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Fondatorul companiei, Valentin-Norbert TARUS, cu o 

experiență de peste trei decenii în piața farmaceutică, a 

inițiat, încă din 1990, la Viena, parteneriate durabile cu 

importanți producători internaționali de medicamente 

din diverse țări, precum Austria, Germania, Rusia, China 

și Coreea.



Farmeceutica REMEDIA

Misiune: promovarea şi 

lansarea unor concepte 

inovatoare de business 

farmaceutic; oferirea de 

servicii de sănătate de 

calitate adaptate 

necesităţilor clienţilor; 

respectarea standardelor 

internaţionale de etică şi 

de profesionalism.



Farmaceutica REMEDIA S.A. a fost înființată ca societate 

comercială cu capital integral de stat, prin reorganizarea 

Oficiului Farmaceutic Deva, deschis în 1957. Compania 

opera ca distribuitor regional cu lanț propriu de 27 de 

farmacii în județele Hunedoara și Alba.

1991

Valentin-Norbert TARUS înființează compania V.TARUS 

RoAgencies S.R.L., pentru dezvoltarea de parteneriate 

strategice cu mari producători internaționali din industria 

farmaceutică, facilitând succesul pe piața românească a unor 

companii sau linii de business ale acestora, precum: 

ASTELLAS, BAXTER, EVER, GEROT-LANNACHER, ROCHE, 

SANDOZ s.a. , parteneriate care functioneză și în prezent.                                                                                                                         

1994
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1998

Activitățile de marketing și promovare sunt susținute și 

prin publicația The Bristish Medical Journal-ediția în limba 

română, în topul național al revistelor specializate din 

1998.

Activitățile de marketing și promovare medicală se 

dezvoltă prin participarea la congrese și conferințe 

medicale naționale și internaționale, iar seria 

evenimentelor și turneelor de lansare și prezentare de 

produse farmaceutice și stomatologice noi în principalele 

centre universitare a continuat în toată această perioadă.
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Simpozionul DANUBIAN TRANSPLANT Viena, se înscrie în 

seria evenimentelor de acest gen, inițiate în vederea lărgirii 

accesului personalului medical din România la ultimele 

noutăți din domeniul transplantului de organe. 

În 2015 a avut loc cea de-a 12-a ediție a acestui simpozion 

internațional.

În parteneriat cu L.S.Z. Viena au fost demarate și 

conferințele de promovare a proiectelor de informatizare a 

sistemului de sănătate (E-health). 

Informațiile de ultimă oră erau diseminate prin intermediul 

unui Newsletter săptămânal transmis către un grup de 

peste 5.000 de persoane. 

În 2017 conferința e-Health a ajuns la ediția a VIII-a și a 

reunit profesioniști din domeniul sănătății, care au 

dezbătut Dosarul Electronic de Sănătate în România (DES).
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Compania V. TARUS RoAgencies achiziționează de la FPS 

pachetul majoritar de acțiuni (56%) al Farmaceutica 

REMEDIA  – distribuitor regional cu lanț propriu de farmacii 

în județele Hunedoara și Alba, pentru dezvoltarea business-

ului de retail.

2000

În perspectiva aderării României la Uniunea Europeană şi 

alinierea la standardele de operare comunitare, precum şi 

pentru creşterea profitabilităţii, Farmaceutica REMEDIA 

fuzionează cu V.TARUS RoAgencies.

2006

5



Noul centru logistic în București este inaugurat la nivelul standardelor internaționale GDP conform standardului ISO 9001 de 

către RINA SIMTEX. 

Farmaceutica REMEDIA se specializează în activități integrate de vânzare medicamente, promovare și marketing în domeniul 

sănătății. Pe această linie se înscriu parteneriatele cu mari producători internaționali de medicamente și acțiuni de 

co-marketing bazate pe echipe performante de reprezentanți medicali.

2008
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Farmaceutica REMEDIA este promovată și listată la BVB 

București (www.bvb.ro, Simbol RMAH).

2009

Compania își consolidează structura prin trei divizii 

specializate de vânzări medicamente: Farmaciile REMEDIA, 

Divizia distribuție și Divizia spitale, opt centre logistice și 

servicii conexe la nivel național, servicii integrate de 

marketing și promovare în domeniul sănătății, precum și 

servicii de înregistrare produse farmaceutice și 

monitorizare studii clinice pentru piața farmaceutică. 

