PREZENTAREA ECHIPEI EXECUTIVE A BIOFARM

Cătălin Constantin VICOL - Director General
Varsta: 46 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 15.11.2018
Catalin Vicol a preluat conducerea Biofarm S.A. in calitate de Director General incepand cu
data de 15.11.2018.
Catalin Vicol activeaza in piata farma de peste 15 ani. A condus filiala locală a Walmark,
între 2008 și 2016, iar din 2010 a ocupat și funcția de Director Regional responsabil de
România, Bulgaria, Ungaria și Moldova. Pentru doi ani, a fost Director General al Air Liquide
Vitalaire România, una dintre cele mai mari companii pe piața serviciilor medicale respiratorii
și a dispozitivelor medicale la domiciliu.
Catalin Vicol contribuie la dezvoltarea Biofarm S.A. si la atingerea obiectivelor companiei
prin competentele dovedite de-a lungul carierei sale in zona de strategia afacerii,
optimizarea proceselor si managemetul oamenilor.

Mihai ZOESCU - Director Economic
Varsta: 41 de ani
Data de la care detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 18.01.2021
Mihai Zoescu are in subordine Departamentele Financiar – Contabil, Resurse Umane,
Controlling & Reporting, Juridic si IT ale Biofarm SA In rolul sau, Mihai are responsabilitatea
de a imbunatati mediul financiar și de control din cadrul companiei. Mihai Zoescu se implica
in standardizarea si imbunatatirea proceselor financiare si de control intern pentru a
maximiza performantele companiei, a reduce riscurile și a asigura respectarea politicilor
și procedurilor interne. El aduce mai mult de 17 ani de experiență de lucru în departamente
de audit financiar, audit intern, control intern, asistenta in tranzactii – fuziuni si achizitii,
investigatii, consultanta de management si financiara in compania KPMG unde a avut
expunere la sectoare de business diverse: productie suplimente alimentare, distributie
si retail farma, servicii medicale, media si publicitate, agricultura sau materiale de
constructii. Deține o diplomă de master în Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori de la
Academia de Studii Economice din București, certificare CAFR si ACCA.

Ioana GORĂNESCU - Manager Marketing
Varsta: 41 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019
Ioana conduce Departamentul de Marketing din cadrul Biofarm S.A. contribuind la
dezvoltarea strategiilor de Marketing si de Comunicare a brand-urilor renumite din
portofoliui companiei. precum si de indentificarea unor noi oportunitati de piata. Experienta
anteriora, de peste 16 ani, o ajuta ca impreuna cu echipa pe care o conduce sa atinga
obiectivele de crestere ale companiei. Deține o diplomă de master în Marketing si
Comunicare in Afaceri de la Academia de Studii Economice din București și este licentiata in
Statistica Social Economica.
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Dragoș MOISE – Trade Manager
Varsta: 41 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019
Dragos conduce Departamentul de Trade (Trade Marketing, Key Account & Distribuitori) din
cadrul Biofarm S.A. dezvoltand strategiile de Trade si Vanzari ale companiei in ceea ce
priveste vanzarile in Distribuitori si din Distribuitori catre farmaciile de tip lant national si
farmacii independente. Experienta anteriora, de peste 20 de ani, in companii multinationale
si locale mari, cu branduri puternice, lideri de piata in diferite segmente precum Unilever,
Scandia Food si Walmark Romania, il ajuta ca impreuna cu echipa pe care o coordoneaza sa
atinga obiectivele de crestere ale companiei. Dragos este licentiat in Inginerie Mecanica,
studii absolvite in cadrul Universitatii Ovidius din Constanta.

Dănuț IORGA – Field Force Manager
Varsta: 50 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 21.01.2019
Danut coordoneaza echipele de vanzari si de promovare medicala din cadrul Biofarm S.A.,
echipe care au drept obiectiv atingerea cifrelor de vanzari in farmacii – echipa de Vanzari,
respectiv tintele de market share pentru brand-urile in promovare medicala – echipa de
Promovare medicala. Inginer licentiat al Facultatii TCM Iasi, Danut si-a construit o cariera
in vanzari inca din primii ani de activitate acumuland o experienta de peste 25 de ani, din
care 22 de ani in pozitii de management experienta acumulata atat in FMCG – 12 ani – cat
si in Pharma – 13 ani – dezvoltandu-si aria de expertiza atat in aria vanzarilor cat si in cea
de promovare medicala.

