
nr.crt. Unitate de fabricatie Adresa sediu social Localitatea AFI Domeniul inspectat

1 AC HELCOR S.R.L. Str. Dr. Victor Babeş nr. 50, Loc. Baia Mare, 

Municipiul Baia Mare, Jud. Maramureş, cod 430092

Baia Mare 40F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule;                                                                                                   

fabricaţie totală medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule

2 ALLOGA LOGISTICS ROMANIA SRL Str. Traian nr. 66A, Spaţiul situat în zona C, 

Localitatea Rudeni, Oraş Chitila, Jud. Ilfov, cod 

077046

Rudeni, jud. Ilfov 83F fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară/etichetare, certificarea seriei), inclusiv pentru produse termosensibile (2-8°C);                                       

fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică (ambalare secundară/etichetare, certificarea seriei), inclusiv pentru produse 

termosensibile (2-8°C).

3 ANTIBIOTICE  SA Str. Valea Lupului nr. 1, Iaşi, jud. Iaşi, cod 707410 Iasi 30F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – semisolide (unguente, creme, geluri); comprimate, comprimate filmate;  capsule, capsule cu alte 

antibiotice; supozitoare;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule cu antibiotice β-lactamice cefalosporine;                                                                                                             

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule cu antibiotice β-lactamice penicilinice;                                                                                                                 

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – semisolide (unguente oftalmice);                                                                                                                                                    

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule, supozitoare, semisolide, 

capsule cu antibiotice β-lactamice cefalosporine, capsule cu antibiotice β-lactamice penicilinice, capsule cu alte antibiotice (inclusiv faza de ambalare primară, 

respectiv ambalare secundară în spaţiul dedicat Centrului de Studii Clinice din cadrul SC Antibiotice SA);                                                                                                                                  

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – solide (pulberi dozate cu antibiotice β-lactamice penicilinice);                                                                                                  

fabricaţie parţială – ambalare secundară pentru produse sterile – pulberi dozate cu antibiotice β-lactamice cefalosporine + fiole cu solvent pentru soluţie 

injectabilă (conform contractelor de fabricaţie încheiate)                                                                                                                                                                                                                        

Fabricatie substante active - Nistatina                                                                                                                             

4 ARENA GROUP S.A. : Str. Ştefan Mihăileanu nr.31, et.1, ap.1, sector 2, 

Bucureşti,  cod 024022

Bucureşti 35F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule, inclusiv corticosteroizi;                                                              

fabricaţie totală medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule, inclusiv 

corticosteroizi;                                                                                                                                                                                                                          fabricaţie medicamente 

de uz uman: produse nesterile – capsule cu antibiotice non ß - lactamice;                                                                                                                              fabricaţie totală 

medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – capsule cu antibiotice non ß – lactamice;                                                                  

fabricaţie parţială pentru produse sterile – picături oftalmice, soluţii injectabile (ambalare secundară şi eliberarea seriei);                                                                              

fabricaţie parţială (ambalare secundară/etichetare, eliberarea seriei) pentru medicamente de investigaţie clinică sterile şi nesterile;                                                                  

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule cu antibiotice ß – lactamice peniciline;                                                                                                                  

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule cu antibiotice ß – lactamice cefalosporine;                                                                                                              

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică - capsule cu antibiotice ß – lactamice peniciline;                                                                                                

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică capsule cu antibiotice ß – lactamice cefalosporine

5 B.BRAUN PHARMACEUTICALS SA Str. Louis Pasteur nr. 2, Timişoara, județul Timiş, 

cod 300264

Timişoara 25F punct de lucru Str. Louis Pasteur, Timisoara: fabricaţie totală medicamente de uz uman – produse sterile – lichide volume mari și lichide volume mici 

condiţionate în flacoane din plastic Plasco® şi flacoane din plastic Ecoflac plus® sterilizate în recipient final; testarea şi eliberarea seriilor pentru medicamente 

de uz uman, inclusiv a celor provenite din ţări terţe;                                                                                                                                                                                                                                                                

punct de lucru Sânandrei, jud. Timis: fabricatie medicamente de uz uman - teste de control al calitatii - fizico-chimice, biologice, microbiologice 

