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Despre acest Raport
În calitate de societate responsabilă, ne angajăm să raportăm în
mod transparent. În fiecare an, în afară de Raportul ESG, publicăm,
de asemenea, alte rapoarte corporative, precum: Rapoartele noastre
trimestriale, semestriale și anuale. Conținutul fiecărui raport este
adaptat publicului specific, cu referințe la celelalte rapoarte, acolo
unde este cazul. Toate rapoartele pot fi descărcate de pe
www.biofarm.ro >> Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii >>
Situații financiare și prezentări pentru investitori.

Acest raport servește drept comunicare anuală cu privire la
progresul către Sustenabilitate și în ceea ce privește divulgările
anuale voluntare de informații nefinanciare și este inspirat de cadrul
GRI pentru raportarea sustenabilității.

Acest Raport ESG descrie abordarea noastră și performanța cu
privire la activitatea noastră ESG semnificativă pentru exercițiul
financiar 1 ianuarie - 31 decembrie 2021. Ambiția noastră este să ne
îmbunătățim raportarea ESG anuală și să raportăm în conformitate
cu Standardele GRI.

Acest raport vizează performanța generală ESG a Biofarm și pe
abordarea de management pentru a trata probleme semnificative
ESG. Datele calitative și cantitative din raport provin, în principal,
din toate segmentele de afaceri care constituie întregul software,
hardware și activitățile din cadrul societății.

Acest raport nu a fost revizuit de o terță parte.
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Detalii organizatorice
Marcă:

Denumirea societății comerciale: Biofarm S.A.

Obiectul principal de activitate: Fabricarea preparatelor farmaceutice

Sediul social: Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București, sector 3

Unități de producție: Str. Logofătul Tăutu nr. 99, București, sector 3
Str. Drumul Gura Bădicului nr. 202-232, București, sector 3

Nr. tel/fax: 021.301.06.00 / 021.301.06.05

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 341563

Nr. de ordine la Registrul Comerțului: J40/199/1991 din 05.02.1991

Piața reglementată pe care se tranzacționează Bursa de Valori București
valorile mobiliare emise:

Capital social subscris și vărsat: 98.537.535 lei
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Suntem unul dintre primii 10 producători de medicamente de pe piața extrem de competitivă din România.

Suntem cel mai important producător român de capsule gelatinoase moi, printre primii 3 producători români de soluții și suspensii pentru
administrare orală și unul dintre cei mai mari producători de comprimate și capsule din România. Pentru a păstra această poziție și pentru a
avansa în afacerea noastră, certificăm și re-certificăm periodic, la cel mai înalt standard internațional, toate sistemele, liniile de producție și
orice alt aspect al angajamentului nostru - produse de cea mai bună calitate la prețuri accesibile. Avem în portofoliu peste 100 de produse prin
care acoperim peste 60 de arii terapeutice. În 8 dintre ele, Biofarm® este lider de piață, un record care ne onorează și ne obligă să facem mai
mult.

100 de ani de experiență ne-au pregătit pentru mai
multe lucruri: responsabilitate, angajament, inovare
și echilibru și, mai presus de toate, pentru faptul că
aceste valori au sens doar dacă sunt folosite pentru a
ajuta consumatorii. Acesta este motivul pentru care la
Biofarm® lucrăm zi de zi, oră de oră, pentru oameni,
pentru sănătatea și bunăstarea acestora.

Cele mai cunoscute mărci Biofarm® au făcut istorie,
iar faptul că, după atâția ani de la introducerea
acestora pe piață, încă sunt extrem de apreciate, se
arată calitatea incontestabilă a acestora:

1928 - Carmol® (înregistrat ca marcă în 1978)
1959 - Triferment®
1959 - Anghirol®
1964 - Cavit®
1965 - Colebil®

Tocmai această expertiză și consultarea
constantă a consumatorilor noștri ne obligă
să mergem mai departe și să extindem
gama de produse cu unele noi, moderne,
care să răspundă nevoilor cele mai actuale
ale pacienților și ale specialiștilor.

Astfel, s-au dezvoltat Devaricid®,
Sennalax®, Nervocalmin®, Extravalerianic®,
Protecardin®, Carbocit®, Difebiom®
Bioflu®, Septosol® și Hepatoprotect®.

Despre noi
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Istoric
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Anul privatizării

Societatea este 100% 
privatizată.
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Declarațiile Directorului General
„ De 100 de ani credem în bine și facem bine prin inovație și
performanță. De 100 de ani avem grijă să dezvoltăm
produse la cele mai înalte standarde. Noua unitate de
producție este una dintre cele mai importante investiții din
industria farmaceutică din ultimii 30 de ani, fiind rezultatul
unui plan de investiții sustenabil. Pe o piață extrem de
competitivă, suntem unul dintre cei mai importanți
producători locali, iar finalizarea acestei unități ne va oferi
posibilitatea de a crește capacitatea de producție, dar și de
cercetare și dezvoltare. Inaugurarea uneia dintre cele mai
moderne fabrici de medicamente din România este
începutul nostru de a ne pregăti pentru următorii 100 de
ani și de a continua să îndeplinim misiunea începută în
1921, de a acționa mereu pentru binele poporului”, a spus
Cătălin Vicol, directorul general al Biofarm.

„100 de ani de existență pe piața farmaceutică din România pun pe umerii noștri o mare responsabilitate: să creștem și să inovăm constant.
Următorul secol înseamnă extinderea proceselor de modernizare continuă la care va contribui fiecare membru al echipei noastre. Investim
constant în îmbunătățirea produselor noastre și în echipamente de ultimă generație, cu o echipă extraordinară de specialiști cu o vastă
experiență, care au acces la cursuri de formare continuă pentru dezvoltarea și validarea metodelor analitice la standarde europene pentru
produsele Biofarm“, a adăugat Cătălin Vicol, director general al Biofarm.



Misiune, viziune și valori
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Certificate

Biofarm SA este un producător autorizat
de preparate farmaceutice cu 2 unități
operaționale. În iunie, noua unitate de
producție din strada Drumul Gura
Bădicului nr. 202-232, București, sector 3
a fost inspectată de ANMDMR (Agenția
Națională a Medicamentului și a
Dispozitivelor Medicale din Romania) și
a obținut Certificatul de bună practică
de fabricație, conform Ghidului privind
buna practică de fabricație (GMP)
pentru această unitate. Din 2008,
societatea este certificată/re-certificată
pentru sistemele sale de management
al calității ISO 9001. În același timp, din
2013, suntem certificați/re-certificați
pentru sistemul de management de
mediu, conform ISO 14001.



În prezent, Biofarm are multe mărci proprii
(verbale, combinate, figurative) și sloganuri
înregistrate la OSIM, EUIPO și WIPO, multe
dintre acestea fiind prezente pe piața
farmaceutică din România de peste 50 de
ani.

Mărcile Biofarm au fost create pentru a
satisface nevoile și așteptările clienților
noștri, diferențiind produsele Biofarm de
cele ale concurenților. Produsele Biofarm
sunt recunoscute, apreciate și îndeplinesc
promisiunea de calitate, profesionalism,
eficiență și accesibilitate a societății.

Prin mărcile sale bine concepute și
gestionate, Biofarm și-a creat o reputație și
o notorietate favorabilă, sporind astfel
încrederea în rândul cumpărătorilor, al
clienților și al consumatorilor săi.

Mărcile Biofarm facilitează modificarea comportamentului consumatorului prin crearea încrederii,
a cunoștințelor, împreună cu o legătură emoțională sau prin reducerea riscului de confuzie.

Fiind pe deplin conștientă de importanța
mărcilor sale, Biofarm investește în mod
constant în crearea, protejarea și
promovarea propriilor mărci.

Mărcile
noastre
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Performanța Biofarm
Performanța societății noastre este determinată, în principal, de următoarele:

Dezvoltare strategică

Evoluție financiară

Evoluția pe Bursa de Valori
Bucuresti

https://www.biofarm.ro/


Strategia noastră la nivel mondial începe prin
prioritizarea inițiativelor strategice pentru cel mai mare
impact asupra afacerii. Stabilirea mărcilor globale,
cunoașterea pieței și a nevoilor clienților și poziționarea
corectă a produselor noastre reprezintă cheia succesului
într-o competiție internațională atât de strânsă.

În 2021, produsele Biofarm au fost exportate în 7 țări:
Azerbaidjan, Irak, Kârgâzstan, Moldova, Rusia, Ungaria și
Ucraina.

Ne propunem să creștem volumele de export și acesta
este unul dintre obiectivele principale ale strategiei de
creștere pe termen mediu și lung ale Biofarm. Biofarm își
propune să își diversifice piețele de export, dezvoltând, în
același timp, legături strânse cu parteneri strategici din
Europa, Asia de Sud-Est, Orientul Mijlociu și Africa.

Strategia pe termen lung pentru piețele externe 
include:
• Înregistrarea produselor noi
• Deschiderea de birouri noi
• Intrarea pe piețe noi

Dezvoltare strategică
Strategie la nivel mondial
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Dezvoltare strategică
Strategie locală
Atitudinea noastră ecologică ne ajută să aducem inovare
și know-how clienților noștri, dar și să stabilim noi
standarde pe piața locală în materie de sustenabilitate.
Lucrăm în fiecare zi și facem tot posibilul pentru a ajuta
la transformarea acestui sector într-unul mai ecologic.

În România deținem o forță de vânzări specializată, bine
pregătită, care aduce progrese în fiecare an. Pe parcursul
lungului nostru istoric, am consolidat relația cu clienții
noștri și acum suntem mândri să sărbătorim colaborarea
cu primii șase distribuitori din țară. Inovăm, dezvoltăm
procese interne, cercetăm produse noi și așteptăm cu
nerăbdare să creștem capacitatea societății de a aborda
noi piețe.

În cele din urmă, ne asigurăm că sprijinim organizațiile
locale care ne împărtășesc valorile și și-au asumat
susținerea dezvoltării unei societăți sustenabile în
România.

De asemenea, suntem lideri în mai multe clase terapeutice și ne străduim să facem tot posibilul pentru a asigura bunăstarea și accesul la
medicamente al consumatorilor. Vă prezentăm aceste informații în cele ce urmează.
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Dezvoltare strategică
Încălzirea globală este o amenințare enormă pentru comerț,
cu potențialul de a perturba infrastructura și de a deteriora
zonele, în mod normal, fertile ale planetei. Lucrăm pentru a
asigura un mediu locuibil și durabil pentru natură și oameni.
În acest fel, sperăm să asigurăm un mediu profitabil și
sustenabil pe termen lung pentru afacerea noastră.
Sustenabilitatea pe termen lung este conceptul nostru de
afaceri care a câștigat o atenție considerabilă în urma
dezvăluirilor despre încălzirea globală și scăderea resurselor
naturale.

Cea mai eficientă strategie pe care o urmăm este agilă, ceea
ce ne ajută să ne adaptăm rapid la schimbări într-o
circumstanță de creștere rapidă, să profităm de noi
oportunități și să rămânem relevanți pe o piață dinamică în
care interesele clienților se schimbă odată cu tendințele.
Sustenabilitatea Biofarm este un obiectiv pe termen lung pentru noi, care urmează o abordare centrată pe om, care se asigură că
dezvoltarea strategiei nu se oprește la plan — Trebuie să recunoaștem prestația inteligentă. Oamenii de la Biofarm sunt mai fericiți
pentru că depun o muncă importantă și, din nou, sunt mai fericiți pentru că eforturile acestora sunt recunoscute de către colegi.

Una dintre preocupările majore legate de concept este că măsurile de reglementare sunt adesea vagi în România și se pot schimba
adesea. Strategia Biofarm este dinamică, adaptabilă și accesibilă tuturor celor din domeniul nostru de activitate. Dezvoltarea strategiei
este un proces iterativ, continuu, de colaborare, care ia în considerare în mod constant cum să optimizeze fiecare pas din faza de
planificare, până la execuția sa cu succes.
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Dezvoltare strategică
Rezultatele obținute de Biofarm S.A. în 2021 se datorează eforturilor susținute ale societății de a menține investițiile la un nivel
competitiv în toată această perioadă, dar și de a îmbunătăți în mod constant mărcile din portofoliu, în ceea ce privește imaginea și
comunicarea eficientă. Nimeni nu poate prezice ceea ce se va întâmpla pe piață, dar pentru a ne adapta la schimbările continue de pe
piață este important să fim pregătiți să ne livrăm produsele în locul și în momentul în care acestea sunt necesare clienților. Astfel,
susținem dezvoltarea continuă a portofoliului societății cu produsele care ating nevoile clienților la nivel internațional.

