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Dragi cititori,

Sustenabilitatea joacă un rol tot mai important în strategia 
de business și dezvoltare a companiilor. Anul 2020 și pro-
vocările impuse de pandemia de COVID-19 au evidențiat și 
mai mult importanța managementului sustenabil, atât în ce 
privește gestionarea impactului companiei asupra mediului 
și gestionarea eficientă a resurselor, cât și trasarea unor linii 
strategice care să ajute business-ul să creeze valoare adă-
ugată pe termen lung. 

Contextul pandemic ne-a obligat să luăm anumite măsuri 
și să regândim anumite strategii. Cu toate acestea, nu am 
pierdut din vizor investițiile responsabile, bazate pe criterii 
legate de protecția angajaților noștri, a mediului și guver-
nanța corporativă. 

Compania Gedeon Richter România desfășoară activități 
de producție și dezvoltare de medicamente, astfel că toa-
te procesele noastre sunt reglementate prin standardul in-
ternațional GMP (Good Manufacturing Practice). Deoarece 
suntem preocupați de sănătatea și securitatea tuturor an-
gajaților și de evaluarea permanentă a impactului pe care activitățile întreprinse îl au 
asupra mediului în care operăm, compania a obținut în anul 2020 certificatul ISO pentru 
Sistemul de Management Integrat – Calitate, Mediu, Sănătate și Securitate în Muncă.

Am fost alături de semenii noștri și am sprijinit prin diferite moduri eforturile depuse 
pentru stoparea pandemiei, ne-am implicat în problemele din comunitate prin interme-
diul diferitelor proiecte de CSR și am continuat să  susținem proiectele de informare pe 
teme de sănătate.

Prin natura activităților pe care le desfășurăm, recunoaștem importanța adoptării unei 
atitudini responsabile. Așadar, am considerat mai importantă ca niciodată asigurarea 
continuității activității de producție de medicamente cu înaltă valoare adăugată, atât de 
importante pentru pacienți. 

În timp ce am făcut acest lucru, nu am pierdut din vedere sănătatea angajaților noștri 
și am luat măsuri pentru protejarea acestora și reducerea riscului potențial de infectare 
cu coronavirus. 

Vă invităm să aflați din rândurile acestui raport non-financiar detalii despre activitatea 
companiei noastre, atenția pentru siguranța și sănătatea consumatorilor, siguranța an-
gajaților, prezervarea mediului și a resurselor. 

Dana Chelărescu

Director General Gedeon Richter România

MESAJUL DIRECTORULUI GENERAL
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DESPRE COMPANIE

Gedeon Richter are o tradiție de 120 de ani, fiind o companie orientată spre dezvoltare 
continuă, un inovator în domeniile cheie pe care se focusează și unul dintre cei mai 
importanți jucători de pe piața farmaceutică din Europa Centrală și de Est, cu sediul 
central în Ungaria. 

Richter desfășoară activități de comercializare a produselor medicamentoase pe 
cinci continente și activități de cercetare și dezvoltare farmaceutică, producție și mar-
keting în mai mult de cincizeci de țări. Grupul Richter este format din 71 de companii 
membre. 51 dintre aceste companii sunt profilate pe producția și comercializarea de 
medicamente, alte 11 companii au ca activitate distribuție și retail de produse farma-
ceutice, iar 9 companii oferă alte servicii. În cadrul tuturor acestor companii, la nivel 
mondial, Grupul Richter numără peste 12.800 de angajați.

Gedeon Richter România S.A. este una dintre cele 8 afiliate producătoare ale Gedeon 
Richter Plc. (Ungaria), iar la nivelul țării noastre, Grupul dezvoltă o activitate integrată 
pe verticală: dezvoltare și producție de medicamente, distribuție (PharmaFarm S.A.) 
și retail (Gedeon Richter Farmacia S.A.), răspunzând astfel nevoilor medicale ale po-
pulației.

Activitățile de dezvoltare și producție de medicamente se realizează în România prin 
intermediul societății pe acțiuni Gedeon Richter România, iar acest raport se referă în 
întregime la activitățile acestei subsidiare. 

Istoria companiei Gedeon Richter România S.A. a început să fie scrisă în anul 1998 
când Gedeon Richter a achiziționat pachetul majoritar al fabricii Armedica S.A. din 

PREZENTAREA COMPANIEI
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PREZENTAREA COMPANIEI

Târgu Mureș, care și-a început activitatea în anul 1987. În urma achiziției, obiectivul 
principal al companiei a fost alinierea la standardele internaționale, prin obținerea 
certificatului GMP, dar și începerea activităților de marketing, pentru orientarea com-
paniei pe piața în formare. 

Unul dintre cele mai importante momente care marchează istoria companiei noastre 
în România a avut loc în anul 2003 când, ca un ultim pas al integrării în grupul Richter, 
Armedica S.A. și-a schimbat numele în Gedeon Richter România S.A. Astfel, s-au pus 
bazele unei companii farmaceutice orientate spre dezvoltare continuă, care desfășoa-
ră activități de dezvoltare de produse, producție, logistică, și marketing. 

Conform valorilor trasate în 1901 de farmacistul Gedeon Richter, fondatorul compa-
niei, inovația joacă un rol important în dezvoltarea continuă a portofoliului de medi-
camente, tocmai de aceea, datorită preocupării permanente pentru menținerea celor 
mai înalte standarde, atât în ceea ce privește producția de medicamente, cât și în 
ceea ce privește domeniul cercetării și dezvoltării farmaceutice, Gedeon Richter Ro-
mânia a reușit să contribuie substanțial la dezvoltarea portofoliului global de produse 
Richter. Ca rezultat al activității de dezvoltare, stau mărturie un nou centru de dezvol-
tare inaugurat în 2015 la Târgu Mureș și o serie de produse cu formule unice, lansate 
ca prim-generice în România, comercializate atât pe piața locală, cât și peste hotare. 

Fabricarea produselor de vârf ale companiei, printre care se numără și medicamente-
le cu eliberare modificată și combinații fixe, presupune atât utilizarea unei tehnologii 
avansate, cât și a unei echipe cu înaltă calificare în acest domeniu, de care compania 
noastră dispune. Pe piața internă sunt comercializate un număr de peste 60 de medi-
camente, fabricate în aproximativ 300 de forme de prezentare pentru toate piețele pe 
care compania este prezentă, menite să ofere variante de tratament pentru mai multe 
arii terapeutice, cele mai importante fiind destinate tratării afecțiunilor cardiovascula-
re, ale sistemul nervos central, sistemului respirator sau tractului urinar. Acestea sunt 
comercializate sub formă de tablete, capsule, unguente, soluții, suspensii sau siro-
puri. Fabricarea de comprimate și capsule s-a dublat în ultimii 20 de ani și, în prezent, 
milioane de cutii de medicamente sunt distribuite în întreaga lume.

Toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile fără implicarea angajaților companiei. Ge-
deon Richter România numără în prezent peste 600 de angajați, specialiști în toate 
domeniile cheie: medicină, farmacie, chimie, biologie, inginerie sau economie, care 
depun în fiecare zi eforturi pentru a contribui la atingerea scopului primordial al com-
paniei – acela de îmbunătățire a calității vieții umane. 

Gedeon Richter România reușește astfel să fie unul dintre cele mai importante nume 
de pe piața farmaceutică locală, ghidându-se spre excelență, inovație și dezvoltare 
continuă.

Gedeon Richter România S.A. operează în România sediul de pe strada Cuza Vodă 
din Târgu Mureș și punctul de lucru în localitatea Corunca (județul Mureș).
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PREZENTAREA COMPANIEI

Gedeon Richter - Misiune, viziune, valori 

Gedeon Richter România, la fel ca și compania mamă, are la bază o serie de valori tra-
diționale trasate de însuși farmacistul Gedeon Richter. Viziunea și spiritul inovator al fon-
datorului s-au confirmat în timp, compania care-i poartă numele fiind astăzi un important 
concern farmaceutic din Europa Centrală și de Est.  

Misiune

Misiunea companiei noastre este aceea de a îmbunătăți calitatea vieții umane, prin pu-
nerea pe piață a medicamentelor cu înaltă valoare adăugată, accesibile tuturor categorii-
lor de clienți.  
„Sănătatea este misiunea noastră!”

Viziune

Pașii activității noastre sunt ghidați de o viziune orientată spre dezvoltare, inovare, pro-
gres, excelență și muncă în echipă. Tocmai de aceea, prin tot ceea ce realizăm, dorim să 
dovedim profesionalism, implicare, susținerea în permanență a celor mai înalte standarde 
în activitatea de dezvoltare și fabricare de produse noi, focusându-ne atenția asupra ne-
voilor clienților din întreaga lume.

Valori

Valorile în jurul cărora se ghidează activitatea noastră sunt importante și respectate de 
fiecare generație Richter chiar și după 120 de ani. Gândirea și angajamentul pe termen 
lung sunt două dintre valorile care caracterizează nu doar activitățile noastre profesionale 
sau strategice, dar și colaborarea cu angajații companiei. 

Resursa umană este piesa de rezistență în orice companie și, fără aceasta, nimic nu ar 
fi posibil. Din acest motiv, dorim să oferim tuturor angajaților un mediu de lucru care să 
favorizeze dezvoltarea lor pe toate planurile, oferindu-le suportul de care au nevoie. 

Mai mult decât atât, mediul în care compania noastră își desfășoară activitatea este 
deosebit de important pentru noi, tocmai de aceea, suntem alături de comunitatea 
noastră, implicându-ne activ în sprijinirea diferitelor cauze. Contextul pandemic a impus 
să fim solidari și receptivi la nevoile celor din jur mai mult ca niciodată. Pe baza misiunii 
care îi are în centrul ei pe semenii noștri, suntem alături de comunitatea noastră, sprijinind 
lupta împotriva răspândirii COVID-19. 

De-a lungul timpului, compania noastră a dezvoltat programe de educare pe teme de să-
nătate și a organizat evenimente pentru încurajarea schimbării sociale și a menținerii unui 
stil de viață sănătos. Nu în ultimul rând, sprijinim noua generație de-a lungul procesului de 
învățare, deoarece considerăm că generația de astăzi, poate deveni generația de cerce-

tători din viitor.
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PREZENTAREA COMPANIEI 

ISTORIA

1901 – Obținerea unei licențe comerciale și cumpărarea Farmaciei Sas (Vulturul) din Bu-
dapesta. Tânărul farmacist maghiar, Gedeon Richter vizitează mai multe țări europene 
pentru a se familiariza cu producția farmaceutică în străinătate. Atenția sa se concen-
trează pe cel mai recent domeniu de cercetare al industriei farmaceutice de la acea 
vreme, care studiază modul de vindecare a bolilor datorate carențelor din corpul uman, 
cu ajutorul preparatelor extrase din organe de animale. Cumpără Farmacia Sas din Bu-
dapesta, unde începe producția și distribuția propriilor sale produse.

1906 – Gedeon Richter cumpără un teren pe strada Cserkész 63 din Kőbánya, Bu-
dapesta. Pe măsură ce produsele sale au tot mai mult succes, comparativ cu medica-
mentele de import, Richter optează pentru producția pe scară largă.

1907 – Începerea producției. Concomitent cu produsele organoterapeutice, începe 
dezvoltarea preparatelor produse sintetic, la fel și prelucrarea plantelor.

1908 – Este înființată prima reprezentanță în străinătate, în Italia. Folosindu-se de con-
tactele sale în străinătate, Gedeon Richter își consolidează treptat, și își extinde rețeaua 
de export.

1926 – Gedeon Richter este prima companie din Ungaria care comercializează insulină. 
Compania produce insulină de înaltă calitate, în conformitate cu cerințele internaționale, 
utilizând propria procedură brevetată.

1929 – Linia de produse Hormogland primește Marele Premiu la Târgul Mondial de la Bar-
celona. În această perioadă se creează o rețea comercială și de reprezentanțe care acoperă 
întregul glob și prin care se comercializează produsele Richter în aproape o sută de țări.

1931 – Compania se află în fruntea producătorilor mondiali de estroni.

1948 – Compania este naționalizată, începe economia cu planificare centralizată. Acti-
vitățile financiare ale Richter sunt centralizate, cele de export sunt transferate în com-
petența Medimpex, o companie comercială, iar activitățile de cercetare sunt încheiate. 
Profilul de producție și portofoliul de produse sunt reduse.

1966 – Este comercializat primul contraceptiv oral al companiei.

1990 – Richter este restructurat sub conducere profesională autohtonă. Noul manage-
ment stabilește noi strategii: Richter trebuie să devină o organizație bazată pe cercetare 
și dezvoltare, orientată spre marketing. Noua strategie impune managementului să se 
focuseze pe inovație și să facă operațiunile companiei mai economice și mai eficiente.

1998 – Începe extinderea regională, Gedeon Richter achiziționează pachetul majoritar 
al fabricii de medicamente Armedica, din Târgu Mureș, România.

2003 – Armedica își schimbă numele în Gedeon Richter România S.A.

2004 – Richter-Themis Medicare, o nouă companie, este înființată în India, cu scopul 
fabricării substanțelor active și a produselor intermediare.
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PREZENTAREA COMPANIEI

2006 – Se construiește în apropierea orașului Târgu Mureș, pe platforma Corunca un 
nou centru logistic, care oferă capacități moderne de depozitare și procesare a produ-
selor medicamentoase și o clădire modernă de birouri.

2015 – Gedeon Richter România inaugurează noul centru de cercetare și dezvoltare 
farmaceutică. 

2016 – Succes istoric pentru sectorul farmaceutic din Ungaria: produsul original al 
Richter, un antipsihotic care conține substanța activă cariprazină, este comercializat în 
Statele Unite, iar începând din anul 2017 și în statele membre UE, inclusiv în România. 
Medicamentul primește ulterior Marele Premiu pentru Inovație al Ungariei.

2019 – Primul produs biosimilar propriu dezvoltat de către compania Richter pentru 
tratamentul osteoporozei este introdus pe piață, fiind disponibil și în România. Acesta 

primește Marele Premiu pentru Inovație al Ungariei în 2020. 

GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Guvernanța corporativă are rolul de a eficientiza și transparentiza activitățile și proce-
sele companiei cu scopul de a proteja interesele partenerilor sociali și de a garanta 
realizarea obiectivelor.

Structura organizațională și funcționarea operativă a companiei sunt reglementate prin 
Actul constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare, respectiv legislația în vigoare 
privind societățile pe acțiuni. În scopul realizării obiectivelor companiei, activitatea opera-
țională este reglementată prin hotărâri ale Adunării Generale și Consiliului de administra-
ție, respectiv prin deciziile directorului general și a conducerii executive.

Guvernanța corporativă în cadrul companiei Gedeon Richter România se bazează pe:
•	 Adunarea Generală a Acționarilor (AGA)
•	 Consiliul de Administrație (CA)
•	 Conducerea executivă
•	 Codul de etică 
•	 Programul Global de Conformitate Richter

Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) este organul de conducere al companiei care deci-
de asupra activității acesteia și stabilește politica economică și comercială. Atribuțiile Adu-
nării Generale sunt reglementate prin Actul constitutiv, AGA având competența de a decide, 
printre altele, cu privire la bugetul de venituri și cheltuieli, repartizarea profitului, alegerea 
Consiliului de Administrație și numirea auditorilor. Totodată, Adunarea generală hotărăște 
asupra investițiilor și tranzacțiilor care au un impact semnificativ asupra companiei. 

Convocarea Adunării Generale și organizarea ședințelor respectă prevederile statutare 
și legislația în vigoare, hotărârile AGA fiind publicate în Monitorul Oficial. 
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Instrumentele principale de comunicare cu acționarii societății sunt rapoartele anuale 
și situațiile financiare. În cadrul companiei există o persoană dedicată pentru relația cu 
acționarii, care oferă îndrumări, informații și recomandări pentru acționarii interesați. 

Consiliul de Administrație

Companiei este administrată de către un Consiliu de administrație (CA) compus din 5 
membri neexecutivi – un președinte și 4 membri, aleși de Adunarea Generală a Acțio-
narilor. Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare 
și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate 
de lege și de actul constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

Consiliul de administrație stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare 
ale companiei, fiind responsabil de numirea, revocarea și supravegherea directorilor 
executivi. Una dintre cele mai importante atribuții este de a urmări ca deciziile CA, ale 
Adunării Generale a Acționarilor și cele ale conducerii executive să fie implementate în 
mod adecvat și să respecte toate cerințele legale. 

Componența Consiliului de Administrație în anul 2020 a fost următoarea:
Majnár Mihály – Președintele Consiliului de Administrație
Dr. Halkó Tímea – membru
Kozma Judit – membru
Erdei Katalin Éva – membru
Szénási Attila – membru

Conducerea executivă

Compania este administrată într-un sistem unitar, iar Consiliul de Administrație, în con-
formitate cu prevederile Legii societăților comerciale, a delegat conducerea companiei 
către directorul general care reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție.

Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii so-
cietății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor 
exclusive rezervate de lege sau de Actul constitutiv, Consiliul de administrație și AGA.

În subordinea directă a Directorului General, dna. Chelărescu Lavinia-Dana sunt cei 4 
directori de specialitate cu atribuții de conducere a propriilor departamente: 
Kelemen László József, PhD, MBA – Director Marketing-Vânzări
Kelemen Éva Katalin, PhD – Director Dezvoltare Produse
Kiss Ludovic – Director Economic
Ráduly József – Director Producție

Auditul intern

Organizarea și desfășurarea Auditului Intern în cadrul Companiei se realizează în con-
formitate cu Standardele Internaționale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, 
precum și cu strategia Gedeon Richter România privind administrarea riscurilor semni-
ficative, organizarea și funcționarea controlului intern în cadrul Companiei. 



12 13Raport non-financiar 2020 Raport non-financiar 2020

PREZENTAREA COMPANIEI

Auditul Intern este organizat ca o componentă importantă a activității de monitorizare a 
sistemului de control intern și a evaluării gradului de adecvare a procedurilor și controa-
lelor interne ale Companiei, în funcție de riscurile la care societatea este expusă.

Pe parcursul anului 2020 misiunile de audit intern au vizat procesele de achiziții din ca-
drul companiei, atât din perspectiva achizițiilor de active, a achizițiilor de bunuri și ser-
vicii specifice activității desfășurate pentru întreținerea activelor, cât și din perspectiva 
aprovizionării cu materii prime și materiale necesare în producție. 

S-au luat măsuri pentru implementarea a 95% din recomandările făcute în urma audi-
turilor interne. 

Codul de etică

Având la bază valorile, istoria și viziunea companiei mamă Gedeon Richter, codul de etică 
are rolul de a defini comportamentul pe care toți angajații Gedeon Richter România trebui să 
îl adopte. Activitățile companiei, inclusiv cele de cercetare, dezvoltare, producție, distribuție, 
marketing, relațiile cu autoritățile, vânzări și promovare sunt modelate prin respectarea celor 
mai înalte standarde de etică, a reglementărilor și practicilor din industria farmaceutică.

Cod de Etică este un ghid de conduită etică, oferind orientări generale în ceea ce privește 
comportamentul responsabil, etic și legal în afaceri, pentru angajații Gedeon Richter România.

Programul Global de Conformitate Richter

Pentru a oferi îndrumări specifice în diferite domenii de activitate și zone cu risc ridicat, 
compania mamă Gedeon Richter a implementat un Program Global de Conformitate 
care se aplică și la nivelul Gedeon Richter România. Angajații companiei sunt responsa-
bili ca toate acțiunile lor să fie realizate cu respectarea celor mai înalte standarde etice.

Compania și angajații săi sunt supuși unor numeroase reguli și reglementări menite să 
protejeze pacienții și clienții, să îmbunătățească calitatea produselor medicamentoase, 
a serviciilor de asistență medicală și să ajute la eliminarea fraudei și a influenței neco-
respunzătoare asupra deciziei medicale.

Protecția datelor cu caracter personal: Gedeon Richter România, reprezentanții, 
angajații și partenerii săi de afaceri se conformează reglementărilor legale relevante 
privind protecția datelor cu caracter personal, prelucrarea acestora făcându-se doar în 
limitele legislației aplicabile, a politicilor și a procedurilor interne. 

Egalitate de șanse: Compania respectă principiul nediscriminării, în cadrul societății fi-
ind interzisă condiționarea ocupării unui post sau discriminarea oricărui salariat pe motiv 
că aparține unei rase, naționalități, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defa-
vorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestuia.

Confidențialitate: Angajații Gedeon Richter România tratează cu confidențialitate și 
protejează informațiile confidențiale și respectă reglementările prevăzute de lege și de 
politica relevantă, în legătură cu utilizarea abuzivă a informațiilor confidențiale, manipu-
larea pieței și divulgarea ilegală a secretelor de serviciu.
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Conflictele de interese și prevenirea fraudei

Toți angajații companiei sunt responsabili pentru evitarea situațiilor care prezintă sau creea-
ză apariția unui conflict între interesul angajatului și cele ale Gedeon Richter România. An-
gajații nu vor desfășura activități de business sau de altă natură, care să creeze un conflict 
de interese cu Gedeon Richter România, pe perioada cât sunt angajați Richter. Principiul 
prevenirii fraudei din cadrul Programului Global de Conformitate Richter impune ca angajații 
să se comporte în mod responsabil pentru a preveni frauda și pierderea activelor companiei.

Reprezentare în organizații și asociații 

Compania Gedeon Richter este un membru activ al comunității de afaceri din România 
și face parte din următoarele asociații și organizații: 

•	 Asociaţia Producătorilor de Medicamente Generice din România 
•	 Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România 
•	 Camera de Comerţ și Industrie Mureș
•	 Asociaţia Oamenilor de Afaceri Maghiari din România 
•	 Organizația de Serializare a Medicamentelor

REZULTATE FINANCIARE

Performanța economică în cadrul companiei Gedeon Richter România S.A. se asociază 
cu respectarea principiilor privind productivitatea, eficiența prin maximizarea rezultate-
lor obținute și eficacitatea acțiunilor întreprinse, conform planului de afaceri al societății. 

Indicatori 2019 2020

Total venituri din vânzări 185.022.922 192.826.334,20

Profit din exploatare 21.773.135 22.603.392,76

Profit brut 11.004.542 13.559.101,34

Profit după impozitare 8.179.981 9.689.905,34

Total investiții 19.615.534 19.920.327,52

Total taxe și contribuții 24.037.078 23.536.887,51
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La 31 decembrie 2020, Gedeon Richter România S.A. a întocmit situații financiare în 
concordanță cu Ordinul Ministerului de Finanțe 1802/2014 ce aprobă reglementările 
contabile, cu toate modificările și clarificările ulterioare în vigoare.

Situațiile financiare au fost auditate potrivit prevederilor OUG nr.75/1999, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, privind activitatea de audit financiar de către 
auditorul contractat, Deloitte Audit SRL.

LANȚUL DE APROVIZIONARE

Furnizori

În cadrul procesului de selecție al furnizorilor, ne ghidăm după principiile fundamentale ale 
codului de etică, oferind egalitatea de șanse tuturor furnizorilor, negocierile fiind obiective, 
confidențiale, pe baza ofertelor transmise, respectând întru totul îndeplinirea cerințelor 
legale naționale și internaționale, interesele sau beneficiile personale fiind excluse. 

Furnizorii materiilor prime și a materialelor de ambalare aprovizionate de către Gedeon 
Richter România S.A. pentru produsele finite proprii, cât și pentru cele fabricate pentru 
partenerii externi, sunt exigent selectați și analizați, conform procedurilor interne, crite-
riile pentru alegerea furnizorilor sunt stabilitatea, calitatea și prețul competitiv.

Substanțele farmaceutice active și alte materiale critice/produse sunt aprovizionate de 
Gedeon Richter România S.A. numai de la producătorii calificați, incluși în Lista furnizo-
rilor/producătorilor aprobați. 

Fiecare furnizor/producător cu relevanță GMP este evaluat de către Asigurarea Calită-
ții, proces reglementat prin proceduri specifice, pe baza unor criterii de evaluare atent 
alese: auditul producătorului, chestionare de evaluare completate, analiza statistică, 
evaluarea reclamațiilor, aspecte privind ambalajele, etichetarea, certificatele de analiză, 
certificarea conformității calității (GMP sau ISO). 

Pe parcursul procesului de achiziție, deciziile noastre sunt luate în așa fel încât să ga-
rantăm menținerea continuității medicamentelor necesare pacienților din întreaga lume 
și alegerea celor mai calitative materii prime și materiale, care să corespundă standar-
delor de pe piața farmaceutică. 

Pentru a asigura o continuitate în aprovizionarea  materialelor, căutarea și înregistrarea 
producătorilor alternativi este o activitate permanentă. 

Producătorii substanțelor active și materialelor critice sunt auditați periodic pe baza 
unui Plan anual de audituri externe la nivel de Grup Richter, întocmit pe baza analizei 
riscului, în urma evaluării fiecărui furnizor/producător.  

Pentru a asigura respectarea cerințelor din autorizarea de introducere pe piață a produ-
sului, se monitorizează strict modificările/schimbările apărute. 



14 15Raport non-financiar 2020 Raport non-financiar 2020

PREZENTAREA COMPANIEI

Substanțele active și excipienții necesari producției de medicamente sunt achiziționați 
direct de la producători din Europa și Asia, sau prin intermediari localizați în Europa. 

Din punct de vedere al sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM, urmă-
rim nu doar îmbunătățirea operațiunilor, scăderea costurilor și creșterea productivității, 
ci și utilizarea responsabilă a resurselor. Ne desfășurăm operațiunile în conformitate cu 
politicile interne ale Grupului, într-un mediu profesional, transparent și etic. Acest lucru 
se aplică și rețelei noastre de furnizori, contractori și subcontractori, deoarece lucrăm 
numai cu terți care își desfășoară activitatea în concordanță cu valorile companiei noas-
tre, precum și cu legislația națională și internațională privind protecția mediului, sănăta-
tea și securitatea în muncă, managementul calității.

Din punct de vedere al sistemului de management integrat calitate-mediu-SSM, se efec-
tuează o evaluare amplă atunci când sunt selectați furnizorii și subcontractorii. Revizuim 
și măsurăm constant performanța noastră și pe cea a furnizorilor, astfel încât să putem 
îmbunătăți calitatea, eficacitatea și eficiența produselor noastre. Ca parte a procesului 
de selecție, furnizorii precalificați sunt evaluați utilizând criterii stricte de calitate, mediu 
și siguranța în muncă, care sunt analizate și actualizate anual, la 3 ani, în funcție de gra-
dul de siguranță al furnizorului, pentru a cuprinde date relevante extinse, în conformitate 
cu cele mai bune practici și reglementările internaționale în vigoare.

Activitățile operaționale ale lanțului de aprovizionare, care generează planuri pe termen 
scurt și mediu, se bazează pe scenarii de producție, prognoze, planuri anuale de livrare 
și agende zilnice, acoperind trei domenii majore de activitate: achiziția de materii prime 
și materiale, planificarea și optimizarea producției prin alocarea de volume de produc-
ție, depozitare și transport. 

În 2020 nu au fost identificate încălcări ale regulamentelor și codurilor voluntare referi-
toare la sănătatea și siguranța produselor și serviciilor sau la etichetarea acestora.

Materiale de ambalare

Prelucrarea și ambalarea produselor se face în condiții controlate, conform sistemului 
de asigurare a calității în domeniul farmaceutic și se documentează conform cerințelor. 

În producția farmaceutică, materialele de ambalare sunt clar diferențiate din perspecti-
va interacțiunii cu produsul.

Un material de ambalare care intră în contact direct cu produsul are efect asupra stabi-
lității acestuia. Scopul ambalajului primar este de a păstra parametrii de calitate ai pro-
dusului pe toată durata de valabilitate și de a-l proteja de efectul fizic, chimic (umiditate, 
lumină, oxigen, schimbări de temperatură etc.) și biologic al mediului. 