6 BIOEEL MANUFACTURING S.R.L. Str. Bega nr. 5D, cod 540390, Municipiul Târgu 

Mureş, Jud. Mureş

Târgu Mureş 87F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate 

7 BIOEF S.R.L. Str. Iuliu Maniu nr.55, Municipiul Braşov, cod poștal 

500091, Judeţul Braşov

Braşov 82F punct de lucru Dostat, jud. Alba: fabricatie medicamente de uz uman - teste de control al calitatii - fizico-chimice

8 BIOFARM SA Str. Logofătul Tăutu nr.99, sector 3, cod 031212, 

Bucureşti

Bucureşti 9F punct de lucru Drumul Gura Badicului, Bucuresti: fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule moi, comprimate;  alte forme solide 

dozate - comprimate filmate, drajeuri; fabricaţie medicamente de uz uman – produse din plante;                                                                                                                                                                                                            

punct de lucru Str.Logofătul Tăutu, Bucuresti:   fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule moi, lichide pentru uz extern (soluţii), lichide 

pentru uz intern (soluţii, siropuri, suspensii), comprimate, alte forme solide dozate - comprimate filmate, drajeuri; fabricaţie medicamente de uz uman – 

produse din plante

9 BIOGALENICA PROJECT & CONSULTING 

S.R.L.

Str. Speranţei nr.29, Etaj 2, Ap.3, sector 2, 

Bucureşti, cod 020994

Bucureşti 56F fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară pentru produse sterile şi nesterile/ambalare colectivă/etichetare, eliberarea seriei). 

10 BIOTEHNOS SA Str. Gorunului nr. 3-5, Oraş Otopeni, Jud. Ilfov, cod 

075100

Bucureşti 41F fabricaţie parţială pentru produsele Alflutop soluţie injectabilă 10% şi Alflutop gel (operaţii de recepţie, prelevare probe, depozitare, distribuţie, transport 

materii prime, ambalaje şi produs finit, ambalare secundară şi eliberarea seriei de fabricaţie pentru produse sterile – preparate aseptic – lichide volume mici şi 

produse nesterile – semisolide) în clădirea P; controlul calităţii se efectuează în clădirea C1 (parter, etaj 1, etaj 2); pentru produsul Adenoprosin supozitoare 

150mg se efectuează doar operaţii de ambalare secundară, testarea şi eliberarea seriei.                                                                                                                                                                                                                                                              

11 CROMATEC PLUS S.R.L. Str. Petre Ispirescu nr.1, Sat Tâncăbeşti, Comuna 

Snagov, cod poştal 077167, jud. Ilfov 

Tâncăbeşti, jud. Ilfov 84F fabricatie medicamente de uz uman - teste pentru control calitatii - fizico-chimice

12 FABIOL S.A. B-dul Timişoara nr. 50, sector 6, cod 061333, 

Bucureşti

Bucureşti 42F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, capsule;                                                                                                                                                     

fabricaţie parţială medicamente de uz uman: ambalare secundară/ambalare colectivă/etichetare/eliberare serii pentru medicamente care deţin autorizaţie 

pentru import paralel/distribuţie paralelă în state ale Uniunii Europene

13 FARMACOM PRODUCŢIE S.R.L. Str. Zizinului nr. 112, cod 500407, Braşov, Jud. 

Braşov

Braşov 3F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, capsule

14 FARMEX COMPANY S.R.L Str. Drumul Potcoavei nr. 30, Sat Pipera, Oraş 

Voluntari, Judeţul Ilfov, cod 077190

Pipera, jud. Ilfov 24F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate şi capsule;                                                                                                              

fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, capsule, granule/ pulberi cu antibiotice β-lactamice penicilinice;                                             

fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – lichide uz intern – siropuri şi lichide uz extern – soluții, suspensii;                                                               

ambalare primară pentru alte forme farmaceutice  - capsule gelatinoase moi;                                                                                                                                                               

15 FITERMAN PHARMA S.R.L. Str. Moara de Foc nr.35, Iaşi, Judeţul Iaşi, cod 

700520

Iasi 29F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – semisolide (unguente creme, geluri), comprimate, comprimate filmate, capsule, lichide uz intern 