În 2021 ne-am îmbunătățit portofoliul cu 11 Aprobări de produse noi atât pentru piața locală, cât și pentru cea globală, după cum
urmează:

România Devaricid 450mg / 50mg comprimate filmate

Lituania
Eucamidin 1 mg/ml, spray nazal, soluție
Flusimex, capsule moi
Fluximex NT, capsule moi

Moldova
Bioflu Plus, capsule moi
Triferment 275 mg, comprimate gastrorezistente
Vitamina D3 BIOFARM 18000 UI/ml picături orale, soluție

Irak

Rofedex 15 mg/ 5 ml, soluție 
Bixtonim Xylo 0.5 mg/ ml, spray nazal, soluție
Bixtonim Xylo 1 mg/ ml, spray nazal, soluție
Vermigal Novo 400 mg/ 10 ml, suspensie orală

La sfârșitul anului 2021 aveam 6 proiecte care așteptau aprobare pentru Piața Locală și 27 de proiecte care așteptau aprobare pentru
Piața Globală, din care: 5 proiecte în Europa, 6 proiecte în Africa și 16 proiecte în Asia.

https://www.biofarm.ro/
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Dezvoltare strategică
Biofarm este o societate farmaceutică din România aflată în Top 5 pentru categoria de produse care se eliberează fără prescripție
medicală (OTC). Pentru categoria OTC, Biofarm este nr. 1 în clasa terapeutică pentru: TRIFERMENT 275 mg și 325 mg, COLEBIL, CARMOL
Soluție, BIOFEN și nr. 2 în clasa terapeutică pentru: BIXTONIM soluție și ANGHIROL. Produsele OTC din Top 10 din portofoliul nostru, pe
baza valorii vânzărilor înregistrate, sunt următoarele:

Nr. Marcă
Denumirea Comună Internațională 

(DCI))
Sistem de clasificare anatomoterapeutic chimic/formă

farmaceutică
Principalii concurenți

1 BIXTONIM soluție Clorhidrat de efedrină, 
hidrocortizon, clorhidrat de 
nafazolină

Preparate nazale si alte preparate decongestionante 
nazale pentru uz topic, combinații
Picături nazale, soluție

BIORINIL spray 10ml (Lab. Thea)
DYMISTA spray 137µg/50µg 120do (Viatris)

VIBROCIL (GSK)

BIXTONIM XYLO soluție Clorhidrat de xilometazolină Decongestionante nazale pentru uz topic
Picături nazale, soluție

RHINXYL (Sun Pharma)

BIXTONIM XYLO spray Clorhidrat de xilometazolină Decongestionante nazale pentru uz topic
Spray nazal, soluție

OLYNTH (Johnson & Johnson)

2 TRIFERMENT
275 mg și 325 mg

Pancreatină Comprimate filmate gastrorezistente
pentru tulburări digestive

KREON 10000 (Viatris)
MEZYM Forte 10000 (Menarini)

3 COLEBIL Bilă bovină, metanamină, 
salicilat de sodiu

Drajeuri pentru tulburări dispeptice legate de 
insuficiența biliară

FIOBILIN (Sun Pharma)

4 CARMOL soluție Alcool denaturat, 
mentol, Terpineol

Gripă și răceală
Soluție cutanată

LAROGRIP FRECTIE PENTRU ADULTI (Laropharm)

CARMOL gel alcool, mentol, camfor ANTI-REUMATICE ȘI ANALGEZICE TOPICE
Gel pentru dureri musculare și articulare

VOLTAREN FORTE (GSK)

5 ANGHIROL Cynara Scolymus (Anghinare) Comprimate pentru tulburări dispeptice legate de 
insuficiența biliară

FIOBILIN (Sun Pharma)

6 DEVARICID comprimate Diosmină și hesperidină Comprimate filmate pentru insuficiență venoasă cronică DETRALEX (Servier) (RX)

7 BIOFLU capsule Paracetamol, clorhidrat de 
pseudoefedrină, bromhidrat de 
dextrometorfan

Capsule moi pentru gripă și răceală PARASINUS (GLAXOSMITHKLINE)
NUROFEN RACEALA SI GRIPA (Reckitt Benckiser)

BIOFLU Junior sirop Paracetamol Sirop pentru dureri și febră NUROFEN JUNIOR suspensie internă (Reckitt Benckiser)

BIOFLU Baby sirop Paracetamol Sirop pentru gripă și răceală PANADOL BABY suspensie internă (GLAXOSMITHKLINE)
NUROFEN COPII suspensie internă (Reckitt Benckiser)

8 PROTECARDIN
75 mg și 100 mg

Acid acetilsalicilic Comprimate filmate gastrorezistente pentru 
antiagregare trombocitară

ASPENTER (Sun Pharma)

9 BIOFEN Ibuprofen și paracetamol Durere ANALGEX (Laropharm)

10 ANTISPASMIN 40 mg și 
80 mg

Drotaverină Comprimate antispastice NO-SPA 40mg și 80mg (Sanofi)
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Dezvoltare strategică
Biofarm este a patra mare societate farmaceutică din România pentru categoria de produse suplimente alimentare (FS). Pentru categoria
FS, Biofarm este pe primul loc în clasa terapeutică pentru : EXTRAVALERIANIC, NERVOCALMIN somn usor, CALCIU LACTIC și pe locul 2 în
clasa terapeutică pentru SENNALAX. Topul 10 de produse FS din portofoliul nostru, pe baza valorii vânzărilor înregistrate, sunt
următoarele:

Nr. Marcă
Denumirea Comună Internațională

(DCI))
Sistemul de clasificare chimic terapeutic 

anatomic/Formă farmaceutică
Principalii concurenți

1 HEPATOPROTECT
70 mg and 150 mg

Silimarină Comprimate pentru protecția
ficatului

LAGOSA (Worwag Pharma)
LIV 52 (Himalaya)

HEPATOPROTECT 
REGENERATOR
712,5 mg și 850 mg

Fosfolipide esențiale Capsule gelatinoase moi
pentru protecția ficatului

ESSENTIALE (Sanofi)
FORTIFIKAT (Sun Pharma)

2 SENNALAX Extract de Senna Laxative stimulante 
Comprimate 

DULCOLAX (Sanofi)
CIOCOLAX FORTE (Zentiva)

3 EXTRAVALERIANIC Isovalerat de mentil în mentol Anxiolitice
Capsule moi

EXTRAVERAL (Zentiva) (RX)

4 SEPTOSOL

Albastru de metilen 

Miere și lămâie

Albastru de metilen, uleiuri 
esențiale 

Miere și lămâie

Preparate pentru gât
Comprimate masticabile

STREPSILS (Reckitt Benckiser)
TANTUM (Angelini)

DECASEPT (Amniocen)

5 NERVOCALMIN somn
usor

Melatonină, valeriană, Vitamina
B6

Hipnotice/sedative din plante
Capsule moi 

OPTISOMN (Zdrovit)
PERSEDON (Zentiva)

NERVOCALMIN relax Extracte din plante, Vitamina B6 STRESCLIN COMPLEX (Sun Wave Pharma)
SEDATIF PC (Lab. Boiron)

6 CARBOCIT Carbo Medicinalis Preparate antiflatulente simple și carminative
Comprimate

KEBENE (Sun Pharma)
ESPUMISAN (Menarini)

7 MAGNEFORT B6 Magneziu, Vitamina B6 Comprimate filmate
pentru oboseală și stres

MAGNEROT (Worwag Pharma)
MAGNE B6 (Sanofi)
MAGNEVIE (Sanofi)

8 CAVIT Complex de multivitamine Vitamine
Comprimate masticabile 

VITAMAX (Perrigo)
SUPRADYN (Bayer)

MINIMARTIENI (Stada)

9 BIOLAND
Imunitate 
Sistemul osos

Complex de vitamine și minerale Imunitate 
Sistemul osos
Comprimate, soluții

VITAMINA C (Beres)
ASCOVIT (Perrigo)
CALCIDIN (Zdrovit)

10 CALCIU LACTIC Lactat de calciu Deficit de calciu
Comprimate

CALCIU LACTIC (Hyllan)
CALCIU LACTIC (Dr. Max)
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Dezvoltare strategică
Pentru categoria de Produse cu prescripție medicală (RX), Biofarm este Nr. 1 în clasa terapeutică pentru : VITAMINA A Soluție și Nr. 2 în
clasa terapeutică pentru VITAMINA A capsule. Topul 10 de produse RX în portofoliul nostru, pe baza valorii vânzărilor înregistrate, sunt
următoarele :

Nr. Marcă
Denumirea Comună Internațională 

(DCI))
Sistemul de clasificare chimic terapeutic anatomic/ 

Forma farmaceutică  
Principalii concurenți

1 VITAMINA A soluție Retinol Deficit de vitamina A
Picături orale, soluție

-

VITAMINA A capsule Retinol Deficit de vitamina A
Picături orale, soluție

DR. MAX VITAMINA A+E FORTE - FS  
VITAMINA A (GNC) - FS

VITAMINA A NATURALA (Fares) – FS

2 METOCLOPRAMID Metoclopramidă Antiemetic
Sirop

IBUTIN (Zentiva)
DEBRIDAT (Pfizer)

3 VERMIGAL soluție Albendazol Antiparazitar
Suspensie orală

ZENTEL (Glaxosmithkline)
VORMEX (Sun Wave Pharma) - FS 

VERMIGAL comprimate Albendazol Antiparazitar
Comprimate filmate

ESKAZOLE (Glaxosmithkline)
DUADOR (Gedeon Richter)

4 COLCHICINĂ Colchicină Criza de gută
Comprimate

MILURIT (Servier)
ADENURIC (Menarini)

5 SILIMARINĂ
35 mg și 150 mg

Silimarină Boli ale ficatului
Comprimate

LAGOSA (Worwag Pharma)
LIV 52 (Himalaya)

6 VINCAMINĂ Vincamină Circulație cerebrală
Comprimate filmate

SERMION (Viatris)
PENTOXI RETARD (Sun Pharma)

7 VITAMINA D3 Colecalciferol Prevenția rahitismului, 
Deficit de vitamina D3
Picături orale, soluție

ALPHA D3 (Teva)
ALFACALCIDOL (Heaton)
VIGANTOL (Merck KGaA)

8 ROFEDEX Bromhidrat de dextrometorfan Antitusiv simplu
Sirop 

ROBITUSSIN (Glaxosmithkline)
TUSSIN (Glaxosmithkline)

9 ASORIAN Acetonidă de fluocinolon, 
alantoină, dimetilsulfoxid 

Antipsoriazis pentru uz local   
Soluție cutanată

Produs unic

10 ROMERGAN Prometazină Antihistaminice sistemice 
Sirop 

AERIUS (Organon)
CLARITINE (Bayer Ag)

XYZAL (UCB)
BORENAR (Menarini)
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Evoluție financiară

Contul de profit și pierdere (pentru 12 luni)

-200,000,000 0 200,000,000400,000,000

Income from sales
Other operating income
Changes in inventories

Total operating expenses
Operating profit/(loss)

Net financial income/(costs)
Profit before tax

Expenses with taxes

Net profit

31-Dec-21

31-Dec-20

Veniturile nete din vânzări realizate în 2021 au fost de 239.044.656 lei, crescând cu 10%, în comparație cu anul 2020. 

Rezultatul din exploatare net pentru anul 2021 a crescut cu aproximativ 8%, în comparație cu 2020, în timp ce profitul net al societății a 
înregistrat aceeași creștere de aproximativ 11%.

Impozitul pe profit în 2021 a fost în valoare de 11.240.153 lei, în comparație cu 11.326.682 lei înregistrați în 2020.  

Contul de profit și pierderi, și alte venituri  

31-Dec-21 31-Dec-20

Venituri din vânzări 239.044.656 216.419.696 
Alte venituri din exploatare 1.298.675 302.635 
Modificări ale stocurilor 218.465 1.822.811 

Total cheltuieli de exploatare (171.885.190) (154.876.838)
Profitul /Pierderea din exploatare 68.676.606 63.668.304 

Profitul net/(costuri) 877.500 1.177.052 

Profitul înainte de impozitare 69.554.106 64.845.356 
Cheltuieli cu taxele și impozitele (9.198.337) (10.580.776)

Profitul net 60.355.769 54.264.580 
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Evoluție financiară

SOFP – Active și pasive 

În 2021, valoarea achizițiilor de active corporale a fost de 27.655.101 lei. Activele corporale, respectiv „Instalații tehnice și utilaje” au
crescut datorită dării în exploatare a noilor echipamente de producție necesare pentru a crește capacitatea de producție în București,
Sectorul 3, Str. Drumul Gura Bădicului nr. 202-232.

Situația poziției financiare – Active și pasive 

Descrierea 31-Dec-21 31-Dec-20

Active imobilizate 178.631.259 160.536.594

Active circulante 240.147.639 211.839.520

TOTAL ACTIVE 418.778.898 372.376.114

Datorii pe termen scurt 85.343.258 80.203.695

Datorii pe termen lung 648.323 620.888

TOTAL DATORII 85.991.581 80.824.583

ACTIVE NETE 332.787.317 291.551.531

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000

Fixed assets

Current assets

TOTAL ASSETS

Current debts

Long-term debts

TOTAL DEBTS

NET ASSETS

31-Dec-21
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Active imobilizate

Active circulante

TOTAL ACTIVE

Datorii pe termen scurt

Datorii pe termen lung

TOTAL DATORII

ACTIVE NETE
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Evoluție financiară

SOFP - Capital

Capitalul social subscris al societății la 31 decembrie 2021 era de 98.537.535 lei, valoarea nominală era de 0,1 lei/acțiune. Societatea are
un număr de 985.375.350 acțiuni care conferă drepturi egale acționarilor societății. Biofarm S.A. nu a emis acțiuni care le oferă drepturi
preferențiale acționarilor.

