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Cuvant inainte
Biofarm este unul dintre primii producatori romani de medicamente si suplimente
alimentare, infiintat in anul 1921. In prezent, Biofarm este cel mai important producător român
de capsule gelatinoase moi, între primii 3 producători români de soluții și suspensii pentru
administrare orală și unul dintre cei mai mari fabricanți de comprimate și drajeuri din România,
cu peste 200 de produse în portofoliu, acoperind peste 60 de arii terapeutice (pe 9 dintre acestea
Biofarm® fiind lider de piață).
100 de ani de viață ne-au învățat o mulțime de lucruri: responsabilitate, performanță,
inovație, grijă și, mai presus de orice, faptul că aceste valori au sens doar dacă sunt puse în
slujba oamenilor.

SCURTA DESCRIERE A ACTIVITATII
BIOFARM S.A. are sediul social in Bucuresti, str. Logofatul Tautu nr. 99, sect.3 si are ca obiect principal de
activitate producerea si comercializarea medicamentelor de uz uman, cod CAEN 2120 “Fabricarea
preparatelor farmaceutice”.

Biofarm
S.A.
detine
Certificatul
privind
conformitatea cu buna practică de fabricaţie emis
de Ministerul Sănătăţii - Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru:
 produsele nesterile – capsule moi, lichide
pentru uz extern, lichide pentru uz intern,
comprimate, alte forme solide dozate:
drajeuri, comprimate filmate;
 produse din plante;
 teste pentru controlul calităţii (microbiologice
- fără testul de sterilitate şi fizico-chimice).

Sistemul de management al calității din companie
este certificat în conformitate cu cerințele
standardului ISO 9001 și ale Ghidului privind buna
practică de fabricație (GMP) pentru toate liniile de
producție. Recertificarea din punct de vedere a
Ghidului privind buna practică de fabricație a fost
realizata in Februarie 2020.
Totodată, din anul 2013 compania Biofarm este
certificată pentru sistemul de management de
mediu conform ISO 14001 si OHSAS 18001. În
anul 2020 au avut loc auditurile de supraveghere
pentru sistemele certificate de calitate (ISO 9001)
si de mediu (ISO 14001).

ISTORIC SI REPERE
Biofarm este unul dintre cei mai importanti producatori din Romania cu o expertiza si performanta istorica de
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PROFILUL COMPANIEI
Biofarm este o companie romaneasca construita prin expertiza, inovatie si performanta

VALORILE NOASTRE
Responsabilitatea fata de consumatorii nostri ne ghideaza in fiecare actiune pe care o intreprindem si in fiecare decizie de business.
Gandim responsabil si ne simtim responsabili pentru fiecare persoana care foloseste un produs Biofarm.
Modul in care performam ne ajuta sa fim in pas cu cerintele unei piete farmaceutice sofisticate.
Inovam permanent cu gandul la consumatorul nostru, pentru care fiecare detaliu conteaza atunci cand foloseste un produs Biofarm.
Tratam cu grija si respect fiecare consumator si problema de sanatate cu care se confrunta, ii acompaniem catre o stare de bine pe toti
cei care ne apreciaza produsele de zeci de ani.
Pasiunea pentru identificarea solutiei optime de tratament, prin imbinarea elementelor naturale cu cele de sinteza, sustine misiunea
noastra de a ne face bine. Ne depasim limitele zi de zi, mandri ca facem parte din echipa Biofarm.
Punerea in practica a acestor valori se concretizeaza prin atitudinea si respectul nostru fata de consumatori, medici si colaboratori, dar si
fata de comunitatea in care traim si muncim. Incercam sa facem tot ce ne sta in putinta pentru un mediu inconjurator mai curat si o viata
mai buna.

 In Top 5 producatori de medicamente pe piata competitiva din Romania.
 Cel mai important producator din Romania de capsule gelatinoase moi.
 In Top 3 producatori romani de solutii si suspensii pentru administrare orala.
 Unul dintre cei mai mari producatori de comprimate si drajeuri din Romania.

Ponderea, in valoare (RON), a celor trei categorii de produse fabricate de Biofarm S.A. (suplimente alimentare,
medicamente eliberate fara prescriptie medicala si medicamente eliberate cu prescriptie medicala) este urmatoarea:
medicamentele eliberate fara prescriptie medicala (OTC) au o pondere de 58%, suplimentele alimentare (SN) au o
pondere de 39% din portofoliul companiei, iar ponderea medicamentelor eliberate pe baza de prescriptie medicala
(RX) este de 3%.

Pe termen lung, compania Biofarm isi propune sa largeasca portofoliul curent prin dezvoltarea si fabricarea la
standarde inalte de calitate a unor noi produse (medicamente si suplimente alimentare), achizitia de licente de la
alti producatori sau contracte de manufacturing, avand ca obiectiv principal consolidarea pozitiei Biofarm S.A. in
piata farmaceutica din Romania si in pietele externe prin dezvoltarea unui portofoliu competitiv, bazat pe nevoile
reale ale pietei.

BIOFARM LA NIVEL MONDIAL
Biofarm are operatiuni in Romania si exporta in alte 9 tari

PIATA DE BAZA - ROMANIA
PIETE DE EXPORT

Obiectivele pe termen lung în ceea ce
privește piețele externe sunt






PERFORMANTA ECONOMICA
Cifra de afaceri realizata de Biofarm S.A. in anul 2020 din vanzarea de produse finite si marfuri este
in valoare de 216.419.696 lei. Aceasta cifra de afaceri este realizata in principal din vanzari de
produse finite direct la distribuitorii farmaceutici (pentru piata interna) prin punctul de desfacere
din strada Drumul Gura Badicului nr. 202-232, sector 3, Bucuresti. In anul 2020, ponderea
vanzarilor la export a reprezentat aproximativ 1,6% din vanzarile totale nete ale Biofarm SA.
Compania Biofarm SA are incheiate contracte de vanzare anuale cu principalii distribuitori de pe
piata farmaceutica, care au o buna putere de desfacere a produselor in farmacii. In cursul anului
2020, Biofarm SA a avut contracte incheiate cu un numar de 6 distribuitori, dintre care 4 au realizat
aproximativ 85% din cifra de afaceri.
În contextul de piata existent, Biofarm S.A. s-a asigurat că are stocurile necesare de materii prime
pentru ca fluxul de producție să se desfășoare în mod obișnuit, o parte dintre angajații companiei
și-au desfășurat activitatea de acasă pentru a păstra distanța sociala, iar angajatii implicați în
procesele de fabricație au respectat programul de lucru adaptat situației de fapt și măsurile
suplimentare de igienă. Ne-am asigurat astfel că tot ce ține de producție se desfășoară în condiții
maxime de siguranță.
Grija și respectul față de consumatori și echipa Biofarm SA sunt valori în care credem și de fiecare
dată am arătat că principiile acestea sunt confirmate prin fapte concrete.
Pentru anul 2021, Biofarm S.A. își propune creșterea cotei de piață, eficientizarea permanentă a
activității operaționale și consolidarea avantajului competitiv al portofoliului de produse, în vederea
creșterii susținute a cotei de profitabilitate.