(soluţii, siropuri, suspensii), lichide uz extern, pulberi unidoză pentru soluţii/suspensii orale

 BD - Lista fabricantilor romani de medicamente si substante 

farmaceutice active 



16 GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A. Str. Cuza-Vodă nr. 99-105, Târgu-Mureş, Jud. 

Mureş, cod 540306

Târgu Mureş 13F fabricație totală medicamente de uz uman: produse nesterile - capsule, comprimate, comprimate filmate, peleți/capsule cu peleți;                            fabricație 

totală medicamente de uz uman – lichide pentru uz extern (soluții), lichide pentru uz intern (soluții, suspensii, siropuri) ;                                                       testarea 

și eliberarea seriei pentru produse nesterile- semisolide (unguente, creme)                                                                                                              fabricație medicamente 

de uz uman pentru investigație clinică: produse nesterile- comprimate, comprimate filmate, granule pentru suspensii orale, lichide uz intern-soluții, siropuri, 

suspensii;                                                                                                                                                                           fabricație totală medicamente de uz uman: produse 

nesterile-lichide pentru uz extern- soluții (spray transdermic cu hormoni)

17 HYPERION S.A. Şos. Nicolina nr. 169A, cod 700669, Iaşi, Jud. Iaşi Iasi 51F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – semisolide (unguente, creme, geluri)

18 INFOMED FLUIDS S.R.L. Bulevardul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 

Bucureşti, cod 032266

Bucureşti 21F fabricaţie medicamente de uz uman – produse sterile – lichide volume mari – sterilizate în recipient final – condiţionate în flacoane de sticlă, respectiv în saci 

PVC/non PVC (volume de la 50ml la 5000ml) ;                                                                                                                                                                                                                                                     

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică – produse sterile – lichide volume mari – sterilizate în recipient final;                                                                                                                         

fabricaţie parţială - ambalare secundară şi eliberarea/certificarea seriei pentru produse sterile – lichide volume mici 

19 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE 

– DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI 

INGINERIE NUCLEARĂ ,,HORIA 

HULUBEI’’ – IFIN – HH 

Str. Reactorului, nr. 30, Oraș Măgurele, Localitatea 

Măgurele, Județul Ilfov, cod poștal 077125, 

România

Măgurele, jud. Ilfov 81F LABORATOR MICROBIOLOGIC INDEPENDENT ÎN CADRUL CENTRULUI  DE IRADIERI TEHNOLOGICE IRASM AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE – 

DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ ,,HORIA HULUBEI’’ – IFIN – HH (IRASM) : activităţi de testare microbiologică şi biologică pentru 

medicamente de uz uman, materii prime și materiale de ambalare utilizate în fabricația de medicamente de uz uman (controlul sterilității, contaminare 

microbiană, endotoxine bacteriene metoda kinetic-cromogenică), respectiv control microbiologic al mediului de producţie (aeromicrofloră, suprafeţe, 

amprentă, apă), dezvoltare şi validare metodologie de control microbiologic pentru medicamente de uz uman;                                                                                                                                                                                                                             

CENTRUL DE CERCETARE RADIOFARMACEUTICĂ – CCR AL INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU FIZICĂ ŞI INGINERIE NUCLEARĂ 

,,HORIA HULUBEI’’ – IFIN – HH (CCR) : operații de fabricaţie totală pentru produse sterile – preparate pe cale aseptică – lichide volume mici – 

radiofarmaceutice – soluţie injectabilă de fluorodeoxiglucoză [18F] și soluţie injectabilă de fluorură de sodiu [18 F] Na              

20 INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-

DEZVOLTARE CHIMICO-

FARMACEUTICĂ – ICCF BUCUREŞTI

Calea Vitan nr. 112, sector 3, Bucureşti, cod 031299 Bucureşti 78F fabricatie medicamente de uz uman- teste pentru control calitatii (fizico-chimice, microbiologice, biologice)

