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Promovare
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de ambalare)



Farmaceutica REMEDIA este specializată în activități de distribuție 

farmaceutică, marketing și promovare în sectorul sănătății, activități 

de retail prin 25 de farmacii proprii, e-shop și servicii logistice.

Activitatea de distribuție are următoarele linii de business:

Divizia Vânzări Farmacii: acoperire națională cu un portofoliu de 

peste 2.500 de clienti, farmacii independente, lanțuri naționale și 

locale, precum și terți distribuitori;

Divizia Vânzări Spitale: acoperire națională cu un portofoliu de 

527 de clienti de tip spitale și clinici publice și private.

Servicii de logistică și depozitare pentru terți, producători, dintre

care amintim: Bayer, Chiesi, Desitin, GL Pharma, Montavit, Novartis,

UCB;

Servicii de marketing și promovare pentru diverse companii și arii

terapeutice: cardio-vasculare și diabetice – Gebro Pharma, dermato-

cosmetice – Aromelia, Medimar, Benostan, NADH, medicină de

familie și pediatrie – Capricorn, Doetsch Grether, Oystershell, Nano-

Repro, Rowa- Wagner, Trenka, neonatologie – Alprostadil

„REMEDIA” 500 mcg, transplant – Kohler Chemie, Organ Recovery,

Organ Assist;

Servicii de reglementare: înregistrarea de produse farmaceutice 

pentru companii precum GL Pharma, Klosterfrau, Merz 

Pharmaceuticals, Santen Oy, Promed CS Praha etc;

Vânzări de materiale de ambalare de la producătorii

internaționali Perlen și Aluberg către producătorii locali de produse

farmaceutice.
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Cifrele
noastre

2

Sedii

7
Centre

logistice

25

Farmacii

230

Angajați

500+

Spitale

2500+

Clienți



„Farmaceutica REMEDIA susține demersul ARIR-BVB în implementarea 

reglementărilor aliniate la practicile internaționale, care facilitează 

comunicarea atât cu investitorii, cât și cu partenerii de business și

aplică conceptele inovatoare de sustenabilitate și digitalizare.”

— Valentin-Norbert TARUS

Președintele Consiliului de Administrație
Director General
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Guvernanța
noastră Corporativă

Adunarea Generală 

a Acționarilor

Consiliul de

Administrație

Comitetul de

Audit

Comitetul de 

Remunerare

Comitetul de

Nominalizare

Managementul  

Executiv

Consiliul și conducerea

Politica noastră de Guvernanță Corporativă este în deplină 

conformitate cu Codul de Guvernanță Corporativă emis de Bursa de 

Valori București (BVB). REMEDIA publică anual stadiul conformării cu 

Codul de Guvernanță Corporativă al BVB.

Structura guvernanţei corporative este compusă din Adunarea

Generală a Acţionarilor, Consiliul de Administraţie (Consiliul) şi 

Managementul Executiv, pentru a asigura un echilibru de autoritate. 

Consiliul promovează, prin mijloace adecvate, un dialog cu acționarii, 

bazat pe înțelegerea reciprocă a obiectivelor și a activității curente, 

precum și a valorilor și a strategiei companiei, a politicii de 

management al riscurilor și a altor politici esențiale. Mai mult, Consiliul 

se asigură de disponibilitatea conducerii, a resurselor umane și 

financiare necesare pentru atingerea obiectivelor.

Control intern

Comitetul de Audit realizează anual o evaluare a sistemului de control 

intern. Evaluarea determină eficiența, eficacitatea și scopul funcției de 

audit intern, adecvarea managementului riscurilor și a rapoartelor de 

control intern către Comitetul de Audit, capacitatea de răspuns și

eficacitatea conducerii în abordarea deficiențelor sau slăbiciunilor 

identificate, iar rezultatele se raportează către Consiliu.
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Grupul nostru
de Părți Interesate

Suntem mândri să fim una dintre cele 10 companii care au obținut nota

maximă în comunicarea cu investitorii, conform evaluării VEKTOR 

realizată de ARIR.

Considerăm că menținerea unui dialog deschis cu toate părțile interesate 

este cheia unei adevărate dezvoltări durabile, prin urmare îi tratăm pe

fiecare cu o cantitate egală de respect și atenție. Nevoile și dorințele 

părților interesate sunt în centrul atenției noastre, astfel că organizăm 

semestrial dialog cu acționarii și investitorii.

Acțiunile companiei noastre se tranzacționează din 1996 pe piața 

RASDAQ, simbol RMAH, iar din 2009 Bursa de Valori București (BVB) a

inceput tranzacționarea actțiunilor pe piața reglementată de BVB, Sector 

Acțiuni, categoria Standard.