PRACTICI DE ACHIZITII
Principale obiective ale activităţii de aprovizionare au fost:
 reducerea costurilor de achiziţie;
 evitarea formării stocurilor de materii prime si materiale de ambalat, comenzile fiind lansate tinand cont de
durata de aprovizionare pentru fiecare articol, in functie de politica de stocuri a companiei;
 identificarea de noi potenţiali parteneri;
 respectarea necesarului de materii prime, materiale şi ambalaje pentru producţie cu preocuparea de a elimina
crearea de stocuri fără mişcare şi cu mişcare lentă;
 reanalizarea şi renegocierea contractelor / conditiilor comerciale oferite de furnizori in 2020 pentru reducerea
preţurilor la unele materii prime şi materiale;
 creşterea termenelor de plată la furnizorii interni si externi pentru obţinerea unor perioade mai mari de
creditare.
Ponderea achizitiilor de materii prime si ambalaje pe de piata interna si externa in anul 2020:

Surse achizitii MP+AMB 2020
10.34%
7.76%
49.14%
32.76%

SURSA INTERNA AMBALAJ

SURSA EXTERNA AMBALAJ

SURSA INTERNA MATERIE PRIMA

SURSA EXTERNA MATERIE PRIMA

Pe parcursul anului 2020, Biofarm a reevaluat principalii furnizori de materii prime si ambalaje pentru a asigura o
cat mai buna valoarea adaugata pentru companie obtinandu-se un raport calitate-pret dar si conditiile de plata
optime pentru companie. Aditional, Biofarm a identificat o serie de noi producatori alternativi cu care vom incepe
colaborarea dupa primirea avizelor necesare din partea autoritatilor relevante.

INFORMATII EMITENT
Acţiunile BIOFARM S.A. sunt tranzacţionate pe piata principala a Bursei de Valori Bucureşti S.A. –
Categoria Premium - simbol BIO.
Capital social integral vărsat: 98.537.535 lei
Nr. total de instrumente financiare: 985.375.350 acţiuni

Caracteristicile actiunilor BIOFARM S.A.:
– actiuni nominative dematerializate;
– Valoare nominală: 0,1000 lei/actiune
Cod LEI 254900G63HUEZ1Z9UW08
Structura actionariatului la 31.12.2020 era urmatoarea:
Actionar

Actiuni

Procent

S.I.F. MUNTENIA loc. BUCURESTI jud. SECTOR 4 508.231.323

51,57740

S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. loc. ARAD jud. ARAD 362.096.587

36,74700

Persoane Fizice

97.630.801

9,90790

Persoane Juridice

17.416.639

1,76770

Total

985.375.350

100,0000

GUVERNANTA CORPORATIVA
Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanta
Corporativa care este postat pe site-ul societatii
www.biofarm.ro
la
sectiunea
Guvernanta
Corporativa/Relatia cu Investitorii – subsectiunea
Regulamente
si
Regulamentele
comitetelor
consultative.

Scopul adoptarii Regulamentului de Guvernanta
Corporativa este de a asigura transparenta, drepturile
actionarilor si partilor terte precum si credibilitatea
societatii.

TRANSPARENTA
Pe website-ul societatii exista postate la sectiunea <<Guvernanta Corporativa/Relatia cu Investitorii>>:
 Informatii generale
 Calendar financiar
 Rapoarte curente
 Comunicate
 Raportare Non-Financiara
 Situatii financiare si prezentari pentru investitori
 Adunarile Generale ale Actionarilor (convocari, materiale AGA, hotarari AGA, formulare de procuri speciale,
formulare de vot prin corespondenta, rezultatele voturilor exprimate, proiecte de hotarari, etc.)
 Proceduri de distribuire dividende
 Acoperire de catre analisti
 Actul constitutiv actualizat
 Politici
 Regulamente si Regulamentele comitetelor consultative
 Declaratia de conformitate
 Prezentare CA si conducere executiva
 Tranzacții persoane cu responsabilități de conducere și persoane în relații strânse Nota de informare a
actionarilor cu privire la protectia datelor cu caracter personal
 Info BVB
 Pretul actiunilor
 Intrebari frecvente
 Persoanele de contact pentru relatia cu actionarii, si datele de contact ale acestora

RESPONSABILITATEA FATA DE ACTIONARI
Societatea furnizeaza actionarilor informatii continue, clare si adecvate de care dispune, si ofera consultanta in
functie de circumstantele ce ii sunt cunoscute. Transparenta in ceea ce priveste guvernanta corporativa este garantia
performantei noastre. Comunicam cu toate partile interesate intr-un mod prompt, corect si cuprinzator, in limitele
prevederilor legale.
De asemenea, actionarii pot participa activ la viata societatii prin exprimarea dreptului de vot in cadrul Adunarilor
Generale ale Actionarilor, fiindu-le puse la dispozitie, in termenele legale, toate materialele si formularele necesare
exprimarii optiunii de vot. Votul poate fi exprimat atat direct, cat si prin reprezentant ori prin corespondenta.
Pentru a pune la dispoziția actionarilor informatii relevante în timp real, s-a creat pe pagina www.biofarm.ro o
secţiune speciala, denumită Guvernanță Corporativa / Relatia cu Investitorii, usor accesibila si permanent
actualizata, atat in limba romana cat si in limba engleza.
Se asigura permanent legatura cu actionarii societatii, raspunzandu-se la intrebarile acestora telefonic, prin scrisori
sau e-mail. De asemenea, BIOFARM S.A. are structuri interne specializate pentru Relatia cu Investitorii.
Societatea BIOFARM S.A. efectueaza la timp si complet toate raportarile cerute de reglementarile aplicabile
societatilor tranzactionate pe piata de capital. Prin comunicatele de presa si rapoartele curente se informeaza
actionarii si investitorii asupra evolutiei situatiei economice a societatii, asupra disponibilitatii situatiilor financiare,
asupra schimbarilor in conducerea societatii, litigiilor in care este implicata societatea, platilor de dividende,
tranzactiilor efectuare de persoanele cu responsabilitati de conducere, hotararilor Consiliului de Administratie si ale
Adunarilor Generale ale Actionarilor, ori asupra altor evenimente / aspecte de interes.
Biofarm S.A. va imbunatati permanent activitatea de Guvernanta Corporativa si va cauta sa indeplineasca si in viitor
toate prevederile legale aplicabile.

