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În cele ce urmează îmi revine plăcuta 

sarcină de a prezenta ce face Pasteur 
România dar mai ales, ce înseamnă această 
instituție pentru România și pentru medicina 
veterinară românescă ca tradiție și excelență.  

Sarcina mea este cu atât mai onorantă 
fiind vorba de o unitate de elită din cercetarea 
de vârf care activează în slujba omului și 
animalelor încă din 1895 anul înființării. 

 
Trecutul 

 
În cadrul Școlii Superioare de Medicină 

Veterinară, în 1985, apare “Institutul de Vaccin 
Animal” prin eforturile profesorului Paul 
Riegler, colaborator al Prof. Dr. Victor Babes si 
cu sprijinul Prof. Dr. I. Cantacuzino care, în 
1909 a fost redenumit ca “Institutul de Seruri și 
Vaccinuri” [5, 8].  

Centenarul nașterii marelui Louis Pasteur, 
din 1922, a definitivat denumirea instituției în 
„Institutul de Seruri și Vaccinuri Pasteur”, 
această denumire mai fiind schimbată doar în 
2007, când „SN Institutul  Pasteur” devine 
persoană juridică și se transformă în societate 
pe acțiuni, persoană [5, 8]. 

La începutul secolului al XX-lea era al 
treilea Institut de acest fel din Europa, în cursul 
primului război mondial contribuind decisiv la 
menținerea potențialului combativ al armatei 
române, prin producția de seruri hiperimune 
necesare acesteia [5].  

După cel de-al Doilea Război Mondial, 
Institutul Pasteur a funcționat în subordinea 
Ministerului Agriculturii, fiind principalul 
organism tehnic al autorității veterinare de stat, 
având o contribuție esențială în eradicarea 

unor boli epizootice la animale (variola ovină, 
durina, morva, bruceloza, febra aftoasă) și 
reducerea drastică a incidenței altora (antraxul, 
tuberculoza, agalaxia contagioasă a oilor, 
pesta porcină, boala de Newcastle, leucoza 
enzootică bovină, rabia etc). 

Institutul Pasteur s-a poziționat pe piață ca 
o companie importantă din domeniul medicinei 
veterinare, ca producător de vaccinuri, 
medicamente, produse farmaceutice și 
parafarmaceutice dar și ca unitate de cercetare 
și diagnostic [5,8]. 
 

Prezentul 
 
În prezent, SN Institutul Pasteur SA 

desfaşoară activitate consolidată și acreditată 
de cercetare ştiinţifica, recunoscută la nivel 
naţional şi internaţional, sub egida Academiei 
Române şi coordonarea ştiinţifică a Academiei 
de Ştiinţe Agricole şi Silvice (legea 
45/20.03.2009), fiind acreditat in Sistemul de 
Cercetare Dezvoltare de Interes National de 
catre Ministerul Educaţiei si Cercetării (9666 / 
2.06.2008) [5, 8].  

SN Institutul Pasteur SA este autorizat de 
către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară 
şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru 
cercetare şi diagnostic sanitar veterinar (8534 / 
05.15.2013) [5, 8].  

Intreaga activitate este certificată 
ISO9001:2008 (415/ 22.09.2014), iar metode 
importante utilizate atât în cercetare cât mai 
ales în diagnostic sunt  certificate conform 
standardului ISO17025:2005 de către 
Asociaţia de acreditare din România, RENAR 
(LI1059 / 25.06.2015) [5].  
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Agenţia pentru Protecţia Mediului a emis 
pentru SN Institutul Pasteur SA Autorizaţia de 
Mediu nr. 312/27.10.2016 [5]. 

 

Noile provocări 
 

Rezultatele obţinute de-a lungul atâtor ani 
şi implicarea Institutului Pasteur în dezvoltarea 
medicinei veterinare româneşti au constituit si 
constituie un reper pentru generaţii întregi de 
medici veterinari din ţara noastră şi nu numai.  

Conceptul care stă la baza gândirii 
medicale contemporane este acela al sănătăţii 
unitare („One health”), care înglobează atât 
sănătatea oamenilor cât şi sănătatea 
animalelor şi a mediului [1].  

„One health” este noua strategie globală 
de răspuns la ameninţarea bolilor, infecţioase 
sau de altă natură.  

Această abordare accelerează progresul 
biomedical prin integrarea medicinei umane, 
medicinei veterinare şi a ştiinţei mediului în 
înţelegerea dezvoltării şi transmiterii bolilor şi a 
prevenirii şi combaterii acestora.  

Dintre cele 1415 specii de microrganisme 
infecţioase care sunt patogene pentru om (217 
virusuri, 538 bacterii şi rickettsii, 307 fungi, 66 
de protozoare şi 287 helminţi), 868 (61%) sunt 
zoonotice, adică pot fi transmise intre oameni 
şi animale, iar restul de 39% provin din mediul 
înconjurător (sol, apă, aer) [2, 4, 6]. 