2011
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Ca urmare a reglementărilor legale de separare a activităților de distribuție angro de cele de retail a produselor farmaceutice, 

Farmaceutica REMEDIA SA a păstrat activitățile de retail, prin operarea farmaciilor proprii și a transferat linia de business de 

distribuție angro, împreună cu activitățile de logistică și alte servicii auxiliare către Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics 

SRL, societate deținută 100%.

Procesul de transfer s-a finalizat în decembrie 2015, iar această separare a activităților nu a afectat drepturile acționarilor 

Farmaceutica REMEDIA SA (BVB: rmah) și relațiile de colaborare cu partenerii. 

Farmaceutica REMEDIA SA și Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL2015
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1957
Distribuitor 
regional, 27 
de farmacii
în Hunedoara şi Alba

1991
Privatizarea 
Farmaceutica REMEDIA S.A.

1996
Listare la BVB
Simbol RMAH

V.TARUS RoAgencies

2000

2019 - buget consolidat
• 110 mil. Euro cifră de afaceri 
• 620 angajaţi
• 100 Farmacii REMEDIA
• 2.500 clienţi terţi

Companie de
marketing şi
distribuţie farma

1994 2006
2015

V.TARUS RoAgencies SRL

Farmaceutica REMEDIA S.A.

Farmaceutica REMEDIA S.A.

achizitionează pachetul
majoritar al Farmaceutica
REMEDIA S.A.

V.TARUS RoAgencies
fuzionează cu 
Farmaceutica REMEDIA S.A.

Urmare a impunerilor legislative
activităţile de distribuţie
se separă de cele de retail
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Farmaceutica REMEDIA S.A. operează 100 de unități proprii 

de retail, reprezentând aproximativ 20% din business-ul 

companiei, fiind concentrată pe diversificarea și extinderea 

portofoliului de produse farmaceutice, suplimente 

alimentare, dermato-cosmetice. 

Lanțul de Farmacii REMEDIA este prezent în 14 județe în 

special Hunedoara și Alba plus municipiul București.

Farmaceutica REMEDIA SA - 100 de farmacii2019

Personalul de specialitate din Farmaciile REMEDIA sprijină 

pacienții cu servicii suplimentare de informare și îndrumare 

medicala, recomandări asociate pentru selecția produselor 

necesare (peste 20.000 de produse).

La nivelul rețelei proprii de farmacii există implementat un 

program de fidelizare a clienților prin cardul de loialitate 

(>200.000 carduri).
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Farmaciile REMEDIA oferă și servicii suplimentare, ca de exemplu măsurarea tensiunii, precum și consiliere de specialitate 

adaptată nevoilor fiecărui pacient.

În laboratoarele proprii, echipate la standarde actuale, se prepară rețete magistrale și oficinale.

Farmaciile REMEDIA se dezvoltă și în mediul online prin web-shop-ul farmaciileremedia.ro. 

Lanțul de farmacii are propriul Call Center Non Stop.
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Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL2019

Divizia de distribuţie asigură vânzări de produse farmaceutice 

și servicii diversificate către mai mult de 2.500 clienți 

farmacii de circuit deschis și alți distribuitori. 

Relațiile cu clienții sunt dezvoltate zilnic de peste 45 de 

persoane specializate.

Compania se adresează clienților și prin platforme on-line 

precum GoPharma.

Divizia Spitale care oferă produse farmaceutice către 

spitalele publice și clinici private. Această divizie are o 

pondere de peste 20% în cifra de afaceri consolidată a 

compaiei și are ca obiectiv optimizarea business-ului 

derulat cu unitățile spitalicești prin participarea la peste 

3.500 de licitații pe an.
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Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL2019

Serviciile logistice, prin cele 9 centre recertificate în 2015 

conform standardelor GDP, ISO 9001 și ISO 27001, ISO 

14001 diversificate la nivel național susțin livrarile zilnice 

către clienți.