Situația poziției financiare – Capitalul

0 200,000,000 400,000,000 600,000,000

Share capital

Own shares

Premiums related to the…

Revaluation reserves

Reserves

Retained earnings

Current result

Profit distribution

TOTAL CAPITALS

31-Dec-21

31-Dec-20

Capitalul social și rezerve 31-Dec-21 31-Dec-20

Capitalul social 98.537.535 98.537.535 
Acțiuni proprii (813) (813)
Prime de emisiune/
răscumpărarea acțiunilor proprii (173.154) (173.154)

Rezerve de reevaluare 3.718.507 1.967.642 
Rezerve 23.350.438 23.350.438 
Rezultat reportat 146.999.035 113.605.303 
Rezultatul actual 60.355.769 54.264.580 
Distribuirea profitului - -
TOTAL CAPITALURI 332.787.317 291.551.531 
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Evoluție financiară

Situația fluxurilor de numerar (pentru 12 luni)

Cea mai mare parte a fluxurilor de numerar este generată din activitatea de bază a societății, producția și comercializarea
medicamentelor de uz uman, codul CAEN 2120 „Fabricarea preparatelor farmaceutice”.

În 2021, Biofarm SA a generat un influx de numerar din Operațiuni de 69.181.921 Lei, fără impozitul pe profit plătit de 13.744.813 Lei.

Situația fluxurilor de numerar

-100,000,000 0 100,000,000200,000,000

Initial balance

Cash within the basic activity

Cash within the investments
activity

Cash within the financing
activity

Final balance

31-Dec-21

31-Dec-20

Descrierea 31-Dec-21 31-Dec-20

Soldul inițial 54.543.584 91.128.639 

Numerar în activitatea de bază 69.181.921 39.509.024 

Numerar în activitatea de investiții 827.496 (47.058.263)

Numerar în activitatea de finanțare (20.687.983) (29.035.816)

Soldul final 103.865.018 54.543.584 
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Informații despre Bursa de Valori
Biofarm este prezentă pe piața românească de 100 ani și își
menține motivația pentru a crește calitatea vieții oamenilor,
fiind o societate orientată întotdeauna spre inovare și spre
facilitarea accesului la soluții de tratament moderne.

Structura acționariatului la 31.12.2021 a fost următoarea:

Acționar Acțiuni Procentaj
S.I.F. MUNTENIA BUCUREȘTI 508.231.323 51.5774
S.I.F. BANAT-CRISANA S.A. ARAD 362.096.587 36.7471
Persoane fizice 97.991.327 9.9446
Persoane juridice 17.056.113 1.7309
Total 985.375.350 100.0000

Valorile mobiliare emise de Biofarm S.A. sunt tranzacționate pe piața principală la Bursa de Valori București, categoria Premium,
simbolul BIO.

Capitalul social subscris al societății la 31 decembrie 2021 a fost de 98.537.535 lei, valoarea nominală fiind de 0,1 lei/acțiune.

În urma majorării capitalului social prin încorporarea profitului din anul 2006, a rămas un număr de 8.126 acțiuni, care nu au putut fi
distribuite în funcție de rata de alocare. Aceste acțiuni au fost alocate societății de către Depozitarul Central. La 31.12.2021, Biofarm S.A.
deținea 8.126 acțiuni proprii.



Acțiunile BIOFARM S.A. au fost tranzacționate pe Piața RASDAQ, în
categoria de bază, începând din 19.11.1996. În conformitate cu
Decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 40 din
24.03.2005, s-a aprobat demararea operațiunilor necesare pentru
cotarea societății în Categoria I a Bursei de Valori București.

Prin Decizia nr. 69 din 25.10.2005 a Consiliului Bursei de Valori
București, s-a aprobat înregistrarea la Bursa de Valori București SA
– sectorul valori mobiliare emise de persoane juridice române –
Categoria I, a acțiunilor emise de BIOFARM S.A..

Începând din 5 ianuarie 2015, acțiunile societății sunt încadrate în
Categoria Premium.

Caracteristicile acțiunilor BIOFARM S.A.:

– acțiuni nominative dematerializate;  
– valoarea nominală 0,1 lei

Simbolul BIOFARM S.A. la Bursa de Valori București este BIO.

Codul în LEI: 254900G63HUEZ1Z9UW08

În conformitate cu Decizia CNVM nr. 3584/15.12.2006, Registrul
Acționarilor este păstrat de Depozitarul Central S.A., cu sediul în
București, sector 2, Bulevardul Carol I nr. 34-36, etajele 3, 8 și 9,
codul poștal 020922, telefon: (021) 408.58.00, 408.58.46

Biofarm S.A. nu a emis în 2021 obligațiuni sau alte titluri de creanță.

Informații despre Bursa de Valori
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Evoluția pe Bursa de Valori
Prețul acțiunilor aproape s-a dublat în 2021. La 31 decembrie 2021, prețul de închidere a anului la acțiuni a fost 0,83 lei/acțiune, cu 93% 
peste prețul de deschidere a anului de 0,43 lei/acțiune. 
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Informații despre dividende

Dividende plătite 

Politica societății cu privire la distribuirea profitului net are scopul, în funcție de opțiuni, să îl distribuie acționarilor, să îl reinvestească
în susținerea proiectelor sale sau să îl distribuie către ambele destinații. Anual, societatea, în funcție de situația existentă la acel
moment, decide metoda eficientă de distribuire a profitului, având în vedere dacă există nevoia de investiții, alte cerințe legale specifice
(rezerve de constituit). Proiectele de investiții sunt prevăzute de Planul Anual de Investiții, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor
Societății. Consiliul de Administrație al Biofarm S.A., în absența unor circumstanțe excepționale, poate recomanda acționarilor
distribuirea de dividende pentru fiecare exercițiu financiar în proporție de 20% - 70% din profitul Societății, în funcție de planul de
afaceri și luând în considerare strategia de dezvoltare a Societății. Profitul net al societății este stabilit pe baza situațiilor financiare
anuale auditate, aprobate de AGOA și este distribuit, conform legii, în baza deciziei AGOA. Pentru a stabili procentajul de profit net care
va fi alocat dividendelor, în funcție de politica privind dividendele, Consiliul de Administrație va lua în considerare următoarele:

➢ nevoile și oportunitățile de investiții ale societății;
➢ disponibilitatea financiară pentru plata dividendelor și gradul de îndatorare al Societății.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.biofarm.ro >> Guvernanță corporativă/Relația cu Investitorii>> Politici >> Politica Biofarm
privind distribuirea anuală a dividendelor.

Politica privind dividendele

Cota-parte de profit care este plătită conform legii fiecărui acționar reprezintă dividend. Dividendele distribuite acționarilor, propuse sau
declarate după perioada de raportare, precum și alte distribuiri similare efectuate din profitul stabilit pe baza IFRS și conținute în
situațiile financiare anuale, nu sunt recunoscute ca o datorie la sfârșitul perioadei de raportare. În contabilizarea dividendelor, se iau în
considerare prevederile IAS 10.

Conform Politicii menționate mai sus, în 2021, Societatea a acordat dividende de 40% în valoare totală de 21.678.258 lei din profitul net 
din anul anterior în valoare de 54.264.580 lei.

https://www.biofarm.ro/assets/pdf/Politica_Biofarm_privind_distribu%C8%9Bia_anual%C4%83_de_dividende_-_actualizata_in_10-08-2022.pdf
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Introducere în ESG
Schimbarea climatică a devenit un factor cheie în strategiile pe
termen lung ale societăților. Pe măsură ce mediul de afaceri se
modifică mai rapid în timp, este important să reproiectăm finanțele
pentru a ține pasul cu schimbările din domeniul afacerilor. Mulți
lideri de afaceri și experți în protecția mediului folosesc termenii
„sustenabilitate” și „ESG” în mod interschimbabil. Sustenabilitatea și
ESG sunt diferite, chiar dacă ambele au același obiectiv de a
îmbunătăți practicile de afaceri ale societății, de a amplifica
profiturile și de a obține bunăvoința investitorilor, a clienților și a
Autorității de Supraveghere Financiară.

Sustenabilitatea este un termen umbrelă pentru o mare varietate de
teme și procese, un termen umbrelă care cuprinde toate eforturile
societății de a reduce impactul său asupra lumii înconjurătoare. O
afacere sustenabilă reprezintă rezultatul unor factori cumulativi care
conduc la un impact negativ minim sau dacă este posibil, la un efect
pozitiv asupra mediului global sau local, asupra comunității, societății
sau economiei.

Protecția mediului, protecția socială și Guvernanța corporativă (ESG),
pe de altă parte, reprezintă evaluarea conștiinței colective a unei
societăți pentru guvernanță, factori sociali și de protecție a mediului.
Aceasta este, de obicei, un scor compus din datele culese despre
activele necorporale ale societății. ESG este mai specifică și se
bazează mai mult pe date. Se concentrează pe trei dimensiuni
(protecția mediului, protecția socială și guvernanța) în loc de doar
ecologizare sau a fi un administrator responsabil.



Obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor
Unite (ODD) au fost adoptate de toate guvernele
lumii la Națiunile Unite în 2015 și oferă o hartă
comună și necesară.

La Biofarm, sărbătorim aceste obiective și
credem în a face diferența în ceea ce privește
tehnologia oamenii. Ne străduim să explorăm
proiecte tehnologice care să contribuie la o
lume mai sustenabilă, în special, cele care fac
lumea mai ecologică, mai puternică, mai
inteligentă și mai egală. În 2021, dezvoltarea
sustenabilă a Biofarm S.A. a continuat prin
consolidarea cotei de piață pe segmentul
Sănătatea Consumatorului (CHC) și a terminat
anul pe locul 2 în topul societăților din industria
farmaceutică locală, în ceea ce privește numărul
de unități vândute. Societatea a pus în funcțiune
o nouă unitate de producție mai eficientă și mai
economică.

Obiectivele globale de dezvoltare durabilă
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1 No poverty – Fără sărăcie; 2 Zero hunger – Fără înfometare; 3 Good health and well-being – Sănătate și bunăstare; 4 Quality education – Educație de calitate; 5 Gender equality – Egalitate de gen; 6 Clean water and sanitation – Apă curată și salubritate; 7 Affordable and clean energy - Energie curată și accesibilă; 8 Decent work and economic

growth - Muncă decentă și creștere economică; 9 Industry, innovation and infrastructure - Industrie, inovare și infrastructură; 10 Reduced inequalities - Reducerea inegalităților; 11 Sustainable cities and communities - Orașe și comunități sustenabile; 12 Responsible consumption and production - Producție și consum responsabil; 13 Climate action –

Acțiune climatică; 14 Life below water - Viața sub apă; 15 Life on land - Viața pe uscat; 16 Peace, justice and strong institutions - Pace, dreptate și instituții puternice; 17 Partnerships for the goals - Parteneriate pentru obiective.



Reducerea la minim a impactului asupra sărăciei.
Biofarm susține diverse organizații care contribuie la creșterea accesului la o viață mai bună pentru persoanele
nevoiașe și a accesului la o educație de calitate pentru copiii care locuiesc în condiții defavorizate. În 2021, am co-
finanțat construirea unor săli de sport și reconstrucția unei case care a fost arsă din temelii în urma unui accident,
am susținut o tabără de vară pentru copii la mare pentru copiii care nu au fost niciodată la mare; am furnizat
rechizite școlare pentru copii înainte de începerea anului școlar și am sprijinit accesul la medicamente la prețuri
accesibile în țările subdezvoltate și în curs de dezvoltare.

Sănătate și bunăstare.
Dispozitivele inteligente permit digitalizarea în industria medicală. Cu ajutorul unor instrumente inteligente, ne
asigurăm că produsele noastre sunt bine răspândite pe piață și sunt disponibile și accesibile clienților aflați în nevoi.
Prin inovare constantă, ne concentrăm să facilităm accesul la medicamente accesibile pentru clienții noștri.

Educație de calitate și atragerea talentelor.  
Educația este cheia atingerii obiectivelor de sustenabilitate. Educația de calitate poate sparge ciclul sărăciei, poate
reduce inegalitățile și poate atinge egalitatea de gen. Noi organizăm ședințe cu licee și studenți pentru a promova
importanța oportunităților farmaceutice disponibile. Atragem în mod constant noi talente, ne instruim angajații
pentru a putea dezvolta produse noi și pentru a găsi constant moduri inovatoare pentru un viitor mai bun.

Asigurarea egalității de gen în cadrul procesului de luare a deciziilor.
Ne angajăm în mod ferm să reducem decalajul de gen la locul de muncă. Biofarm crede cu tărie că o forță de muncă
mai diversă duce la o mai bună luare a deciziilor. În 2021, am ajuns la un procent de 53% de femei în conducerea
executivă.