De asemenea, este important să ne asigurăm că materialul de ambalare și produsul 
nu interacționează chimic, fapt care să genereze contaminarea produsului sau care să 
afecteze proprietățile materialului de ambalat.

Din acest motiv, asigurarea calității materialelor de ambalare primară este reglementată 
prin lege. Conformitatea materialului de ambalare trebuie demonstrată prin teste de sta-
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bilitate și trebuie demonstrat că ambalajul asigură protecția produsului. Materialele de 
ambalare aprobate oficial sunt specificate în autorizația de punere pe piață a produsului 
și nu se acceptă abatere de la aceasta.

În conformitate cu dispozițiile Directivei 2011/62/UE a Parlamentului European și a Con-
siliului, din 9 februarie 2019 am implementat ambalaje care conțin elementele de sigu-
ranță: cod unic de identificare și etichetă de sigiliu pentru a asigura autenticitatea și 
integritatea medicamentului. Din iunie 2020, implementarea elementelor de siguranță au 
fost extinse și pe produsele destinate țărilor din afara Uniunii Europene. 

Distribuție

În conformitate cu strategia actuală de vânzări, produsele farmaceutice sunt vândute 
direct distribuitorilor de produse farmaceutice din România și partenerilor de contract 
din afara României pentru care fabricăm produse.

Distribuitorii de produse farmaceutice - deținători de autorizații de distribuție, sunt ins-
pectați și autorizați de către ANMDMR, conform legislației în vigoare și a principiilor de 
bună practică de distribuție (BPD).

Fiecare client este riguros verificat dacă este autorizat legal pentru a primi produse far-
maceutice, conform reglementărilor unei proceduri aprobate. După verificarea tuturor 
informațiilor, se semnează contracte de distribuție cu fiecare client.

Produsele Gedeon Richter România sunt livrate numai unor clienți autorizați (deținători 
de autorizații de distribuție sau deținători de autorizații de fabricație).

Deoarece opinia clienților noștri este extrem de importantă pentru noi, în cadrul Gedeon 
Richter România utilizăm diferite proceduri de evaluare a satisfacției clienților, în con-
formitate cu standardele internaționale de calitate-mediu-SSM. În fiecare an, Compania 
desfășoară studii extinse asupra consumatorilor în cadrul operațiunilor sale, pentru a 
identifica punctele forte, precum și toate segmentele care ar putea necesita îmbună-
tățiri în ceea ce privește satisfacția clienților. Strategia noastră include obiective pre-
cum creșterea loialității și consolidarea încrederii clienților, atragerea de noi clienți și 
consolidarea relațiilor de afaceri. Astfel, sondajele și studiile efectuate, au drept scop 
monitorizarea percepției, loialității și a satisfacției clienților. Pe baza acestor sondaje 
de opinie, Gedeon Richter România implementează constant proiecte și acțiuni pentru 
îmbunătățirea logisticii livrărilor și încearcă să-și îmbunătățească și să-și extindă porto-
foliul de produse.
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Portofoliul de produse complex dezvoltat de-a lungul anilor, lansarea anuală de noi me-
dicamente, fabricarea produselor farmaceutice de vârf cu eliberare modificată și com-
binații fixe și activitatea neîntreruptă de cercetare-dezvoltare și producție farmaceutică 
vin să răspundă nevoilor particulare de tratamente moderne și eficiente ale pacienților 
din întreaga lume. 

Gedeon Richter România vine în îndeplinirea tuturor acestor obiective prin producția 
unui număr de peste 60 de medicamente, în aproximativ 300 de forme de prezentare. 
Produsele noastre sunt menite să ofere variante de tratament eficiente și moderne, la 
prețuri accesibile tuturor categoriilor de clienți. Dintre aceste medicamente, cele mai im-
portante sunt destinate tratării afecțiunilor cardiovasculare, ale sistemului nervos cen-
tral, sistemului respirator sau tractului urinar, fiind comercializate sub formă de tablete, 
capsule, unguente, soluții, suspensii sau siropuri.

Medicamentele de top din portofoliul nostru, comercializate în România, sunt reprezen-
tate de Fasconal, Anxiar, Acid Acetilsalicilic – Richter (100 mg și 500 mg), precum și alte 
comprimate, destinate tratării afecțiunilor sistemului nervos central, cardiovascular, dar 
și cele destinate tratamentului afecțiunii tractului urinar sau digestiv, a căror fabricare 
presupune utilizarea unei tehnologii avansate. 

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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Nume produs DCI
Forma 

farmaceutică
Grupă ATC

Fasconal Combinații Comprimate
Sistemul Nervos 
Central

Anxiar Lorazepam Comprimate
Sistemul Nervos 
Central

Acid Acetilsalicilic - 
Richter 

Acid acetilsalicilic Comprimate
Sistemul Nervos 
Central

Duplecor
Atorvastatină și 
amlodipină

Comprimate 
filmate

Sistemul 
Cardiovascular

Moduxin Trimetazidină
Comprimate cu 
elib. modificată

Sistemul 
Cardiovascular

Meguan
Clorhidrat de 
metformină

Comprimate 
filmate

Tractul digestiv și 
metabolism

Tamsol 
Clorhidrat de 
tamsolosin

Capsule cu elib. 
prelungită

Sistemul Urinar

Piracetam Richter Piracetam
Comprimate 
filmate

Sistemul Nervos 
Central

Duador Albendazol
Comprimate 
filmate

Produse 
antiparazitare

Cuminol Ciprofloxacină
Comprimate 
filmate

Antiinfecțioase de 
uz sistemic

Clasele terapeutice

Gama de produse comercializate pe piața din România este una vastă, acoperind 12 
grupe terapeutice ATC. 

Clasele terapeutice din care fac parte produsele companiei Gedeon Richter 
România sunt:

•	 Tractul digestiv și metabolism
•	 Sânge și organe hematopoietice
•	 Sistemul cardiovascular
•	 Preparate dermatologice
•	 Aparatul genito-urinar și hormoni sexuali
•	 Preparate hormonale sistemice
•	 Antiinfecțioase de uz sistemic
•	 Sistemul musculo-scheletic
•	 Sistemul nervos-central
•	 Produse antiparazitare

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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•	 Aparatul respirator
•	 Suplimente nutritive

Piețele de desfacere 

Ca subsidiară a Grupului Richter, compania noastră operează pe piața internă, dar 
și pe cea externă, iar prin intermediul partenerilor, medicamentele produse la Târgu 
Mureș ajung în peste 30 de țări ale lumii.

Una dintre preocupările companiei noastre este de a oferi continuitate produselor pe 
piață, acest lucru realizându-se prin colaborările existente cu distribuitorii care deser-
vesc segmentul lanțurilor de farmacii, farmacii independente, respectiv spitale.

CERCETARE ȘI DEZVOLTARE

Spiritul inovator al farmacistului Gedeon Richter s-a evidențiat prin trasarea unei stra-
tegii cheie care a avut în centrul ei cercetarea noilor molecule, cu scopul de a dezvolta 
constant portofoliul de produse al companiei. 

Gedeon Richter România, prin intermediul direcțiunii Dezvoltare Produse în care acti-
vează 75 de specialiști, desfășoară activități de dezvoltare farmaceutică, iar rezultatul 
eforturilor depuse în cadrul Gedeon Richter România constă într-o serie de produse cu 
formule unice, lansate ca prim-generice pe piața din România, care au conferit și con-
solidat o poziție importantă subsidiarei Gedeon Richter România S.A., aceea de dez-
voltator de produse pentru întregul concern. Activitatea de dezvoltare farmaceutică se 
desfășoară în laboratoare dotate cu tehnologii moderne, într-un flux operațional optim. 

Centrul de dezvoltare din Gedeon Richter România este implicat în dezvoltarea pro-
duselor medicamentoase, de la faza de preformulare, până la transferul tehnologic pe 
scară industrială, obținerea și menținerea Autorizațiilor de Punerea pe Piață în România, 
dar și în alte țări, în cazul produselor dezvoltate la Gedeon Richter România și la nivel de 
grup și dezvoltarea și menținerea unor sisteme de Farmacovigilență pentru produsele 
Gedeon Richter România, dar și produsele Gedeon Richter Plc.

Activitatea de dezvoltare în cadrul Gedeon Richter România se desfășoară pe baza 
conceptului de calitate prin design (QbD), ceea ce înseamnă asigurarea calității produ-
sului prin proiectarea și dezvoltarea sistematică a proceselor prin care calitatea prede-
finită a metodelor și a produsului este continuu garantată.

În anul 2020, echipa de cercetare și dezvoltare din cadrul Gedeon Richter România a 
lucrat la dezvoltarea farmaceutică a unor medicamente utilizate în următoarele arii tera-
peutice: antidiabetice, analgezice, antipiretice, a încheiat cu succes 6 studii de bioechi-
valență și a obținut peste 20 de Autorizații de Punere pe Piață la nivel global.

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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MARKETING RESPONSABIL 

Imaginea unei organizații, a afacerii și a produselor acesteia, depinde de modul în care 
aceasta comunică despre business-ul, activitățile și produsele sale. Angajații departa-
mentului de Marketing al Gedeon Richter România și echipa PR, în colaborare cu Com-
partimentul Medical sunt responsabili pentru dezvoltarea, identificarea și comunicarea 
conținutului profesional relevant (mesaje cheie, materiale din literatura de specialitate, 
ale studiilor clinice și din experiența practică, materiale de informare referitoare la medi-
camente, reclame OTC, informații pentru pacienți, elaborarea de programe și materiale 
menite pentru a crește gradul de conștientizare a importanței unui stil de viață care are 
în centrul său sănătatea). Acest lucru se realizează prin canale și instrumente de co-
municare eficiente (informații despre medicamente - prin vizite realizate de către repre-
zentanți medicali, participare la conferințe, expoziții, simpozioane, reclame, campanii 
publicitare, brand awareness, marketing direct, promoții, donații, site-uri web proprii, 
social media, organizarea de evenimente pe teme de sănătate, campanii de informare 
pentru pacienți etc.). Sarcinile lor includ, de asemenea, coordonarea activităților prin 
care Compania se adresează publicului țintă (medici, farmaciști, societăți profesionale, 
alți profesioniști din domeniul sănătății, distribuitori, organizații de pacienți, pacienți).

Activitățile de promovare și comunicare în domeniul farmaceutic sunt reglementate prin 
Legea Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006. Setul intern de reguli și linii directoare oferă, de ase-
menea, îndrumări și promovează angajamentul nostru pentru o comunicare transparentă.

Manualul de conformitate Richter include Politica de conduită și transparență în afaceri, 
care înglobează și trasează reguli în stabilirea legăturilor cu profesioniștii din domeniul 
sănătății și organizațiile de pacienți, precum și cu privire la legislația din domeniu și 
transparența în comunicare. 

În plus, procedurile privind promovarea medicamentelor comercializate de Gedeon 
Richter România S.A. în România, reglementează următoarele: 

•	 îndatoririle și responsabilitățile celor implicați în activități promoționale; 
•	 gestionarea informațiilor privind siguranța medicamentelor;
•	 procedura de pregătire a materialelor promoționale; 
•	 gestionarea mostrelor și a donațiilor de medicamente; 
•	 organizarea de evenimente și susținerea participării la evenimente; 
•	 sistemul de organizare a vizitelor în farmacii, promoții comerciale. 

Reprezentanții medicali și managerii regionali angajați în activitățile noastre de mar-
keting participă în mod regulat la cursuri complexe de formare medicală și de dezvol-
tare a abilităților. Compania-mamă organizează, în mod regulat, cursuri profesionale 
pentru managerii de produse, pe subiecte de marketing, subiecte medicale și noțiuni și 
cunoștințe care ajută la conceperea unor materiale ce respectă principiile unei comuni-
cări, legale, eficiente și oneste.

Compania-mamă a dezvoltat o serie de linii directoare pentru a sprijini și coordona sar-
cinile de marketing ale grupului Richter, inclusiv:

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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•	 ghidul pentru dezvoltarea planului de marketing;
•	 ghidul pentru soluții de marketing digital;
•	 aspecte medicale și de marketing în realizarea de materiale promoționale;
•	 organizarea și desfășurarea de evenimente științifice.

Cunoștințele personalului implicat în elaborarea și utilizarea materialelor sunt testate 
periodic.

Manualele de instruire, materialele de informare profesională și materialele promoționa-
le utilizate în activitatea de instruire sunt, de asemenea, pregătite, revizuite și aprobate 
în conformitate cu reglementările externe și interne.

Ca urmare a practicării unui marketing responsabil, în perioada de raportare, compania 
Gedeon Richter România nu a înregistrat penalități legate de activitățile de comunicare 
și marketing realizate.

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA CLIENȚILOR NOȘTRI

În toate fazele activităților de dezvoltare și producție farmaceutică și de-a lungul între-
gului ciclu de viață al produselor noastre, obiectivul principal este de a proteja sănă-
tatea și siguranța consumatorilor noștri. Acest angajament a fost publicat în declarația 
privind „POLITICA CALITĂŢII”: „Conducerea de la cel mai înalt nivel asigură existența 
unui sistem eficient de calitate în domeniul farmaceutic, care dispune de resurse adec-
vate și se asigură că rolurile, responsabilitățile și autoritățile sunt definite, comunicate și 
implementate în întreaga organizație. 
Totodată, Conducerea asigură susținerea și angajamentul personalului față de sistemul 
de calitate farmaceutic, de la toate nivelurile și locurile de fabricație din organizație.”

Compania noastră acordă o importanță deosebită respectării legilor și reglementărilor 
naționale și internaționale din domeniul calității medicamentelor, a regulilor de Bune 
Practici de Fabricație, de Bune Practici de Distribuție și Bune practici Clinice emise de  
Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, Comisia 
Europeană, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) sau de alte Agenții Naționa-
le din afara Europei. 

În proiectele noastre de dezvoltare, se pune un accent deosebit pe asigurarea unor 
echipamente și metode ”state-of-the-art”, precum și pe expertiza angajaților. Se actua-
lizează constant gama de instrumente și echipamente tehnologice, deoarece conside-
răm importantă alinierea la progresele tehnologice. 