Poluarea mediului cu agenţi infecţioşi 
implicati în focarele de boală sau utilizaţi în 
produsele destinate profilaxiei bolilor asociate 
acestora şi poluarea datorată utilizării 
antibioticelor constituie unele dintre obiectivele 
imediate ale cercetării medicale, industriei 
farmaceutice, dar şi ale reglementărilor 
economice şi juridice conexe acestor activităţi 
[3].  

Programele de prevenţie şi de combatere 
actuale fac apel pregnant la mecanisme şi 
produse naturale, asa cum sunt vaccinurile 
clasice, construite din tulpini microbiene izolate 
din teren, rămânând ca tulpinile modificate 
genetic prin tehnologii in vitro să fie utilizate 
mai ales în şi pentru produsele de diagnostic in 

vitro.  

Sunt de actualitate de asemenea 
principiile legate de utilizarea resurselor 

regenerabile, economia resurselor, inclusiv a 
celor financiare etc. în toate domeniile care ţin 
de activităţile medicale şi cele din cercetarea 
medicală.  

Schimbările climatice şi cele datorate 
globalizării din ultimii ani au generat modificări 
în evoluţia fenomenelor nosologice şi 
medicale. Astfel perderi financiare importante 
au fost generate de bolile zoonotice şi cele cu 
transmitere vectoriala.  

Unele boli specifice animalelor / omului 
(specie-specifice) dar şi cele zoonotice au 
înregistrat aspecte noi, devenind emergente 
sau re-emergente, cu incidenţă crescută sau 
distribuţie geografică nouă, sau înscriindu-se 
în mod particular în ceea ce poate fi definit ca 
„medicină urbană / comunitară”.  

De asemenea, schimbările climatice sunt 
influenţate direct de emisiile animalelor de 
fermă, astfel încât cercetarea veterinară şi 
industria farmaceutică din domeniu sunt 
chemate să găsească metode de reducere a 
acestora.   

Sănătatea şi bunăstarea animalelor de 
companie şi industria de furaje şi de servicii 
destinate acestora constituie alte obiective ale 
cercetării medicale veterinare şi ale industriei 
farmaceutice şi alimentare din domeniu, alături 
de conservarea vieţii sălbatice şi a populaţiilor 
de animale din natură, supuse la rândul lor 
influenţelor umane. 

Sănătatea animală şi siguranţa alimentară 
au devenit mai importante ca niciodată 
deoarece populaţia globului se estimează că 
va ajunge către anul 2050 la 9 miliarde, cu o 
creştere de 70% a cererii de hrană şi un 
consum de 465 milioane de tone de carne. 

 

În acest context global, atât de complex şi 
provocator, activează în domeniul veterinar 
grupul Pasteur România, format din companii 
importante, la nivel naţional si internaţional:  

 

• SN Institutul Pasteur SA, primul 
producător de preparate imunologice 
veterinare din România şi  

• Pasteur, Filiala Filipesti, cea mai mare 
şi modernă fabrică  de medicamente 
veterinare din România.  
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Viitorul 
    

Fabrica de medicamente veterinare 
Pasteur Filiala Filipesti (foto) urmează 
tradiţia de peste 120 de ani a Institutului 
Pasteur, reprezentând de asemenea o unitate 
de referinţă a medicinei veterinare româneşti.  

 

 
 

Sursa: http://4ideas.ro/pasteurwp/wp-
content/uploads/2014/12/Poza-Filipesti_V3.jpg  
 

Aceasta a fost recent dezvoltată şi 
retehnologizată conform ultimelor cerinţe în 
domeniu, fiind certificată conform regulilor de 
Bună Practică de Fabricaţie (GMP 32/2014, 
38/2014), si standardelor ISO9001:2008 
(2146/29.08.2014, 449/10.08.2015), 
22000:2005  (040H/10.08.2015), 14001:2005 
496M/10.08.2015), 18001 (278S/10.08.2015), 
şi 22716:2008 (COSM/13/06). 

Cele doua companii deţin un portofoliu 
complex şi diversificat ce cuprinde peste 600 
de produse, din cele mai importante categorii 
terapeutice: vaccinuri, antiparazitare, 
antibiotice, vitamine, insecticide,  raticide, 
antiinflamatoare, dar şi reagenţi şi kituri de 
diagnostic.  

 

 
 

Sursa: http://4ideas.ro/pasteurwp/wp-
content/uploads/2014/12/facilitati11.jpg 

De-a lungul anilor produsele fabricate de 
grupul Pasteur România şi-au dovedit eficienţa 
clinică şi economică, fiind prezente în orice 
cabinet veterinar, farmacie veterinară sau 
fermă din România. Mai mult, unele produse 
istorice sau rezultate din activitatea de 
cercetare şi diagnostic ale grupului Pasteur 
Romînia sunt mentionate ca referinţă 
internaţională in Manualul OIE [7]. 