21 IRCON S.R.L. Str. Pinului nr. 9, Municipiul Iaşi, Jud. Iaşi, cod 

700109

Iasi 50F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – ovule

22 LABORMED-PHARMA S.A. Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, Bucureşti, 

cod 032266

Bucureşti 16F fabricaţie totală pentru medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule, comprimate, comprimate filmate;                                                                                                                                                                              

fabricaţie totală pentru medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile - capsule, comprimate, comprimate filmate;                                                         

testarea şi/sau eliberarea seriei şi pentru alte forme farmaceutice nesterile decât cele fabricate (capsule, comprimate filmate, comprimate);      

23 LAROPHARM S.R.L. Şos. Alexandriei nr.145A, Oraş Bragadiru, Jud. Ilfov, 

cod 077025

Bragadiru, jud. Ilfov 32F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule,  semisolide (unguente, creme, geluri), lichide 

pentru uz extern (soluţii), lichide pentru uz intern (soluţii, siropuri, suspensii)                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24 LINDE GAZ ROMÂNIA S.R.L. Str. Avram Imbroane, nr. 9, Municipiul Timişoara, 

Județul Timiș, cod poștal 300136

Timişoara 28F punct de Galati platforma Liberty Steel - Smardan: fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – oxigen lichid;                                                       

punct de lucru Galati - Moruzzi: fabricaţie parţială fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – îmbuteliere oxigen comprimat, 

transvazare oxigen medicinal lichid din cisterne mari în cisterne mici, umplere oxigen medicinal lichid în rezervoare criogenice mobile şi vase pentru acasă;                                                                                                                                                                                                                                         

punct de Timisoara:  fabricaţie parţială fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – îmbuteliere oxigen comprimat, transvazare 

oxigen medicinal lichid din cisterne mari în cisterne mici, umplere oxigen medicinal lichid în rezervoare criogenice mobile şi vase pentru acasă;                                                                                                                                                                                                                                                      

punct de Domnesti: fabricaţie parţială medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – îmbuteliere oxigen comprimat, transvazare oxigen 

medicinal lichid din cisterne mari în cisterne mici, umplere oxigen medicinal lichid în rezervoare criogenice mobile şi vase pentru acasă;                                                                                                                      

punct de lucru Ramnicu Valcea: fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – oxigen lichid;                                                                                            

25 MAGISTRA C&C S.R.L. B-dul Aurel Vlaicu nr.82A, Municipiul Constanţa, 

Județul Constanţa, cod poștal 900055

Constanţa, 37F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate (in campanie cu corticosteroizi), comprimate filmate, comprimate vaginale, 

supozitoare/ovule,  semisolide (unguente, creme, geluri).

fabricaţie totală medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, comprimate vaginale

26 MEBRA S.R.L. Str. Călugăreni, nr. 7, Municipiul Braşov, Județ 

Braşov, cod poștal 500182

Braşov 54F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – preparate presurizate

27 MEDUMAN SA Aleea Eroilor, nr. 28, loc.Vișeu de Sus, Oraș Vișeu 

de Sus, Județ Maramureș, cod poștal 435700

Vișeu de Sus, jud. 

Maramureș,

44F fabricaţie medicamente de uz uman:  produse nesterile – forme lichide dozate – multidoză - soluţii pentru uz intern şi extern, produse nesterile – forme solide 

dozate – pulberi pentru uz intern şi extern                                                                                                                                                                                                                                                     

fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru produse nesterile – ambalare secundară, etichetare, certificare şi eliberare serie                                                          

Fabricatie substante active : CLORCHINALDOL, FURAZOLIDONA, PIRITINOL CLORHIDRAT, GLUCONAT DE MAGNEZIU

28 MESSER ROMÂNIA GAZ S.R.L. Str. Delea Veche nr.24, Clădirea de birouri A, et.2, 

3, sector 2, cod 024102, Bucureşti

Bucureşti 67F punct de lucru Reşiţa, jud. Caraş-Severin: fabricaţie totala de medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – oxigen medicinal lichid;                                                                                                                                                                                                                                                                    

punct de lucru Mintia, jud. Hunedoara: fabricație parțială de medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – îmbuteliere oxigen medicinal 

comprimat 

29 MICROSIN S.R.L. Str. Pericle Papahagi nr.51-63 – corp C1, C2, C3, 

sector 3, cod 032364, Bucureşti, România

Bucureşti n/a Fabricatie substante active :  OROTAT DE ZINC DIHIDRAT; OROTAT DE MAGNEZIU DIHIDRAT; OROTAT DE CALCIU DIHIDRAT; ACID D, L – ASPARTIC; 