Personalul participă la programe de pregătire, prezentări, cursuri și conferințe profesio-
nale, prin care țintim creșterea nivelului de competență profesională a angajaților. Anul 
2020 a implicat reorientarea procesului de instruire înspre opțiunile online disponibile, pe 
care le-am adoptat și în cadrul Gedeon Richter România, ținând astfel pasul cu orientarea 
noastră spre dezvoltare continuă și cu elita companiilor farmaceutice la nivel mondial. 
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Sistemul de calitate farmaceutic al companiei cuprinde toate activitățile care pot influ-
ența direct sau indirect, calitatea produsului. De asemenea, este implementat manage-
mentul riscului în domeniul calității, ca un proces sistematic pentru evaluarea, controlul, 
comunicarea și re-examinarea riscurilor asupra calității medicamentului. Evaluarea ris-
cului în domeniul calității se bazează pe cunoștințe științifice, pe experiența acumulată 
referitoare la proces și, în cele din urmă, conduce la protejarea pacientului. Nivelul de 
efort, caracterul reglementat și documentarea procesului de management al riscului în 
domeniul calității sunt proporționale cu nivelul riscului. 

Sistemul de calitate farmaceutic implementat în Gedeon Richter România S.A., pe baza 
BPF/GMP (Good Manufacturing Practice), este periodic inspectat de către Agenția Na-
țională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, în vederea prelungirii 
Autorizației de funcționare și a Certificatului de Bună Practică de Fabricație pentru pro-
duse medicamentoase. Baza legală pentru emiterea Autorizației de Fabricație a compa-
niei, respectiv al Certificatului Privind Conformitatea cu Buna Practică de Fabricație, o 
reprezintă Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Titlul XVII. „Medica-
mentul”, respectiv Ordinul ministrului Sănătății Publice nr. 1295/2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor privind autorizarea de fabricație/import a producătorilor și importato-
rilor de medicamente de uz uman, inclusiv cele pentru investigație clinică și acordarea 
certificatului de bună practică de fabricație în cazul fabricanților de medicamente și/sau 
substanțe active, cu modificările și completările ulterioare. 

Sistemul de calitate al companiei asigură, de asemenea, coordonarea, respectiv cadrul 
de armonizare a activităților de management al calității între membrii Grupului Richter. 

Calitatea fiecărui produs este monitorizată printr-o analiză a calității produsului, pe baza 
căreia se evaluează consistența procesului de fabricație și control existent, corectitudi-
nea/conformitatea specificațiilor curente, pentru a observa orice tendință de deviere și 
pentru a identifica posibilități de îmbunătățire a produsului și a procesului. Fabricația se 
desfășoară cu respectarea regulilor de evitare a contaminării încrucișate.

Gestionarea eficientă a arhivei și păstrarea documentelor în deplina siguranță este o acti-
vate pe care o derulăm în mod continuu. Un proiect amplu în acest sens a fost demarat, 
prioritizarea fiind stabilită pe baza criticității documentelor elaborate de diferite entități.  

Strategia IT pe termen lung este de definire a principiilor de bază care trebuie urmărite 
în achiziționarea și dezvoltarea unor sisteme de IT, în identificarea nevoilor cheie de 
resurse și investiții, precum și responsabilitatea pentru implementare. Scopul este de a 
identifica o direcție care să se asigure că toate capacitățile IT sunt optim utilizate și in-
vestițiile IT sunt accesibile financiar, fezabile din punct de vedere tehnic, asigurându-se 
că acestea pot fi gestionate, înțelese și folosite pe termen lung. 

Toate sistemele computerizate din cadrul Gedeon Richter România, aflate în funcțiune, 
sunt înregistrate, validate și monitorizate, conform reglementărilor în vigoare. Mana-
gementul riscului se aplică tuturor sistemelor computerizate, care intră sub incidența 
reglementărilor GxP, pe întreaga durată de viață a fiecărui sistem computerizat, ținând 
cont de siguranța pacientului, integritatea datelor și calitatea produsului.

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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FARMACOVIGILENȚA 

Medicamentul este arta prin care știința ne ajută să ne păstrăm sau să ne restabilim 
sănătatea, permițându-ne să trăim mai mult, să ne îmbolnăvim mai rar și să ne vinde-
căm mai repede. Cu ajutorul medicamentelor, putem trata bolile infecțioase și putem să 
luptăm cu succes împotriva bolilor tipice societății moderne. Tratamentul medicamen-
tos poate asigura menținerea echilibrului sistemului digestiv, sistemului cardiovascular, 
sistemului nervos central etc. pentru mai multe decenii.

Prin natura lor biologică, oamenii reacționează diferit la anumiți compuși medicamen-
toși, care pot provoca și efecte adverse. Pentru eliminarea acestor efecte nedorite, ști-
ința considera tratamentele personalizate soluția optimă care, însă, nu este încă o rea-
litate zilnică. În timpul dezvoltării lor, medicamentele sunt supuse unor teste și analize 
foarte riguroase, pentru a se asigura faptul că sunt lansate doar medicamente ale căror 
beneficii, atât la nivel individual, cât și la nivel de societate, sunt considerabile, iar riscu-
rile în urma utilizării lor sunt acceptabile. 

Farmacovigilența (pharmakon: remediu, leac; vigilare: vigilență) este știința și cumulul de 
activități legate de detectarea, evaluarea, înțelegerea și prevenirea efectelor adverse sau a 
oricărei alte probleme legată de medicamente. Conform opiniei specialiștilor, este un sis-
tem de supraveghere care urmărește cu atenție deosebită medicamentele puse pe piață 
și monitorizează utilizarea lor în siguranță, contribuind astfel la protejarea sănătății paci-
enților și a sănătății publice. Sistemul de farmacovigilență este implementat și în cadrul 
companiei noastre, realizând monitorizarea produselor introduse pe piața românească. În 
acest fel, ne asigurăm că medicamentele sunt utilizate în conformitate cu cele mai recente 
instrucțiuni de utilizare și înregistrăm orice rezultat neașteptat care ar putea apărea în tim-
pul utilizării lor. Astfel, Gedeon Richter România S.A. este implicată în această activitate 
de monitorizare și așteaptă aceeași implicare și din partea partenerilor comerciali.

Compania noastră tratează farmacovigilența ca pe un domeniu prioritar, considerând-o 
un serviciu care își propune să ofere pacienților și medicilor condiții pentru utilizarea în 
siguranță medicamentelor și să respecte reglementările și directivele impuse. Operăm 
un sistem de farmacovigilență care monitorizează orice modificare a raportului benefi-
ciu-risc al medicamentelor înregistrate în România, pe tot parcursul ciclului lor de viață, 
și informăm atât autoritățile, cât și specialiștii din domeniul sănătății și pacienții cu privi-
re la orice astfel de modificare. Scopul colectării și analizei de date este de a identifica 
cât mai exact posibil profilul efectelor secundare ale medicamentelor, astfel încât să ne 
asigurăm că utilizarea produselor este cât mai precis posibilă, atât în ceea ce privește 
indicația terapeutică, cât și pacienții țintă, în primul rând prin îmbunătățirea informațiilor 
medicale din rezumatul caracteristicilor produsului, cât și a prospectelor cu informații 
pentru pacienți. Sistemul este conceput pentru a alerta și a interveni în cazul detectării 
unei schimbări în siguranța produsului sau poate anticipa orice amănunt care poate 
expune societatea la un risc neprevăzut.

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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Deoarece nu există medicamente fără efecte secundare, considerăm că activitățile 
noastre, care se concentrează pe obținerea unei înțelegeri cât mai precise asupra efec-
telor medicamentelor, protejează atât pacienții, cât și produsele pe care le fabricăm. 
Compania noastră consideră farmacovigilența ca pe un serviciu, lucru care este menți-
onat și în Politica de Farmacovigilență.

Desfășurăm această activitate supusă standardelor de asigurare a calității, în confor-
mitate cu principiile de bune practici în farmacovigilență acceptate la nivel internațional. 
Responsabilitatea pentru farmacovigilență și buna funcționare a sistemului este supra-
vegheată de persoana calificată pentru farmacovigilență.

Scopul nostru principal este de a opera un sistem în permanentă dezvoltare de asigu-
rare a calității în domeniul farmacovigilenței, care să sprijine obiectivele companiei și 
care să respecte în același timp cerințele Uniunii Europene și ale altor autorități interne, 
precum și dispozițiile standardelor internaționale.

RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE  
CALITATEA PRODUSULUI
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Compania caută în permanență să atingă așteptările clienților, atât a celor interni, cât 
și a celor externi, prin spiritul ei competitiv, încurajând angajații să se implice în cât mai 
multe acțiuni care promit rezultate profesionale excepționale. În acest sens, diversita-
tea este cuvântul cheie și este elementul care, ne unește pe noi ca angajați și ne ajută 
să atingem cele mai bune rezultate. Astfel, diversitatea din cadrul companiei ne face 
activitatea profesională mai creativă, mai plină de idei și soluții, și ne ajută, totodată, să 
rămânem în armonie, învățând mereu unii de la ceilalți.

Pornind de la mixul de generații, cu ajutorul căruia colegii cu un bagaj solid și expertiză 
profesională ajută tinerii angajați, ghidând-le pașii și entuziasmul spre rezultate și conti-
nuând cu contrastele generate de diferențele de cultură, etnie și obiceiuri, Compania Ge-
deon Richter România a fost mereu o companie atractivă pe piața forței de muncă, atât la 
nivel local, cât și la nivel național și internațional, prin grupul de firme din care facem parte.

2020

Vârsta medie a angajaților 45,01 ani

Nr. mediu de ani petrecuți în Gedeon Richter România S.A. 8,6 ani

An după an, valorile companiei noastre integritatea, spiritul de echipă, excelența și res-
ponsabilitatea sunt puternic demonstrate și validate de către angajații noștri, prin toate 
demersurile și acțiunile zilnice pe care aceștia le întreprind.

RESURSE UMANE
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RESURSE UMANE

Acorduri colective de muncă  –  Garantarea intereselor an-
gajaților și relația cu sindicatele

În ceea ce privește dialogul social, compania Gedeon Richter România pune constant 
un accent puternic pe colaborarea cu cele două sindicate: Sindicatul Județean Profe-
sional Armedica, înființat în anul 1990, afiliat la Federația Sindicatelor Libere din Chimie 
și Petrochimie și Sindicatul Richter România, înființat în anul 2016, afiliat la Federația 
Națională din Chimie-Petrochimie „Lazăr Edeleanu”.

Numărul mediu de angajați în cadrul Gedeon Richter România în anul 2020 a fost de 
600 de persoane. 

Prezentarea numărului de angajați                             QTY 2020

Raportul dintre femei/bărbați  
în rândul angajaților

% 61/39

Fluctuația angajaților % 7,70

Vârsta medie a angajaților ani 45,01

Timpul mediu petrecut la Richter ani 8,6

Numărul mediu de angajați persoane 600

full-time                                                                                                  persoane 595

pensionări, full-time                                                                             persoane 11

part-time                                                                                                persoane 5

pensionări, part-time                                                                           persoane 0

Nr. de angajați cu contract nedeterminat de 
muncă (la final de an)

persoane 548

Nr. de angajați cu contract determinat de mun-
că (la final de an)

persoane 64

Nr. de contracte suspendate CIC persoane 12

În cele ce urmează, evidențiem structura angajaților în funcție de diferite grupe de ana-
liză (vârstă și gen): 
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Grupă 
de 

vârstă 
2020

< 30 de ani 30 – 50 ani > 50 de ani Total

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

Femei 19 44,19 199 63,38 156 61,18 374 61,11

Bărbați 24 55,81 115 36,62 99 38,82 238 38,89

Total: 43 7,03 314 51,31 255 41,67 612 100,00

Principiile non discriminatorii privind egalitatea de șanse, tratamentul și diversitatea sunt 
în Gedeon Richter un etalon perpetuat de la an la an. Credem că diversitatea aduce 
noutate și inovație și că oportunitățile egale reprezintă pârghia principală în a construi 
echipe complexe și competitive, în toate nivelurile ierarhice. 

În anul 2020, echipa de management a companiei noastre a fost formată dintr-un număr 
de 42 de persoane, dintre care 54,76% femei și 45,24% bărbați, păstrând-se astfel un 
echilibru puternic din punct de vedere al diversității de gen și fiind, totodată, în tendință 
cu obiectivele stabilite la nivel European privind egalitatea de șanse în rândul persona-

lului aflat în funcții de conducere.  

Funcții de conducere 2000

Nr. pers.

nr. pers. procent (%)

Femei 23 54,76

Bărbați 19 45,24

Total 42 100

Am reușit să creștem calitatea recrutării prin complexitatea și diversitatea profilelor de 
candidați care au aplicat la joburile noastre vacante în anul 2020 și am atras noi angajați 
valoroși în campanie, în număr total de 66 de colegi. 

RESURSE UMANE
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Nou 
veniți 
2020

< 30 de ani 30 – 50 ani > 50 de ani Total

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

nr. 
pers.

procent 
(%)

Femei 8 47,06 20 57,14 5 35,71 33 50,00

Bărbați 9 52,94 15 42,86 9 64,29 33 50,00

Total: 17 25,76 35 53,03 14 21,21 66 100,00

Analizând dintr-o altă perspectivă nou veniții anului 2020, observăm că am reușit să 
atragem în interiorul companiei, din totalul de angajări, aproape jumătate dintre can-
didați cu studii superioare, candidați care ocupă, în prezent, roluri esențiale în cadrul 
organizației, prin funcții din domeniul dezvoltării de produse, a marketing-ului și a vân-
zărilor de produse, experți în domeniul tehnic, HR, IT și altele, recrutați atât din piața 
locală, cât și din piața națională a forței de muncă. 

Nou veniți 2000 Total

Studii medii 34

Studii superioare 32

Total persoane 66

Păstrarea angajaților valoroși este o reală provocare în zilele noastre, în contextul în care 
piața muncii este una variată și volatilă. Totuși, în perioadele dificile din punct de vedere 
social și economic, precum cea pe care o traversăm în prezent, instrumentele pe care 
o companie le are la dispoziție pentru a-și menține oamenii valoroși, pot fi mai puține și 
mai provocatoare.