Biofarm S.A., in calitatea sa de Emitent, face publice informaţii privilegiate în conformitate cu art. 17 alin. (1) din
Regulamentul UE nr. 596/2004. Raportarea se realizeaza de indata ce este posibil, dar fara a depasi 24 de ore de la
producerea evenimentului sau de la data luarii la cunostinta de catre emitent.
Prin informatie privilegiata se intelege o informatie cu caracter precis care nu a fost facuta publica, care se refera în
mod direct sau indirect la unul sau mai multi emitenti ori la unul sau mai multe instrumente financiare, si care, daca
ar fi facuta publica, ar putea influenta semnificativ pretul acelor instrumente financiare sau pretul instrumentelor
financiare derivate conexe.
Biofarm S.A., in calitate de Emitent, are obligatia de a intocmi si de a actualiza lista continand persoanele care au
acces la informatii privilegiate, cat si de o a transmite catre A.S.F., in urma primirii din partea Autoritatii a unei
solicitari în acest sens. Orice persoana de pe lista isi recunoaste, in scris, obligatiile legale ce ii revin in mod direct,
precum si sanctiunile aplicabile in cazul utilizarii abuzive si al divulgarii neautorizate a informatiilor privilegiate.
Emitentul are, de asemenea, obligatia de a intocmi o lista cu toate persoanele cu responsabilităţi de conducere si a
persoanelor in relatii stranse cu acestea, in conformitate cu Regulamentul UE 596/2014, şi de a notifica catre ASF
tranzactiile efectuate de personalul de conducere conform Regulamentului UE 2016/523.

CONDUCEREA SOCIETATII
BIOFARM S.A. este administrată, conform sistemului unitar de administrare, de Consiliul de administrație ce este
format din cinci membri.
Componenta Consiliului de Administratie la 31.12.2020






Andrei HREBENCIUC – Președinte C.A., neexecutiv, neindependent
Cătălin Constantin VICOL – Membru C.A., executiv, neindependent
Bogdan Alexandru DRĂGOI – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
Rachid EL LAKIS – Membru C.A., neexecutiv, neindependent
Nicușor Marian BUICĂ – Membru C.A., neexecutiv, neindependent

Conducerea executiva
La data de 31.12.2020 echipa de management a companiei era asigurata de urmatoarele persoane:
Cătălin Constantin VICOL
Director General
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 15.11.2018
Ioana GORĂNESCU
Manager Marketing
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 21.01.2019
Dragoș MOISE
Trade Manager
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 21.01.2019
Dănuț IORGA
Field Force Manager
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 21.01.2019
Monica Claudia MATEI
Contabil Sef
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 09.05.2016

Petruța STOICESCU
Manager Fabricatie
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 01.06.1998
Maria BOGDE
Manager Resurse Umane
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 02.04.2018
Daniel CONSTANTIN
Manager Departament Juridic si Relatia cu Investitorii
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 19.08.2019
Lucian BOGACIU
Manager Administrativ
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 01.01.2020
Marcela GHERGHESCU
Manager Calitate
Detine functia in cadrul Biofarm S.A. din 15.10.2020

MANAGEMENTUL RISCURILOR
Societatea este expusa prin operaţiunile sale la următoarele
riscuri financiare:




Riscul de credit
Riscul de schimb valutar
Riscul de lichiditate

Obiectivul general al managementului este de a stabili politici care
încearcă să reducă riscul pe cât posibil fără a afecta în mod
nejustificat competitivitatea şi flexibilitatea Societatii. Detalii
suplimentare privind aceste politici sunt stabilite mai jos:
Riscul de credit
Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate
care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument
financiar nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale. Societatea
este expusa în principal la riscul de credit apărut din vânzări catre
clienti.
La nivelul societatii exista o Politica Comerciala, aprobata de
Consiliul de Administratie. In aceasta sunt prezentate clar
conditiile comerciale de vanzare si exista conditii impuse in
selectia clientilor.
Biofarm SA lucreaza doar cu distribuitori cu acoperire nationala in
piata farmaceutica. La vanzarea catre export, in toate situatiile in
care este posibil, se contracteaza vanzarea cu plata in avans.
Perioada de incasare a creantelor este in medie la 150 zile si este
sub nivelul actual al pietei farmaceutice. Biofarm SA a reusit sa-si
asigure in permanenta necesarul de lichiditati si solvabilitatea la
cote ridicate si va incerca sa mentina in continuare trendul pozitiv
al perioadelor de incasare a creantelor.

In anul 2020 pentru diminuarea riscului de credit, Biofarm SA a
continuat asigurarea creantelor societatii prin incheierea unei
polite de asigurare a creantelor.
Riscul de schimb valutar
Riscul de schimb valutar apare atunci când Societatea încheie
tranzacţii exprimate într-o monedă alta decât moneda funcţională
a acestora.
Societatea este în principal expusa la riscul valutar la achiziţiile
efectuate de la furnizori de materii prime, ambalaje si alte
materiale, din afara Romaniei. Furnizorii de la care societatea
achizitioneaza aceste articole necesare productiei de medicamente
trebuie sa detina documente de calitate, prevazute in regulile
europene de inregistrare a medicamentelor si nu poate limita
astfel foarte mult achizitiile din terte tari.
Urmarirea termenelor de plata si asigurarea disponibilitatilor
banesti pentru achitare, astfel incat efectul riscului de schimb
valutar sa fie minimizat, sunt in sarcina Departamentului
Financiar-Contabilitate.
Riscul de lichiditate
Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către Biofarm SA a
mijloacelor circulante şi a cheltuielilor de finanţare şi rambursărilor
sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.
Politica Biofarm SA este de a se asigura că va dispune întotdeauna
de suficient numerar care să-i permită să-şi îndeplinească
obligaţiile atunci când devin scadente. Pentru a atinge acest
obiectiv, acesta caută să menţină solduri de numerar pentru a
satisface nevoile de plati. La finalul exerciţiului financiar,
Societatea are resurse lichide suficiente pentru a-şi onora obligaţii
în toate împrejurările rezonabile preconizate. Societatea nu are
obligații neplătite către bugetul de stat.