Ne ținem întotdeauna acționarii la curent, fie prin conferințe semestriale, 

buletine informative prin e-mail, rapoarte publicate sau prin întâlniri 

directe ori de câte ori este nevoie.

Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) are loc anual sau ori de câte ori 

este necesar, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 a Societăților 

Comerciale și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente

financiare și operațiuni de piață și alte reglementări.

Documentele supuse dezbaterii acționarilor și hotărârile AGA sunt

disponibile pe site-ul web al companiei noastre.

Acționari și 

participanți

la piața de

capital
Clienți

Colaboratori,  

furnizori și 
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Valorile
noastre

I

I

A T

P

Profesionalism

Integritate

Agilitate

Calitate

C

Inovație

Transparență

Valorile noastre nu sunt doar o serie de 

concepte cu care ne-am propus să ne 

identificăm, ci reprezintă modalitatea 

noastră de a rezuma modul în care

operăm: A-T-I-P-I-C pentru noi se

traduce în vizionar, diversificat și 

îmbunătățit, exact ca modelul nostru 

de afaceri, în fiecare an.



Mediu

Abordarea responsabilităților

noastre de mediu este un

obiectiv crucial pentru noi

Anticorupție

Politica de toleranță zero față 

de corupție a fost în vigoare 

încă din prima noastră zi

Muncă

Asigurăm condiții decente de 

muncă și urmărim siguranța 

și sănătatea angajaților noștri

Drepturile Omului

Respectarea și sprijinirea 

drepturilor omului este unul 

dintre principalele noastre

interese
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Politicile
noastre
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Drepturile
Omului

Codul nostru de conduită și etică în afaceri promovează respectul și

onestitatea între oameni la toate nivelurile, de la fiecare angajat

până la conducerea de vârf. Susținem un comportament ireproșabil

în orice relație, atât la locul de muncă, precum și în viața noastră de

zi cu zi, în fiecare interacțiune cu societatea.

Luăm foarte în serios Principiile Directoare ale ONU privind

afacerile și drepturile omului, deoarece este interesul nostru legal și

comercial să le promovăm valorile, dar, mai semnificativ, credem că

este datoria noastră morală să facem acest lucru.

Ne-am asigurat că afacerea noastră este definită de

incluziune și diversitate. Astfel spus, nu facem

discriminări între angajații sau persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în funcție de rasă, culoarea 

pielii, origine etnică sau națională, sex, orientare sexuală 

sau vârstă.

Ne concentrăm, de asemenea, pe probleme de egalitate

de gen, prin urmare ne-am asigurat un consiliu de

administrație în proporție de 30% feminin și peste 

jumătate din echipa de management și părțile interesate 

sunt reprezentate de femei, cu o pondere totală de 

angajare de 68% femei – 32% bărbați.

Pentru a ne asigura că toate drepturile omului sunt

respectate, avem un departament de Resurse Umane

bine pregătit, care menține un dialog deschis pe această 

temă și încurajează angajații să raporteze orice abatere. 

Nu au existat niciodată plângeri cu privire la astfel de 

abateri în compania noastră.
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Muncă

Responsabilitate față de angajați

În atingerea obiectivelor companiei,

ne bazăm pe capacitatea de muncă și 

competența angajaților noștri. Ne preocupăm 

să oferim angajaților noștri un loc de muncă 

în care aceștia să-și poată îndeplini

potențialul și să contribuie la dezvoltarea 

companiei. Totodată, ne revizuim politicile de 

Resurse Umane plecând de la feedback-ul 

primit în urma sondajului de motivare a 

angajaților, a consultărilor directe și a

sesiunilor de training cu angajații.

Siguranță și securitate în muncă

În anul 2021, pe lângă activitatea 

obișnuită de informare și instruire a

angajaților cu privire la măsurile de siguranță 

și securitate la locul de muncă, diferențiat pe 

departamente și natura activității implicate, 

am îmbunătățit măsurile de prevenire a

infectării cu virusul SarsCov2, limitând astfel 

impactul acestuia în rândul angajaților 

companiei.

În ceea ce privește personalul ce își

desfășoară activitatea în cadrul

depozitului, acesuia i se pune la dispoziție 

gratuit echipamentul de protecție.

Politica de remunerare
Forma și structura remunerației se bazează

pe două componente: fixă (80%) și variabilă

(20%). În timp ce componenta fixă este o

indemnizație lunară care ia în considerare 

nivelul de plată al pieței locale, precum și 

experiența și expertiza fiecărui angajat.