Cu toate acestea, compania Gedeon Richter România a găsit acele pârghii și instru-
mente necesare și, astfel, am reușit să evidențiem aspecte favorabile în ceea ce priveș-
te retenția și fluctuația de personal care a înregistrat, la final de an 2020, o valoare de 
7,70%, față de finele anului 2019, atunci când fluctuația de personal a fost de 9,21%.  

 

RESURSE UMANE
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Vârsta Rata de fluctuație 2019 Rata de fluctuație 2020

< 30 de ani 0,90% 0,98%

30 - 50 de ani 5,96% 3,60%

> 50 de ani 2,35% 3,11%

Total 9,21% 7,70%

Din perspectiva contractelor de muncă suspendate, anul trecut un număr de 12 colege, 
proaspete mămici, au solicitat concediu pentru creșterea copiilor, iar alte 2 angajate și-
au reluat activitatea profesională, prin revenirea lor la locurile de muncă. 

Sistemul de compensații și beneficii în Gedeon Richter 
România

Trăim într-o eră în care forța de muncă devine o resursă tot mai prețioasă și, implicit, tot 
mai scumpă, caracterizată printr-o creștere a așteptărilor angajaților atunci când vine 
vorba despre pachetul de beneficii și compensații oferite de angajator. Astfel, compania 
Gedeon Richter România și-a dezvoltat un sistem puternic de compensații și beneficii, 
alături de alte companii multinaționale competitive, având ca rol fundamental satisfacția 
angajaților existenți, dar și atragerea noilor talente în organizație.

Din punct de vedere financiar, pe lângă veniturile salariale, compania Gedeon Richter 
România oferă o paletă largă de compensații și beneficii, formată din sistem de creștere 
salarială anuală, tichete de masă, diverse bonusuri care încurajează performanța sau 
care vin în sprijinul angajaților, prin reducerea costurilor de deplasare la locul de muncă, 
sporuri oferite colegilor care prestează activitate în schimburi, cadouri de sărbători și 
beneficii privind decontarea costului biletului de vacanță, sume alocate pentru eveni-
mente deosebite.

În ceea ce privesc beneficiile non-financiare, venim în întâmpinarea colegilor cu o 
poliță de asigurare de sănătate, zile de concediu de odihnă acordate în funcție de 
vechimea în muncă; ziua companiei este celebrată printr-o zi liberă pentru angajați, 
sunt celebrați angajații cu un anumit nivel de senioritate în companie sau cu unele 
contribuții de excepție în companie, alocăm zile libere pentru anumite evenimente 
speciale ale angajaților.

Asigurarea confortului în mediul de lucru/well-being

Pe lângă asigurarea calității vieții pentru pacienții din întreaga lume prin intermediul 
produselor cu înaltă valoare adăugată, bunăstarea angajaților (well-being) este un alt 
aspect pe care ne focusăm și se reflectă prin grija față de sănătatea tuturor angajaților 
noștri. Pe lângă sănătatea fizică, compania se axează și pe alte elemente extrem de im-

RESURSE UMANE
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portante în relațiile de muncă, atunci când vorbim despre angajați eficienți, care doresc 
să performeze la capacitate maximă și anume zona emoțională, socială și intelectuală. 

Astfel, compania Gedeon Richter România a venit în sprijinul angajaților ei cu o serie 
de noi instrumente și măsuri dezvoltate în această direcție, oferind posibilitatea de te-
lemuncă extinsă pentru angajații care își pot desfășura activitatea remote, instrumente 
de lucru care să faciliteze procesul de muncă și să îmbunătățească productivitatea, 
mobilier de birou comod și ergonomic, măsurarea satisfacției și a stării de bine la locul 
de muncă, prin mai multe instrumente digitalizate, aplicații de self-service prin care s-au 
adus anumite procese de HR și mai aproape de angajați.

Legalitate la locul de muncă. Dreptul muncii

Un accent sporit este acordat principiului legalității în relațiile de muncă, astfel că apli-
carea prevederilor dreptului muncii joacă un rol esențial în cadrul Departamentului de 
Resurse Umane. 

Urmare a acestor bune practici, compania Gedeon Richter România reușește să atra-
gă, atât candidați cu un nivel bun de expertiză în domeniul pe care aceștia îl practică, 
dar și tineri angajați care se află la începutul carierei lor profesionale, prin pachete de 
compensații și beneficii atractive, având în vedere principiile non-discriminării impuse 
de legislația specifică.

Programe de training și de dezvoltare a competențelor 
angajaților

„Noua normalitate” generată de criza sanitară, a adus noi provocări și în ceea ce priveș-
te cursurile și training-urile pe care compania Gedeon Richter România le-a organizat 
pentru angajații săi. Evenimentele on-site au fost înlocuite, treptat, cu interacțiunile și 
sesiunile de training virtuale, care au început să fie tot mai folosite în rândul companiilor. 
Aflați în fața unei situații fără precedent, specialiștii din domeniu au apelat la soluții de 
training online, o metodă mai puțin accesată în anii precedenți.

Cu ajutorul unui portofoliu ofertant de furnizori de cursuri și training-uri, Gedeon Richter 
România a reușit să crească competențele angajaților săi printr-un număr mare de cur-
suri specifice industriei farmaceutice.

Evidențiem un număr de peste 200 de angajați care au participat, în decursul anului 
trecut, la cursuri externe specifice experților din industria farmaceutică. 

Cursuri specifice industriei 
Număr 
cursuri

Număr 
participanți

Cursuri externe specifice industriei farmaceutice 28 231

În egală măsura, pe lângă aceste training-uri de bune practici („Good Manufacturing 
Practices”) specifice domeniului farmaceutic, Gedeon Richter România a finalizat anul 

RESURSE UMANE
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trecut, cu succes, proiectul „Evoluția organizațională și tradiția succesului – rețeta per-
formanței”, un program care, pe lângă participația companiei, a fost co-finanțat de Uni-
unea Europeană și Guvernul României, și, care a generat un pachet consistent de noi 
abilități și competențe în rândul celor peste 170 de cursanți care au luat parte la acest 
program. 

Printre training-urile organizate prin acest program, amintim: Talent management, Train 
of trainers, Competențe antreprenoriale, Bune practice de fabricație în domeniul farma-
ceutic și anumite cursuri specifice activității de resurse umane, etc. 

Evaluarea regulată a performanțelor

Evaluarea potențialului uman în cadrul unei companii reprezintă un aspect de maximă 
importanță, atât pentru conducerea companiei, cât și pentru angajați, fiind legată nemij-
locit de atingerea obiectivelor profesionale pe care companiei și le-a stabilit. 

În acest scop, anual, toți cei peste 600 de angajați ai companiei Gedeon Richter Româ-
nia trec printr-un sistem solid de evaluare a performanței lor la locul de muncă. 

Fiecare proces de evaluare a performanței la locul de muncă se încheie cu o discuție 
constructivă  între angajat și superiorii direcți, cu un obiectiv principal de îmbunătățire a 
relației de muncă, prin acordarea unui feedback real privind performanțele angajaților, 
stimularea dezvoltării angajaților, prin culegerea de nevoi viitoare de formare și training, 
deschiderea unor noi perspective de dezvoltare a carierelor în cadrul companiei, întă-
rind astfel, prin toate aceste acțiuni, încrederea angajaților în forțele proprii și crescând 
atașamentul acestora față de companie.

RESURSE UMANE
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Sub sloganul „Sănătatea este misiunea noastră”, Gedeon Richter România S.A. are la 
bază angajamentul conducerii, prin care aceasta declară că sustenabilitatea afacerii 
reprezintă impactul activității societății asupra angajaților, pacienților, implicit a comu-
nității din care facem parte, impact pozitiv, atât asupra omului, cât și asupra mediului 
înconjurător.

Prin toate activitățile sale, compania protejează mediul și resursele naturale și promo-
vează un comportament responsabil față de acestea. 

Societatea Gedeon Richter România S.A. a demarat o politică ambițioasă de limitare 
a impactului direct și indirect al operațiunilor noastre asupra mediului în cadrul fiecărei 
etape a ciclului de viață al produselor companiei. 

Am identificat cinci aspect cheie de mediu asociate cu operațiunile noastre: emisiile 
de gaze cu efect de seră și schimbările climatice; apa; produse farmaceutice în mediu; 
deșeuri; și biodiversitatea.

Una dintre direcțiile importante este sporirea gradului de conștientizare generală al tu-
turor angajaților, în materie de mediu și îmbunătățirea comportamentului acestora, prin 
intermediul campaniilor voluntare de mediu.

PREVENIREA repetării incidentului prin luarea de măsuri corective și împărtășirea 
lecțiilor învățate.
ÎMBUNĂTĂŢIREA performantelor, schimbând metodele de operare, făcând schimb 
de bune practici și luând în considerare toți factorii tehnici, umani și organizaționali, 
prin analiza colectivă aprofundată a incidentelor.
VALORIFICAREA contribuției pozitive a personalului operațional la siguranța sarcinilor 
de lucru, a operațiunilor și a instalațiilor.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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Conștientizând importanța ocrotirii mediului înconjurător, în sensul reducerii impactului 
negativ asupra acestuia, întregul colectiv al companiei își desfășoară activitatea con-
form următoarelor principii:

•	 conformarea cu cerințele legale în vigoare și cu alte cerințe;
•	 utilizarea eficientă a materiilor prime și a resurselor energetice;
•	 îmbunătățirea continuă a condițiilor de mediu și prevenirea poluării aerului, 

solului și a apei cauzate, atât de serviciile, activitățile proprii, cât și de cele 
ale contractorilor;

•	 creșterea gradului de recuperare și valorificare a deșeurilor, precum și elimi-
narea responsabilă și în plină siguranță a deșeurilor generate;

•	 conștientizarea întregului personal prin educare, instruire în a-și desfășura 
activitatea în mod responsabil față de mediul înconjurător;

•	 asigurarea transparenței în relațiile de comunicare cu societatea civilă, par-
teneri de afaceri, autoritățile de control;

•	 integrarea în programele de dezvoltare prezente și de perspectivă, a unui 
management de mediu responsabil și promovarea celor mai bune soluții teh-
nologice în spiritul respectului mediului înconjurător;

•	 participarea la diferite evenimente sociale care au ca scop ocrotirea și îmbu-
nătățirea condițiilor de mediu.

În anul 2020 a fost implementat sistemul de 
management de mediu în conformitate cu 
standardul SR EN ISO 14001:2015, în luna 
septembrie a aceluiași an obținând certifica-
rea Sistemului de Management Integrat cali-
tate-mediu-sănătate și securitate în muncă, 
prin auditare de către Organismul de Certifi-
care URS ROMÂNIA.

Conformarea cu cerințele legale

Pentru activitatea pe care o desfășoară, Ge-
deon Richter România S.A deține următoa-
rele documente de reglementare pe linia pro-
tecției mediului:

• Autorizație de gospodărire a apelor nr. 
115/14.05.2019 (valabilă până în anul 
2022), emisă de către ABA Mureș, 
pentru activitatea „fabricarea prepara-
telor farmaceutice”.

• Autorizația de Mediu nr. 201/29.08.2019 (valabilă până în anul 2024), emisă pentru 
activitatea „fabricarea preparatelor farmaceutice”, de către APM Mureș.

Autoritățile competente au verificat îndeplinirea cerințelor autorizațiilor și în anul 2020 
compania nu a înregistrat nici o amendă.  

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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Compania noastră este înregistrată în Registrul național al producătorilor de Echipa-
mente Electrice și Electronice cu nr. RO-EEE-3310- 2020-10-19 și în anul 2020 a achizi-
ționat din UE un număr de 105 echipamente IT, în cantitate de 628 kg.

În anul 2020 rata de reciclare/valorificare a ambalajelor introduse pe piață a fost de 
60,51%, fiind îndeplinite cerințele legale. Obiectivele de reciclare/valorificare a deșe-
urilor din ambalaje, respectiv deșeuri din EEE, sunt realizate de către Organizații de 
Transfer a Responsabilității (OTR) cu care compania are contracte.

Obiective generale de mediu 

Obiectivele generale de mediu se materializează prin îmbunătățirea continuă a perfor-
manței de mediu pentru toate locațiile și activitățile noastre, prin:

• Diminuarea impactului asupra schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor at-
mosferice și prin implementarea soluțiilor pentru reducerea consumului de energie 
în toate etapele procesului de producție a medicamentelor;

• Conservarea resurselor naturale neregenerabile, prin optimizarea și abordarea 
integrată a tuturor proceselor din companie, astfel încât să menținem și să păs-
trăm biodiversitatea și ecosistemele aferente, atât în interiorul, cât și în vecinătatea 
punctelor de lucru, pe toată durata de viață a acestora.

Vom continua să dezvoltăm infrastructura tehnică și să modernizăm echipamentele teh-
nologice, procedeele de tratare a apelor uzate și depozitarea materialelor. Unul dintre 
cele mai importante obiective ale politicii noastre de mediu este că tehnicile și condițiile 
noastre tehnice aplicate, ca și în anii precedenți, să reprezinte cele mai înalte standarde 
de producție (BAT).

Utilizarea materiilor prime 

Calitatea și cantitatea substanțelor chimice și a solvenților folosiți în compania noastră 
sunt determinate în principal de legile fizicii și chimiei care se aplică procedurilor de 
fabricație a medicamentelor. O parte semnificativă a materialelor utilizate este solventul, 
cunoscut sub numele de compus organic volatil (COV). Substanțele periculoase sunt 
utilizate ca și componente de reacție, numai în conformitate cu cerințele legale și numai 
atunci când nu pot fi înlocuite cu alte materiale sau dacă alternativele lor ar fi și mai 
puțin acceptabile în ceea ce privește protecția mediului sau a sănătății și securității. În 
aceste cazuri, asigurăm un mediu de producție sigur pentru personalul care deservește 
instalațiile în cadrul procesului de fabricație. 