AMOBARBITAL SODIC; AMBAZONA MONOHIDRAT; D, L- ASPARTAT DE MAGNEZIU TETRAHIDRAT;  BROMOMETILAT DE FENPIPRAMIDA; BENZOAT DE SODIU; 

CIPROFLOXACINĂ LACTAT; CLORHIDRAT DE PITOFENONĂ; CLORHIDRAT DE TRIHEXIFENIDIL;  FURAZOLIDONĂ; TARTRAT DE METOPROLOL; SUCCINAT DE 

METOPROLOL;  PHENPROCOUMON;  PIRACETAM; OROTAT DE POTASIU; OROTAT DE DIMETILAMINOETANOL; OROTAT DE LITIU DIHIDRAT; ACID ALFA LIPOIC; 

ACID OROTIC MONOHIDRAT; PARA-AMINOBENZOAT DE MAGNEZIU; D, L- ASPARTAT DE POTASIU HEMIHIDRAT; PIDOLAT DE DIMETILAMINOETANOL; SULFAT 

DE MAGNEZIU HEPTAHIDRAT; XIPAMIDĂ; ETAMSILAT

30 MONROL EUROPE S.R.L. Str. Grădinarilor nr.1, Loc. Pantelimon, Oraş 

Pantelimon, Jud. Ilfov, cod 077145

Pantelimon, jud. Ilfov 68F  fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – preparate pe cale aseptică – radiofarmaceutice - soluţie injectabilă de fluorodeoxiglucoză (18F) ;                                                                                                                                                                                                                                                         

       teste de control al calității și eliberarea/certificarea seriei pentru medicamentele importate

31 MSL LOGISTIC SERVICES DISTRIBUTION 

SRL

B-dul Preciziei, nr.1, Tronsonul 2, Etaj 1, Biroul nr.2, 

Sector 6, cod poştal 062202, Mun. Bucureşti, 

Bucureşti 73F fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară pentru produse sterile şi nesterile/ambalare colectivă/etichetare, eliberarea seriei), inclusiv 

pentru medicamente care deţin autorizaţie pentru import paralel/distribuţie paralelă în state ale Uniunii Europene.

32 PHARMACHEM DISTRIBUŢIE S.A. Str. Spătarului nr.17bis, ap.5, sector 2, Bucureşti, 

cod 020772

Bucureşti 75F fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară pentru produse sterile şi nesterile/ambalare colectivă/etichetare, eliberarea seriei), inclusiv 

pentru medicamente care deţin autorizaţie pentru import paralel/distribuţie paralelă în state ale Uniunii Europene.

33 PI PHARMA M&D SRL Intrarea Filmului nr.45,  etaj 3, sector 6, Bucureşti, 

cod 062394

Bucureşti 88F fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară pentru produse nesterile, eliberarea/certificarea seriei), inclusiv pentru medicamente care 

deţin autorizaţie pentru import paralel/distribuţie paralelă în state ale Uniunii Europene.



34 PLANTEXTRAKT SRL Sat Rădaia, Comuna Baciu, Județ Cluj, cod poștal 

407059

Radaia, Jud. Cluj 46F  fabricaţie medicamente de uz uman: produse homeopate (granule homeopate şi diluţii – picături orale);                                                                                                                

Fabricatie substante active - extracte vegetale (tincturi mama, macerate glicerinice)

35 POLISANO PHARMACEUTICALS S.A. Şos. Alba Iulia, nr.156, Municipiul Sibiu, Județ Sibiu, 

cod poștal 550052, România                                             

Sibiu 64F fabricaţie totală medicamente de uz uman/medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, 

capsule;                                                                                                                                                                                                                                                    teste de control 

al calităţii pentru medicamentele importate;                                                                                                                                                                                                    

fabricaţie totală medicamente de uz uman/medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, inclusiv  cu substanţe 

citotoxice/citostatice, comprimate filmate inclusiv  cu substanţe citotoxice/citostatic, capsule, inclusiv cu substanţe citotoxice/citostatice

