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Felicitări
Dnei Odobescu Asea
cu ocazia acordării ordinului
Marea Cruce pentru merite
Acordarea premiului de stat a constituit dintotdeauna cea
mai înaltă apreciere a meritelor unei persoane, a succeselor sale
profesionale și personale, a tot ce a fost creat și obţinut timp de
mai mulţi ani, a ceea în ce s-a pus suflet și inimă. Este cu atât mai
preţios atunci când cunoștinţele, experienţa, profesionalismul și
calităţile profesionale sunt apreciate atât de înalt nu doar în ţara
de baștină, ci și în străinătate.
În luna octombrie curent, uneia dintre cele mai de vază practiciene de medicină și farmacie din ţară, dnei Odobescu Asea i-a
fost acordat marele premiu de Stat al Ungariei pentru cetăţenii
străini: Ordinul Marea Cruce pentru merite. Am rugat-o pe dna
Odobescu Asea să ne povestească despre acest eveniment și să
ne împărtășească impresiile sale.

Relatează directorul general al întreprinderii moldo-ungare
RihPanGalPharma dna Asea Odobescu
Dnă Odobescu, vă rugăm să
ne împărtășiţi de când aţi început
colaborarea cu compania farmaceutică ungară Gedeon Richter?
Colaborarea mea cu compania
Gedeon Richter a început încă din
anul 1994, pe când eram director
al farmaciei „Panaceea”, de pe strada Calea Ieșilor, 1B. Anume atunci
„Panaceea” a obţinut statutul de
farmacie în cadrul companiei Gedeon Richter. Acum e greu de crezut,
însă pe atunci era singura farmacie
de firmă din întreaga Moldovă. Aici
veneau după medicamente nu doar
oameni din Chișinău, ci și din toată
republica, deoarece noi dispuneam
tot timpul de întregul asortiment al
producţiei Gedeon Richter, precum
și a altor producători. Numărul total
de denumiri de produse ajungea la
cifra de 5000. Pe lângă aceasta, tindeam să menţinem cele mai accesibile preţuri, iar toţi angajaţii noștri
erau supuși unor cursuri speciale de
calificare. Toate acestea au contribuit
enorm la consolidarea atractivităţii
farmaciei noastre. Datorită acestui
fapt farmacia „Panaceea” a câștigat o
reputaţie extraordinară atât în rândul
medicilor, cât și în rândul pacienţilor.
Pe parcursul următorilor ani, colaborarea noastră cu compania Gedeon
Richter a evoluat foarte activ, iar în anul
1996 a fost creată compania moldoungară RihPanGalPharma, care este
un depozit farmaceutic en gors. În anul
1997, compania Gedeon Richter și-a
deschis o reprezentanţă oficială în ţara
noastră, aceasta fiind o primă reprezentanţă a unei companii farmaceutice
străine în R.Moldova. Pe atunci în incinta acesteia activau doar 4 persoane. Iar
astăzi, structurile Gedeon Richter din
R.Moldova numără peste 300 de angajaţi de la noi din ţară.
Formarea triumviratului, care
cuprindea Reprezentanţa Gedeon
Richter, depozitul en gros RihPanGalPharma și farmacia Panaceea a
permis crearea tuturor condiţiilor
pentru trecerea la o metodă de funcţionare calitativă a farmaciei și a diferenţiat imediat farmacia „Panaceea”
de celelalte.

Însă în curând a devenit absolut
evident că o singură farmacie pentru
întreaga ţară este insuficientă. Cumpărătorii își exprimau permanent dorinţa și rugămintea de a avea farmacii
similare în alte localităţi ale ţării. Iar
aceste rugăminţi veneau nu la adresa Reprezentanţei, ci chiar și la uzina
Gedeon Richter din Ungaria.
Venind în întâmpinarea acestor
doleanţe, în anul 2008 conducerea
companiei Gedeon Richter a luat o
decizie strategică de creare a 7 farmacii de firmă la noi în ţară, încheind
logic lanţul prin care medicamentul
din uzină ajunge direct la consumator: producere – depozit en gros –
farmacie.
Pentru locuitorii ţării noastre este
foarte important faptul că scopul
acestei decizii nu este atingerea unor
rezultate comerciale, ci satisfacerea
necesităţilor populaţiei de a avea
acces la medicamente de calitate și
crearea condiţiilor optime pentru
cumpărători. De aceea s-a decis să se
introducă un adaos comercial minim
pentru produsele Gedeon Richter
în farmaciile de firmă, iar preţurile
pentru medicamente să fie maximal
accesibile. La moment, în toată ţara
activează deja 40 de farmacii ale
companiei Gedeon Richter.
Aproape concomitent cu crearea
reţelei de farmacii, compania Gedeon Richter a investit peste 3 mln.
euro pentru construcţia în Chișinău a