RESURSE UMANE
Informatii generale
In anul 2020, Biofarm SA a avut un numar mediu de 368 de angajati.
Indicatori demografici:
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RECRUTARE SI SELECTIE
Procesul de recrutare și selecție a fost pe tot parcursul anului 2020
in linie cu misiunea, viziunea si valorile companiei si a avut ca scop
final obtinerea rezultatelor propuse si cresterea retentiei
angajatilor. Unul din obiectivele departamentului de Resurse
Umane a fost atragerea de noi angajati care sa consolideze
structura organizationala a companiei.
Anul 2020 a fost un an de consolidare a misiunii, viziunii si valorilor
companiei, acest lucru fiind datorat in mare masura noului
management si noii strategii de business.
Automatizarea proceselor de HR a ramas un obiectiv major pentru
anul 2020, an in care Biofarm opteaza pentru automatizarea in
zona de administrare si salarizare, urmand a se extinde si pe alte
procese in viitorul apropiat.

TRAINING SI DEZVOLTARE
Programele de instruire pentru anul 2020 au fost gandite pe
termen lung vizand educatia continua a angajatilor si cu impact in
performanta acestora. Planul de onboarding al noilor angajati are
rolul de intergrare in echipa si companie, dar si de retentie a
acestora pe termen lung, astfel, pe lângă planul de onboarding,
programele de training si dezvoltarea vin sa imbunatateasca
competentele si abilitatile angajatilor companiei pentru ca acestia
sa performeze si sa aduca rezultate maxime.

Ca in fiecare an, instruirile GMP, Managementul Riscului,
Farmacovigilenta, Data Protection si Concurenta au fost prioritare
pentru marea majoritate a angajatilor si s-au desfasurat conform
planurilor anuale.
Programelre de formare au fost asigurate apeland atat la resursele
interne, cat si la companii specializate de training.

ASPECTE PRIVIND SECURITATEA SI
SANATATEA IN MUNCA
Activitățile de management de sănătate și securitate
organizațională efectuate, au permis monitorizarea continuă
a performanțelor sistemului de sănătate și securitate în
munca și de efectuare a corecțiilor necesare.
Certificarea 18001 – Sănătate și Securitate Organizațională
evidențiază îndeplinierea cerințelor esențiale ale sistemului,
implicarea top managementului în funcționarea si
îmbunătățirea
sistemului,
calitatea
EIP,
implicarea
responsabilului de sistem si a responsabilului de Securitate
şi Sănătate în Muncă (SSM), la îmbunătățirea instructiunilor
proprii de SSM, lipsa accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor
profesionale și a bolilor legate de profesie precum si lipsa
sancțiunilor legale.

INFORMAREA ȘI INSTRUIREA
LUCRĂTORILOR






Asigurarea permanentă a activitătii de instruire SSM și SU,
introductiv-generală, la locul de muncă și periodică pentru
toți salariații, conform prevederilor legale (SSM - Legea
319/2006 a securitătii și sănătătii în muncă, Normele
metodologice de aplicare a legii);
S-a efectuat instruirea introductiv-generală și testarea
noilor angajați, conform prevederilor legale;
Se continuă instruirile periodice atât pentru salariați cât și
pentru colaboratori;
S-a efectuat instruirea persoanelor desemnate cu
acordarea primului ajutor la locul de muncă.

INSPECȚII INTERNE






S-au efectuat inspecții interne la locurile de muncă și s-au
luat măsurile organizatorice necesare pentru eliminarea
(diminuarea) riscurilor de accidentare sau imbolnăvire
profesională;
S-au efectuat verificările periodice la instalația electrică
(verificări PRAM - verificarea continuitătilor între bara de
nul a ultimului tablou de distribuție și capătul conductorului
de protecție dezlegat de la borna de masă, verificarea
separării conductorului de nul (N) de conductorul de nul de
protecție (PE), verificarea rezistenței de dispersie la
pămant a maselor echipamentelor tehnice), verificarea
izolației de protecție a conductoarelor, conf. L 319/2006 art
13, lit q, HG 1091/2006, HG 1146/2006;
S-au reevaluat documentatiile pentru riscurile specifice.

MICROCLIMAT




A existat o preocupare constantă pentru asigurarea
condițiilor legale de microclimat, viteza curenților de aer,
nivelul de zgomot generat de instalația de climatizare;
Menținem controlul microclimatului prin măsuri de
informare;

COORDONARE MEDICINA MUNCII






S-a continuat colaborarea cu serviciile medicale
specializate pentru implementarea programului de
supraveghere medicală la angajare și periodic, pentru tot
personalul;
S-a mentinut monitorizarea sanatatii si a capacitatii de
munca a angajatilor, cu scop preventiv si corectiv, prin
efectuarea analizelor periodice;
S-au efectuat monitorizari de specialitate pentru
mentiunile din fisele de aptitudine.

MASURI IN CONTEXTUL SARS-COV-2 (Covid-19)
In contextul instituirii starii de urgenta pe teritoriul
României prin Decretul nr. 195/2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16
martie 2020, si al evolutiei situatiei epidemiologice
internationale determinata de raspandirea virusului
SARS-CoV-2 (COVID-19), Biofarm a implementat
gradual, inca din primele momente de alerta cu privire
la prevenirea raspandirii Coronavirusului în România, o
serie de masuri de preventie si protectie astfel incat sa
se reduca la minim riscul de contaminare a personalului
si sa se asigure in permanenta activitatile esentiale de
operare si productie. Astfel, luand in calcul informatiile
si recomandarile transmise de catre autoritatile
competente ale Statului, Biofarm a adoptat treptat
masuri pentru siguranta angajatilor, dar și pentru
reducerea riscurilor de discontinuitate a operatiunilor
de fabricare si livrare a medicamentelor astfel:
 constituirea, la nivel de companie, a unei echipe
care sa monitorizeze permanent situatia legata
de evolutia Coronavirus la nivel national;
 comunicarea permanenta de informații prin care
angajatii sunt indrumati cum sa actioneze pentru
a preveni infectarea cu SARS-CoV-2 (COVID19);
 afisarea în loc vizibil a informatiilor cu privire la
procedurile de protectie si preventie;