ODD-urile Biofarm
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Apă curată și salubritate.
Îmbunătățim calitatea apei prin reducerea poluării, eliminarea deversării și minimizarea eliberării de substanțe
chimice și materiale periculoase, având o proporție de ape uzate tratate 100% și sporind substanțial reciclarea și
reutilizarea în siguranță.

Mediu de lucru decent și creștere economică.
Este important să rămânem un angajator dorit, prin urmare, ne concentrăm pe o cultură organizatorică sănătoasă
care atrage candidați talentați și dornici să lucreze la societatea noastră, pentru a asigura calitatea pe termen lung a
produselor și a serviciilor noastre și creșterea economică. Procedând astfel, dorim să ne asigurăm că, în operațiunile
noastre, nici munca forțată sau obligatorie și nici exploatarea prin muncă a copiilor nu este folosită; interzicem
discriminarea cu privire la angajare și ocupație.

Inovare în industrie și infrastructură.
Dezvoltăm o infrastructură regională fiabilă, durabilă și rezistentă și sprijin continuu pentru dezvoltarea tehnologiei
interne, cercetare și inovare. Am înființat o nouă unitate de producție care este una dintre cele mai importante
investiții în industria farmaceutică din ultimii 30 de ani din România și venim constant cu noi produse inovatoare pe
piață.

Reducerea inegalităților în interiorul și între țări.
Noi asigurăm oportunități egale și reducem inegalitățile veniturilor, inclusiv prin eliminarea legilor, politicilor și
practicilor discriminatorii. Pe plan intern, noi asigurăm instruire pentru a ajuta liderii să recunoască și elimine
discriminarea inconștientă în procesul de angajare și practici de mentorat pentru a atinge progresiv egalitatea.

ODD-urile Biofarm
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Consum și producție responsabile.  
Activitatea de fabricare a preparatelor farmaceutice a societății este conformă cu GMP (Bunele Practici de fabricație).
Menținem fluxuri de producție de înaltă eficiență, cu un consum responsabil de materii prime. Odată cu noua
noastră fabrică, eficiența și eficacitatea proceselor de producție s-au îmbunătățit substanțial.

Luarea de măsuri urgente pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora.  
Consolidăm reziliența și capacitatea de adaptare la pericolele schimbărilor climatice și la dezastrele naturale în
toate țările. Ne concentrăm constant pe atenuarea schimbărilor climatice, capacitatea de adaptare, reducerea
impactului și avertizarea timpurie prin monitorizarea și măsurarea constantă a emisiilor. S-au planificat reduceri
ulterioare ale emisiilor.

Parteneriate pentru atingerea obiectivelor.
Lucrăm doar cu furnizori și clienți care se angajează să respecte standardele Biofarm. Standardele noastre detaliază
așteptările furnizorilor de a respecta drepturile omului, conformitatea cu legile, sănătatea și siguranța, protecția
mediului, anticorupția, etica și guvernanța. Monitorizăm și impunem în mod activ furnizorilor și clienților noștri să
respecte standardele noastre și luăm măsuri adecvate în cazul încălcării acestora. Luptăm împotriva corupției în
toate formele sale, inclusiv împotriva șantajului și a mitei.

ODD-urile Biofarm
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Pentru a înțelege mai bine strategia ESG în cadrul Biofarm, ne-am împărțit obiectivele de dezvoltare durabilă în 3 categorii: protecția
mediului, protecția socială și guvernanță corporativă, pe care le vom analiza în continuare.

Biofarm ESG
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6 Clean water and sanitation – Apă curate și salubritate; 9 Industry, innovation and infrastructure – Industrie, inovare și infrastructură; 12 Responsible consumption and production - Producție și consum responsabil; 13 Climate action – Acțiune climatică;

1 No poverty – Fără sărăcie; 3 Good health - Sănătate; 4 Quality education – Educație de calitate; 5 Gender equality – Egalitatea de gen; 8 Decent work and economic growth - Muncă decentă și creștere economică; 17 Partnerships for the goals -

Parteneriate pentru obiective.



Managementul riscurilor
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Ne angajăm în lucrul cu toate părțile interesate, inclusiv cu angajații, clienții, furnizorii, investitorii și partenerii din industrie, pentru a
numi doar câțiva dintre aceștia, în mod consecvent pe parcursul anului pentru a ne asigura că ne dezvoltăm constant strategia de
afaceri. Luăm preocupările acestora foarte în serios și luăm deciziile necesare în activitatea noastră pentru a le soluționa.

Ascultăm opiniile angajaților noștri
periodic, atât informal cât și formal,
prin ședințe de echipă periodice,
programe de instruire, grupuri de
discuții și buletine informative. Am
înființat structuri, ofițeri de
conformitate și canale de informații
pentru a permite angajaților noștri
să raporteze orice probleme, dacă
apar. De asemenea, am recrutat
angajați inspiraționali pentru a servi
drept ambasadori ai diversității și ai
incluziunii. Avem politici care
încurajează dezvoltarea
profesională individuală, programul
de lucru flexibil, recunoașterea
angajaților și mentoratul periodic.
În final, ne asigurăm că toți
angajații respectă Codul de Etică în
fiecare an.

Inspirați de angajații noștri
Clienții noștri au diverse
moduri de a interacționa cu
noi, inclusiv prin apeluri
telefonice, interviuri privind
satisfacția clienților și
contacte de
farmacovigilență.
Clienții noștri pot influența
designul produselor noastre
prin participarea la interviuri
și sondaje despre produse.
În plus, contactăm clienții în
mod proactiv oricând apare
o situație și, dacă este
necesar, putem efectua
evaluări cu cele mai înalte
standarde etice.

Ascultăm clienții
Discutăm în mod constant cu furnizorii noștri pentru a ne
asigura că aducem relația noastră la cea mai înaltă eficiență de
care pot beneficia ambele părți. În același timp, investim timp și
resurse în anumite cazuri pentru a împuternici furnizorii să își
îmbunătățească activitatea internă și cele mai bune practici sau
încetăm relațiile cu furnizori care nu satisfac standardele
noastre.

Promovarea celor mai bune practici ale furnizorilor

Fiind o societate cotată la Bursa de Valori București, Biofarm
depune documente de diseminare a informației prevăzute de
legile privind valorile mobiliare, în format electronic, care pot fi
accesate pe site-ul societății. Comunicăm informații relevante
investitorilor noștri și suntem disponibili pentru a răspunde la
întrebările și la problemele investitorilor prin intermediul
echipei noastre de Relația cu Investitorii.

Comunicarea clară cu investitorii
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Am realizat recent o evaluare cuprinzătoare a materialității ESG ca o măsură de a asigura alinierea optimă a priorităților noastre ESG cu
cele identificate de părțile noastre interne interesate. Am comunicat cu persoanele interesate pentru a evalua importanța unei game
largi de teme ESG și am conturat aceste rezultate într-o matrice a materialității.

Metodologia
Am efectuat consultări în anul 2021, oferind un sondaj uniform grupurilor noastre de părți interne interesate. Participanții au fost rugați
să evalueze fiecare temă, în funcție de gradul său de importanță, nota 10 fiind de cea mai mare importanță, iar 0 deloc important.
S-a urmat o abordare metodică inspirată de Standardele Inițiativei de Raportare Globală (GRI). Am selectat 21 de teme dintr-o gamă
variată de subiecte considerate cele mai relevante pentru industria noastră, precum cele incluse în alte rapoarte ESG. Pentru fiecare
temă, am stabilit o etichetă și o definiție detaliată pentru a ne asigura că toți participanții vor răspunde cu același grad de înțelegere a
fiecărei teme abordate. Am folosit informațiile furnizate de Inițiativa de Raportare Globală (GRI) și Consiliul pentru standarde de
contabilitate durabilă (SASB) pentru a ne asigura că definițiile au fost cele standard în industrie.

Lista de teme
• (G) Confidențialitatea datelor • (S) Implicarea comunității • (G) Guvernanță corporativă

• (E) Consumul de energie • (S) Diversitate, echitate și incluziune • (S) Angajamentul angajatului

• (E) Emisiile • (G) Etică și conformitate • (E) Producția ecologizată

• (S) Dezvoltarea capitalului uman • (E) Utilizarea resurselor naturale • (S) Siguranța și calitatea produsului

• (E) Cercetare și dezvoltare • (E) Ciclul de viață al produsului • (E) Tranziția către o economie cu emisii scăzute 
de carbon

• (S) Sănătatea și siguranța forței de muncă • (G) Lanțul de aprovizionare responsabil • (E) Managementul zgomotului

• (E) Managementul deșeurilor • (E) Managementul apelor • (G) Comportament anticoncurențial
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Rezultatele evaluării materialității
sunt indicate în graficul din dreapta.
Există un înalt grad de corelare în
prioritizarea temelor părților noastre
interne interesate. Temele din
dreapta reprezintă un grad de o
importanță ridicată acordată de
părțile noastre interne interesate,
astfel încât să ne asigurăm că
respectivele teme vor primi cea mai
mare atenție din partea conducerii
societății.

Vom folosi aceste rezultate pentru a
ne asigura că prioritățile noastre și
resursele alocate le susțin pe cele
ale unui grup mai larg de părți
interesate.

Legenda:
Tema de protecția mediului
Tema socială
Tema guvernanței

5

6

7

8

9

10

Matricea materialității în funcție de importanța internă

(E) Noise management - Managementul zgomotului; (S) Community engagement - Angajamentul comunității; (E) Natural resource usage - Utilizarea resurselor naturale; (E) Water management - Managementul apei; (G) Responsible supply chain - Lanț de aprovizionare responsabil; (E) Waste management -

Gestionarea deșeurilor; (E) Energy consumption - Consumul de energie; (G) Anti-competitive behaviour - Comportament anticoncurențial; (E) Emissions - Emisii; (S) Diversity, equity and inclusion - Diversitate, echitate și incluziune; (E) Product life cycle - Ciclul de viață al produsului; (E) Transition to a low carbon

economy - Tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon; (E) Greener production - Producție mai ecologică; (G) Data privacy – Legislația privind confidențialitatea datelor cu caracter personal; (S) Human capital development - Dezvoltarea capitalului uman; (S) Employee engagement - Implicarea angajaților;

(G) Corporate governance - Guvernanță corporativă; (E) Research and development – Cercetare și dezvoltare; (G) Ethics and compliance – Etică și conformitate; (S) Workforce health and safety - Sănătatea și securitatea forței de muncă; (S) Product safety and quality - Siguranța și calitatea produsului.



Protecția mediului
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Biofarm S.A. își manifestă constant grija pentru respectarea mediului,
luând măsurile necesare pentru încadrarea în limitele impuse de
Autorizația de mediu. Totodată, din 2013, societatea Biofarm este
acreditată pentru sistemul de management de sănătate și securitate în
muncă și protecția mediului în conformitate cu Standardele ISO 9001 și
ISO 14001, certificate și implementate începând din anul 2013.

Luăm măsuri semnificative pentru noii furnizori care sunt verificați
folosind criterii de protecția mediului și o listă extrem de cuprinzătoare
de certificări și cerințe pentru a ne asigura că folosim materiale de
înaltă calitate cu pierderi cât mai mici în producție.

Există sisteme robuste de management de mediu la ambele locații
pentru a ne asigura că ne gestionăm eficient emisiile de carbon, că
reducem la minim orice impact negativ, folosim materiale mai
sustenabile și deviem deșeurile de la depozitele de gunoi.

Responsabilitatea noastră este susținută și prin lipsa oricăror sancțiuni
în domeniu în 2021.
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38

Ne angajăm să îmbunătățim continuu performanța în protecția mediului a activităților noastre de producție și de marketing în cadrul
lanțului nostru de valori. Ne-am stabilit obiective ambițioase pentru a reduce emisiile de carbon, consumul de energie și generarea de
deșeuri. Prin folosirea resurselor mai eficient și colaborarea cu alții pentru a aborda provocările privind protecția mediului, putem
reduce costurile, ne putem clădi competitivitatea și putem asigura încrederea în afacerea noastră. Prin mentalitatea noastră
preventivă și de îmbunătățire continuă, menținem certificările sistemului de management de mediu ISO 14001 ale locațiilor noastre,
asigurându-ne că riscurile și impactul asupra mediului sunt identificate, gestionate eficient și reduse. Monitorizăm constant și
analizăm calitatea aerului și a emisiilor în puncte critice, precum: orificiile de evacuare ale uscătoarelor mici și mari, sistemul de
dispersie și de evacuare F421, F422 și F428 cu privire la comprimate, sistemul de evacuare a arzătoarelor și nivelurile de poluare ale
automobilelor. Toți parametrii măsurați în 2020 și 2021 s-au încadrat în limitele stabilite prin Ordinul MAPPM nr. 756/1997. Am
implementat un proces clar de izolare a deșeurilor medicale la punctul de generare pentru manipulare specială și protecția sănătății
personalului.