36 PUROLITE S.R.L. Aleea Uzinei nr. 11, Oraş Victoria, Jud. Braşov, 

505700, Romani

Victoria, jud. Brasov n/a Fabricatie substante active : POLISTIREN SULFONAT DE SODIU, POLISTIREN SULFONAT DE CALCIU, COLESTIRAMINA

37 ROMPHARM COMPANY SRL Str. Eroilor, nr.1A, Oraş Otopeni,  Județul Ilfov, cod 

poștal 075100 

Otopeni, jud. Ilfov 1F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – lichide pentru uz intern (soluţii, siropuri şi suspensii), lichide pentru uz extern (soluţii şi suspensii), 

capsule, alte forme solide dozate (pulberi şi granule – unidoză şi multidoză);  produse sterile – lichide volume mici – preparate aseptic - picături oftalmice 

(soluţii şi suspensii) şi soluţii injectabile (preparate aseptic, sterilizate final) - clădirile Rompharm 1 şi Rompharm 2                                                                                                                                                                                                                        

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – lichide volume mici – preparate aseptic – soluţii/suspensii/emulsii injectabile condiţionate în seringi pre-

umplute sau în flacoane din sticlă; produse sterile – lichide volume mici – sterilizate în recipient final - soluţii injectabile condiţionate în flacoane din sticlă, 

seringi pre-umplute; produse sterile – lichide volume mari – sterilizate în recipient final - soluţii perfuzabile condiţionate în flacoane din sticlă, produse sterile – 

liofilizate, produse sterile – lichide volume mici – preparate aseptic – picături oftalmice (soluţii, emulsii, suspensii) în recipiente unidoză BFS;                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ambalare secundară pentru medicamente de uz uman – etichetare seringi pre-umplute, flacoane cu soluţii injectabile/perfuzabile, recipiente unidoză pentru 

picături oftalmice - clădirea Rompharm 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Fabricatie substante active  - Extract mixt de origine bovină constituit din extract din măduvă osoasă şi extract din cartilaj

38 RUAL LABORATORIES SRL Str. Ioviţa nr.12, Bl. P.14, Scara 1, etaj 3, ap.14, 

sector 5, Bucureşti, cod 050686

Bucureşti 80F fabricaţie parţială medicamente de uz uman: produse sterile şi produse nesterile - eliberarea/certificarea seriei                                                                      teste de 

control al calităţii (activităţi de testare fizico-chimică pentru medicamente de uz uman, testele microbiologice şi biologice se realizează sub contract);                                                                                                                                                                                                                                                                  

dezvoltare şi validare metodologie de control pentru medicamente de uz uman

39 SANDOZ S.R.L. Str. Livezeni nr. 7A, 540472, Târgu Mureş, Jud. 

Mureş

Târgu Mureş 10F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule, pulberi şi granule pentru suspensii orale cu antibiotice 

macrolide şi alte antibiotice non-β-lactamice;                                                                                                                                                                                                                                                                 

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: comprimate, comprimate filmate, capsule, pulberi şi granule pentru suspensii orale cu 

antibiotice macrolide şi alte antibiotice non-β-lactamice (până la faza de ambalare primară);                                                                                                                                                                            

teste de control al calităţii, inclusiv pentru studii de stabilitate, respectiv eliberare/certificare sub contract;

40 SANTA SA Str. Carpaţilor, nr.83,85, spaţiu comercial V- parter 

comercial, biroul nr.1, Municipiul Braşov, Județ 

Braşov, cod poștal 500269

Braşov 47F punct de lucru Str Carpatilor, Brasov: fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate;                                                                                                        

punct de lucru Str Panselelor, Brasov: fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule; fabricaţie 

parţială medicamente de uz uman: ambalare primară şi ambalare secundară - comprimate, comprimate filmate, capsule; fabricaţie parţială medicamente de 

uz uman: ambalare primară, ambalare secundară şi eliberare de serie pentru alte forme farmaceutice decât cele pentru care se efectuează operaţii de 

procesare; fabricaţie parţială medicamente de uz uman: ambalare secundară pentru medicamente care deţin autorizaţie pentru import paralel/distribuţie 

paralelă în state ale Uniunii Europene; testare şi eliberare serie pentru alte medicamente decât formele menţionate a fi fabricate, inclusiv a celor provenite din 