Specific pentru activitățile de producție farmaceutice, unitățile de tratare a aerului sunt 
proiectate pentru a menține un mediu controlat și curat în interiorul unității, precum și în 
exterior, cu ajutorul unor bariere tehnice de filtrare.
Zonele de producție sunt prevăzute cu sisteme profesionale de epurare a aerului, cu 
filtre pentru reciclarea și evacuarea aerului.
Eficienta sistemelor de filtrare a aerului atinge un grad de reținere între 85 și 99,995% 
pentru particule mai mari de 0,3 μm. Acest nivel de filtrare este configurat în confor-
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mitate cu sistemele de producție și standardele GMP pentru industria farmaceutică și 
asigură protecția mediului.

Consumul de energie și apă

Această secțiune include informații relevante despre două domenii identificate de părți-
le interesate ca fiind relevante pentru evaluarea impactului companiei asupra mediului, 
precum și pentru înțelegerea abordării și a modului de urmărire în timp a utilizării efici-
ente a resurselor (apă, energie). 

Compania noastră a implementat un program de conservare a energiei, cu un accent 
deosebit pe sistemele de tratare a aerului, care asigură medii de producție de înaltă 
calitate în interiorul clădirilor de producție, aceste sisteme fiind printre cei mai mari con-
sumatori de energie.

Începând cu 2020, în cadrul Gedeon Richter România S.A. a fost implementat un instru-
ment de management al performantei energetice, pentru a identifica posibilele reduceri 
ale consumului de energie, respectiv sistemul BMS. 

Abordarea noastră în materie de eficiență energetică se extinde la toate activitățile 
noastre, inclusiv la parcurile noastre auto pentru reprezentanții medicali și la deciziile 
privind modul în care ne transportăm produsele.

Cantitatea de energie provenită din surse convenționale (neregenerabile) consumată 
de Gedeon Richter România S.A. în anul 2020 a fost de 83,73 Tj, și este împărțită după 

cum urmează:

Cantitate 2020

Gaze naturale (furnizor utilități) GJ 56992

Energie electrică (furnizor utilități) GJ 26744

Comparativ cu anul 2019, în 2020 nu au fost înregistrate variații ale consumului de gaze 
naturale, însă consumul de energie electrică s-a redus cu 896,4 GJ. 

Apa utilizată în timpul procesului de fabricație și schimbul de căldură (răcire pentru pro-
cese, fără contact cu producția) este preluată, în principal, din cursurile de apă disponi-
bile. Avem implementate proceduri specifice de operare pentru gestionarea eficientă a 
utilizării apei și pentru reducerea consumului prin moderare.

Volumul total de apă captată sau consumată din anul 2020, contorizat cu ajutorul echi-
pamentelor de măsură, a fost de 89000 mc, în creștere cu 15% față de anul 2019. Creș-
terea consumului de apă s-a produs pe fondul creșterii producției. 

Utilizarea eficientă a resurselor,  monitorizarea permanentă a consumurilor, corelată cu 
reducerea pierderilor, constituie o prioritate pentru companie. 
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Cantitate 2020

Consum apă (furnizor utilități) x 1000 m3 89

Gestionarea evacuării apelor uzate

Una dintre prioritățile Gedeon Richter România S.A. este prevenirea poluării apei. Acor-
dăm o atenție deosebită modului în care gestionăm evacuarea apelor uzate, pentru pre-
venirea riscului ca poluanții să intre în sistemul de apă în timpul procedurilor de curățare.

Au fost implementate mai multe mecanisme de control operațional, care s-au dovedit 
sigure, cel mai eficient fiind colectarea deșeurilor înainte de curățarea echipamentelor.

Monitorizarea internă este efectuată săptămânal, pe lângă analiza lunară efectuată de 
laboratorul intern, în conformitate cu cerințele legale.

În vederea monitorizării indicatorilor de calitate a apelor uzate fecaloid-menajere, tehno-
logice preepurate și pluviale și respectării cerințelor NTPA-002/2002: Normativul privind 
condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în 
stațiile de epurare, Gedeon Richter România S.A. a încheiat cu furnizorul de utilități un 
contract de prestări servicii privind analizele de laborator a apei uzate.

Buletinele de analize au relevat în mod constant respectarea condițiilor stabilite prin 
actele de reglementare deținute, precum și a cerințelor legale aplicabile activității des-
fășurate, în vigoare.

Volumul total de apă uzată deversată în sistemul de canalizare înregistrat în 2020 a fost 
de 48.631 mc, în scădere față de anul anterior cu 1,48%.

Cantitate 2020

Cantitatea de apă uzată deversată în 
sistemul de canalizare

m3 48631

Cantitate/
volum

2020

Totalul deversărilor accidentale, 
numărul/volumul deversărilor

nr/m3 0/0
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Deșeuri 

Cheia politicii noastre este reducerea generării de deșeuri la sursă, urmată de o exa-
minare sistematică a posibilităților de reciclare înainte de eliminarea deșeurilor în orice 
alt mod.

Inspirată de economia circulară, Gedeon Richter România S.A. își gestionează deșeu-
rile pe baza următoarelor principii:

Reducerea deșeurilor la sursă

Reutilizarea, reciclarea sau recuperarea la locație sau cu 
ajutorul operatorilor economici selectați

Incinerarea

Transportarea deșeurilor la gropile de gunoi ecologice ca o 
ultimă soluție

Programul nostru de gestionare a deșeurilor include proceduri pentru identificarea și 
clasificarea deșeurilor generate de fiecare proces și, apoi, colectarea, sortarea, depozi-
tarea, transportul și tratarea corespunzătoare a fiecărui tip de deșeuri. În plus, păstrăm 
o evidență a tuturor documentelor de gestionare a deșeurilor, pentru a asigura trasabi-
litatea până la tratamentul final.

Deșeurile rezultate din activitățile de producție nu sunt depozitate.

O parte din deșeurile produse în industria farmaceutică sunt clasificate ca deșeuri pe-
riculoase. Eliminarea acestor deșeuri se realizează prin societăți specializate și autori-
zate de către autoritățile competente, prin transferarea către instalațiile de eliminare a 
deșeurilor, care sunt, de asemenea, autorizate conform legislației în vigoare. În mare 
parte, eliminarea deșeurilor este pusă în aplicare prin incinerare. Compania noastră nu 
exportă și nu importă deșeuri periculoase. 

Deșeurile medicamentoase nepericuloase sunt, de asemenea, gestionate în mod res-
ponsabil, respectând cerințele legale în vigoare. Eliminarea lor se realizează în mod 
similar cu cel al deșeurilor periculoase.

Deșeurile municipale sunt colectate de către societatea de salubritate.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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Modul de 
eliminare

Cantitate 2020

Deșeuri periculoase

Prin 
incinerare

tone 21,259

Altele tone 0,111

Deșeuri nepericuloase tone 183,55

Deșeuri municipale m3 404

Referitor la deșeurile din ambalaje, Gedeon Richter România S.A., în calitate de operator 
economic ce introduce pe piață produse ale căror ambalaje devin deșeuri pe teritoriul 
național și de generator de asemenea deșeuri de ambalaje, din totalul de 310,506 tone 
de ambalaje în anul 2020, a fost îndeplinit obiectivul global, stabilit legal, a procentului 
de 60% de reciclare/valorificare, din totalul ambalajelor introduse pe piață (conform legii 
249/2015, privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje). Gedeon Richter 
România S.A. a optat pentru transferul responsabilității de realizare a obiectivelor anu-
ale privind reciclarea/valorificarea deșeurilor de ambalaje, încheind contracte cu Orga-
nizații de Transfer de Responsabilitate autorizate.                                                                                         

În perioada de raportare, compania nu a înregistrat sume restante de plată către Admi-
nistrația Fondului de Mediu.

Emisii 

În cadrul companiei Gedeon Richter România S.A., sursele de emisii în aer sunt urmă-
toarele: evacuări dirijate din secțiile de producție (ventilație, echipamente de reținere 
noxe), ardere combustibil gaze natural în centrala termică proprie, activitate de trans-
port (flotă auto).

Buletinele de analize au relevat în mod constant respectarea condițiilor stabilite prin 
actele de reglementare deținute, precum și a cerințelor legale aplicabile activității desfă-
șurate, în vigoare. Din acest punct de vedere, se constată cu satisfacție că în anul 2020 
nu au fost înregistrate incidente privind emisii necontrolate de poluanți în aer.

Compania noastră a manifestat constant o preocupare privind respectarea cerințelor 
legale, referitoare la protecția mediului, concomitent cu demersurile în implementarea, 
certificarea și menținerea unui sistem de management de mediu, performant și eficace.

Aspectele de mediu, precum și riscurile asociate sunt identificate și evaluate periodic, 
pentru menținerea sub control sau reducerea impactului negativ asupra mediului. 

Rezultatele adoptării voluntare a unui Sistem de Management de Mediu, parte a Siste-
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mului de Management Integrat, se concretizează în absența de sancțiuni pentru neres-
pectarea legislației de mediu.

Acest fapt reconfirmă grija și eforturile companiei pentru diminuarea impactului asupra 
mediului înconjurător.

În anul 2020, față de anul anterior, nu au fost înregistrate variații semnificative a emisiilor CO2. 

Astfel, au fost înregistrate următoarele amprente de CO2:

Cantitate 2020

CO2  emisii directe tone 2967

CO2  emisii indirecte tone 2153

Cantitatea de substanțe emise în aer dăunătoare stratului de ozon

Cantitate 2020

Scopul utilizării: producție kg 0

Scopul utilizării: răcire kg 520

Emisii de solvenți în aer (COV) tone 17

Procentul de emisie în aer a 
solventului total utilizat

% 58

NOx kg 1833

CO kg 366

Prin toate activitățile sale, compania căută să protejeze mediul și resursele sale și să 
promoveze un comportament responsabil față de acestea.

Dezvoltarea comunității din vecinătatea Gedeon Richter România S.A., efectele unor 
fenomene precum încălzirea globală și preocuparea pentru reducerea consumului de 
resurse energetice sunt tot atâtea motive pentru care protejarea mediului se află între 
preocupările prioritare ale companiei, dincolo de obligațiile legale.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
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În compania Gedeon Richter România S.A., noțiunea de „securitate și sănătate în mun-
că” este pe deplin justificată, deoarece obiectivele stabilite în fiecare an subliniază exis-
tența și funcționalitatea unui sistem multidisciplinar, de concepte teoretice, acte legisla-
tive, măsuri și mijloace tehnice, social-economice, organizatorice, de igienă și medicină 
a muncii etc. 

În acest context, putem spune că nu numai eliminarea/reducerea accidentelor de mun-
că și a bolilor profesionale definesc activitățile de prevenire și protecție, ci și crearea 
unor condiții de lucru care să asigure confortul fizic, psihic și social al lucrătorilor.

Securitatea și sănătatea salariaților sunt asigurate în toate aspectele de muncă, ceea 
ce presupune desfășurarea unor activități de evitare a riscurilor profesionale, de înlo-
cuire a ceea ce este periculos cu ceea ce este nepericulos sau mai puțin periculos, 
de informare și instruire a lucrătorilor și, nu în ultimul rând, de planificare a activității 
de prevenire.

Serviciu Intern de Prevenire și Protecție, asigură respectarea reglementărilor cuprinse 
în Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (transpunere a Directivei cadru 
89/391), care prevede că angajatorii au obligația de a asigura securitatea muncii și să-
nătatea angajaților, sub toate aspectele legate de locul de muncă.

Managementul sănătății și securității în muncă cuprinde o serie de dimensiuni în dez-
voltarea politicii de sănătate și securitate, organizarea sănătății și siguranței, realizarea 
evaluării riscurilor și pericolelor, instruirea cu privire la practicile de sănătate și sigu-
ranță, inspecții și audituri privind sănătatea și securitatea muncii, implementarea de 
programe de sănătate ocupațională, managementul stresului, prevenirea accidentelor, 
comunicarea utilității și nevoii de practici de sănătate și siguranță.

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ANGAJAȚILOR
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În anul 2020 a fost implementat și certificat sis-
temul de management de sănătate și securita-
te în muncă, în conformitate cu cerințele stan-
dardului  SR EN ISO 45001:2018. Certificarea a 
fost obținută în urma auditării externe de către 
Organismul de Certificare URS ROMÂNIA.

Obiectivul general privind asigurarea eficien-
tă a structurilor, metodelor, mijloacelor pentru 
evaluarea prevenirea și combaterea riscurilor 
de accidente și îmbolnăviri profesionale, a fost 
îndeplinit în decursul anului 2020  prin atingerea 
indicatorilor „Zero accidente de muncă”, „Zero 
incidente”, „Zero amenzi ITM”, prin urmare, ac-
țiunile luate în scopul realizării acestui obiectiv 
au fost eficiente.

Evaluarea riscurilor și a 
impactului

Procesul de gestionare și identificare a riscurilor este esențial pentru sistemul nostru 
global de management de sănătate și securitate în muncă. Obiectivul principal este de 
a identifica pericolele și riscurile și de a evalua probabilitatea și efectele potențiale ale 
acestora, prin maparea riscurilor globale și prin implementarea măsurilor de control și 
reducere a riscurilor. Compania are un program complet de evaluare a riscurilor care 
acoperă toate activitățile sale, identificând în mod sistematic toate pericolele și evalu-
ând riscurile și efectele conexe.

O dată la trei ani, sau ori de câte ori se impune, se efectuează o analiză privind evalu-
area riscurilor, care apoi se distribuie și se discută cu toate părțile interesate relevante. 
În urma acestei analize, se întocmește planul de acțiune și de management al riscurilor.

Metodologia de evaluare vizează identificarea și cuantificarea pericolelor, precum și 
evaluarea nivelului de risc, luând în considerare gradul de implementare a acțiunilor prin 
care se gestionează riscul:

•	 Siguranța proceselor și riscul de explozie;
•	 Riscuri de incendiu;
•	 Expunerea la dezastre naturale (evaluată împreună cu asiguratorii, dacă este 

necesar);
•	 Riscurile aferente locurilor de muncă;
•	 Siguranța rutieră;
•	 Riscuri de asfixiere;
•	 Riscuri de boli profesionale.