Obiectivul nostru: Producția și comercializarea de medicamente cu cel mai mic impact posibil asupra
mediului

Creșterea eficienței energetice a proceselor de producție și a operațiunilor din locații
Optimizarea compensării emisiilor de carbon din flota noastră auto
Optimizarea producției pentru a crește managementul apelor, energiei, zgomotului, deșeurilor și emisiilor  
Creșterea utilizării materialelor reciclate  
Utilizarea unui proces de proiectare durabil, care asigură sustenabilitate în toate fazele ciclului de viață al produsului nostru  
Angajarea în investiții în cercetare și dezvoltare pentru produse mai bune și mai ecologice  

Strategia:



Amprenta asupra mediului
Investim constant în îmbunătățirea proceselor noastre de producție și în
echipamente performante de ultimă generație. Odată cu inaugurarea noii
unități de producție, am crescut semnificativ eficiența energetică prin
aducerea unor linii de producție mai eficiente și sisteme de operare mai
performante în societate.

Ambalajele reprezintă cea mai mare parte a amprentei noastre pentru
produsele aflate pe stoc. Colaborăm cu furnizorii pentru a reduce
emisiile generate de producerea de sticle, blistere și cutii, utilizând, în
general, mai puțin material și introducând conținut reciclat sau
regenerabil acolo unde este posibil.

Știm că obiectivele nu sunt suficiente pentru a combate schimbările
climatice decât dacă sunt susținute de acțiuni. Acesta este motivul
pentru care lucrăm din greu pentru a crește eficiența și a trece la surse
regenerabile de energie. De asemenea, colaborăm cu furnizorii pentru a
reduce amprenta lanțului nostru valoric pe măsură ce lucrăm pentru a
dezvolta soluții inovatoare de ambalare și transport cu emisii reduse de
carbon pentru produsele noastre.

Printre priorități se numără colaborarea cu furnizorii pentru a reduce
cantitatea de materiale de ambalaje necesară, pentru a utiliza mai mult
conținut reciclat și pentru a îmbunătăți eficiența energetică. Acești
factori de valoare ne permit să luăm decizii de cumpărare mai
sustenabile, informând selecția noastră și acordurile cu furnizorii cheie.

39
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Consumul de gaze naturale și energie electrică
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Anul
GAZE
(Nmc)

Punct de consum
LT GB

2020 795.063 610.842 184.221 
2021 887.782 629.122 258.660 

Anul
Energie 
(Mwh)

Punct de consum
LT GB

2020 6.480 3.802 2.678 
2021 6.641 3.441 3.200 

Gazul natural este ars, în principal, în cazane și încălzitoare de
apă care cresc temperatura apei la nivelurile dorite pentru a fi
utilizată: în produse, în rezervoare de curățare sau alte activități
de curățare, în caloriferele de birou, ca agent de încălzire, și în
alte activități legate de birou. Doar o parte foarte mică din gazele
naturale este utilizată în activitățile de laborator ale societății.

Digitalizarea necesită mai multe echipamente electrice intensive.
Dacă nu toate, aproape fiecare echipament din fabrica noastră
are nevoie de energie electrică pentru a fi alimentat, pentru a fi
controlat sau pentru a urmări și stoca istoricul informațiilor
despre activitate. Consumul de energie electrică este răspândit în
întreaga societate, de la instalații de producție, echipamente de
laborator la toate activitățile legate de suport. Biofarm a investit
în echipamente extrem de eficiente în noua fabrică și dorește să
mențină aceeași tendință în următorii ani. Toată energia este
obținută din rețeaua energetică națională.

Investim constant în optimizarea producției pentru a crește gestionarea gazelor naturale, a electricității, a combustibilului, a apei, a
zgomotului, a deșeurilor și a emisiilor. Petrecem mult timp inspectând echipamentele, instruind angajații și asigurându-ne că totul
funcționează bine la unitățile noastre de producție pentru a preveni orice pierderi. Prin implementarea noii unități de producție vom
putea reduce cerințele energetice pentru fabricarea produselor noastre.

LT = unitatea din Logofătul Tăutu
GB = unitatea din Gura Bădicului

LT = unitatea din Logofătul Tăutu
GB = unitatea din Gura Bădicului
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Investim constant în optimizarea producției pentru a crește gestionarea gazelor, energiei, combustibilului, apei, zgomotului,
deșeurilor și emisiilor. Petrecem mult timp inspectând echipamentele, instruind angajații și asigurându-ne că totul funcționează bine
la unitățile noastre de producție pentru a preveni orice pierderi.

.
Anul

Combustib
il (L)

Tip de combustibil
Benzină Motorină

2020 129.664 2.940 126.725 
2021 165.107 4.048 161.058 

Parcul auto al Biofarm din 2021 însumează 142 de vehicule de
pasageri alimentate cu motorină și 4 vehicule de pasageri
alimentate cu benzină. Cele mai multe dintre aceste vehicule sunt
alocate forței de vânzări, fiind alocate, în principal, agenților de
vânzări și echipei medicale. Restul vehiculelor de pasageri sunt
atribuite managerilor și directorilor noștri în scop de afaceri.
Biofarm SA deține camioane în scopul transportului de mărfuri
către clienți și de materii prime necesare în producție, care sunt
achiziționate de la unii dintre furnizorii noștri.

Reducerea consumului de apă rămâne una dintre provocările
noastre. Am investit în echipamente eficiente de gospodărire a
apei care asigură o eficiență ridicată a utilizării apei și zero
scurgeri de apă. Se preconizează o creștere a consumului de apă la
unitatea din Gura Badicului, până la atingerea producției de 100%.
Pe parcursul anului 2021, peste 40% din apa utilizată în unitatea de
producție de la Logofătul Tăutu s-a regăsit în produsele noastre
finale. Restul de 60% este utilizat în chillere (turnuri de răcire) și în
curățarea echipamentelor de producție pentru a îndeplini
standardele necesare pentru o unitate aprobată GMP.

LT = unitatea din Logofătul Tăutu
GB = unitatea din Gura Bădicului

Anul
Apă
(mc)

Punct de consum
LT GB

2020 42.368 31.741 10.627 
2021 43.946 30.799 13.147 
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Generarea deșeurilor
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Reducerea la minim a deșeurilor medicale se poate
realiza prin reutilizare, reciclare și reducerea surselor.
Eforturile noastre de a reduce generarea deșeurilor pe tot
parcursul operațiunilor noastre au continuat în 2021.
Cea mai grea problemă cu care ne confruntăm este că cea
mai mare sursă de deșeuri din procesul nostru de
producție este nereciclabilă și respectă protocolul privind
deșeurile de producție medicală. Lucrăm cu furnizorii
pentru a găsi modalități de a îmbunătăți practicile de
gestionare a materialelor și de a apela la utilizarea mai
multor materiale biodegradabile sau materiale mai sigure
pentru ardere, care au un potențial mai mare de
recuperare a căldurii care ar putea fi utilizate în viitor în
incineratoare ca biodiesel.
În baza estimărilor pe care le-am făcut, în 2021, peste 30%
din deșeuri au fost reciclate și preconizăm o creștere a
acestui procent anual prin practici de management al
calității și colaborare strânsă cu furnizorii noștri în
identificarea de noi materiale care să fie utilizate în
procesul nostru de producție. În 2021 am reușit să
reducem totalul deșeurilor generate cu o creștere a
vânzărilor și suntem dispuși să procedăm astfel și în
viitor.

Din care

Anul
Deșeuri 
organice 

(tone)

Punct de generare

LT GB

2020 27 25 2
2021 25 25 0

Din care 

Anul
Deșeuri din 
ambalaje de 
carton (tone)

Punct de generare

LT GB

2020 31 20 11
2021 29 16 13

Din care

Anul 
Deșeuri 

menajere 
(tone)

Punct de generare

LT GB

2020 82 69 13

2021 82 59 23

Total deșeuri generate

Anul

Total 
deșeuri 

generate
(tone)

Punct de generare

LT GB

2020 224 181 43

2021 205 147 57
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Lucrăm în mod constant pentru a implementa echipamente și procese cu un consum
redus de apă și pentru a reduce scurgerile din sistemele noastre de apă. Ambele unități
de producție sunt dotate cu stații de tratare a apei. Apele uzate provenite din producție
sunt tratate și refolosite în procesul de răcire pentru a reduce consumul de apă, iar toate
apele uzate sunt tratate înainte de a fi evacuate în canalizarea municipalității.
Monitorizăm îndeaproape indicatorii pentru: PH, CCO-Cr, CBO5, benzo[a]antracen, Benzo-
[b&k]-fluoranten, Benzo-[g,h,i]-perilenă, antracen, zinc, nichel, cupru și solvenți organici.
În 2021, la Gura Bădicului s-au prelevat peste 20 de probe și peste 40 de probe în
Logofătul Tăutu și s-au făcut aproximativ 850 de determinări pentru a ne asigura că apa
uzată este întotdeauna conformă cu parametrii necesari înainte de a fi evacuată în
canalizare.

Există sisteme robuste de management de mediu în ambele noastre unități pentru a ne asigura că ne gestionăm eficient emisiile de
carbon, minimizăm orice impact negativ și modul în care este gestionată apa uzată. Monitorizarea continuă a emisiilor este stabilită la
nivelul societății și se prelevă mai multe probe pentru gazele arse și alte tipuri de praf. În 2021 s-au prelevat peste 50 de probe pentru
a ne asigura că Biofarm respectă în permanență toți parametrii, conform autorizației de mediu primite.

Odată cu creșterea vânzărilor și deschiderea noii unități, crește și numărul necesar de
mașini pentru extindere. Activitatea societății s-a intensificat semnificativ în 2021, după
carantina pentru COVID din 2020. La sfârșitul anului 2021, întreaga flotă a societății a
reprezentat 130 de autoturisme pe motorină, 4 autoturisme pe benzină, 2 autoutilitare de
pasageri, 9 camioane și 1 stivuitor. Pentru a reduce emisiile generate de parcul auto, vom
schimba treptat mașinile vechi pe motorină cu mașini noi, mai ecologice, în următorii
ani.

Anul
Emisii de 

CO2 (tone)

Emisii auto

Benzină Motorină

2020 201 4 197 

2021 249 8 241 

Anul
Apă 

reziduală 
(mc)

Punct de consum

LT GB

2020 28,829 18,308 10,521 
2021 31,089 18,073 13,016 

LT = unitatea din Logofătul Tăutu
GB = unitatea din Gura Bădicului
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Deșeuri introduse pe piață ca ambalaje pentru produse
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Politica națională de gestionare a deșeurilor din România este în conformitate cu obiectivele politicii europene de prevenire a
generării de deșeuri și vizează reducerea consumului de resurse și aplicarea practică a ierarhiei deșeurilor. Principiul acțiunii
preventive este unul dintre principiile care stau la baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția
mediului, cu modificările și completările ulterioare, și a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, transpusă în legislația națională
prin Legea 211/2011 privind gestionarea deșeurilor, prezintă ierarhia deșeurilor care este aplicată ca ordine de prioritate în
legislația și în politica privind generarea și gestionarea deșeurilor, după cum urmează: prevenire, reutilizare, reciclare și alte
operațiuni de gestionare a deșeurilor ca valorificare si eliminare. Legea 249/2015 reglementează gestionarea ambalajelor și a
deșeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau a reducerii impactului asupra mediului.

Odată cu implementarea măsurilor aduse de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
74/2018, societățile care activează în domeniul reciclării, producătorii care introduc
pe piață bunuri ambalate și autoritățile locale au obligații în ceea ce privește
reciclarea deșeurilor. Producătorii, iar Biofarm este unul dintre ei, prin organizațiile
care implementează obligațiile de răspundere extinsă ale producătorului, sunt în
prezent obligați să își îndeplinească obiectivele de reciclare direct prin intermediul
autorităților locale si să plătească aceste costuri de colectare și de sortare a
deșeurilor de ambalaje gestionate în domeniul lor de aplicare.

Biofarm SA, prin organizațiile care implementează obligații extinse de răspundere a producătorilor (OIREP), și-a îndeplinit
obiectivele de reciclare direct prin intermediul autorităților locale și a plătit costurile de colectare și de sortare a deșeurilor de
ambalaje gestionate din zona sa, în funcție de cantitățile introduse pe piață. Vă prezentăm mai sus tabelul cu cantitățile de deșeuri
de ambalaje plasate pe piață în 2021.

Tipul de 
deșeuri

Plasate pe piață (kg)
Anul 2021

Sticlă 194.843 
Plastic 81.556 
Hârtie 136.262 
Metal 9.264 
Total 421.925
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În ceea ce privește protecția mediului, sunt sprijinite următoarele etape:
• Evacuarea prafului se face numai prin instalațiile de izolare a acestuia, astfel încât concentrațiile maxime admisibile prevăzute de

reglementările în vigoare să nu fie depășite.
• Evacuarea gazelor reziduale se face numai prin coșuri de fum, având grijă ca acest conținut de gaze reziduale să nu depășească

valorile limită admisibile prevăzute de reglementările în vigoare.
• Evacuarea apelor uzate este controlată de instalațiile de pre-tratare, astfel încât conținutul acestora să se încadreze în limitele

impuse de legislația aplicabilă.
• Efectuarea de lucrări de mentenanță preventivă la toate instalațiile cu rol în atenuarea emisiilor poluante în aer și în apă (elemente

de filtrare uscată și umedă, stație de tratare).
• Impunerea de măsuri organizatorice și tehnologice pentru reducerea consumului de energie și de apă (verificări de control la

instalația chiller-ului, întreținere preventivă, tratare cu soluții de condiționare a apei introduse în cazanele de abur și în instalațiile
de răcire, efectuarea de revizii etc.).