ţări terţe

41 SIAD ROMÂNIA S.R.L. Str. Drumul Osiei nr.75-79, sector 6, cod poştal 

062395, Bucureşti

Bucureşti 65F punct de lucru Călăraşi: fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – oxigen medicinal lichid;                                                                               

punct de lucru Bucureşti: fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – gaze medicinale – îmbuteliere oxigen medicinal comprimat

42 SINDAN-PHARMA S.R.L. B-dul Ion Mihalache nr.11, sector 1,  Bucureşti, cod 

011171

Bucureşti 14F punct de lucru B-dul Ion Mihalache, Bucuresti: fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – preparate aseptic - liofilizate şi soluţii cu 

citostatice/citotoxice şi alţi compuşi ajutători în tratamentul antitumoral;                                                                                                                                                                                                                                                                                       

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – sterilizate final - soluţii cu citostatice/citotoxice;                                                                                                                              

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate şi capsule cu citostatice/citotoxice şi alţi compuşi ajutători în 

tratamentul antitumoral;                                                                                                                                                                                                                                                                                               

fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse sterile – preparate aseptic - liofilizate şi soluţii cu citostatice/citotoxice şi alţi 

compuşi ajutători în tratamentul antitumoral;                                                                                                                                                                                                                                              

  fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse sterile – sterilizate final - soluţii cu citostatice/citotoxice;                                                                              

fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate şi capsule cu 

citostatice/citotoxice şi alţi compuşi ajutători în tratamentul antitumoral;                                                                                                                                                                                                                               

punct de lucru Şos. Odăi, Bucuresti: activitatea de control al calităţii (control fizico-chimic)                                                                                                                                        

fabricaţie parţială medicamente de uz uman (ambalare secundară şi aplicarea elementelor de siguranţă la nivelul ambalajului secundar şi agregarea în ambalaj 

colectiv) pentru produse sterile cu citostatice – forme lichide şi liofilizate dozate în volume mici – fabricate aseptic, respectiv sterilizate final, produse nesterile 

– forme solide dozate unidoză (comprimate, comprimate filmate, capsule) cu citostatice şi alţi compuşi ajutători în tratamentul antitumoral                                                                    

43 SINTOFARM S.A. Str. Ziduri între Vii nr.22, sector 2, Bucureşti, cod 

poştal 023324

Bucureşti 5F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – supozitoare, semisolide (geluri), comprimate, drajeuri

44 SLAVIA PHARM S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 44C, sector 3, cod 

032266, Bucureşti

Bucureşti 43F punct de lucru B-dul Theodor Pallady, Bucuresti: fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule, granule 

şi pulberi (unidoză), lichide uz extern – şampoane medicinale, semisolide (unguente, creme, geluri), inclusiv cu hormoni corticosteroizi;                                                                                                                                                                        

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, capsule, granule şi pulberi unidoză;                                                                                                                                                                                                                                                              

punct de lucru Str. Drumul între Tarlale, București: activități de ambalare secundară pentru medicamente de uz uman/medicamente de uz uman pentru 

investigaţie clinică                                                                                                                                                                                                                             depozitare materii 

prime, materiale de ambalare, produse finite

45 SOCEKO INTERNATIONAL S.R.L. Şos. Bucureşti Nord, nr. 1, Oraş Voluntari, Jud. Ilfov, 

cod poștal 077190, România

Bucureşti 86F  activităţi de testare microbiologică pentru medicamente de uz uman, materii prime și materiale de ambalare utilizate în fabricația de medicamente de uz 

uman, respectiv control microbiologic al mediului de producţie (aeromicrofloră, suprafeţe, apă);                                                                                                                                                                

dezvoltare şi validare metodologie de control microbiologic pentru medicamente de uz uman                                                                                                                     