Evaluările riscurilor sunt revizuite periodic, precum și ori de câte ori există o schimbare 
semnificativă sau de proces.
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Gedeon Richter România S.A. își stabilește și menține propriul plan de răspuns pentru 
situații de urgență, adaptat pentru a încorpora riscurile specifice societății și resurse-
le interne sau externe, care ar fi utilizate sau solicitate ca răspuns la astfel de riscuri. 
Această hartă a riscurilor este evaluată anual.

Toate măsurile sunt monitorizate în mod sistematic, cu ajutorul unor instrumente dedi-
cate și în cadrul ședințelor periodice.

Procesul de monitorizare relevă, de asemenea, dacă măsurile au fost adecvate, eficien-
te și dacă eficacitatea este cea preconizată.

Totodată sunt stabilite responsabilități și obiective clare în domeniul SSM pentru fie-
care nivel al organizației, există un sistem coerent de instruire, consultare și implicare 
a tuturor angajaților pe linie SSM, iar starea de sănătate a angajaților este monitorizată 
în permanență. De asemenea, este reglementată efectuarea și documentarea instru-
irilor la accesul în Gedeon Richter România S.A. a personalului:  societăților aflate în 
relații de colaborare cu organizația, vizitatorilor și personalul autorităților de control, 
respectiv a personalului pus la dispoziția organizației de către un agent de muncă 
temporar.

Toate măsurile preventive și corective definite în 2020 au fost implementate conform 
planului.

Instruire și inițiative de conștientizare

Investim în programe de instruire și conștientizare care au ca scop integrarea în preve-
nirea riscurilor de sănătate și siguranță și a situațiilor de urgență, în tot ce facem.

Fiecare angajat nou are parte de instruire inițială adecvată tipului de muncă, astfel în-
cât să poată să-și îndeplinească sarcinile în strictă conformitate cu regulile. În funcție 
de sarcini, angajații pot participa și la alte module de instruire legate în mod specific 
de activitățile desfășurate (cum ar fi privind conducerea preventivă și ecologică pen-
tru reprezentanții medicali sau de vânzări sau riscurile chimice pentru angajații care 
manipulează produse chimice).

Pentru fiecare post din cadrul companiei, a fost creată o matrice de instruire, iar instru-
irea SSM-SU a fost efectuată 100%.

În plus, în cadrul sesiunilor de instruire, angajații sunt informați cu privire la noile inci-
dente sau accidente apărute și la potențialele situații periculoase.

În 2020, nu a avut loc niciun accident de muncă în cadrul unității. 

SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA ANGAJAȚILOR
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2020

Numărul accidentelor cu incapacitate temporară de muncă de cel 
puțin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces

0

Zile de concediu medical la 1 accident (indicator de gravitate) 0

Accidente de muncă la 1000 de persoane (indicator de frecvență) 0

Zile de concediu medical la 1000 de persoane 0

Conștientizarea personalului Gedeon Richter România S.A. referitor la importanța 
respectării măsurilor de prevenire împotriva infectării cu COVID-19 în pandemie:

Prin natura activității pe care o desfășurăm, compania noastră are în grija sa sănătatea 
semenilor noștri, la care contribuim prin intermediul produselor cu înaltă valoare adă-
ugată. Pe toată perioada pandemiei am continuat activitatea de producție de medica-
mente atât de necesare pentru pacienți. 

În tot acest timp, am demonstrat grijă față de sănătatea angajaților noștri și de siguranța 
acestora. Având în vedere recomandările făcute și măsurile impuse de autorități, de la 
instituirea stării de urgență, la trecerea în starea de alertă și până în prezent, în cadrul 
companiei au fost luate o serie de măsuri organizatorice și igienico-sanitare în vederea 
protecției angajaților, atât împotriva infectării cu SARS-CoV-2, cât și în vederea conti-
nuării activității în condiții de siguranță. Prin luarea acestor măsuri s-a creat un impact 
în desfășurarea normală a activităților, acestea desfășurându-se conform planului de 
acțiune stabilit la nivel de companie. 

Dintre măsurile și regulile adoptate, amintim măsurile de precauție descrise în ghidurile 
OMS care au fost trimise angajaților prin diferite canale de comunicare. De asemenea, au 
fost sistate toate călătoriile și ședințele de afaceri în afara țării. S-a realizat reorganizarea 
schimburilor de lucru, stabilirea unui interval flexibil de începere a programului, pentru a 
evita aglomerația, măsuri de siguranță și igienico-sanitare (instalarea de termoscanere, 
amplasarea covoarelor antiderapante cu bază de cauciuc la intrarea în spațiile comune și 
impregnarea zilnică cu soluție dezinfectantă pe bază de clor, reorganizarea spațiului din 
birouri, din punct de vedere al respectării distanțării sociale, curățarea și dezinfectarea re-
gulată a spațiului de lucru, biroului, tastaturilor, suprafețelor de birou și clanțele ușilor). S-a 
început aplicarea regimului de telemuncă, acolo unde este posibil, a fost recomandată 
evitarea transportului în comun și acordarea gratuită a materialelor igienico-sanitare și a 
echipamentelor individuale specifice de protecție (măști de protecţie chirurgicale/non chi-
rurgicale, mănuși) angajaților, împotriva răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. Pe toată 
perioada de la instalarea pandemiei și până în prezent au avut loc sesiuni de instruire a 
tuturor angajaților în domeniul securității și sănătății în muncă, privind prevederile planului 
de prevenire și protecție și a prevederilor legale în vigoare, privind măsurile pentru preve-
nirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.
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Managementul riscurilor asociate substanțelor folosite în 
procesul de fabricare

Evaluăm continuu efectele produselor asupra sănătății umane, în special asupra anga-
jaților noștri. Această analiză este pusă la dispoziția angajaților, prin intermediul comi-
siilor responsabile pentru evaluarea riscurilor chimice și biologice, utilizate la stabilirea 
măsurilor adecvate de prevenire pentru angajați și protecție împotriva riscurilor.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este responsabil pentru determinarea și 
clasificarea pericolelor pentru toate principiile active farmaceutice și intermediarii mani-
pulați sau fabricați pe site-ul nostru. Comitetul de securitate și sănătate în muncă oferă 
îndrumări privind riscurile, măsurile preventive, controalele, echipamentele de protecție 
individuală, supravegherea medicală și programele specifice de instruire asociate.

Zile de concediu medical din cauza accidentelor de muncă/bolilor profesionale/
bolilor legate de profesie 

2020

Gedeon Richter România S.A. 0

Tipul accidentelor de muncă

2020

Alunecare/cădere 0

Înțepare/tăiere 0

Intoxicații/coroziunea pielii 0

Ardere/opărire 0

Leziuni oculare 0

Loviri/striviri 0

Altele (luxații/entorse) 0

Mecanic/tehnologic 0
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Managementul riscurilor de sănătate aferente locurilor de 
muncă

La fiecare trei ani și atunci când apar schimbări la locul de muncă sau în ceea ce pri-
vește produsele, se întocmește o analiză a riscurilor pentru sănătate și, apoi, se defi-
nesc și implementează programele de prevenire a riscurilor și practicile de sănătate 
ocupațională. Toate evaluările riscurilor sunt efectuate în echipe transversale, conduse 
de specialiștii ESSM din cadrul companiei, alături de reprezentanții din zona evaluată și, 
împreună cu medicul de medicina muncii.

Toate rezultatele sunt comunicate tuturor părților implicate; în funcție de rezultate, se 
elaborează programe de reducere a riscurilor. Acestea includ, în principal, măsuri de 
ținere sub control, precum și de protecție individuală și colectivă împotriva expunerii, 
aplicabile tuturor locurilor de muncă unde se manipulează substanțele chimice. Înainte 
de a lua orice măsură, angajații din zona expusă sunt implicați în proiectarea soluției sau 
în alegerea echipamentului de protecție pe care îl vor folosi.

De asemenea, se măsoară și alți factori de risc asociați cu aspecte precum zgomotul, 
vibrațiile și ergonomia și se iau măsuri adecvate pentru cazurile în care limitele sunt 
depășite. Personalul este monitorizat în cadrul programelor anuale de supraveghere 
medicală, care se bazează pe rezultatele evaluărilor riscului profesional asociat atribu-
țiilor acestora.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă își desfășoară activitatea conform regu-
lamentului de funcționare. În anul 2020 au avut loc întruniri trimestriale ale CSSM, în 
vederea analizării și rezolvării problemelor apărute, pentru urmărirea realizării măsurilor 
cuprinse în planul anual de prevenire și protecție, dar și pentru stabilirea măsurilor de 
prevenire organizatorice, tehnice, igienico-sanitare, respectiv a planurilor de acțiune pri-
vind continuarea în deplină siguranță a activității, în urma situației cauzate de pandemie 
(SARS-CoV-2).  

Temele de Securitate și Sănătate în Muncă sunt acoperite în acordul dintre cele două 
sindicate din cadrul Gedeon Richter România S.A.  și patronat (capitolul IV din Contrac-
tul Colectiv de Muncă). 

De asemenea, în cadrul Gedeon Richter România S.A. funcționează, atât un cabinet 
medical de medicină muncii, cu o echipă formată din medici specialiști în medicina 
muncii și asistenți medicali, cât și un cabinet pentru verificările stomatologice impuse 
de regulamentele GMP, cu o echipă formată din medicul stomatolog și asistent medical. 
Cele două cabinete medicale  dispun de dotarea medicală necesară pentru: asigurarea 
controalelor medicale la angajare; asigurarea acordării primului ajutor în cazul urgențe-
lor medicale; asigurarea controalelor medicale pentru evaluarea permanentă a stării de 
sănătate a angajaților, conform legislației de medicina muncii, dar și cerințelor referitoa-
re la calitatea și siguranța fabricației medicamentelor.              

Evaluarea și controlul riscurilor este un factor important în menținerea și îmbunătățirea  
sistemului de management de sănătate și securitate în muncă, în conformitate cu cerin-
țele standardului  SR EN ISO 45001:2018. Astfel, riscurile sunt permanent controlate și 
s-au luat o serie de măsuri în scopul reducerii acestora:
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Reducerea riscului de expunere la 
substanțe chimice periculoase

Achiziția de echipamente și instrumente 
noi de laborator, înlocuirea unor nișe de 
exhaustare, montarea unor sisteme de 
aspirare centralizate

Îmbunătățirea condițiilor mediului de 
lucru

Modernizarea, reamenajarea unor spații 
din cadrul secțiilor de producție și în ca-
drul de desfășurare a activităților auxiliare

Îmbunătățirea securității muncii
Achiziția unei  mașini de spălat butoaie 
semiautomate și cărucioare de transport 
butoaie 

Reducerea riscurilor ergonomice
Achiziția și montajul de mobilier ergono-
mic pentru birouri și laboratoare, înlocui-
rea mobilierului vechi

Reducerea nivelului de zgomot la locul 
de muncă

Achiziția unui compresor mai performant. 
Izolarea fonică a compresorului exterior

Dezvoltarea protecției împotriva 
incendiilor

Extinderea sistemului de avertizare și 
alarmare la incendiu

  

Pregătirea și reacția la situații de urgență

În cadrul Gedeon Richter România S.A. este reglementat modul în care se realizează 
pregătirea pentru situații de urgență, în scopul limitării pagubelor și efectelor negative 
asupra mediului și asupra sănătății și securității în muncă. De asemenea, sunt proce-
durate reglementările și modalitățile de comunicare și de transmitere a informațiilor, în 
cazul apariției situațiilor de urgență ce pot conduce la un impact negativ asupra me-
diului sau la punerea în pericol a securității și sănătății angajaților sau colaboratorilor 
societății. În cadrul organizației, prin deciziile Directorului General este numită Celula de 
Urgență, cu responsabilități aferente Planului pentru situații de urgență și capacitate de 
răspuns, în funcție de situația de urgență creată și este organizat Serviciul Privat pentru 
Situații de Urgență. Acest serviciu funcționează conform Regulamentului de Organizare 
și Funcționare a Serviciului Privat pentru Situații de Urgență, aprobat de către Inspec-
toratul teritorial pentru Situații de Urgență. Sunt întocmite și aprobate planuri de inter-
venții, de apărare și de evacuare specifice. Totodată, sunt programate și efectuate, atât 
instruirile lucrătorilor, conform unui plan tematic, cât și simulări, conform unor programe 
bine definite. Dotările materiale și logistice proprii pentru apărare și intervenție în cazuri 
de situații de urgentă sunt moderne și corespund cerințelor legale.
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Învățarea din experiență 

Pentru a avea îmbunătățiri suplimentare în materie de prevenire a accidentelor, am intro-
dus un proces de învățare din experiență, care vizează atingerea următoarelor obiective:

Identificarea factorilor 
care contribuie la apariția 
incidentelor prin revenirea 

la analiza cauzelor de 
bază

Prevenirea repetării 
incidentului prin luarea 
de măsuri corective și 
împărtășirea lecțiilor 

învățate

Îmbunătățirea 
performanțelor 

schimbând metodele de 
operare, făcând schimb 

de bune practici și 
luând în considerare toți 
factorii tehnici, umani și 

organizaționali prin analiza 
colectivă aprofundată a 

incidentelor

Valorificarea contribuției 
pozitive a personalului 
operațional la siguranța 

sarcinilor de lucru, 
a operațiunilor și a 

instalațiilor

Învățarea din experiență se materializează pe formulare de acțiuni corective, se iau mă-
suri și se urmăresc.
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Pandemia COVID-19 a reprezentat o adevărată provocare, atât pentru mediul de afa-
ceri, cât și pentru cel social. Mai mult ca niciodată a fost nevoie ca aceste două sectoa-
re să se unească și să creeze un fond de solidaritate prin care să fie susținute sănătatea 
și siguranța oamenilor.