 organizarea activitatii in regim de munca la
domiciliu / telemunca pentru angajatii a caror
activitate permite acest lucru si instruirea
acestora in ceea ce priveste riscurile profesionale
pentru activitatile de birou desfasurate în regim
de munca la domiciliu / telemunca;
 monitorizarea zilnica la intrarea în companie
pentru toti angajatii prin scanarea temperaturii
cu termometre digitale a fiecarui salariat si a
fiecarei persoane care solicita accesul in incinta
si prin completarea unei declaratii pe propria
raspundere, in vederea depistării persoanelor
care prezinta riscul de a fi infectate;
 alocarea unor kit-uri de protectie (masti,
manusi, viziere, dezinfectant) tuturor angajatilor
companiei, atat pentru desfasurarea activitatii in
cadrul companiei cat si pentru deplasarea dintre
domiciliu si locul de munca;
 instalarea dispenserelor cu dezinfectant si de
covorase cu dezinfectanti la toate intrarile
principale;
 monitorizarea stricta a calatoriilor personalului
pentru evaluarea riscului de contaminare si a
impactului asupra echipelor din companie;

 suplimentarea serviciilor medicale in companie
pentru a asigura evaluarile medicale de tip triaj
pentru angajați, dar si pentru contractori si
vizitatori care asigura diverse servicii si care ar
putea reprezenta un eventual risc de infectare;
 stabilirea unor reguli stricte de acces si de
echipare pentru vizitatori, contractori incluzand
alocare de echipament de protectie, dupa caz;
 suspendarea tuturor serviciilor neesentiale
derulate de contractori in companie;
 limitarea fluxului de colete primite de angajați la
sediul Companiei prin livrari on-line pentru a
limita contactul angajatilor cu personalul care
asigura livrarile;
 cresterea frecventei de dezinfectare periodica a
spațiilor comune (holuri, sali de mese, vestiare,
toalete) si a punctelor de contact (balustrade,
usi, clante, robineti, etc.), folosind metode de
dezinfectie prin nebulizare;
 limitarea contactului dintre angajatii care vin la
locul de munca si incurajarea utilizarii mediului
on-line de lucru (telefon, email, videoconferințe) astfel incat sa se pastreze distanta
sociala recomandata (1,5 metri);

 implementarea unor reguli de evitare a
aglomerarilor de personal prin limitarea utilizarii
spatiilor comune, decalarea programului de
lucru și separarea fluxurilor de personal (sali de
mese, vestiare, loc de fumat etc.);
 organizarea transportului angajatilor spre si de
la locul de munca astfel incat sa se realizeze in
regim privat, cu mijloace de transport proprii ale
Companiei sau personale ale angajatilor;
 limitarea deplasarilor in interes de serviciu atat
in tara, cat si in strainatate;
 implementarea unor masuri de gestionare
optima a achizitiilor de materii prime si de
gestionare a stocurilor;
Echipa de Management a Biofarm monitorizeaza
permanent situatia si continua sa implementeze
toate masurile necesare pentru protejarea si
siguranta
angajatilor,
precum
si
pentru
continuitatea
activitatii
in
conditii
optime,
respectand recomandarile transmise de autoritati si
tinand
seama
de
evolutia
pandemiei
de
Coronavirus.

IMPACTUL ACTIVITATII EMITENTULUI ASUPRA
MEDIULUI INCONJURATOR
In anul 2020 a fost menținut interesul şi preocuparea continuă a
organizației pentru activitățile de protecție a mediului, pentru
minimizarea impactului asupra factorilor de mediu, ceea ce
permite managementului să identifice şi să controleze impactul
tuturor activităților, produselor sau serviciilor furnizate.
In cadrul dezvoltării noilor capacități de fabricație, au fost
promovate doar acele măsuri de dezvoltare responsabilă, care
permit monitorizarea si controlul impactului activității asupra
factorilor de mediu. A fost mentinută în conservare, staţia de
epurare (veche) de pe noul amplasament, din punctul de lucru din
strada Drumul Gura Bădicului nr. 202-232, sector 3, Bucureşti,
dar a fost pusă în funcțiune și stația nouă de epurare ape uzate.

A fost obținută reînnoirea Autorizației de Gospodărire a Apelor cu
numarul 383B/24.06.2020 valabilă până la 31.06.2025 pentru
sediul din str. Logofătul Tăutu nr. 99. In anul 2020 a fost depusă
documentaţia la Agenția pentru Protecția Mediului – pentru
obținerea unei noi Autorizații de mediu pentru activitatea din str.
Logofătul Tăutu nr. 99, Bucureşti, iar in 25.11.2020 a fost emisă
Autorizația de mediu nr. 542 cu valabilitate până la vizarea anuală
a acesteia.
A fost depusă documentaţia la Agenția pentru Protecția Mediului –
pentru obținerea Autorizații de mediu pentru activitatea din str.
Drumul Gura Bădicului, nr. 202-232, Bucureşti, urmând ca in anul
2021 sa fie emisă.

Pentru echipamentele de reducere a emisiilor, de la sediul central
(elementele de filtrare umedă/uscată pentru emisiile atmosferice,
coşurile de dispersie, echipamentele epurare a apelor uzate stația de epurare) a fost asigurată utilizarea, funcționarea lor în
parametrii proiectați. Pentru echipamentele menționate a fost
efectuată mentenanța conform procedurilor tehnice aplicabile. Nu
au fost înregistrate incidente/accidente de mediu, poluări
accidentale a factorilor de mediu, pe aceste echipamente sau pe
alte echipamente conexe.

Demersurile de control a impactului asupra factorilor de mediu au
continuat şi prin asumarea impactului prin plată către
Administrația Fondului pentru Mediu (constituit conform
principiilor europene „poluatorul plăteşte” şi “responsabilitatea
producătorului”, în vederea implementării legislaţiei privind
protecţia mediului înconjurător, armonizată cu prevederile acquisului comunitar), a obligațiilor legale cu privire la emisii, ambalaje
puse pe piață, valorificarea deşeurilor, inclusiv gestiunea
substanțelor periculoase pentru mediu.