• Scăderea tendinței de utilizare a substanțelor periculoase pentru mediu în procese specifice.
• Promovarea și punerea în aplicare a utilizării materiilor prime, a materialelor din resurse regenerabile (biologice).
• Reducerea supra-ambalării, respectiv, utilizarea ambalajelor reciclabile.
• Activitatea continuă de implementare a cerințelor privind răspunderea extinsă a producătorului de produse ambalate.
• Gestionarea deșeurilor în conformitate cu prevederile legale.
• Depozitarea și gestionarea materiilor prime, a solvenților și a combustibililor se face astfel încât să se prevină poluarea accidentală

a mediului;
• Gestionarea și întreținerea parcului auto se face conform prevederilor legale (revizii și service numai de unități autorizate), inclusiv

reînnoirea acestuia.



Angajament social
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A fi lider în cultura siguranței preventive este o valoare principală, care stă
la baza a tot ceea ce facem. Obiectivul nostru este de a oferi un mediu de
lucru fără incidente, punând sănătatea și bunăstarea oamenilor noștri pe
primul loc și făcând ca siguranța să fie responsabilitatea tuturor. Grija
noastră autentică pentru angajații noștri este ceea ce ne diferențiază,
ajungând, în etape, la toate nivelurile organizației noastre și oferindu-ne
fiecăruia dintre noi puterea de a fi lider în siguranță.
Prin mentalitatea noastră de îmbunătățire preventivă și continuă, ne
asigurăm că riscurile noastre sunt identificate și atenuate în mod eficient.
Într-o perioadă de trei ani, în perioada 2019-2021, am reușit să cuantificăm
1.722.357 de ore lucrate fără producerea niciunui accident mortal.

Obiectivul nostru: Ținta „zero vătămări”

Instruirea angajaților pentru a asigura sănătatea și siguranța forței de
muncă, precum și calitatea și siguranța produselor noastre
Automatizarea proceselor RU
Susținerea implicării angajaților în proiecte
Asigurarea diversității, a echității și a incluziunii eficiente a forței de
muncă
Implicarea în ajutorarea și asistarea comunității
Asigurarea creșterii economice pentru a putea susține oferirea unui
salariu corect pentru munca depusă.

Strategia:



Angajament social
Dezvoltarea capitalului uman

Programele de formare pentru anul 2021 au fost gândite pe termen lung,
urmărind educația continuă a angajaților, astfel încât să aducă o
contribuție semnificativă la performanța acestora. Planul de inducție al
noilor angajați are rolul de integrare în echipă și în societate, dar și de
păstrare a acestora pe termen lung, astfel încât, în afară de planul de
inducție, programele de formare și de dezvoltare vin să îmbunătățească
abilitățile și competențele angajaților societății pentru ca aceștia să-și
îndeplinească sarcinile și să aducă rezultate maxime. Ca în fiecare an,
instruirile GMP, Managementul riscurilor, Farmacovigilența, Protecția
datelor și Concurența reprezintă o prioritate pentru angajații Biofarm SA
și s-au desfășurat conform planurilor anuale.
Programele de formare au fost asigurate atât prin recurgerea la resurse
interne, cât și la societăți specializate de formare și de dezvoltare.

Pentru instruirea și dezvoltarea angajaților, asigurăm următoarele:
- Asigurarea permanentă a activității de formare în domeniul sănătății și
securității în muncă și a competențelor esențiale, instructajul general
introductiv, pregătirea la locul de muncă și formarea periodică pentru
toți angajații, conform prevederilor legale.
- Instruirea periodică atât pentru angajați, cât și pentru parteneri;
- S-a efectuat instruirea persoanelor desemnate cu acordarea primului
ajutor la locul de muncă și a celor care fac parte din echipa de
intervenție în caz de incendiu.
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Angajament social
Sănătate și securitate în muncă
Conducerea Biofarm, departamentul de Resurse Umane și
responsabilul pentru sănătate și securitate în muncă, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în
muncă, Normele metodologice de aplicare, au permis monitorizarea
constantă a performanțelor sistemului de sănătate și securitate în
muncă și efectuarea corecțiilor necesare. Societatea se asigură că
ținta „zero vătămări” este atinsă prin furnizarea infrastructurii
necesare prin: achiziția de echipamente și utilaje de înaltă calitate,
îmbunătățirea condițiilor de lucru și instrucțiuni și instruiri periodice
în Sănătate și securitate în muncă oferite tuturor angajaților săi.
Protecția împotriva incendiilor, exercițiile împotriva incendiilor și
verificările instalațiilor de stingere a incendiilor reprezintă o
preocupare permanentă a Biofarm, astfel încât există o serie de
măsuri pentru a ne asigura că obiectivul nostru de „zero vătămări”
este atins:

Punerea în aplicare a prevederilor legale;
Îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne
Analiza si îndepărtarea operativă a deficiențelor care s-au

manifestat în domeniul protecției împotriva incendiilor;
Asigurarea echipamentelor, a calității și a funcționarii

mijloacelor tehnice de protecție împotriva incendiilor;
Stabilirea măsurilor de îmbunătățire a activității;
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Angajament social
Sănătate și securitate în muncă
Măsuri de sănătate și siguranță SARS-COV-2:
În contextul SARS-COV-2 (COVID 19), am asigurat o serie de măsuri de
prevenire și protecție, pentru a reduce la minim riscul contaminării
personalului și pentru a asigura în permanență activitățile de
exploatare și de producție esențiale. Am creat o echipă care să
monitorizeze permanent situația cu privire la evoluția virusului SARS-
CoV-2 la nivel național, să comunice informații pe plan intern, să
instruiască toți angajații cu privire la procedurile de protecție și de
prevenire stabilite și am stabilit un set de reguli pentru a evita
supraaglomerarea prin limitarea interacțiunilor, schimbarea
programului de lucru și separarea fluxurilor de personal.
În plus, în aceeași perioadă, Biofarm a alocat kituri de protecție
(măști, mănuși, viziere, dezinfectanți) tuturor angajaților societății,
atât în timpul desfășurării activității cât și în timpul drumului, a
instalat dozatoare de dezinfectant și covorașe dezinfectate la toate
intrările și a plătit costul transportului pentru angajații care se
deplasează în regim privat.
Inspecții interne de siguranță în decursul anului 2021:
S-au efectuat inspecții interne la locul de muncă și s-au luat
măsurile organizatorice necesare pentru a elimina (reduce) riscurile
de rănire sau îmbolnăvire profesională;
S-au efectuat verificări periodice la instalația electrică;
S-a reevaluat documentația pentru riscurile specifice.
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Angajament social
Sănătate și securitate în muncă
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Coordonarea în domeniul sănătății în muncă s-a menținut astfel:
S-au continuat serviciile medicale de specialitate pentru
implementarea programului de supraveghere medicală;
S-a reevaluat monitorizarea preventivă a sănătății și a
capacității de muncă a angajaților prin analize periodice;
S-au efectuat monitorizarea de specialitate și evaluarea
competențelor;

Microclimat:
A existat o preocupare constantă pentru asigurarea condițiilor
legale de microclimat, a vitezei curenților de aer, a nivelului de
zgomot generat de sistemul de climatizare;
Menținem controlul asupra microclimatului prin măsuri de
informare.

Evenimente legate de siguranță raportate în decursul anului 2021:
Accidente de muncă – 0;
Accidente minore, care au dus la incapacitate de muncă pentru
o perioadă mai mică de 3 zile - 0;
Incidente periculoase – 0;
Boli profesionale – 0;

Toate aceste măsuri subliniază implicarea și grija permanentă a
conducerii pentru Prevenirea și protecția internă și externă a
drepturilor, siguranței și integrității tuturor părților interesate.



Angajament social
Sănătate și securitate în muncă
Conducerea Biofarm, departamentul de resurse umane și
responsabilul cu sănătatea și securitatea în muncă, în conformitate
cu prevederile Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în
muncă, ale Normelor metodologice de aplicare, au permis
monitorizarea continuă a performanțelor sistemului de sănătate și
securitate în muncă și efectuarea corecțiilor necesare. Societatea se
asigură că nu există exploatarea prin muncă a copiilor, că nu au loc
încălcări ale drepturilor persoanelor și că obiectivul „zero vătămări”
este atins anual prin asigurarea infrastructurii necesare prin:
achiziționarea de echipamente și utilaje de înaltă calitate,
îmbunătățirea condițiilor de muncă și instrucțiuni și instruiri
periodice privind sănătatea și securitatea în muncă oferite
angajaților săi.
Protecția împotriva incendiilor, exercițiile și verificările în caz de
incendiu sunt o preocupare permanentă a Biofarm, astfel încât
există o serie de măsuri pentru a ne asigura că obiectivul nostru de
„zero vătămări” este atins:

Punerea în aplicare a prevederilor legale;
Îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne
Analiza și eliminarea operativă a deficiențelor care s-au
manifestat în domeniul protecției împotriva incendiilor;
Asigurarea echipamentului, calității și funcționării mijloacelor
tehnice de protecție împotriva incendiilor;
Stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea activității;
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Angajament social
Diversitate, echitate și incluziune
Diversitate și incluziune
Adoptarea incluziunii începe cu liderii noștri.
Acesta este motivul pentru care investim în
cursuri de formare privind prejudecățile
inconștiente și leadership-ul incluziv pentru
directorii și managerii noștri de rang înalt.
În 2020, am lansat un program-pilot axat în
special pe leadership-ul incluziv, care a
inclus jocuri de rol și o examinare a
limbajului corporal și a discursului de zi cu zi,
precum și încurajarea dialogului sincer și
deschis și a auto-reflecției. De asemenea,
angajații noștri au la dispoziție cursuri online
privind prejudecățile inconștiente și
incluziunea culturală. Prezentăm în dreapta
diversitatea pe fiecare categorie de angajați.

Angajații care părăsesc societatea
Departamentul de Resurse Umane lucrează în
ritm alert pentru a potrivi competențele
critice ale fiecărui angajat care părăsește
societatea. Planul nostru de înlocuire include
înlocuitori clar identificați pentru fiecare
poziție din cadrul forței de muncă.
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Diversitatea pe categorii de angajați 2021 2020 2019

Diversitatea în funcție de vârstă și sex Unitate femei bărbați femei bărbați femei bărbați

Managementul executiv număr 8 7 7 6 8 6

<30 de ani număr 0 0 0 0 0 0

30-50 de ani număr 6 6 6 6 6 6

>50 de ani număr 2 1 1 0 2 0

Managementul operațional număr 26 12 26 12 26 12

<30 de ani număr 1 0 1 1 3 3

30-50 de ani număr 18 11 19 9 17 7

>50 de ani număr 7 1 6 2 6 2

Angajați număr 231 89 215 93 211 91

<30 de ani număr 35 14 32 15 38 13

30-50 de ani număr 121 43 106 46 100 51

>50 de ani număr 75 32 77 32 73 27

Angajați care părăsesc societatea 2021 2020 2019

Total Grup Unitate femei bărbați femei bărbați femei bărbați

36 18 44 21 68 54

<30 de ani număr 9 0 7 0 18 9

30-50 de ani număr 11 9 20 17 35 33

>50 de ani număr 16 9 17 4 15 12



Angajament social
Diversitate, echitate și incluziune
Recrutare, selecție și incluziune
Procesul de recrutare și selecție a continuat și pe parcursul anului 2021 să fie în concordanță cu misiunea, viziunea și valorile
companiei și a avut ca obiectiv principal atingerea rezultatelor propuse și creșterea gradului de retenție a angajaților. Ne asigurăm
că eliminăm discriminarea din procesul de angajare și, în general, de la locul de muncă. Asigurarea unui proces de angajare echitabil,
imparțial și nediscriminatoriu nu este doar un lucru corect din punct de vedere moral, ci face societatea noastră mai competitivă și
ne ajută să atragem cele mai bune talente.

Pentru noi este necesar să păstrăm angajații cheie și, în același timp, să atragem candidați care să rezoneze cu valorile companiei,
care dețin competențele necesare și care se pot adapta cu ușurință la cultura organizatorică. Una dintre strategiile Departamentului
de Resurse Umane a fost aceea de a atrage noi angajați capabili să consolideze structura organizatorică a companiei noastre, aflată
în continuă expansiune. Pe de altă parte, principala provocare a rămas atragerea de candidați cu experiență de pe piața
farmaceutică. Pentru a ajunge la un număr cât mai mare de candidați și pentru a face față noilor provocări, Departamentul de
Resurse Umane a avut la dispoziție toate pârghiile disponibile în prezent pe piață.
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În acest sens, venim să completăm
remunerația cu un pachet complex de
beneficii, după cum urmează: Primă de Paște
și de Crăciun, Primă de vacanță, Primă de
pensie, Transport plătit - care a fost extins în
perioada de vârf a cazurilor de SARS-COV-2
(Covid 19) pentru a plăti costul transportului
în regim privat, Abonament medical,
Asigurare medicală, Tichete de masă și
Concediu parental.

