07.10.1997             

Cod unic de înregistrare fiscală: 1003600050791 

Capital social subscris și vărsat: 21.678.000 lei (moldovenești MDL) 

  

Categoria, Tipul, Numărul și caracteristicile principale ale valorilor mobiliare 

emise de societate: 

 Acțiuni ordinare de aceeași clasa, dematerializate, a căror evidență este ținută 

de Registratorul Independent „Grupa Financiară”, conform Contractului nr.402, 

încheiat în data de 02.01.2009 

 Valoarea nominală, lei MDL/ acțiune: 1.000 

 Număr de acțiuni: 21.678 

 

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 ( Dosar Nr.177013214) 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. 

 

Eurofarmaco S.A. desfășoară conform legislației Republicii Moldova (RM) 

următoarele activități principale: 

 Fabricarea preparatelor farmaceutice pentru scopuri terapeutice sau profilactice; 

 Comerțul cu ridicata al produselor farmaceutice. 
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Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății: 

 

 Vânzările pe piața Republicii Moldova în anul 2014 au crescut cu 4,5% vs 2013 

în lei MDL. Societate a atins obiectivul de vânzări pentru RM în proporție de 94% în 

euro. 

 

 Societatea s-a poziționat pe locul 5 ca producător, conform studiilor de piață; 

 Portofoliul propriu de produse a înregistrat o creștere de 32% și se 

constituie din 86 de produse înregistrate în Republica Moldova, dintre 

care: 47 medicamente care se eliberează pe bază de prescripție medicală 

(RX), 33 de medicamente care se eliberează fără prescripție medicală 

(OTC) și 6 suplimente alimentare, acoperind 28 grupe  

farmacoterapeutice; 

 Au fost lansate 21 de produse noi în diferite forme și doze farmaceutice. 

 18 produse  înregistrate în România (un produs înregistrat la Agenția 

Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și 17 produse 

înregistrate la Institutul Național de Cercetare, Dezvoltare pentru 

Bioresurse Alimentare). 

 4 produse înregistrate la Agenția Medicamentului în Belarus. 

 4 produse înregistrate în Ukraina. 

 

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

precum Silimarina Forte, Septusin, Ibuprofen, Silimarin, Glykofit, Tussin, 

Ulcoran, Memogink, Biseptrim, Spirofit: 

 

  
Cantitativ Valoric 

Ponderea  

în total vânzări 

Silimarin forte140 mg N 30 45.654 110.933 12,4% 

Septusin 130G 38.500 69.091 7,7% 

Ibuprofen 400mg n20 62.749 64.616 7,2% 

Silimarin 70 mg N 30 48.850 59.682 6,7% 

Glykofit 300mg n30 17.095 44.800 5,0% 

Tussin 150G 36.645 39.942 4,5% 

Ulcoran 150mg N20 52.352 37.597 4,2% 

Memogink 80mg N30 15.031 35.609 4,0% 

Biseptrim 480mg N20 36.834 26.582 3,0% 

Spirofit 250mg n60 9.779 25.903 2,9% 

    514.755 57,6% 
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 În anul 2014, societatea a finalizat lucrările de construcție și amenajare a 

sectorului capsule și comprimate din com. Sociteni, raionul Ialoveni. Societatea 

a obținut autorizarea certificatelor GMP cu Nr.024/2014/RO pentru România, 

Nr.AMDM/MD/GMP/004/2014 pentru Republica Moldova, ceea ce indică 

fabricarea și analiza medicamentelor conform Regulilor de Bună Practică de 

Fabricație, datorită existenței unui sistem de management al calității funcțional. 

 

Piața de desfacere a societății Eurofarmaco este piața farmaceutică din Republica 

Moldova și din România.   

 

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., 

Farmacon S.R.L., Valeandr S.R.L. 

 

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

 

Structura vâzărilor societății a fost: 

 60% pe piața Republicii Moldova 

 40% pe piața României. 

 

Piața farmaceutică în 2014 este estimată la 192 mil. USD, iar  Eurofarmaco se situează 

în topul producătorilor naționali pe poziția 5. 

 

Competitorii Eurofarmaco în piața de producători medicamente sunt, conform cifrelor 

raportate: Farmaprim S.R.L., Balkanfarm S.R.L., Farmaco S.A., RNP 

Pharmaceuticals. 

 

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 2014 activitatea de cercetare-dezvoltare s-a materializat în diversificarea 

portofoliului de produse, care acoperă o gamă largă de produse terapeutice.  
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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 adaugat urmatoarele produse:  

- Gastraktiv 10mg N30 capsule,  

- Vazo-75 N30 capsule,  

- Neuro-400 N30, N60 capsule,  

- Neuro-800 N30 capsule,  

- Ulcoran forte 300mg N30 capsule,  

- Mucocistin Kids 100mg/5ml 125ml N1 flacon, 

- Dedal N12 capsule,  

- Captopril 25mg N20 comprimate,  

- Captopril 50mg N20 comprimate,  

- Enatens 5mg, 20mg N40 comprimate,  

- Meloxicam 7,5mg, 14mg N28 comprimate, 

- Bisoprolol 5mg, 10mg N20 comprimate,  

- Sirop antiparazitar pentru copii 120ml. 