In anul 2020, a avut loc auditul de supraveghere TUV Profi Cert
pentru sistemul de management al mediului, conform SR EN ISO
14001:2015, atât pentru sediul central din str. Logofătul Tăutu nr.
99, Bucuresti cât si pentru punctul de lucru din str. Drumul Gura
Bădicului 202-232, Bucureşti. In urma auditului de supravegere sa constatat implicarea top managementului în asigurarea
resurselor pentru menținerea și îmbunătățirea performanțelor
sistemului de management de mediu.

In cursul anului 2020, compania nu a avut reclamații externe.
Determinările efectuate au relevat încadrarea la limita de
perimetru a nivelului de zgomot, măsurările fiind efectuate în 2
campanii.
Pe tot parcursul anului 2020, demersurile efectuate pentru
reducerea şi încadrarea în cerințele de mediu, a făcut posibilă lipsa
oricăror sancțiuni, penalizări, suprataxe de mediu, precum şi
păstrarea imaginii pozitive a companiei, ca o companie implicată
în mod activ în protecția mediului.

Reinnoirea, actualizarea si mentinerea
unor documente conexe
Biofarm a obtinut periodic reinnoirea documentelor conexe
precum: Autorizația de Gospodărire a Apelor, Acordul de Preluare
privind conditiile si obligatiile referitoare la calitatea apei evacuate
în canalizarea publică, Acord de preluare a apelor uzate pentru
punctul de lucru din strada Drumul Gura Bădicului nr. 202-232.
Planul de prevenire a poluărilor accidentale a fost întocmit pentru
acele situații de urgență în care sunt posibile deversări de
substanțe/materiale în apă, iar prevederile sale implică măsuri
care să limiteze posibilele efecte nocive asupra mediului.
Pe parcursul anului 2020 a fost menținut contractul de transfer de
responsabilitate pentru recuperarea de pe piață a ambalajelor
(deşeurilor de ambalaje) în vederea minimizării impactului de
mediu prin recuperarea de pe piață a deşeurilor de ambalaje,
conform cerințelor legislaţiei în vigoare.
Adițional, echipa Biofarm a întocmit şi depus Declarații lunare
către Administrația Fondului pentru Mediu și a fost menținut
contractul de monitorizare a factorilor de mediu cu o firmă terță,
independentă şi acreditată.

Indeplinirea monitorizării impuse
Pe parcursul anului 2020 au fost respectate cerințele de
monitorizare a impactului de mediu pentru toți factorii de mediu
(măsurarea emisii în: aer, apa, zgomot, gestionarea deșeurilor
generate), rezultatele obținute demonstrând încadrarea nivelului
tuturor poluanților în limitele maxime admise la nivelul activității
de la punctul de lucru din Logofătul Tăutu, iar pentru cel de la Gura
Bădicului au fost efectuate monitorizări doar pentru apele uzate
descărcate (măsură stabilită de acordul de preluare).
Monitorizarea de control a impactului de mediu a fost efectuată cu
un laborator acreditat RENAR.

Măsurile, dotările şi amenajările pentru
protecția mediului
La punctul de lucru din Logofătul Tăutu evacuarea pulberilor se
face numai prin instalații de reținere a acestora, astfel încât
concentraţiile maxime admisibile prevăzute de normativele în
vigoare să fie respectate.
Evacuarea gazelor reziduale se face numai prin coşuri de dispersie,
urmărindu-se conţinutul gazelor reziduale astfel încât să nu
depăşească valorile limită admise de normativele în vigoare.
Evacuarea apelor tehnologice reziduale a fost efectuată, prin stația
de epurare, astfel încât conținutul lor să se încadreze în limitele
impuse.
Au fost efectuate lucrările de control şi mentenanță preventivă la
toate instalațiile cu rol în atenuarea emisiilor de poluanți în aer şi
apă (elementele de filtrare uscată şi umedă), dar şi la stația de
epurare care deserveşte liniile de fabricaţie.
Au continuat măsurile organizatorice şi tehnologice pentru o bună
funcționare, cu menținerea la valori reduse a consumurilor
energetice şi de apă (monitorizare de control şi mentenanță
preventivă, la instalația de tip chiller, tratament cu soluții de
conditionare a apei introduse în cazanele de abur şi instalațiile de
răcire, inspecția tehnică a forajului şi propuneri de aplicare a unor
măsuri tehnice de adaptare a costurilor de exploatare).
A fost menținut interesul pentru diminuarea utilizării în procesele
specifice a substanțelor chimice periculoase şi promovarea,
dezvoltarea utilizării de materii prime, materiale, preparate din
resurse regenerabile (biologice), ori biodegradabile.
In anul 2020 s-a continuat implementarea prevederilor Legii 211
din 2011 privind regimul deșeurilor cu modificările și completările
ulterioare, implicit a procedurii interne “Managementul
deșeurilor”.
Toate deșeurile generate din activitatea companiei au fost
clasificate și codificate potrivit: Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008
privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu

modificările şi completările ulterioare si colectate selectiv, pe
categorii, si a Deciziei Comisiei 2014/955/UE.
Pentru respectarea cerintei legale de colectare separată a
deșeurilor de hârtie, plastic, au fost amplasate în birouri coșuri
pentru colectarea separată a deșeurilor de hârtie, plastic, pe lângă
cele existente în curtea interioară a companiei (containere pe
culorile dedicate: albastru-hartie, galben-plastic, verde-sticla) și
cele existente pe fiecare flux de productie, activitate auxiliară,
respectiv, administrativ.
Incepând cu luna Mai 2020 au fost amplasate și cutii de culoare
galbenă pentru colectarea maștilor de unică folosință uzate.
Toate deșeurile generate la nivelul companiei au fost stocate
temporar într-o magazie prevazută cu spații separate pentru toate
categoriile de deșeuri
(deșeuri
reciclabile,
periculoase,
nepericuloase, DEEE, infecțioase) și pregătite din punct de vedere
al ambalajelor finale pentru predarea acestora spre valorificare
sau spre eliminare finală, operatorilor economici autorizați, în baza
contractelor încheiate cu acestia.
Datorită respectării cerinței legale de colectare separată a
principalelor tipuri de deșeuri reciclabile (hartie, plastic, sticla), in
2020 s-a constat o scădere a cantității de deșeuri menajere
generate atît de la sediul social din Bucuresti, str. Logofatul Tautu
nr. 99 cât și de la punctul de lucru din București strada Drumul
Gura Badicului 202-232.
Pentru respectarea cerinţelor privind gestionarea deşeurilor de
ambalaje corespunzătoare cantităţii de produse finite introduse pe
piaţa românească, s-a menţinut contractul de transfer de
responsabilitate.
Manipularea, depozitarea şi utilizarea materiilor prime, a
solvenților şi a combustibililor a fost efectuată astfel încât să se
evite orice pericol de poluare a mediului înconjurător, conform
prevederilor din fişele cu date de securitate.
Investițiile pentru dezvoltarea unor noi capacități de fabricație au
continuat şi în anul 2020, incluzând echipamente care să
minimizeze pierderile, cu eficiența energetică şi conforme cu
cerințele de calitate şi Securitate în exploatare.