În perioada 2019-2021 nu au fost raportate incidente de încălcare a drepturilor
populației indigene sau ale vreunuia dintre angajații noștri.

Angajări 2021 2020 2019

Total Grup Unitate femei bărbați femei bărbați femei bărbați

53 15 47 23 70 39

<30 de ani număr 21 1 5 2 29 13

30-50 de ani număr 20 11 27 17 35 21

>50 de ani număr 12 3 15 4 6 5



Angajament social
Diversitate, echitate și incluziune
Concediu parental pentru primul părinte
Persoanele care au lucrat timp de 12 luni
înainte de data nașterii copilului lor pot
beneficia de:
• un concediu de un an, precum și o

indemnizație lunară echivalentă cu
75% din media veniturilor nete din
ultimele 12 luni. De asemenea,
persoanele care au ales această
variantă vor beneficia de un bonus de
500 lei/lună timp de 12 luni, perioadă
în care se vor întoarce la muncă.

• un concediu de doi ani, precum și o
indemnizație lunară echivalentă cu
75% din media veniturilor nete din
ultimele 12 luni. În acest caz,
indemnizația nu poate depăși 1.200 de
lei pe lună.

Cel de-al doilea părinte are dreptul la o
lună de concediu parental.
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Cel de-al doilea părinte poate:
• Să solicite o lună de concediu. Indemnizația și concediul se suspendă pentru

primul părinte
• Sau trebuie să informeze Inspecția Muncii că nu va opta pentru concediul de o

lună cu cel puțin 60 de zile înainte de prima zi de naștere a copilului.
2021 2020 2019

Statutul concediului parental Unitate femei bărbați femei bărbați femei bărbați

Numărul de salariați care au dreptul la concediu 
pentru creșterea copilului la sfârșitul anului

număr 265 108 248 111 245 109

Numărul de angajați care au luat 
concediu parental în cursul anului

număr 5 0 7 0 9 0

Numărul de angajați aflați încă în concediu pentru 
creșterea copilului la sfârșitul anului

număr 4 0 1 0 1 0

Numărul de angajați reveniți în cursul anului după 
încheierea concediului pentru creșterea copilului

număr 1 0 4 0 6 0

Numărul de angajați care mai sunt angajați la 12 
luni după concediul pentru creșterea copilului

număr 1 0 4 0 4 0

Rata de revenire la locul de muncă după concediul 
pentru creșterea copilului

procente 20% - 57% - 67% -

Rata de retenție a angajaților în concediu parental
procente 100% - 100% - 67% -



Angajament social
Responsabilizarea angajaților
Ascultarea oamenilor noștri ne ajută să devenim un angajator mai bun și o afacere mai responsabilă. Acest lucru a fost mai important
ca niciodată în timpul pandemiei, deoarece angajații s-au confruntat cu noi provocări și mulți dintre ei au lucrat de la distanță, de
acasă. De asemenea, am investit timp și am continuat să ținem angajații informați cu privire la activitatea companiei prin intermediul
unor comunicări interne periodice și al unor întâlniri cu conducerea.
De asemenea, acționăm și ne asigurăm că furnizorii înțeleg cerințele noastre și ne așteptăm ca aceștia să demonstreze, la cerere,
conformitatea cu standardele noastre și cu legile aplicabile. Nerespectarea standardelor noastre sau remedierea neconformităților
poate duce la rezilierea contractului lor. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a efectua propriile noastre audituri ale instalațiilor
furnizorilor și de a împuternici angajații să facă acest lucru.
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Stimularea și încurajarea angajaților noștri de
a identifica cazurile de potențiale abateri ne
oferă o protecție suplimentară în cazul unor
eșecuri sau încălcări neprevăzute, dar angajații
trebuie să fie conștienți de opțiunile
disponibile. În fiecare an, oferim cursuri de
formare pentru a ajuta angajații și managerii să
recunoască, să prevină și să gestioneze
hărțuirea și presiunile nejustificate. Ne-am
folosit de mai multe ocazii pentru a le reaminti
motivele pentru care ar trebui să raporteze
preocupările sau eventualele abateri la care au
fost martori și diferitele canale de raportare pe
care le au la dispoziție.

2021 2020 2019

Numărul de angajați la sfârșitul anului Unitate femei bărbați femei bărbați femei bărbați

Numărul total de angajați număr 265 108 248 111 245 109

Cu contract individual de muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă

număr 242 101 234 108 226 101

Cu contract individual de muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu jumătate de normă

număr 10 1 6 1 1 1

Cu contract individual de muncă, pe perioadă 
determinată, cu normă întreagă

număr 13 6 8 1 14 6

Cu contract individual de muncă, pe perioadă 
determinată, cu jumătate de normă

număr 0 0 0 1 4 1



Angajament social
Implicarea în comunitate
Afacerea noastră creează locuri de muncă prin intermediul persoanelor
pe care le angajăm direct și multe altele în sectoare conexe, inclusiv
persoane din comunitățile rurale cu puține oportunități de angajare. De
asemenea, colaborăm cu părțile interesate pentru a dezvolta inițiative
de management al apei care să protejeze resursele de apă pe care le
împărțim cu comunitățile locale, inclusiv noi proiecte și cercetări în
curs de dezvoltare pe care le așteptăm cu nerăbdare pentru a reduce
utilizarea apei în instalațiile noastre de producție. Cercetătorii noștri
ne ajută să explorăm formule și soluții inovatoare pentru a reduce
cantitatea de apă necesară în procesul de producție.

Ne concentrăm pe crearea de valoare economică comună în cadrul
comunității noastre și cu părțile interesate din ambele noastre locații
operaționale (de exemplu, prin creșterea accesului la medicamente,
prin accesul la oportunități, investiții continue, programe și
parteneriate pentru a sprijini dezvoltarea, incluziunea și protecția
mediului).

Facilitățile noastre vor sprijini bunăstarea și dezvoltarea
profesioniștilor și vor contribui la protejarea mediului în beneficiul
întregii comunități. În cursul anului societatea a acordat beneficii la
pensionare în valoare de 13.284 lei și estimează o valoare actualizată a
indemnizațiilor de pensionare la 31 decembrie 2021 de 661.607 lei.
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Angajament social
Marketing și etichetare
Pentru a fabrica medicamente în România, inclusiv pentru a le
fabrica parțial (de exemplu, reambalarea și reetichetarea), o
companie trebuie să obțină o Autorizație de Fabricație emisă de
ANMDM.
Conform legislației românești, „etichetarea” este definită drept
„toate etichetele și alte elemente scrise, tipărite sau grafice (1)
de pe orice articol sau de pe oricare dintre recipientele sau
ambalajele sale sau (2) care însoțesc acest articol”. Acestea pot
include ambalaje, instrucțiuni, prospecte pentru produse, site-
uri web și alte materiale promoționale.
Principala legislație aplicabilă ambalajului și etichetării include
Legea sănătății și ordinele emise de Ministerul Sănătății privind
ambalajul, prospectul, rezumatul caracteristicilor produsului și
alte informații de etichetare.
ANMDM supraveghează activitățile publicitare și promoționale
desfășurate de deținătorii de autorizații de punere pe piață, de
reprezentanții locali ai acestora și de alte entități, în relația cu
publicul, pacienții și profesioniștii din domeniul sănătății. Pentru
anumite activități de publicitate, trebuie să se obțină o aprobare
prealabilă din partea ANMDM.
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Noi, cei de la Biofarm, facem tot posibilul pentru a respecta întreaga legislația în vigoare privind publicitatea și etichetarea produselor
noastre. Prin urmare, în cursul anului 2021 nu am avut niciun incident de neconformitate în ceea ce privește etichetarea și
comunicările de marketing.



Guvernanță corporativă

58

Regulamentul de guvernanță corporativă al Societății a fost elaborat
ținând cont de legislația aplicabilă, precum, dar fără limitare la: Legea
societăților nr. 31/1990 Republicată, cu modificările și completările
ulterioare, Legea pieței de capital nr. 297/2004, cu modificările și
completările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul nr. 5/2018
privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață etc.
Scopul Regulamentului de Guvernanță Corporativă al BIOFARM S.A. este
de a asigura transparența, drepturile acționarilor și ale terților, precum
și credibilitatea Societății.

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus
din 3-5 administratori care răspund în mod individual și solidar în fața
Companiei, indiferent de cetățenia sau naționalitatea acestora, română
sau străină. În conformitate cu cerințele de guvernanță corporativă
pentru companiile clasificate în categoria Premium, Consiliul de
Administrație este compus din 5 membri. Administratorii sunt aleși de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru o perioadă de 4 ani,
iar mandatul acestora poate fi reînnoit pentru o perioadă stabilită de
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

https://www.biofarm.ro/wp-content/uploads/2020/08/Regulament-GC-Biofarm-SA-2020-actualizat-10.08.2020.pdf


Guvernanță corporativă
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Societatea a elaborat un Regulament de Guvernanță Corporativă care
este postat pe site-ul societății www.biofarm.ro la secțiunea
Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii - subsecțiunea
Regulamente și Regulamente ale comitetelor consultative.

Scopul adoptării Regulamentului privind guvernanța corporativă este
acela de a asigura transparența, drepturile acționarilor și ale terților,
precum și credibilitatea societății.
Societatea pune la dispoziția acționarilor informații continue, clare și adecvate și oferă consultanță în funcție de circumstanțele
cunoscute. Transparența în ceea ce privește guvernanța corporativă este garanția performanței noastre. Comunicăm cu toate părțile
interesate într-un mod prompt, corect și cuprinzător, în limitele prevederilor legale.

De asemenea, acționarii pot participa activ la activitatea societății prin exprimarea dreptului de vot în cadrul Adunărilor Generale ale
Acționarilor, fiindu-le puse la dispoziție, în termenele legale, toate materialele și formularele necesare pentru exprimarea opțiunii de
vot. Votul poate fi exprimat atât direct, cât și prin intermediul unui reprezentant sau prin corespondență.

Pentru a pune la dispoziția acționarilor informații relevante în timp real, s-a creat o secțiune specială pe pagina www.biofarm.ro,
denumită Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii, ușor accesibilă și actualizată permanent.

Contactul cu acționarii societății este asigurat în permanență, răspunzând la întrebările acestora prin telefon, prin scrisori sau prin e-
mail.
BIOFARM S.A. efectuează în timp util și complet toate raportările solicitate de reglementările aplicabile societăților tranzacționate pe
piața de capital. Prin intermediul comunicatelor de presă și al rapoartelor curente, acționarii și investitorii sunt informați cu privire la
evoluția situației economice a societății, disponibilitatea situațiilor financiare, schimbările în conducerea societății, litigiile în care
este implicată societatea, plățile de dividende, tranzacțiile efectuate de persoanele cu responsabilități de conducere, deciziile
Consiliului de Administrație și ale Adunărilor Generale ale Acționarilor sau cu privire la alte evenimente/aspecte de interes.
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Componența Consiliului de Administrație la 31 decembrie 2021 este următoarea:
- 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

Mai multe informații privind atribuțiile Consiliului de Administrație pot fi găsite la www.biofarm.ro >> Guvernanță corporativă/Relații
cu investitorii >> Regulamentul intern al Consiliului de Administrație al Biofarm și Informarea Consiliului de Administrație și a
conducerii

Biofarm S.A., în calitatea sa de Emitent, face publice informații privilegiate, în conformitate cu art. 17 alin. (1) din Regulamentul UE nr.
596/2004. Raportarea se efectuează cât mai curând posibil, dar fără a depăși 24 de ore de la data producerii evenimentului sau de la
data confirmării de către emitent.

Prin informație privilegiată se înțelege o informație exactă care nu a fost făcută publică și care se referă direct sau indirect la unul sau
mai mulți emitenți sau la unul sau mai multe instrumente financiare și care, dacă ar fi făcută publică, ar putea influența în mod
semnificativ prețul acelor instrumente financiare sau prețul instrumentelor financiare derivate aferente.

Biofarm S.A., în calitate de Emitent, este obligată să întocmească și să actualizeze lista cuprinzând persoanele care au acces la
informații privilegiate, precum și să o transmită către A.S.F., ca urmare a primirii de către Autoritate a unei solicitări în acest sens. Orice
persoană înscrisă pe listă își recunoaște, în scris, obligațiile legale care îi revin în mod direct, precum și sancțiunile aplicabile în caz de
utilizare abuzivă și de divulgare neautorizată a informațiilor privilegiate.