În plus, foarte multe produse, mai vechi 
sau mai noi, au câştigat pieţe în ţări din 
Europa, Asia şi cele două Americi.  

    

Filozofia Pasteur SA    

 

Filozofia colectivelor de cercetare şi 
dezvoltare ale companiilor din cadrul grupului 
Pasteur România este de a raspunde nevoilor 
medicinei veterinare moderne, de a inova şi a 
aplica cele mai noi metode ştiinţifice în 
vederea sprijinirii sănătaţii animalelor.  

Cercetarea şi dezvoltarea continuă de noi 
produse şi servicii performante a consolidat 
poziţia Pasteur Romania, prin SN Institutul 
Pasteur SA şi Pasteur Filiala Filipeşti, ca 
leader incontestabil pe piaţa veterinară, care 
ţine legătura permanentă cu beneficiarii finali ai 
acestora.  

Procesele tehnologice din cadrul 
companiilor grupului Pasteur România sunt 
atent documentate şi strict urmărite (evaluate 
şi monitorizate) pentru a se putea inteveni 
corespunzator şi în timp util în cazul celor mai 
mici deviaţii de la parametrii funcţionali (pentru 
instalaţii şi echipamente) şi calitativi (pentru 
produsele in diverse faze tehnologice, inclusiv 
produsele finite) prestabiliţi de către producător 
şi aprobaţi/autorizaţi de către autorităţile de 
reglementare din domeniu (respectiv ANSVSA 
prin ICPBMV). 

Gestionarea riscurilor asociate proceselor 
tehnologice, inclusiv a celor legate de 
componenta de aprovizionare cu materii prime 
şi materiale auxiliare (în amonte faţă de 
organizaţie sau procesul de fabricaţie) şi a 
celor referitoare la  destinaţia preconizată a 
produsului obţinut (în aval – în reţeaua de 
distribuţie şi la utilizatorul final, clientul 
acestora) sunt realizate prin procesele de  
farmacovigilenţă.  
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Gestionarea corectă şi monitorizarea 
strictă a tuturor activităţilor de fabricaţie a 
produselor medicinale reprezintă obiectivele 
principale ce trebuie îndeplinite pentru ca, la 
momentul utilizării /administării medicamentului 
sau produsului biologic de uz veterinar, efectul 
tratamentului (preventiv sau curativ) să fie 
conform specificaţiilor şi parametrii calitativi să 
conducă la un grad corespunzator de 
satisfacţie a utilizatorului / clientului.  

Implementarea sistemelor de gestionare şi 
monitorizare a calităţii şi certificarea 
companiilor grupului Pasteur România de către 
organisme neutre, acreditate la nivel naţional 
şi/sau internaţional, reprezintă un mod de 
garantare a produselor fabricate sub sigla 
Pasteur România.  

 
Resursa umană și infrastructura 

Pasteur SA 
 

Resursa umană de care dispune grupul 
Pasteur România este cea mai importantă 
avere. Formată din profesionişti desăvârşiţi: 
medici veterinari, ingineri biotehnologi, 
biochimişti, chimişti, ingineri chimişti, cu 
diverse grade profesionale obţinute sau în curs 
de obţinere, în cazul celor mai tineri (MS, PhD, 
Cercetători ştiinţifici, de la Asistent la CS I), cu 
participări la simpozioane naţionale şi 
internaţionale, la întâlnirile trimestriale ale 
Societăţii de patologie aviară din România ş.a., 
şi cu articole ştiintifice publicate în reviste de 
prestigiu.  

Infrastructura pentru cercetare, diagnostic 
şi producţie este complexă şi bazată pe 
tehnologii avansate, astfel că grupul Pasteur 
România continuă să fie un deschizător de 
drumuri, prin produse noi, în care sunt 
combinate principii din medicina alopată cu 
cele din medicina naturistă sau servicii de 
diagnostic molecular originale (teste PCR 
clasice sau in timp real). 

 

Crezul nostru 
 
Respectând bogata şi îndelungata tradiţie, 

grupul Pasteur România rămâne un partener 
de încredere atât pentru mediul economic 
(fermieri, crescători şi iubitori de animale, 

furnizori de materii prime, materiale, servicii) 
cât şi pentru mediul academic, prin 
participarea în proiectele de cercetare finanţate 
de Ministerul Educaţiei Naţionale, derularea 
unor cursuri din curricula universitară, a unor 
stagii de masterat si doctorat, şi angajarea 
tinerilor absolvenţi.  

Grupul Pasteur România mulţumeşte 
tuturor partenerilor, furnizorilor, clienţilor, şi îi 
asigură că nu va abdica niciodată de la deviza 
care a stat la baza înfiinţării Institutului Pasteur 
acum mai bine de un secol! 
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