Gestionarea si intreținerea parcului auto a fost efectuată conform
cerințelor legale (revizii si service planificat prin unități
autorizate), demersurile efectuate au permis incadrarea în
consumul preconizat, lipsa unor evenimente rutiere precum şi a
unor sanctiuni posibile. A continuat achizitionarea în parcul auto
de autoturisme care să corespundă performanțelor de utilizare
cerute, sigure şi cu emisii în limite admise.
A fost promovată o atitudine preventivă, prin instruiri periodice,
un mod de conduită preventiva la deplasarea pe drumurile publice,
pentru a reduce riscul unor evenimente rutiere, dar şi pentru a
diminua consumul de carburant şi implicit nivelul emisiilor.
A fost întreținută vegetația pe zona cu destinația de spațiu verde,
atât de la sediul central, cât şi cea de la platforma din Drumul Gura
Bădicului nr.202-232, la acest din urmă amplasament instalațiile
de preepurare au contribuit cu un debit semnificativ de apă la
necesarul pentru udarea spațiilor verzi.
A fost intreținută partea destinată traficului intern inclusiv prin
pavarea cu dale ecologice. Au fost realizate lucrări de întreținere
a rețelei de canalizare, a racordurilor prin igienizarea lor conform
Regulamentului de Intreținere şi Exploatare a rețelelor de apăcanal.
Au continuat demersurile de punere în funcțiune a noilor instalații
de depoluare, pentru noul amplasament de fabricație. Toate
demersurile, măsurile organizatorice şi tehnologice efectuate, au
dus la menținerea autorizațiilor si documentelor conexe, la
evitarea penalităților, suprataxelor, amenzilor pe tot parcursul
anului 2020, dar şi la lipsa oricăror situații de urgență, la păstrarea
bunei vecinătăți şi a imaginii pozitive a companiei.
Mutarea liniei de fabricație tablete masticabile pe noul
amplasament a generat şi relocarea separatorului de grăsimi cu
flotaţie accelerată pe acest amplasament, în amonte de stația de
epurare.
Atât la punctul de lucru din Logofătul Tăutu, cât și la cel din Strada
Drumul Gura Bădicului a fost realizate lunar operatiuni de
deratizare si dezinsectie în baza unui contract cu un operator
economic avizat pentru aceasta activitate.

ETICA SI CONDUITA
DREPTURILE OMULUI
Declaratia drepturilor omului adoptata de catre Organizatia Natiunilor Unite si Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si
a libertatilor fundamentale contin prevederi obligatorii in ceea ce priveste respectarea drepturilor omului.
Respectam si promovam toate reglementarile in vigoare pentru apararea drepturilor omului si a drepturilor copilului, ca o cerinta
fundamentala. Respingem orice utilizare a muncii copiilor si a muncii fortate sau obligatorii, precum si a tuturor formelor de sclavie moderna
si de trafic de fiinte umane.

PROPRIETATEA INTELECTUALA
Un avantaj competitiv important al societatii este constituit de drepturile de proprietate intelectuala: brevetele, licentele, marcile comerciale.
Societatea detine un portofoliu consistent, de peste 650 de marci cu protectie la nivel national, dar si international sau comunitar,
contribuind astfel la sustenabilitatea business-ului Biofarm S.A.
Societatea asigura (atat intern cat si cu suportul consultantilor in proprietate intelectuala) monitorizarea marcilor proprii si face toate
demersurile legale necesare protejarii drepturilor de proprietate intelectuala conferite si evitarii incalcarii acestora, avand ca obiective:
continuarea constructiei imaginii proprii si diminuarea riscului de confuzie, mergand pana la riscul de asociere (din partea publicului larg si
al pacientilor) intre produsele competitoare si cele proprii, acoperite de brandurile Biofarm®.
In vederea diminuarii riscului de confuzie sau asociere cu alte produse apartinand competitorilor sai, Biofarm inregistreaza ca marci si
ambalajele aferente produselor sale.
Cele mai cunoscute branduri Biofarm au scris istorie, iar faptul că după atâția ani de la apariție produsele sunt în continuare foarte apreciate
arată calitatea lor de necontestat: Carmol, Triferment, Anghirol, Cavit, Colebil, Bixtonim.
Societatea detine in portofoliu si branduri mai noi precum: Devaricid, Sennalax, Nervocalmin, Extravalerianic, Protecardin, Carbocit,
Difebiom, Bioflu, Septosol și Hepatoprotect, toate fiind pe cale de a capata notorietatea meritata.
Activitatea sustinuta, de cercetare-dezvoltare, pe care Biofarm o desfasoara, are ca scop aparitia de produse noi, competitive, pentru a
caror denumire se inregistreaza in mod constant marci noi.

SECURITATEA INFORMATICA
Tehnologia informatiei si prelucrarea electronica a datelor au devenit o parte integranta a vietii de zi cu zi la Biofarm. In acelasi timp,
acestea implica numeroase riscuri, printre care se numara: deteriorarea procesarii datelor din cauza programelor malware, pierderea datelor
din cauza erorilor de program si a utilizarii necorespunzatoare a datelor (ex.: hackeri). Respectam securitatea IT si reglementarile in
vigoare.