De asemenea, Emitentul este obligat să întocmească o listă cu toate persoanele cu responsabilități de conducere și a persoanelor
aflate în relații apropiate cu acestea, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 596/2014, și să notifice la A.S.F. tranzacțiile efectuate de
personalul de conducere, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/523.

http://www.biofarm.ro/
https://www.biofarm.ro/documente/15-677-ro.pdf
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Numele Funcția Ocupă funcția în cadrul Biofarm S.A. începând cu

Cătălin Constantin VICOL Director General 15.11.2018

Mihai ZOESCU Director Economic 18.01.2021

Ioana GORĂNESCU Manager Marketing 21.01.2019

Dragoș MOISE Manager Comercial 21.01.2019

Dănuț IORGA Manager Echipă de Teren 21.01.2019

Alina COVACI Director de afaceri de reglementare și de farmacovigilență și
medicale

01.12.2020

Monica Claudia MATEI Contabil Șef 09.05.2016

Petruța STOICESCU Manager Fabricație 01.06.1998

Mariana BOGDE, Manager Resurse Umane 02.04.2018

Diana VIZITIU Manager Departament Controlling și Raportare 15.10.2018

Daniel CONSTANTIN Manager Departament Juridic și Relația cu Investitorii 19.08.2019

Tatiana PATOI Managerul Departament Export 01.09.2007

Lucian BOGACIU Manager Administrativ 01.01.2020

Florin TALOI Manager Departament IT 15.03.2017

Marcela GHERGHESCU Manager Calitate 15.10.2020

La data de 31.12.2021, echipa de conducere a societății este formată 100% din cetățeni români și este asigurată de următoarele 
persoane:
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Conflictele de interese reprezintă o divergență care apare cel mai adesea
între cerințe și interese. Diferite tipuri de conflicte de interese pot apărea din
cauza naturii relațiilor față de regulile organizațiilor și legile statului. În viața
profesională, toată lumea urmează o cale și poate avea și interese care ar
putea influența modul în care își desfășoară activitatea și deciziile pe care le
iau. Chiar dacă nu acționează niciodată în baza acestora, ar putea exista o
aparență că un conflict de interese a influențat deciziile noastre. Pentru a
limita potențialele conflicte de interese, Biofarm S.A. asigură transparența
deciziilor și comunicarea periodică avută cu părțile interesate. Transparența
(a fi complet deschis și sincer) devine importantă atunci când se abordează
atât conflictele de interese reale, cât și cele potențial percepute.

În cursul anului 2021, societatea a respectat pe deplin dispozițiile privind conflictele de interese. Prevederile privind gestionarea
conflictelor de interese sunt incluse în Regulamentul intern al Consiliului de Administrație al Biofarm. În orice caz, membrii
Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflict de interese care a avut loc sau ar putea avea loc și să se abțină
de la participarea la discuții și de la votul pentru adoptarea unei decizii cu privire la chestiunea care dă naștere conflictului de
interese respectiv.

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul www.biofarm.ro, intitulat Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii, >>Politica
emitentului Biofarm S.A. privind tranzacțiile cu părțile afiliate și tranzacțiile semnificative și Regulamentul intern al Consiliului de
Administrație al Biofarm.

În prezent, la 31 decembrie 2021 nu era constituit o Comitet de Audit. Se va constitui în măsura în care se îndeplinesc prevederile
legale.

https://www.biofarm.ro/assets/docs/Politica_privind_partile_afiliate_si_tranzactiile_semnificative_-_actualizata_in_12-11-2021.pdf
https://www.biofarm.ro/documente/15-677-ro.pdf
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Politica de Remunerare are ca scop asigurarea unui cadru
transparent privind activitatea Emitentului, recompensarea
și motivarea echitabilă a liderilor, precum și crearea unui
liant cu strategia și performanța pe termen lung a Societății.
În mod specific, prin aplicarea Politicii de remunerare se
urmărește coerența dintre remunerare și strategia de
afaceri, alinierea cu valorile corporative, interesele și
obiectivele pe termen lung ale Biofarm, precum și
compatibilitatea acesteia cu interesele tuturor părților
implicate (investitori, acționari, angajați, publicul în general),
inclusiv măsuri de evitare a conflictelor de interese și
încurajarea luării deciziilor fără asumarea unor riscuri
excesive.
Consiliul de Administrație (organul de conducere) al Biofarm S.A., în cadrul funcției sale de supraveghere, adoptă și revizuiește
periodic principiile generale ale politicii de remunerare și este responsabil pentru aplicarea acesteia. Acționarii au dreptul de a-și
exprima votul în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pe a cărei ordine de zi a fost inclusă, cu privire la Politica de
remunerare. Remunerațiile acordate vor fi în conformitate cu activitățile, competențele și performanțele obținute, după cum urmează:

a. Remunerația fixă (de bază)
b. Remunerația variabilă
c. Alte beneficii

Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul www.biofarm.ro, intitulat Guvernanță corporativă/Relații cu investitorii >> Politici (Politica
de remunerare a Biofarm S.A. 2021) și SGG (Raportul de remunerare a conducătorilor Biofarm SA pentru anul 2021).

https://www.biofarm.ro/assets/docs/Politica_de_remunerare_Biofarm_SA_2021.pdf
https://www.biofarm.ro/assets/pdf/Raport_remunerare_a_conducatorilor_Biofarm_SA_pentru_2021.pdf
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Confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal
reprezintă un drept fundamental al oricărei persoane. BIOFARM se
obligă să protejeze datele cu caracter personal și să le prelucreze
numai în limitele legislației naționale și comunitare aplicabile, cu
respectarea drepturilor persoanelor vizate, în limitele
consimțământului exprimat de acestea și ținând cont de principiile
generale de prelucrare, printre care, dar fără limitare la: reducerea
la minim a datelor prelucrate, actualizarea și ștergerea acestora la
sfârșitul perioadei de prelucrare.
Pentru a realiza prelucrarea datelor în cadrul BIOFARM și în
conformitate cu Regulamentele și normele europene în vigoare, am
emis o serie de reguli, politici și proceduri general obligatorii, care
reglementează prelucrarea datelor. La BIOFARM, protejarea
informațiilor confidențiale și sensibile este esențială. Acest
angajament se aplică atât pentru informațiile despre societate și
angajații noștri, cât și pentru informațiile despre partenerii noștri
de afaceri. Utilizarea sau divulgarea necorespunzătoare a acestor
informații poate cauza daune semnificative, putând duce la
răspundere juridică. În cursul anului 2021, societatea nu a avut
plângeri privind confidențialitatea sau confidențialitatea datelor
personale.
Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul web www.biofarm.ro, la
secțiunea Legal -> Politica de confidențialitate.

https://www.biofarm.ro/legal/politica-de-confidentialitate


Guvernanța Corporativă
Sistemul de calitate

65

Calitatea produselor Biofarm este principalul obiectiv urmărit la
producerea și introducerea pe piață a produselor noastre.
Acestea sunt întotdeauna în conformitate cu autorizațiile de
punere pe piață și cu notificările de punere pe piață, pentru a
nu expune pacienții la niciun risc de siguranță, calitate sau
eficiență a produsului.

Politica noastră de calitate este pusă în aplicare prin
menținerea certificării sistemului de management al calității
conform ISO 9001 și prin dezvoltarea sistemului de management
al calității certificat în conformitate cu cerințele Ghidului privind
bună practică de fabricație a medicamentelor de uz uman.

Un departament dedicat de asigurare a calității urmărește
respectarea reglementărilor standard de conformitate. Colegii
noștri sunt implicați în procedurile de calificare a
echipamentelor și a sistemelor, în validarea proceselor, în
controlul modificărilor, în investigarea abaterilor, în
implementarea acțiunilor preventive, corective și de
îmbunătățire, în audituri interne, în gestionarea reclamațiilor și
în analiza periodică a calității produselor.
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Societatea BIOFARM S.A. respectă principiile concurenței loiale, în
conformitate cu prevederile legale aplicabile. În plus, BIOFARM
S.A. realizează colaborări cu diverși consultanți/avocați
specializați în domeniul concurenței, pentru a efectua audituri
interne, precum și pentru a beneficia de sprijinul necesar în
desfășurarea activităților curente. De asemenea, BIOFARM S.A.
organizează periodic sesiuni de instruire inițială și recurentă
pentru angajații/colaboratorii săi, pentru a asigura cunoașterea
de către toate persoanele cheie din organizație a normelor care
trebuie respectate.

În sensul celor de mai sus, BIOFARM S.A. nu este de acord cu
niciun tip de comportament care ar putea încălca reglementările
relevante sau care ar putea avea un impact negativ asupra
concurenței loiale pe piață. În cursul anului 2021, nu s-au depus
plângeri privind comportamentul anticoncurențial.
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Corupția poate genera decizii bazate pe motive nepotrivite și
poate împiedica progresul și inovarea, denaturând concurența și
aducând prejudicii societății. Biofarm respectă principiul „zero
toleranță” față de actele și faptele de corupție. În caz contrar,
acest lucru poate atrage amenzi pentru Biofarm și sancțiuni
prevăzute de Codul penal pentru angajații implicați. Acordăm
beneficii partenerilor de afaceri, clienților sau altor terți externi
numai în cadrul legal permis, în conformitate cu normele
existente la nivelul societății și numai în condițiile și în limitele
stabilite de acestea.

Conform Codului de Etică, angajații societății trebuie să refuze și
să raporteze cadourile sau orice alt serviciu din partea unei
persoane din cadrul companiei, a unui client sau a unui terț cu
care societatea întreține relații comerciale, atunci când acestea
au ca scop inducerea unui comportament menit să asigure
beneficii personale sau corporative non-etice, neconcurențiale
sau ilegale celor care le oferă.

În ceea ce privește beneficiile sub formă de cadouri, ospitalitate
și invitații, dacă depășesc pragurile impuse de cadrul de
reglementare internă și ceea ce este rezonabil și sunt folosite
pentru a influența terțe părți, persoanele implicate pot fi pasibile
chiar de urmărire penală.
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Sistemul de impozitare din România se află într-o fază de
consolidare și armonizare cu legislația europeană. Cu toate
acestea, există încă interpretări diferite ale legislației fiscale. În
anumite situații, autoritățile fiscale pot trata în mod diferit
anumite aspecte, procedând la calcularea impozitelor și a taxelor
suplimentare și a penalităților de întârziere aferente. Conducerea
Societății consideră că datoriile fiscale incluse în situațiile
financiare și în acest raport sunt adecvate și în conformitate cu
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, Standardele
Internaționale de Contabilitate și Legislația Română.

Pentru a crește transparența în ceea ce privește situațiile
financiare anuale, Biofarm S.A. a implementat Directiva privind
transparența, prin care Autorității Europene pentru Valori
Mobiliare și Piețe (ESMA) i s-a atribuit responsabilitatea de a
elabora standarde tehnice de reglementare (RTS). AEVMP
stabilește norme privind armonizarea cerințelor de transparență
ale emitenților, modificate pentru a include, printre altele, cerința
ca emitenții să își întocmească rapoartele financiare anuale (AFR)
într-un format electronic unic de raportare.

Începând cu anul 2021, Biofarm S.A. raportează AFR în cadrul ESEF.
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Un litigiu există atunci când una sau mai multe persoane nu sunt
de acord cu privire la un anumit lucru și problema rămâne
nerezolvată. Litigiile și reclamațiile pot apărea la orice loc de
muncă sau în afara acestuia. Adesea, litigiile pot fi soluționate
rapid și informal în cursul activității de zi cu zi.

La Biofarm, încurajăm angajații, clienții, partenerii și alte părți
interesate să își comunice problemele, constatările și
preocupările în mod deschis, onest și respectuos.

Deținem procese de soluționare a litigiilor pentru reclamațiile
interne care includ cele mai bune practici de conciliere, mediere
și găsirea celui mai bun rezultat pentru toate părțile implicate.

Cu toate acestea, în cazul în care persoanele în cauză nu pot
ajunge la un acord cu privire la o cale de urmat sau dacă litigiul
se referă la o chestiune serioasă, aplicăm o abordare mai formală,
solicitând în orice moment consultanță juridică din partea unui
reprezentant legal. Reprezentanții noștri juridici sunt capabili să
ne asiste într-o gamă largă de acțiuni, inclusiv să ne ofere
consultanță cu privire la drepturile și la responsabilitățile părților
responsabile.
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Desfășurăm controale puternice de conformitate pentru a ne
asigura că ne respectăm standardele de etică oriunde ne
desfășurăm activitatea. În cazul în care identificăm domenii în
care controalele nu sunt pe deplin eficiente, adoptăm măsuri
suplimentare pentru a contribui la atenuarea riscurilor. Pentru
anul 2022, așteptăm cu interes să implicăm fiecare manager să
raporteze cu privire la eficacitatea controalelor de conformitate în
cursul anului precedent și, dacă este cazul, să detalieze planurile
de îmbunătățire. Verificăm progresele înregistrate în ceea ce
privește finalizarea acestor acțiuni la nivel de societate, iar toate
acțiunile planificate vor fi finalizate până la sfârșitul anului.

Ne-am angajat să acționăm în mod deschis, onest și cu o
integritate de nezdruncinat ca valoare cheie a afacerii. Părțile
interesate au încredere în noi pentru a atinge excelența
operațională, acționând în același timp în conformitate cu toate
legile și reglementările. Cultura noastră de integritate este
susținută de un sistem robust de management al conformității,
care include un cod puternic de etică, un proces riguros de
selectare a furnizorilor și un management continuu al riscurilor ca
organizație agilă.