Fabricatie materii prime: CAPSULE TARI DIN GELATINĂ 



46 STADA HEMOFARM SRL STADA HEMOFARM SRL, Calea Torontalului, Km 6, 

Clădire, Birouri, Depozit şi Laborator, Municipiul 

Timişoara, Judeţul Timiş, cod poştal 300668

Timişoara 79F LABORATORUL DE CONTROL AL MEDICAMENTULUI al STADA HEMOFARM SRL - fabricatie medicamente de uz uman - teste de control al calitatii - fizico-

chimice, inclusiv a probelor din studiile de stabilitate pentru solicitanţii externi                                                                  

47 SWISSCAPS ROMÂNIA SRL Str. Carol I, nr. 20, Comuna Cornu, Județ Prahova, 

cod poștal 107180, România

Cornu, jud. Prahova 19F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule gelatinoase moi - Secția Step 1, Secția EXTINDERE;                                                                                                          

operații de ambalare primară și secundară pentru medicamente de uz uman și medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică - produse nesterile – 

capsule gelatinoase moi - Secția Step 2; fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – capsule gelatinoase moi – Secția 

Step 1

48 TERAPIA SA Str. Fabricii, nr.124, Municipiul Cluj-Napoca, Județ 

Cluj, cod poștal 400632, România

Cluj-Napoca 18F fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – preparate aseptic – lichide volume mici, produse sterile – sterilizate final – lichide volume mici;                                                                                                                                                                                                                                                                   

fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule                                                                                                             

fabricaţie parţială medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: ambalare primară şi secundară, testarea şi certificarea seriei                              

49 TIS FARMACEUTIC S.A. Str. Industriilor nr.16, sector 3, Bucureşti, cod 

032895

Bucureşti 45F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – semisolide (unguente, creme, geluri), lichide uz extern (soluţii),  lichide uz intern (soluţii, siropuri), 

supozitoare, ovule                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Fabricatie materii prime (extracte vegetale) :  EXTRACT LICHID DIN ARDEI IUTE; EXTRACT MOALE DIN ARDEI IUTE; TINCTURĂ DE FLORI DE GĂLBENELE; 

EXTRACT LICHID DIN SEMINŢE DE CASTAN; EXTRACT LICHID DIN MUGURI DE BRAD; EXTRACT LICHID DIN RĂDĂCINĂ DE LICVIRIŢIE; EXTRACT LICHID DIN 

FRUNZE DE PĂTLAGINĂ; EXTRACT LICHID DIN PROPOLIS; TINCTURĂ DE PROPOLIS

50 VIM SPECTRUM S.R.L. Corunca nr. 409, Jud. Mureş, cod 547367 Corunca, jud. Mureş, 11F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule, comprimate, pulberi/granule pentru soluţii şi suspensii orale;                                                             

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – capsule, comprimate, pulberi/granule pentru soluţii şi suspensii orale

51 WORLD MEDICINE EUROPE S.R.L. Str. Eroilor nr. 1B, cod 075100, Oraş Otopeni, Jud. 

Ilfov

Oraş Otopeni, jud. 

Ilfov

85F fabricaţie totală medicamente de uz uman: produse nesterile – capsule, comprimate, comprimate filmate, comprimate efervescente

52 ZENTIVA SA B-dul Theodor Pallady, nr.50, Sectorul 3, Bucureşti, 

cod poștal 032266

Bucureşti 15F fabricaţie medicamente de uz uman: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule, pelete/capsule cu pelete;                                                                             

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – preparate aseptic – lichide volume mici;                                                                                                                                     

fabricaţie medicamente de uz uman: produse sterile – sterilizate final – lichide volume mici;                                                                                                                                                                                            

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse nesterile – comprimate, comprimate filmate, drajeuri, capsule, pelete/capsule cu 

pelete;                                                                                                                                                                                                                               fabricaţie medicamente de uz 

uman pentru investigaţie clinică: produse sterile – preparate aseptic – lichide volume mic                                                                                                                                                                                                                   

fabricaţie medicamente de uz uman pentru investigaţie clinică: produse sterile – sterilizate final – lichide volume mici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

testarea şi eliberarea seriilor pentru medicamente de uz uman, inclusiv a celor provenite din ţări terţe