Monica Claudia MATEI – Contabil Sef
Varsta: 41 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 09.05.2016
Claudia ocupa pozitia de Contabil Sef in cadrul Departamentul Financiar-Contabil din anul
2016, iar impreuna cu echipa pe care o coordoneaza se asigura ca toate activitatile financiarcontabile ale Biofarm S.A. sunt desfasurate atat in conformitate cu procedurile interne ale
companiei, cat si cu reglementarile fiscale aplicabile.
Claudia este absolventa a Academiei de Studii Economice Bucuresti si membru CECCAR.
Experienta sa, acumulata in domeniul financiar contabil in companii multinationale din
diverse domenii de activitate (productie alimentara, distributie pharma) inca din 2002, ii
permite sa contribuie la performanta companiei.
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Petruța STOICESCU – Manager Fabricatie
Varsta: 54 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 01.06.1998
Petruta Stoicescu si-a inceput cariera la Biofarm S.A. in anul 1990. Din 2008 se afla la
conducerea departamentului Productie, iar incepand din anul 2012 se ocupa si de
coordonarea departamentului Aprovizionare. Petruta Stoicescu a urmat cursurile Facultatii
de Tehnologie Chimica din cadrul Universitatii Bucuresti, sectia Tehnologia Compusilor
Macromoleculari.

Maria BOGDE - Manager Resurse Umane
Varsta: 43 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 02.04.2018
Maria conduce Departamentul HR din cadrul Biofarm S.A., din Aprilie 2018, unde alaturi de
echipa sa contribuie la imbunatarirea proceselor si politicilor de HR prin identificarea de noi
talente in cadrul echipelor din companie, dezvoltarea de programe care sa ajute la retentia
si motivarea angajatilor, dar si alte proiecte de HR care sa ajute la performanta si dezvoltare.
Licentiata in Sociologie – Psihologie si absolventa de Master in Resurse Umane, Maria
Bogde si-a inceput cariera in HR inca din 2006 activand in domenii diferite de business,
ultimii 7 ani anterior Biofarm fiind tot in domeniul Pharma, in cadrul Prisum International.

Daniel CONSTANTIN – Manager Departament Juridic si Relatia cu
Investitorii
Varsta: 39 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 19.08.2019
Daniel Constantin coordoneaza Departamentul Juridic si Relatia cu Investitorii al Biofarm
S.A. din August 2019. Este licentiat in Drept si membru al Colegiului Consilierilor Juridici din
Bucuresti.
Activeaza in domeniul juridic din 2004, iar din 2013 si pana in prezent, in piata farma,
perioada in care a fost expus la situatii diverse, specifie acestei industrii (cu precadere, in
zonele de: legal, compliance, data protection, competition, corporate affairs).
Rolul sau in cadrul companiei este de a coordona principalele arii de activitate ale
departamentului (comercial, protectia datelor cu caracter personal, guvernanta corporativa,
proprietate intelectuala), contribuind astfel la sustenabilitatea business-ului Biofarm S.A.
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Lucian BOGACIU – Manager Administrativ
Varsta: 47 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 01.01.2020
Lucian Bogaciu a preluat coordonarea Departamentului Administrativ al Biofarm S.A. in luna
Ianuarie a anului 2020.
Lucian a absolvit Facultatea de Constructii Civile Industriale si Agricole din Bucuresti in 1996
si de atunci a activat in domeniul constructiilor coordonand activitati de proiectare,
autorizare si executie lucrari.
Imediat dupa terminarea facultatii a fost implicat in dezvoltarea retelei de telefonie mobile
Vodafone in Bucuresti, a coordonat pentru doi ani activitatile filialei din Republica Ceha si
din 2000 pana in 2008 a lucrat ca Real Estate Project Manager in cadrul Orange Romania
S.A.
Ca si Manager Administrativ in cadrul Biofarm S.A. Lucian are misiunea de a oferi suport
tehnic si administrativ pentru toate departamentele societatii, contribuind astfel la atingerea
obiectivelor companiei.

Marcela GHERGHESCU – Manager Calitate
Varsta: 50 de ani
Data de la care a detine functia in cadrul Biofarm S.A.: 15.10.2020
Marcela a finalizat in anul 1994 Universitatea Politehnica, Specializarea “Inginerie Chimica
Organica”, iar in anul 2004 a absolvit si Facultatea de Farmacie, in cadrul Universitatii Carol
Davila. Fiind in continuare axata pe dezvoltarea sa profesionala a urmat o serie de Cursuri
si Certificari in domeniu.
Marcela revine in cadrul Biofarm, dupa 7 ani, pe pozitia de Manager Calitate si va coordona
Departamentele Asigurarea Calitatii si Controlul Calitatii.
De-a lungul carierei sale a acumulat peste 25 de ani de experienta in companii precum:
Sandoz, Rompharm Company, Labormed, Ozone Laboratories, unde a ocupat, pe rand,
roluri de: Manager Asigurarea Calitatii, Manager Transfer Tehnologic, Manager Asigurarea
Calitatii GMP. In perioada 1995-2007 a facut parte din echipa Biofarm, ocupand cu succes
pozitiile de Director Productie, Sef Productie si Sef Flux Forme Lichide.
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