De asemenea sunt oferite servicii de depozitare, consignație, 

colectare și ambalare,  expediție și procesare de documente, 

livrare la clienții finali,  rechemare pentru: BAYER, CHIESI, 

DESITIN, GEROT-LANNACHER, MONTAVIT, NOVARTIS, UCB 

PHARMA, FAGRON s.a.  
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Compania oferă și servicii de:

marketing și promovare medicală pentru companii farmaceutice pe diverse arii terapeutice: cardio-vascular și diabet / GEBRO-

PHARMA, dermato-cosmetic / ALLERGIKA, AURIGA, BENOSTAN, MEDIMAR, medicină de familie și pediatrie / DOETSCH GRETHER, 

CAPRICORN, NANO-REPRO, ROWA-WAGNER, TRENKA, neo-natologie / Alprostadil “REMEDIA” 500 mcg, servicii în produse pentru 

transplant/ KOHLER CHEMIE

înregistrare produse farmaceutice pentru: G.L. PHARMA, KLOSTERFRAU, MERZ, SANTEN, s.a. 

oferă producatorilor locali de medicamente materiale de ambalare de la producătorii Perlen și Aluberg.

Alprostadil “REMEDIA” 500 μg

Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL2019
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Sustenabilitatea grupului este asigurată de dezvoltarea 

liniilor de business: Farmaciile REMEDIA, Distribuția, Vânzări 

către spitale și servicii conexe pentru piata farma.

Cifra de afaceri bugetată (consolidat) a companiei pentru 

2019 este de 110 milioane de Euro.

2019 Farmaceutica REMEDIA SA și Farmaceutica REMEDIA Distribution & Logistics SRL
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2019

Farmaceutica REMEDIA aniversează 22 ani de prezență la Bursa de Valori București www.bvb.ro – simbol RMAH și peste 25 ani 

de activitate pe piața farma, evenimentul dedicat, “Să cunoaștem business-ul la el acasă”, aflat la a 6-a ediție, reunește 

investitori, experți din domeniul fondurilor private de pensii și de investiții, ai societăților de brokeraj, reprezentanți ai mass-

media. 
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Prin politica de resurse umane implementată la nivelul companiei acordăm atenție fiecărui angajat în parte fiind constienți de 

rolul și importanța fiecărui membru al echipei. Echipa Farmaceutica REMEDIA are un numar de peste 620 de membri.

Strategia de resurse umane este integrată în strategia generală de business a companiei și are următoarele direcții:

HR  |  Farmaceutica REMEDIA –  Dezvoltare personală și profesională continuă

Creșterea nivelului de competență profesională a tuturor angajaților prin training și follow-up permanent;

Realizarea unui sistem de promovare internă a angajaților cu potențial și care obțin rezultate deosebite;

Construirea unui sistem de motivare și retenție a personalului;

Crearea unui mediu de lucru plăcut;

Consolidarea culturii organizaționale.
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Farmaceutica REMEDIA S.A. a înţeles, la un nivel superior şi înaintea multor firme ce activează în România, conceptul inovator 

de Responsabilitate Socială Corporatistă (CSR – Corporate Social Responsability). Astăzi, proiectele susţinute de companie de-a 

lungul anilor au căpătat forţa şi consistenţa tradiţiei. 

Farmaceutica REMEDIA S.A. susţine, de peste zece ani, Clubul Sportiv Cetate Deva, sponsorizând echipa de gimnastică sportivă 

şi aerobică prin oferirea unui sprijin financiar de peste 70.000 de lei anual.

CSR  |  Farmaceutica REMEDIA – Responsabilitate socială în sport şi artă 
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CSR  |  Farmaceutica REMEDIA – Implicarea nu se oprește aici 

Compania acordă educației importanța cuvenită și încearcă 

să fie alături de tinerii remarcabili. Performanțele școlare ale 

elevilor Colegiului Național Cetate Deva și Liceului Teoretic 

Sabin Drăgoi sunt recompensate anual în cadrul unui 

eveniment special, elevii cu rezultate deosebite la diverse 

obiecte de învățământ au primit premii din partea Primăriei 

Municipiului Deva și Farmaceutica REMEDIA. 

Farmaceutica REMEDIA este un susținător tradițional al 

asociațiilor de pacienți, printre care și Asociația Română de Hemofilie. Parteneriatele “cu suflet” dintre companie și acestea își 

propun să maximizeze accesul la tratament și să contribuie la creșterea calitatății vieții pacienților. 