 

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

integral pentru fondul de dezvoltare, neacordându-se dividende. 

 

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 

 

Pe parcursul anul 2014 Eurofarmaco a investit 861.119 euro în lucrări de construcție și 

amenajare necesare pentru fabricarea de capsule și comprimate din com. Sociteni, 

raionul Ialoveni, în conformitate cu Regulile de Bună Practică de Fabricație. 

 

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 2014 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. 
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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 farmaciștilor (9 participanți) la Congresul Național de 

Farmacie din Romania, Iași, 24-27.09.2014; 

 Sponsorizarea organizației de binefacere pentru copii orfani și familii 

vulnirabile „Ocrotirea Copilului” din Fălești, 23.08.2014; 

 Sponsorizarea Conferinței Internaționale dedicate Aniversării a 50 de ani 

de la fondarea Facultății de Farmacie din cadrul USMF N.Testemițanu, 

31.10.2014; 

 Sponsorizări către Casa Internat pentru Copii cu Deficiențe mintale 

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

Societatea Diabeticilor din RM și Departamentul Instituțiilor 

Penitenciare. 

 

 

Structura capitalului social la data de 31.12.2014 era următoarea:  

Asociat Numar p.s. 

deținute 

Valoare p.s. 

(MDL) 

Procent  

ROPHARMA S.A. 10.839 1.000 50,00% 

ADD PHARMACEUTICALS LTD 10.839 1.000 50,00% 

 

 

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, Septogal, Lipoartrin, Antigast, Antalgic, Gripecalm, Dentovit, 

Prostafit, Pagosten, Biocicatrin, Bioven, Bioflexin, Dolcefit, Magnozen, 

Urozenal şi Extrasedyl); 
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 produse cu lactoferină (Activit Imuno, Activit Imuno Forte, Septogal 

lactoferină, Lipoartrin Forte, Actvit Fe, Activit Antiage);  

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

Magneziu, Activit Calciu, Activit B, Activit Polivit, Activit Junior, Activit 

Prenatal);  

 extracte din plante (Activit Luteină, Luteina Forte, Anghinare, Extrasedyl, 

Silimarina, Prostafit, Urozenal, Magnozen); 

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

 produs cu enzimă naturală: Lactază; 

 cosmetice (Biocicatrin, Bioven, Bioflexin) 

Produsele: Magnozen, Activit Probiotic Adult, Activit Probiotic Junior, 

Lactază au fost lansate în cursul anului 2014. 

      

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. 

 

Structura capitalului social la data de 31.12.2014 a fost următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare p.s. Procent 

ROPHARMA S.A. 325.095 10 100,00% 

 

Administrator unic al societății este doamna chimist Anca Corina Dărăbuș. 

 

ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. 

Societatea a fost înființată în anul 2001, obiectul principal de activitate fiind 

dezvoltarea și producția de medicamente. Societatea detine: laborator de cercetare 

fizico-chimic, laborator de cercetare și analize microbiologice, echipamente de 

producție farmaceutică (linie completă de dozat și ambalat pulberi în flacoane de 

sticlă, linie  de dozat și ambalat fiole, linie producție comprimate, două linii de 

ambalat ceaiuri, linie de turnat lichide în flacoane, linie de distilare). 

În anul 2014, S.C. ROPHARMA PRODUCTION S.R.L. nu a avut activitate, la 

31.12.2014 fiind în proces de due dilligence în vederea înstrăinării titlurilor de 

participație. 

Structura capitalului social la data de 31.12.2014 era următoarea: 

Asociat Numar p.s. 

detinute 

Valoare p.s. Procent 

ROPHARMA S.A. 260.859 10 99,989% 

BIOEF S.R.L. 29 10 0,011% 

 

Administratorii societății sunt dna. Dana Iuliana Crăciun și dl. Cristian Teodor Carare. 



 

P
ag

e1
0

 

FARMACIA TESA S.R.L. 

 

S.C. FARMACIA TESA S.R.L. Cluj-Napoca, a fost înființată în anul 2010 și are ca 

obiect principal de activitate Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în 

magazine specializate (cod CAEN 4773).  

 

Societatea are în structura un numar de 4 farmacii, care sunt localizate în Cluj-Napoca, 

județul Cluj. 

 

Politica generală a societăţii în anul 2014 a urmărit să asigure un portofoliu de produse 

care să răspundă tuturor nevoilor pacienților și să ofere o consiliere de calitate, având 

ca scop creșterea numărului de pacienți și fidelizarea acestora. 

 

Structura capitalului social la data de 31.12.2014 era următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare p.s. Procent  

ROPHARMA S.A. 10 10 50,00% 

BOJIȚĂ MIHAELA 4 10 20,00% 

BOJIȚĂ MARIUS ADRIAN 3 10 15,00% 

BOJIȚĂ CARMEN 3 10 15,00% 

 

Adminstratorii societătii în anul 2014: Bojiță Marius Adrian și Nuț Ovidiu Ioan 

(începând cu luna noiembrie 2014). 