Îmbunătățirea calității vieții umane a fost întotdeauna misiunea noastră principală. De 
fapt, puterea acestui slogan depășește cuvintele, întrucât suntem implicați profund nu 
numai în activități complexe de cercetare și dezvoltare, care permit companiei noastre 
să producă medicamente cu înaltă valoare adăugată, dar suntem implicați sau dezvol-
tăm diferite proiecte care să contribuie la susținerea comunității noastre. 

În anul 2020, Gedeon Richter România a continuat să susțină proiectele consacra-
te, în conformitate cu reglementările impuse de autorități, am sprijinit lupta împotriva 
COVID-19, am continuat activitățile pentru încurajarea schimbărilor sociale, sprijinirea 
generației tinere și contribuirea la o societate mai responsabilă și mai orientată spre 
sănătate.

În timpul acestei crize sanitare a fost vital să protejăm sectoarele critice ale economiei 
și să venim în sprijinul semenilor noștri care au făcut eforturi pentru stoparea pandemiei. 
În toată această perioadă am sprijinit instituțiile, organizațiile și specialiștii din țara noas-
tră care luptă împotriva COVID, contribuind prin sponsorizări și donații la achiziționarea 
de echipamente de protecție, echipamente de testare, pulsoximetre și concentratoare 
de oxigen, necesare pentru tratarea pacienților cu COVID, susținând, de asemenea, 
sănătatea semenilor din regiunea noastră prin proiectul Oxigen pentru Târgu Mureș.

Pe baza valorilor companiei, pe care angajații și le-au însușit și pe care le aplică și 
dincolo de porțile acesteia, ne-am activat spiritul de voluntar prin participarea la eve-
nimente precum „Pedalează pentru un scop bun”, în care am încălecat șaua bicicle-

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
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tei, sprijinind Asociația Little People în proiectul „Nu mi-e frică! Pedalez pentru copiii 
bolnavi de cancer”. Am fost atenți la protejarea sănătății colegilor noștri, indiferent de 
natura proiectelor în care ne-am implicat, și la fel s-a întâmplat și în cazul evenimentului 
„Pedalează pentru un scop bun”, la care înrolarea în proiect și urmărirea traseului s-au 
făcut printr-o metodă modernă și sigură, pe baza unei aplicații mobile. 

Siguranța participanților și a beneficiarilor au fost primordiale și în organizarea proiectu-
lui Christmas Box, un proiect cu o tradiție de câțiva ani în rândul colegilor din compania 
noastră. În ciuda situației create de pandemie, am reușit ca împreună cu partenerul nos-
tru să identificăm o metodă prin care să organizăm acest demers, respectând condițiile 
de siguranță. Indiferent de vremuri, sufletele au nevoie de bucurie, iar ale copiilor cel mai 
mult. Angajații companiei și-au unit forțele și, împreună prin intermediul acestui proiect, 
am pregătit 250 de cadouri pentru copiii nevoiași, prin implicarea și bunăvoința tuturor.

Evenimente de educație pentru sănătate

Evenimentele și programele pe tema sănătății și a abordării unui stil de viață sănătos 
sunt consacrate în cadrul companiei noastre, devenind un obicei să fim alături de se-
menii noștri din toate grupele de vârstă, prin programe special destinate nevoilor lor. 

Copiii care suferă de boli cronice fac parte din categoria vulnerabilă în fața virusului CO-
VID-19. Perioada pandemiei determină emoții puternice, precum stresul, incertitudinea 
și anxietatea, resimțite inclusiv de copii. Prin intermediul taberei Yuppi, am dorit să fim 
aproape de copiii vulnerabili, prin intermediul proiectului „Gedeon Richter - Susținătorul 
Sănătății în Yuppi Camp 2020”. Yuppi Camp 2020 a înlocuit clasicele tabere, pentru 
copii și adolescenți cu boli oncologice, diabet sau alte boli autoimune, cu tabere online 
care au inclus activități interactive menite să ofere copiilor un moment de bucurie în 
aceste zile tulburi, având grijă, în același timp de sănătatea lor. 

Persoanele vârstnice, pe de altă parte, fac și ele parte din categoria de risc. Prevenția și 
monitorizarea constantă din punct de vedere medical sunt esențiale pentru sănătatea 
acestora și o viață cât mai lungă. În 2020, conform tradiției, am susținut organizarea 
de către Caritas Alba Iulia a evenimentului Ziua Internațională a persoanelor vârstnice, 
respectând regulile și restricțiile impuse de autorități, cu scopul de a oferi acces la infor-
mații pe teme de sănătate, în mod gratuit, persoanelor de vârsta a doua.

Credem într-o societate sănătoasă, fără bariere pentru persoanele cu dizabilități și spri-
jinim această categorie de oameni prin diferite evenimente, organizate sau sponsorizate 
de către compania noastră.

Programe de educație pentru sănătate

În general, când se vorbește despre sănătate, discuția este, de obicei, îndreptată înspre 
serviciile de sănătate. Cealaltă față a monedei este reprezentată de importanța preven-
ției și a adoptării unui stil de viață sănătos.

Tocmai de aceea, Gedeon Richter România facilitează accesul la informații sigure și 
de încredere, prin demararea unor campanii avizate de autoritățile competente și o 
serie de programe sanitare de informare pe teme de sănătate și importanța unui stil 
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de viață sănătos, utile tuturor grupelor de vârstă și categoriilor cărora ne adresăm. 
Prin programe precum Capsula Sănătății, un program de educație pentru sănătate 
inițiat de Gedeon Richter România în urmă cu câțiva ani și dezvoltat continuu, oferim 
prin aceste pliante distribuite gratuit în farmacii și la diferite evenimente, informații 
prețioase pe teme de recunoaștere și prevenție a unora dintre cele mai frecvente pro-
bleme de sănătate. 

În completarea programelor de educare pe teme de sănătate, edităm revista Richter 
Vita, un proiect de informare și educare, prezentat sub forma unei reviste tipărite, publi-
cată gratuit, de patru ori pe an, distribuită la nivel național, în farmacii. Toate articolele 
cuprinse în această revistă oferă informații sigure, scrise de specialiști.

Suntem alături și de specialiștii din domeniul medical, prin intermediul Richterapia, o 
revistă gratuită, care le oferă acestora informații fiabile și utile, cu scopul de a-i ajuta să 
fie la curent cu ultimele noutăți din industrie și din domeniul medical. 

Susținerea tinerei generații

Datorită activității pe care o desfășurăm, menținerea activității continue de cercetare 
și dezvoltare este crucială și considerăm esențiale formarea viitorilor profesioniști din 
domeniu și sprijinirea educației următoarelor generații. Gedeon Richter România a creat 
o tradiție din a fi aproape de tânăra generație, susținând elevii și studenții pe tot parcur-
sul procesului de studiu, acesta fiind unul dintre cei mai importanți piloni ai activităților 
de responsabilitate socială întreprinse de compania noastră. Oferim în mod constant 
elevilor și studenților noi oportunități, căutând în mod constant metode și instrumente 
atractive, interactive și motivante pentru ei.

Datorită contextului pandemic, sistemul educațional românesc a trecut la predarea vir-
tuală în martie 2020. Prin urmare, dezvoltarea de programe și proiecte adaptate contex-
tului traversat a fost necesară.

Prin intermediul fondului „Științescu-Richter pentru chimie” susținut de Gedeon Richter 
România, oferim încă din 2018 granturi pentru proiecte educaționale care stimulează 
pasiunea pentru chimie în rândul copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 19 ani. Ediția din 
2020 a încurajat înscrierea în proiect a cât mai multor proiecte care favorizează solu-
țiile educaționale digitale, adaptate perioadei pandemiei, pentru a putea oferi cât mai 
multor copii posibilitatea de a învăța prin metode moderne, interactive și sigure. Prin 
intermediul fondului Științescu Mureș, cel mai mare program de finanțare STEM (Știință, 
Tehnologie, Inginerie, Matematică) din județul Mureș, al cărui partener suntem încă din 
2016, stârnim pasiunea pentru chimie și științele exacte și încurajăm tinerii să exploreze 
curiozitățile științelor. 

În ceea ce privește studenții, suntem alături de aceștia pe parcursul procesului de stu-
diu, oferindu-le posibilitatea de a lua parte la cursuri susținute de către specialiștii din 
compania noastră, care împart din experiența și cunoștințele lor cu viitorii profesioniști. 
Am făcut o tradiție din a oferi studenților din cadrul facultății de farmacie posibilitatea 
de a arunca o privire spre viitor, prin intermediul vizitelor în fabrică pe care le organizăm 
pentru aceștia.
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RESPONSABILITATEA SOCIALĂ

Chiar dacă anul 2020 a venit cu unele provocări privind acțiunile colective, compania 
Gedeon Richter România a oferit, pentru 7 studenți, programe de practică de speci-
alitate în următoarele arii de business: managementul calității, producție, cercetare și 
dezvoltare de produse și IT.

Susținem organizarea evenimentelor și simpozioanelor științifice studențești și premiem 
studenții cu rezultate deosebite în lucrările științifice elaborate. Mai mult decât atât, 
compania Gedeon Richter România oferă stagii de practică cursanților de la Univer-
sitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, asigurând 
serviciile de instruire și formare în domeniul fabricației medicamentelor, precum și toate 
condițiile necesare pentru formarea profesională practică completă și corectă.

La momentul prezent, există în derulare convenții de colaborare care presupun un par-
teneriat între Gedeon Richter România și Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și 
Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, cât și cu Universitatea Babeș - Bolyai 
din Cluj Napoca, cu scopul efectuării practicii de specialitate de către studenții aparți-
nând programului de studii din domeniul chimiei și ingineriei chimice, în conformitate cu 
planul de învățământ al acestor universități.

Compania noastră susține un sistem de granturi pentru doctoranzi și tineri lectori din 
România, elaborat de către Secția de Medicină și Farmacie a Societății Muzeului Tran-
silvaniei și Universitatea Semmelweis din Budapesta, Ungaria.
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Compania Gedeon Richter România S.A. este una dintre cele 8 subsidiare producă-
toare ale concernului Richter. Compania mamă publică bienal un raport de sustena-
bilitate complex, în care sunt incluse date relevante cu privire la toate subsidiarele.

Suplimentar, Gedeon Richter România publică un raport non-financiar, care oferă in-
formații privind dezvoltarea unui business sustenabil, etica și guvernanța corporati-
vă, impactul economic, social și de mediu al companiei, elaborat urmând cerințele 
standardului Global Reporting Initiative (GRI), pe baza unei abordări proprii și a celor 
mai importante capitole dezvoltate în raportul oficial al Grupului. Publicarea acestui 
document răspunde prevederilor Ordinului OMFP Nr. 1938/2016.

Perioada de raportare pentru prezentul raport este anul 2020.

Scopul elaborării raportului non-financiar este de a prezenta o perspectivă globală 
asupra activităților întreprinse de compania noastră, cu privire la obiectivele de suste-
nabilitate, cât și în ceea ce privește preocuparea, spiritul preventiv, atitudinea respon-
sabilă și acțiunile de CSR (responsabilitate socială corporativă) pe care le desfășurăm. 

DESPRE RAPORT
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INDEX GRI

Indicator Descriere 

Prezentarea organizației Gedeon Richter România S.A.

GRI 102-1 Numele organizației 6

GRI 102-2
Informații referitoare la activitatea și produsele 
companiei

6-7, 17-19

GRI 102-3 Locația sediului de lucru 6

GRI 102-4 Țara unde organizația își desfășoară activitatea 6-7

GRI 102-5 Forma de proprietate 6, 10

GRI 102-6 Piețele de desfacere 19

GRI 102-7
Dimensiunea organizației (numărul total de angajați, 
cifra de afaceri, etc.)

7, 26

GRI 102-8
Numărul total de angajați în funcție de tipul de angajare, 
tipul contractului de muncă

26

GRI 102-9 Lanțul de aprovizionare 14

GRI 102-11 Principiul precauției 21, 32

GRI 102-13 Prezența în organizații sau asociații 13

GRI 102-14
Declarația Directorului General cu privire la importanța 
sustenabilității

5

Etică și integritate

GRI 102-16 Misiune, viziune, valori, coduri 8

Guvernanța corporativă

GRI 102-18 Prezentarea structurii de management a organizației 11

Părțile interesate

GRI 102-41 Acorduri colective de muncă 26

Parametrii raportului

GRI 102-50 Perioada de raportare 52

GRI 102-51 Data celui mai recent raport 2019

GRI 102-52 Ciclul de raportare anual
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GRI 102-53
Date de contact pentru adresarea întrebărilor referitoare 
la informațiile și datele incluse în raport

55

GRI 102-54 Declarație cu privire la utilizarea Standardului GRI 52

GRI 102-55 Index GRI 53

Indicatorii performanței economice

GRI 201-1 Date economice, cifra de afaceri 13-14

Prezența pe piață

GRI 202-1 Salariul standard pentru entry-level, bărbați/femei 30

Mediu

GRI 302-1 Consumul de energie 35

GRI 303-1 Consumul de apă pe tipuri de surse 36

GRI 305-1 Emisii directe de CO2 39

GRI 305-2 Emisii indirecte de CO2 39

GRI 306-1 Cantitatea de apă uzată 36

GRI 306-2 Deșeuri 37-38

Social

GRI 401-1 Angajați noi și rulajul de personal 27-29

GRI 401-3 Concedii parentale 29

GRI 403-1
Reprezentativitatea în comitetele comune management-
angajați pentru sănătate și siguranță în muncă

45

GRI 403-2
Tipul și numărul accidentelor, a bolilor profesionale, 
absenteism

44

GRI 404-2
Cursuri și training-uri susținute în scopul formării 
profesionale/creșterii nivelului de pregătire al angajaților

30-31

GRI 404-3 Sistemul de evaluare a performanței la locul de muncă 31

GRI 405-1 Diversitatea personalului în funcții de conducere 27

Susținerea comunității locale

GRI 413-1 Programe de dezvoltare locală 48-51
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Gedeon Richter România S.A.
540306, Târgu Mureș, str. Cuza Vodă nr.99-105

Telefon: +40-265-268.297, +40-265-264.067. Fax: +40-265-268.875
e-mail: office@gedeon-richter.ro; www.gedeon-richter.ro