Componenta variabilă are ca scop 

recompensarea performanței și nutrirea 

motivației continue. Prin urmare, partea

variabilă a remunerației depinde de atingerea 

KPI-urilor companiei și de obiectivele specifice 

fiecărui departament. Aceasta poate veni sub 

forma unui comision de vânzări (pentru 

departamentele operaționale) sau ca bonus 

de performanță (pentru departamentele de 

suport).

În 2021, salariul de bază a fost majorat în

medie cu 24%, 15% prin componenta fixă,

respectiv 9% prin componenta variabilă.
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Mediu

Politica noastră face parte din Sistemul de Management de

Mediu al companiei, în deplină concordanță cu legislația

națională și europeană în domeniul mediului, iar prin aceasta 

ne propunem să îndeplinim o serie de angajamente pe care le-

am asumat în acest sens.

Avem stabilite proceduri clare pentru a ne planifica cu atenție 

activitatea și, ca rezultat, pentru a ne reduce amprenta de 

carbon în fiecare an. Ne îmbunătățim mereu serviciile pentru a 

reduce impactul acestora asupra mediului prin furnizarea de 

servicii ecologice și eficiente energetic, asigurând îmbunătățirea 

performanței acesteia, precum și prevenirea accidentelor și a 

riscurilor profesionale.

În acest sens, în 2021, pentru reducerea poluării și a amprentei 

de carbon a companiei, s-a decis externalizarea serviciului de 

transport pentru cea mai mare parte a punctelor de lucru,

păstrându-se flota proprie pentru cele două depozite centrale, 

Deva și București, precum și pentru punctul de lucru Pitești.
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Anticorupție

În fiecare aspect al principiilor etice, ne mândrim că am implementat o puternică 

politică anticorupție și că în compania noastră nu a fost înregistrată nicio 

tentativă de fraudă.

Insistăm că angajații nu trebuie să ofere sau să primească niciodată avantaje sau 

beneficii speciale partenerilor de afaceri, instituțiilor publice, oficialilor sau oricărei 

terțe părți. Toate cadourile, invitațiile și orice tip de manifestare de ospitalitate 

trebuie să se încadreze în liniile acceptate de lege și societate. Orice încercare de 

încălcare a acestei politici este sancționată, iar încălcarea regulamentui are ca 

rezultat demiterea imediată a celor care se dovedesc a fi vinovați.

Angajamentul nostru față de o politică de toleranță zero față de corupție ne 

ajută să asigurăm integritatea companiei noastre, atât la nivel financiar, cât și 

operațional. În plus, credem că o astfel de politică întărește reputația unei 

companii și asigură o conduită echitabilă în afaceri.

Pentru a asigura cea mai eficientă abordare a pasivelor de corupție, ne-am 

concentrat pe măsuri bazate pe rezultatele obținute din simulările de evaluare a 

riscurilor.
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Viziunea asupra viitorului

Cel mai ambițios obiectiv al nostru este

atingerea unei performanțe sustenabile, în 

conformitate atât cu actualizările legislative 

recente, cât și cu cele preconizate pentru viitor, 

precum cele care derivă din obiectivele Pactului 

Verde European și din alte principii aliniate celor 

mai importante inițiative internaționale în 

domeniul durabilității.

În conformitate cu valorile noastre, ne-am

stabilit obiective pentru o dezvoltare sustenabilă, 

bazată pe viziunea unui viitor mai etic.

În 2021 am creat o strategie de sustenabilitate 

bidimensională, vizând activitatea companiei, 

prin aplicarea principiilor de sustenabilitate atât 

intern, cât și extern, acordând o atenție

deosebită practicilor desfășurate de către 

partenerii și furnizorii noștri.

Un mediu de lucru mai „verde”

Am făcut primii pași către acest obiectiv prin 

creșterea gradului de conștientizare față de 

mediu în rândul angajaților noștri, începând cu 

un sistem bazat pe un set de reguli de aur

pentru o mai bună gestionare a resurselor, care 

pornește de la premisele utilizării atente a apei și 

a energiei electrice la sediile noastre. În 2022,

intenționăm să ne instruim angajații cu privire la

practicile durabile, atât la birou, cât și acasă.

Parteneri „verzi”

Facem tot posibilul pentru a ne îmbunătăți 

gestionarea resurselor și nu ne așteptăm la 

nimic mai prejos de la partenerii noștri, pe tot

parcursul lanțului de aprovizionare. Furnizorii și 

partenerii noștri sunt companii care încearcă să-

și consolideze performanța socială, de mediu și 

economică prin adoptarea practicilor 

responsabile, axate pe reducerea amprentei lor 

de carbon.
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de ResurseRAPORT NONFINANCIAR ANUAL

Am colectat spre valorificare 6,8 tone de deșeuri de ambalaje 

din plastic, hârtie și carton, respectiv 4,6 tone de deșeuri de 

medicamente expirate pentru a fi eliminate prin incinerare.