 

 

 

NIPAN-FARM S.R.L.  

 

Societatea a fost înființată în anul 2000 și are ca obiect principal de activitate comerțul 

cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate (cod CAEN 4773). 

 

Ropharma S.A. a achiziționat părțile sociale ale S.C. NIPAN – FARM S.R.L. în data 

de 03.06.2013.                                                                                                                                            

 

Societatea a avut în structura sa un număr de 3 farmacii situate în județele Mureș, 

Vaslui și Bacău, care au fost preluate în urma fuziunii prin absorbție de către            

S.C. ROPHARMA S.A. 
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Structura capitalului social la 31.05.2014 a fost următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare  

p.s. 

Procent 

ROPHARMA S.A. 95 10 95,00% 

MIHAI MIRON 5 10 5,00% 

  

Administratorul societății a fost dna. Diana Cristina Păduraru. 

În luna iunie 2014 societatea a fost radiată din registrul comerțului ca urmare a fuziunii 

prin absorbție. 

 

 

 

CRISTINA FARM S.R.L. 

 

Societatea a fost înființată în anul 2008 și are ca obiect principal de activitate comerțul 

cu amănuntul al produselor farmaceutice (cod CAEN 4773). 

 

Ropharma a achiziționat părtile sociale ale S.C. CRISTINA FARM S.R.L. în data de 

03.06.2013.  

 

Societatea Cristina Farm S.R.L. a avut în structura sa o farmacie situată în județul 

Bacău, preluata în urma fuziunii prin absorbție de către S.C. ROPHARMA S.A. 

 

Structura capitalului social la 31.05.2014 era următoarea: 

Asociat Număr p.s.  

deținute 

Valoare  

p.s. 

Procent 

ROPHARMA S.A. 19 10 95,00% 

MIHAI MIRON 1 10 5,00% 

 

Societatea a fost administrată de către dna. Diana Cristina Păduraru. 

În luna iunie 2014 societatea a fost radiată din registrul comerțului ca urmare a fuziunii 

prin absorbție. 

 

 

 

FARMACIA SEDOFARM S.R.L. 

 

Societatea a fost înființată în anul 1993 și are ca obiect principal de activitate comerțul 

cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate (cod CAEN 4773). 

 

Ropharma S.A. a achiziționat părțile sociale ale societății Farmacia Sedofarm S.R.L. în 

data de 03.06.2013. Societatea Farmacia Sedofarm S.R.L. a avut în structura sa o 
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farmacie situată în jud. Alba, preluata în urma fuziunii prin absorbție de către S.C. 

ROPHARMA S.A. 

 

Structura capitalului social la 31.05.2014 era următoarea: 

Asociat Număr  

p.s. deținute 

Valoare  

p.s. 

Procent  

ROPHARMA S.A. 109 10 99,09% 

S.C. NIPAN-FARM S.R.L. 1 10 0,91% 

 

Societatea a fost administrată de către dl. Armando Mihai Popescu. 

În luna iunie 2014 societatea a fot radiată din registrul comerțului ca urmare a fuziunii 

prin absorbție. 

 

 

 

FARMACIA ECOFARM S.R.L. 

 

Societatea a fost înființată în anul 1997 și are ca obiect principal de activitate comerțul 

cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate (cod CAEN 4773). 

 

Ropharma a achiziționat părțile sociale ale societății Farmacia Ecofarm S.R.L. în data 

de 12.09.2013.  

 

În luna decembrie 2013, asociații au hotărât mutarea sediului social al societății din 

jud. Neamț în jud. Bacău și schimbarea denumirii din S.C. ECOFARM S.R.L. în S.C. 

FARMACIA ECOFARM S.R.L. 

 

Societatea are în structura sa o farmacie situată în jud. Neamț. 

 

Structura capitalului social la 31.12.2014 era următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare  

p.s. 

Procent  

ROPHARMA S.A. 19 10 95,00% 

IDEACHT INVESTMENTS SA 

Luxembourg 1 10 5,00% 

 

Societatea este administrată de către dna. Diana Cristina Păduraru.  
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IMAV PHARM S.R.L. 

 

Societatea Imav Pharm S.R.L. a fost înființată în anul 2012 și are ca obiect de activitate 

comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate (cod 

CAEN 4773). 

 

Ropharma a achiziționat părțile sociale ale S.C. IMAV PHARM S.R.L. în data de 

07.08.2013. 

În luna ianuarie 2014, asociații au hotărât mutarea sediului social al societatii din 

județul Neamț în judetul Bacău. 

 

Societatea are în structura sa un număr de 3 farmacii situate în județul Neamț. 

 

Structura capitalului social la 31.12.2014 era următoarea: 

Asociat Număr p.s. 

deținute 

Valoare  

p.s. 

Procent  

ROPHARMA S.A. 22 10 73,33% 

IDEACHT INVESTMENTS SA Luxembourg 8 10 26,67% 

 

Societatea este administrată de către dna. Diana Cristina Păduraru.  

 

 

 

 

 

 

Președintele Consiliului de Administrație 

al S.C. ROPHARMA S.A. 

Dr. Farm. Mihai Miron 


