
 
 Catalin Vicol  
Pozitia ocupata in companie:  
• Director General  
 
Catalin Vicol – a preluat conducerea Biofarm in calitate de Director General incepand cu data de 
15.11.2018.  
 
Catalin Vicol activeaza in piata farma de peste 15 ani. A condus filiala locală a Walmark, între 2008 și 
2016, iar din 2010 a ocupat și funcția de Director Regional responsabil de România, Bulgaria, Ungaria 
și Moldova. În ultimii doi ani, a fost Director General al Air Liquide Vitalaire România, una dintre cele 
mai mari companii pe piața serviciilor medicale respiratorii și a dispozitivelor medicale la domiciliu.  
 
Catalin Vicol va contribui la dezvoltarea Biofarm si la atingerea obiectivelor companiei prin compe-
tentele dovedite de-a lungul carierei sale in zona de strategia afacerii, optimizarea proceselor si 
managemetul oamenilor.  
 
 
Mihaela Ion  
Pozitia ocupata in companie:  
• Sef Oficiu Juridic  
 
Mihaela Ion coordoneaza Oficiul Juridic al SC Biofarm SA din anul 1996. In calitate de Sef al Oficiului 
Juridic, doamna Mihaela Ion s-a implicat de-a lungul timpului intr-o serie de activitati ce au vizat in 
special reprezentarea companiei in fata instantelor judecatoresti, asigurarea legaturii cu actionarii 
firmei precum si in acordarea de consultanta juridica tuturor departamentelor din cadrul Biofarm. 
Mihaela Ion se bucura de o experienta in domeniul juridic de peste 30 de ani, experienta confirmata nu 
doar de complexitatea activitatilor derulate ci si de multiplele certificari si programe de formare in care 
a fost implicata. A urmat cursurile Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti si este membru 
al Asociatiei Profesionale “Colegiul Consilierilor Juridici Bucuresti”.  
 
 
Ioana Goranescu 
Pozitia ocupata in companie: 
• Manager Marketing 
 
Ioana conduce Departamentul de Marketing din cadrul BIOFARM contribuind la dezvoltarea 
strategiilor de Marketing si de Comunicare a brand-urilor renumite din portofoliui companiei, precum 
si de indentificarea unor noi oportunitati de piata. 
Experienta anteriora, de peste 16 de ani o ajuta ca impreuna cu echipa pe care o conduce sa atinga 
obiectivele de crestere ale companiei. 
Deține o diplomă de master în Marketing si Comunicare in Afaceri de la Academia de Studii Economice 
din București și este licentiata in Statistica Social Economica. 
 
 
Petruta Stoicescu  
Pozitia ocupata in companie:  
• Manager Fabricatie  
 
Petruta Stoicescu si-a inceput cariera la Biofarm in anul 1990. Din 2008 se afla la conducerea 
departamentului Productie, iar incepand de anul acesta se va ocupa si de coordonarea departamentului 
Aprovizionare. Petruta Stoicescu a urmat cursurile Facultatii de Tehnologie Chimica din cadrul 



Universitatii Bucuresti, sectia Tehnologia Compusilor Macromoleculari. Experienta solida in domeniul 
farmaceutic este dublata si sustinuta de o serie de cursuri si programe profesionale pe care Petruta 
Stoicescu le-a urmat. In ceea ce priveste sfera responsabilitatilor putem mentiona faptul ca Petruta 
Stoicescu este profund implicata in dezvoltarea si implementarea strategiei de productie a companiei 
precum si in stabilirea obiectivelor si a planurilor de actiune pentru compartimentele: Planificarea 
Productiei, Intretinere, Utilitati, Aprovizionare.  
 
 
Mihai Trifu  
Pozitia ocupata in companie  
• Director Economic  
 
Mihai Trifu se va ocupa de Departamentul Financiar-Contabilitate al SC Biofarm SA. In noul sau rol, 
Mihai va avea responsabilitatea de a imbunatati mediul financiar și de control din cadrul companiei. 
Mihai se va implica in standardizarea si imbunatatirea proceselor financiare si de control intern pentru 
a maximiza performantele companiei, a reduce riscurile și a asigura respectarea politicilor și 
procedurilor interne.  
El aduce mai mult de 10 ani de experiență de lucru în departamente de audit financiar, audit intern, 
Consultanta de Management si Financiar-Contabilitate. Inainte de a se alătura companiei, Mihai a 
lucrat peste 5 ani in departamentele regionale/locale de Audit Intern/Financiar Contabilitate ale Delphi 
(companie listata la bursa din New York). Anterior, Mihai a fost asistent manager la PwC Romania, 
unde a oferit diverse activități de management pentru clienți, a lucrat ca director de audit intern în 
industria bunurilor de consum și consultant senior la E&Y Romania.  
Deține o diplomă de master în Administrarea Afacerilor de la Academia de Studii Economice din 
București și certificare ACCA.  
 
 
Maria Bogde  
Pozitia ocupata in companie  
• Manager Resurse Umane  
 
Licentiata in Sociologie – Psihologie, Master Resurse Umane, Maria Bogde si-a inceput cariera in HR 

inca din 2006, a activat in domenii diferite de business, ultimii 7 ani fiind in piata farma. Maria va 

conduce Departamentul HR din cadrul BIOFARM unde alaturi de echipa sa va contribui la 

imbunatarirea proceselor si politicilor de HR, identificarea de noi talente in cadrul echipelor din 

companie, dezvoltarea de programe care sa ajute la retentia si motivarea angajatilor, dar si alte 

proiecte de HR care sa ajute la performanta si succes. 


