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Romvac Company S.A.– O societate dinamică 
 

Dr. Petru Știube  
Director 	tiinţific și RMI SC Romvac Company SA 

 
Dacă pentru activitatea desfăşurată de 

către SC Romvac Company SA timp de peste 
38 ani am folosi doar trei cuvinte, în opinia 
noastră, aceste cuvinte cheie, ar fi: dinamică, 
reprezentativă, manageriată. 

Câteva date: 
La data de 7 februarie 1973, Ministerul 

Agriculturii a aprobat înfiinţarea Laboratorul 
de Virusuri Tumorale Aviare (LVTA), iar în 
perioada 1973-1975 s-au realizat proiectele şi 
construcţiile Complexului de laboratoare din 
oraşul Voluntari – Judeţul Ilfov.  

Investiţia a fost destinată inițial, în 
principal, lucrărilor de cercetare, producţie şi 
control a vaccinului contra bolii lui Marek, 
incluzând şi două ferme de păsări SPF 
(Specific Pathogen Free).  

Vaccinul MAREKROMVAC a fost realizat 
an de an, din 1973 (50.000 doze), până în 
1989 (48 milioane doze), iar în anul 2001 (1,5 
milioane doze). 

Beneficiind de dotări şi experienţă privind 
culturile celulare, la solicitările din producţia 
zootehnică am realizat şi introdus în producţie 
noi biopreparate ca şi LEBCONTROL – set 
de diagnostic al leucozei enzootice bovine 
(preparat pe linia celulară NBL-BLV), 
vaccinuri vii, liofilizate, contra ND (Avipestivac 
B1, Avipestisota). 

În anul 1981, pe structura LVTA a luat 
fiinţă Centru de Cercetări şi Biopreparate 
pentru Păsări şi Animale Mici (CCBPAM), 
preluând de la ICBMV-Pasteur, Laboratorul 
de Cercetare-Producţie Patologie Aviară. 

Îmbinând armonios activitatea de 
cercetare cu cea de producţie biopreparate, 
pe baza experienţei specialiştilor (inclusiv a 
subsemnatului) au fost omologate şi 
introduse în producţie, numeroase 
biopreparate (vaccinuri contra infecţiei cu 
Salmonella gallinarum – 9R, contra Holerei 
aviare P.m. Cu, contra Moxomatozei iepurilor, 
contra bolii Carré - la câine şi animale de 
blană-).  

De menţionat, că în această perioadă de 
dezvoltare a creşetrii intensive a animalelor 
din ţara noastră – CCBPAM –Voluntari a 
asigurat întregul necesar de vaccinuri şi seturi 
de diagnostic pentru păsări, iepuri, animale 
de blană. 

În decembrie 1990, se înfiinţează SC 
Romvac Company SA, prin preluarea 

CCBPAM – cu lărgirea obiectului de activitate 
(producţie de biopreparate, medicamente), 
asistenţă tehnică veterinară, comercilaizare 
produse din producţie proprie şi a altor firme 
din domeniu medical veterinar.  

An de an producţia este diversificată şi 
adaptată cerinţelor pieţii. 

O dezvoltare deosebită cunoaşte 
producţia de medicamente, sub coordonarea 
Directorului General Ing. Chim. Constantin 
Chiurciu, fiind realizate lucrări de cercetare-
dezvoltare, omologare şi introducere în 
producţie a numeroase medicamente din 
principalele grupe: 

� tonice generale şi rehidratante, 
� premixuri vitamino-minerale,  
� produse antimicrobiene, 
� medicamente antiparazitare, 
� produse de dezinfecţie, dezinsecţie şi 

deratizare etc. 
Astăzi, producţia de medicamente 

reprezintă 75% din cifra de afaceri a 
societăţii. Romvac Company SA este o 
societate dinamică şi pentru că, pornind de la 
un produs (Marekromvac), azi realizează 
peste 40 produse biologice şi peste 170 
produse medicamentoase. 

 

SC Romvac Company SA – Societate 
reprezentativă 

 

Prin produsele realizate, SC Romvac 
Company SA e o societate reprezentativă, 
fiind unul din principalii producători de 
medicamente şi produse biologice  din ţara 
noastră (atât ca varietate, cât şi ca volum). 

Dintre numeroasele produse 
medicamentoase de marcă (reprezentative 
pentru SC Romvac Company SA), amintim: 

� gama Rombendazol (suspensie, 
comprimate, pulbere), Romfenbendazol, 
Romoxibendazol, Ecvirom –I etc.; 

� Gama Romavermectin 
(Romavermectin B1, Romivermectin 1% 
PLUS; 

� Gama chimioterapice (Enrofloxarom, 
Flumequinorom, Enteroguard, Avian protect-
Ten, Pandrom etc.); 

� Gama DDD (Catiorom, Decontaminol, 
Pursept, Romparasect, Ratikill etc.); 

� Gama unguentelor (Dermoguard, 
Otoguard, Osteocicatrat etc.). 

Prin lucrările efectuate ca cercetător 
ştiinţific şi prin responsabilităţile avute (șef 
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Laborator control produse biologice, 
responsabil Program cercetare privind 
prevenirea şi combaterea bolilor la păsări şi 
animale de blană, director tehnic, director 
știinţific), subsemnatul a contribuit direct la 
cercetarea-dezvoltarea, testările din laborator 
şi testările în teren, la elaborarea Normelor 
tehnice de preparare şi control în vederea 
omologării unor produse biologice, cum ar fi: 
vaccinul contra bolii lui Marek, Rompestivac, 
Carboromvac, Disterom, Rabirom, 
Silvapestivac, seturile de diagnostic LEB-
control, Anemiaecvitest, Romtuber-PPD 
Bovin. 

 

SC Romvac Company SA – Societate 
manageriată 

 

An de an, echipa de conducere a 
Societăţii s-a adaptat şi a adaptat 
managementul la cerinţele pieţii. Dintre 
acţiunile întreprinse care susţin că SC 
Romvac CompanY SA este o Societate 
corect manageriată, amintim: 

� organizarea producţiei de 
medicamente şi vaccinuri pe fluxuri 
tehnologice; 

� lucrările de investiţii (anual 30% din 
profitul net); 

� lucrări de cercetare-tehnologică 
(omologarea de noi produse); 

� dezvoltarea reţelei de distribuţie; 
� certificarea GMP, certificarea ISO-

9001, ISO-14001 şi ISO-18001; 
� orientarea spre produs, orientarea 

spre procesul de producţie, orientarea spre 
costuri, orientarea spre utilizator 
(cumpărătorul hotărăşte în final ce este 
calitatea), au fost urmărite de către echipa 
managerială SC Romvac Company SA. 

La urmă, dar nu în ultimul rând, doresc 
să subliniez participarea tuturor 
salariaţilor în producţie, control, cercetare, 
marketing, sector economic, la realizările 
din SC Romvac Company SA, precum şi 
motivarea lor (retribuirea pe tarife). 

Asociatia Generala a Medicilor Veterinari 
din Romania a conferit Societatii Comerciale 
Romvac Company SA , in cadrul celui de-al 
XI Congres National de Medicina Veterinara 
desfasurat la Bucuresti intre 8-11 mai 2011, 
DIPLOMA DE EXCELENTA pentru intreaga 
activitate desfasurata in sprijinul medicinii 
veterinare. 

 