PROTEJAREA CONFIDENTIALITATII SI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Protectia confidentialitatii si a datelor cu caracter personal reprezinta un drept fundamental al oricarei persoane.
Biofarm se angajeaza sa protejeze datele cu caracter personal si sa le prelucreze numai in limitele legislatiei nationale si comunitare
aplicabile, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, in limitele consimtamentului exprimat de catre acestea si tinand cont de principiile
generale de prelucrare, printre care, dar fara a se limita la: minimizarea datelor prelucrate, actualizarea acestora si stergerea la finalul
duratei de prelucrare.
„Date cu caracter personal” inseamna orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Pentru a realiza prelucrari de date in cadrul Biofarm si in conformitate cu Regulamentele si normele Europene in vigoare, am emis o serie
de reguli, politici si proceduri general-obligatorii, care reglementeaza prelucrarile de date.
La Biofarm, protejarea informatiilor confidentiale si sensibile este esentiala. Acest angajament se aplica atat informatiilor despre companie
si angajatii nostri, cat si celor despre partenerii nostri de afaceri.
Utilizarea sau dezvaluirea neadecvata a acestor informatii poate cauza daune importante, putand duce pana la raspundere in fata legii.
„Informatii confidentiale” inseamna orice informatii, indiferent de forma lor, care nu sunt de domeniul public.
Exemple de informatii confidentiale:
•

Planurile strategice/de afaceri

•

Informatii despre preturi

•

Planurile de marketing si strategiile de dezvoltare a activitatii

•

Datele clinice, datele de cercetare si datele tehnice, inventiile si inovatiile

•

Informatiile confidentiale care ne-au fost incredintate de partenerii de afaceri.

PRINCIPIILE DE CONCURENTA LOIALA
Societatea BIOFARM S.A. se conformeaza si respecta principiile de concurenta loiala, conform prevederilor legale aplicabile. In plus,
BIOFARM S.A. desfasoara colaborari cu diversi consultanti/avocati specializati in domeniul concurentei, pentru a realiza audituri
interne, precum si pentru a beneficia de suportul necesar in desfasurarea activitatilor curente. De asemenea, BIOFARM S.A.
realizeaza, in mod periodic, sesiuni de instruire initiala si recurenta fata de salariatii/colaboratorii acestuia, pentru a asigura
cunoasterea de catre toate persoanele cheie din organizatie a normelor ce trebuie respectate. In plus, au fost realizate instructiuni
de conduita pentru salariati/colaboratori referitoare la participarea in asociatii profesionale, dar si in caz de control/inspectie realizata
de catre Consiliul Concurentei sau de catre orice alte autoritati cu rol de control.
In sensul celor de mai sus, BIOFARM S.A. nu este de acord cu niciun fel de comportament care ar putea aduce atingere
reglementarilor in materie, precum:
- Orice fel de coluziune (intelegere, scrisa sau verbala) asupra preturilor, schimbarilor de pret, componente de pret etc.;
- Fixarea de cote (privind productia si/sau vanzarile);
- Impartirea geografica a pietelor;
- Alocarea clientilor;
- Fraudarea licitatiilor;
- Fixarea sau mentinerea preturilor de vanzare (intre 2 parti aflate in relatii comerciale sau care impartasesc interese comune);
- Restrangerea vanzarilor pasive;
- Masuri care obstructioneaza importurile paralele – protectia teritoriala absoluta;
- Acorduri de exclusivitate;
Astfel, salariatii/colaboratorii BIOFARM S.A. nu vor discuta, accepta sau schimba informatii cu concurentii, direct sau prin persoane
interpuse (e.g. clienti, agenti), cu privire la:
 nivelul reducerilor pe care le acorda clientilor sai sau preturile de lista ale produselor;
 termenii si conditiile in care distribuie produsele si serviciile asociate acestora (cum ar fi conditiile de livrare);
 nivelul, natura si perioada de modificare a preturilor, reducerilor sau a conditiilor de distribuire a produselor – recurenta
revizuirii Politicii Comerciale.
Salariatii/colaboratorii BIOFARM S.A. nu vor discuta, accepta sau schimba informatii cu concurentii (prin intermediul scrisorilor, email-urilor, conversatiilor telefonice sau al intalnirilor) referitoare la:
-

structura costurilor;
strategia de afaceri;
volumele (curente sau estimate) de vanzari;
valorile vanzarilor recente sau planificate;

- intentia de a introduce un nou produs pe piata;
- orice alte secrete de afaceri.
Simpla prezenta la o intalnire in care o entitate dezvaluie catre concurenti planurile sale poate intra sub incidenta legislatiei
concurentei chiar si in absenta unei intelegeri explicite intre acestea.
Prin urmare, salariatii/colaboratorii BIOFARM S.A. vor refuza invitatiile la astfel de intalniri, precizand clar ca nu doresc sa primeasca
astfel de informatii sau, daca participa la o intalnire in care se naste o astfel de discutie, vor parasi intalnirea.
Comportamente recomandate angajatilor BIOFARM S.A.
1. Angajatii BIOFARM S.A. vor mentiona in mod clar sursa informatiilor (astfel incat sa nu se poata presupune niciodata ca aceste
informatii au fost obtinute din surse netransparente);
2. Angajatii BIOFARM S.A. vor pastra note clare cu privire la ceea ce s-a discutat la orice intalnire cu concurentii sai; in acest
sens, este precaut ca la orice intalnire cu concurentii sa se tina o minuta a discutiilor in care sa se mentioneze clar subiectele
abordate, precum si pozitia tuturor participantilor cu privire la acestea;
3. Angajatii BIOFARM S.A. vor depune aceeasi diligenta in alegerea limbajului utilizat in cuprinsul mesajelor prin e-mail, prin
casuta vocala sau SMS/aplicatii ce permit transmiterea de mesaje text ca si in cazul in care ar fi vorba despre un document
oficial. In acest sens, angajatii BIOFARM S.A. trebuie sa aiba in vedere ca e-mail-urile (sau mesajele de orice alt tip) pot fi
vazute sau ar putea ajunge si la alte persoane in afara destinatarilor initiali;
4. Angajatii BIOFARM S.A. vor utiliza orice limbaj referitor la „piata” sau la „cota de piata” a Biofarm cu prudenta si atentie.

Str. Logofătul Tăutu nr. 99, Sector 3, București, România, 031212
T: +40 21 301 0600; F: +40 21 301 0605; Email: office@biofarm.ro; biofarm.ro
Capital social 98.537.535 lei, integral subscris și vărsat, RO341563, J40/199/5.02.1991
Cont RO26 BRDE 441 SV 28095 174410 BRD Sucursala Unirii