Totodată, am lansat un program intern de colectare a bateriilor 

și becurilor uzate, a electronicelor și electrocasnicelor de mici 

dimensiuni, în parteneriat cu ECOTIC, organizație specializată în 

gestionarea DEEE-urilor.

În anul 2021 am făcut economii considerabile de energie, față de 

2020, prin înlocuirea parțială a lămpilor fluorescente/ incandescente 

din cadrul depozitelor noastre cu lămpi LED.

De asemenea, ținta noastră a fost scăderea consumului de benzină 

și motorină, precum și economia de gaze naturale și lemne, astfel că 

am putut înregistra următoarele reduceri de consum:

Combustibil

Energie

electrică

Energie

electrică

Gaze

naturale

Motorină

Benzină

Lemne

UM 2020 2021

MWh 911.388 803.697 11.82%

Mvar 32.179 19.595 39.11%

KWH 1 016 171.512 938 940.650 7.60%

L 354 808.2 255 178.1 28.08%

L 37 810.6 25 541.7 32.45%

m3 50 45 10.00%
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Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă adoptate

De-a lungul timpului am dezvoltat un amplu program de responsabilitate socială, susținând diverse forme de exprimare artistică și 

culturală, activități sportive, educaționale sau științifice pentru promovarea unui stil de viață sănătos, dezvoltarea spiritului de echipă, 

creșterea performanței individuale și de grup, protejarea mediului și a climei, încurajarea culturii și a implicării active în comunitate.

În anul 2021 acest sprijin a constat în sponsorizări în valoare totală de 118.080 lei.
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Sănătate

COVID 19

Ultimii doi ani au fost o adevărată provocare la nivel mondial. În acest 

timp, ne-am concentrat să punem la dispoziție o gamă completă de 

teste rapide, pentru un acces ușor la testare și pentru a ajuta la 

prevenirea răspândirii virusului, precum și pentru a asigura un nivel 

adecvat de aprovizionare cu medicamentele necesare tratării 

efectelor infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Campanii

Ne manifestăm constant grija pentru instituții de sănătate mai bune și 

acces mai ușor la tratament medical corespunzător, prin susținerea 

unora dintre cele mai de impact asociații din țară, care au dezvoltat 

proiecte precum:

Asociația Daruieste Viață – construirea unui spital de copii la 

standarde europene.

Asociația Help Autism – sprijinirea instituțiilor publice pentru a oferi 

un tratament mai bun copiilor și adolescenților din spectru.

Asociația Spitale Curate – desfășurarea de proiecte și activități care

vizează sprijinirea copiilor bolnavi de cancer.

Ne angajăm să distribuim produse farmaceutice și alte 

produse de îngrijire a sănătății diferențiate, de înaltă 

calitate și necesare pentru a ajuta la îmbunătățirea 

sănătății și la extinderea calității vieții.
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Sport &
Educație

Avem o tradiție îndelungată în sprijinirea 

sportivilor români și în încurajarea

performanței educaționale.

În acest sens, printre cele mai importante

proiecte susținute, ca parte a obiectivelor 

noastre de responsabilitate socială, se numără 

Clubul Sportiv Cetate Deva și Federația

Română de Gimnastică, prin sponsorizarea

echipelor de gimnastică, aerobic și atletism.

Dăruirea noastră față de tânăra generație de 

sportivi se traduce cel mai bine prin implicarea 

noastră în proiectul „Țara, țară, vrem

campioni!”, prin sprijinul oferit campionilor 

naționali și juniori care au concurat la edițiile 

din 2021 a turneului Combs to Ville, a 

concursului de la Charleroi și a tradiționalului 

concurs Top Gym. Înțelegem în mare măsură 

cu ce provocări vine drumul către performanță 

nelimitată, așa că, pe lângă sprijinul financiar, 

am furnizat vitamine și suplimente alimentare 

pentru a sprijini organismul și pentru

recuperarea după efortul fizic. În plus, în 2021 

am putut dona Federației Române de

Gimnastică 150 teste rapide antigen nazal 

Covid-19 pentru a spori măsurile de siguranță.

În ceea ce privește performanțele școlare, 

oferim anual premii elevilor Colegiului Național 

Cetate Deva și Liceului Teoretic Sabin Drăgoi 

pentru a răsplăti rezultatele școlare.