Business și implicare in societate: dedicată îmbunătățirii nivelului de sănătate al comunității în care activează, Farmaceutica 

REMEDIA a lansat în 2014 la Deva, proiectul “Aleargă pentru sănătate”.
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Un proiect de suflet, lansat pe piaţa vieneză in 2013 este FIVE Plus Art Gallery, dedicat promovării artiștilor din România și din 

străinătate. Galeria prezinta publicului din Viena o parte dintre cei mai valorosi artisti contemporani.

De asemenea FIVE Plus Art Gallery, este activă şi în sfera evenimentelor cultural-artistice ce işi propun promovarea artei 

contemporane, atât prin lucrări de pictură şi sculptură, cât şi prin muzică şi teatru.

Pasionat de artă, iniţiatorul acestui proiect, Valentin-Norbert TARUS vă invită să pătrundeţi  în universul descris de lucrările de 

arta expuse în cadrul galeriei, pe Argentinierstrasse 41, Viena.

CÂND BUSINESS-UL ȘI ARTA SE ÎMPLETESC
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În 2019 se împlinesc 14 ani de la prima ediţie a 

Simpozionului Internaţional de Artă din Masivul Retezat, 

sustinut de companie.

Cele  mai valoroase lucrări realizate în Retezat, de studenţii şi 

profesorii Academiilor de Artă din Iaşi şi Chişinău, au fost 

premiate si integrate în peisajul artistic european prin 

organizarea, în 2013, a unei expoziţii-eveniment la 

Klosterneuburg, Viena – galeria de pictură 

Ausblicke–Perspective. Evenimentul a fost organizat în cadrul 

schimburilor culturale bilaterale dintre Institutul Cultural 

Român din Viena şi Abaţia de la Klosterneuburg.

Farmaceutica REMEDIA şi-a dovedit angajamentul constant 

în sprijinirea culturii prin sponsorizarea şi promovarea 

Festivalului Internațional Johann Strauss, un eveniment 

anual, ajuns la a XVIII-a ediţie în 2019. 

Organizat alături de Asociaţia Română a Iubitorilor 

valsului, Festivalul Johann Strauss aduce un omagiu 

valsului şi epocii în care balurile erau cele mai aşteptate 

evenimente mondene. 
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Existența unor activități medico–sanitare în Deva este consemnată începând din veacul al XVIII-lea însă, dată fiind importanța 

localității, care era castru militar și capitala comitatului Hunedoara, se poate presupune că zona beneficia și în secolele 

anterioare de serviciile unui doctor sau ale unui spital. Cel dintâi document unde era vorba despre un babir (termen cu 

semnificația de chirurg), ce trata rana unui căpitan de oaste în Deva, datează din anul 1641.Se știe că primul medic cunoscut în 

oraș a fost George Tallar, care a activat în regimentele din Deva și Banat, începând din 1724. În 1884 a tipărit, la Viena, o carte 

care, pe lângă propriile observații științifice și rezultatele autopsiilor făcute de el pe cadavrele unor țărani români. (...)

Prima farmacie cunoscută în Deva a fost înființată în anul 1772, de către farmacistul Ludovic Bruz, în casa cu nr. 14 din drumul 

țării. Întrucât, pe vremea aceea, dreptul de farmacie particulară era acordat numai în legatură cu o anumită clădire în care 

putea fi exercitat, în casa respectivă a continuat să existe farmacie până în 1965; de altfel, arhitectura, grosimea zidurilor de la 

parter și factura bolților sugerează construirea ei cu peste 200 de ani în urmă. (...) sursa: Serviciul Judetean de Medicina Legala Hunedoara

Primele consemnări despre „Istoricul medicinei în localitatea Deva”
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©Farmaceutica REMEDIA SA  |  2019

Sediu operațional
041836 BUCUREȘTI
Bulevardul Metalurgiei nr. 78
Sector 4, 
Tel: +40 21 321 16 40

Sediu social
330160 DEVA
Strada Dorobanților nr. 43
Județul Hunedoara
Tel: +40 254 223 260

www.remedia.ro
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