La răscrucea dintre educație și inovare, ne-am 

implicat oferind constant sprijin:

Asociației Decebal - Colegiul Național Decebal 

prin materiale de promovare și sprijinire a 

excelenței în educație și a cercului de robotică 

universitară;

Asociației Club Sportiv Silver Fox prin 

achiziționarea de materiale didactice 

electronice și roboți;

Clubului Sportiv Șah Brașov prin susținerea

burselor personalului sportiv.



RAPORT NONFINANCIAR ANUAL

Sprijin pentru copiii  
din medii defavorizate

Din postura de susținător al asociațiilor care sprijină 

copii din medii defavorizate, ne implicăm anual în 

sprijinul:

Asociației Glasul Vieții pentru copiii din familii 

defavorizate prin donații de haine, încălțăminte, 

rechizite școlare și prin organizarea de tabere;

Asociației Pro Vita oferind sponsorizări în vederea 

creșterii și educării a 480 de copii ai familiilor din 

satele Valea Plopului și Valea Screzii din județul 

Prahova;

Fundației Sfântul Francisc prin ajutorarea copiiilor 

aflați în îngrijirea sa din cadrul Căminului Sf. Elisabeta 

din Orăștie.
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Inovație

Farmacia viitorului

Suntem preocupați în permanență de adaptarea modelelor de 

operare în concordanță cu așteptările în continuă schimbare 

ale partenerilor și clienților noștri, pe baza orientării pieței către 

digitalizare și dezvoltare IT.

În parteneriat cu BD Rowa, distribuim soluții de automatizare 

pentru farmacii, depozite și spitale din România, Bulgaria și 

Moldova, oferind o soluție digitală de automatizare a 

proceselor farmaceutice.

Compania a lansat primul Robot Smart instalat în octombrie 

2021 la farmacia REMEDIA, Metalurgiei 78, București, iar 

pana la sfarsitul anului a pus in functiune 4 sisteme 

robotice, printre care si configuratii de cate doi roboti in 

valoare totala de cca 5 mil lei (fara TVA) in farmacii din 

Romania.

Astfel, businessul nostru a intrat într-o nouă etapă de

dezvoltare, mizând pe noile tehnologii bazate pe digitalizare.
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Viața pe pământ  
și în adâncuri

Organizăm anual evenimente la Cascada Lolaia din 

Munții Retezat și la Pensiunea Anastasia din Delta 

Dunării, oferind oportunități de explorare, învățare și 

conștientizare în legătură cu ecosistemele naturale și 

biodiversitatea.

Ultimii doi ani au fost dificili în sensul organizării unor 

evenimente cuprinzătoare în acest sens, dar sperăm ca 

anul 2022 să fie mai prietenos atunci când vine vorba 

de continuarea proiectelor noastre care implică

activități educaționale pentru sortarea deșeurilor și 

eliminarea deșeurilor menajere.

Continuăm parteneriatul cu Asociația Salvați Flora și 

Fauna Deltei Dunării prin sprijinirea costurilor de 

organizare a activităților educaționale pentru copii 

despre Delta Dunării.



În noiembrie 2021, Farmaceutica REMEDIA SA a primit un
Rating de risc ESG de 16,7

și a fost evaluată de Sustainalytics ca având un risc SCĂZUT de a se confrunta
cu un impact financiar semnificativ din cauza factorilor ESG.

Accesați https://www.bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores 
pentru mai multe informații legate de scorul ESG.

Copyright ©2021 Sustainalytics. Toate drepturile rezervate. Această secțiune conține informații elaborate de Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Astfel de informații și date sunt proprietatea 
Sustainalytics și/sau a furnizorilor săi terți (Third Party Data) și sunt furnizate doar în scop informativ. Aceste date nu reprezintă o validare unui produs sau proiect, nu sunt o recomandare de investiție 
și nu sunt garantate a fi complete, oportune, precise sau adecvate pentru un scop precis. Utilizarea lor este supusă condițiilor disponibile la https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

http://www.bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores
http://www.bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores
http://www.bvbresearch.ro/ReportDashboard/ESGScores
https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers


Vămulțumim!

www.remedia.ro 

www.remediadl.ro 

www.farmaciileremedia.ro

Remedia.Romania

Farmaceutica REMEDIA SA

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL

Prevederile legale în temeiul cărora a fost realizat acest raport sunt Directiva UE 95/2014 și 
Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificările aduse prin Ordinul MFP nr. 1938/2016.

Președintele Consiliuliului de Administrație,
„TARUS” - Valentin Norbert TARUS e.U.

Redactare realizată de
Cora-Gabriela Țăruș

http://www.remedia.ro/
http://www.remediadl.ro/
http://www.farmaciileremedia.ro/