unui depozit farmaceutic la standarde europene cu suprafaţa de peste
3,3 mii m2, iar în prezent are loc construirea unui depozit similar în orașul
Bălţi, ceea ce va permite îmbunătăţirea calităţii deservirii instituţiilor medicale din nordul ţării. Acest depozit
va fi dat în exploatare către sfârșitul
anului 2012.
De ce Guvernul Ungariei acordă o atenţie atât de sporită companiei Gedeon Richter și o importanţă atât de mare dezvoltării
acesteia?
Gedeon Richter este cea mai
mare companie farmaceutică din
Ungaria și deţine poziţii impunătoare
pe piaţa mondială. Este, într-adevăr,
o mândrie naţională pentru statul
maghiar, care este acţionar majoritar
al companiei și urmărește cu atenţie activitatea acesteia. Succesele
noastre de pe piaţa farmaceutică din
R.Moldova, unde produsele Gedeon
Richter deţin poziţii de lider pe parcursul a 20 de ani sunt, bineînţeles,
înalt apreciate.
Dnă Odobescu, cine a propus
ideea de a Vă premia și cum a decurs totul?
Iniţiatorul acestei premieri a fost
ambasadorul precedent al Ungariei
în R.Moldova, Dn. György Varga, cu
care am avut o colaborare strânsă. La
încheierea misiunii sale la noi în ţară,

m-a rugat să-i dau CV-ul meu, și alte
documente, a cerut de la uzina Gedeon Richter caracteristica activităţii
mele în această companie pe parcursul acestor ani și a înaintat o cerere
către președintele Ungariei de a-mi
acorda Ordinul Marea Cruce pentru
merite civile.
Acum în R.Moldova a venit un
nou ambasador al Ungariei, Dn.
Mátyás Szilágyi. Prima lui întâlnire a
fost dedicată celei de-a 56-a aniversare a revoluţiei din 1956 din Ungaria, iar la această întâlnire mi s-a înmânat acest Ordin. Este cea mai înaltă decoraţie a Ungariei care poate fi
acordată cetăţenilor străini.

macist, ca de altfel și al muncii unui
medic este reușita tratamentului, în
special a terapiei medicamentoase.
Nu există o mai mare satisfacţie ca
atunci când preparatul are efect și
când pacienţii sesizează o îmbunătăţire a stării sănătăţii lor.
Preţurile la care sunt comercializate preparatele noastre se încadrează în segmentul clasei de mijloc, ceea
ce este condiţionat de cheltuielile
pentru crearea și producerea unor
preparate sigure și eficiente. Însă se
poate afirma cu toată responsabilitatea că acest preţ corespunde în totalitate calităţii înalte a tuturor produselor Gedeon Richter.

Guvernul nostru cu ce v-a decorat?
În anul 2007 am fost decorată cu
medalia Meritul Civic, iar anul acesta
guvernul nostru mi-a acordat ordinul
Gloria Muncii. Am fost premiată, de
asemenea, și în perioada sovietică cu
Ordinul Prieteniei între Popoare, cu
titlul de Eminent al Ocrotirii Sănătăţii
din URSS, precum și cu Ordinul Insigna de Onoare. Prin urmare nu pot să
mă plâng de faptul că vreodată nu
am fost apreciată. Munca mea a fost
tot timpul apreciată conform meritelor, atât în perioada sovietică, cât și în
prezent, fapt pentru care sunt foarte
recunoscătoare.

Compania Gedeon Richter desfășoară și activităţi necomerciale
în Republica Moldova?
Pe măsura posibilităţilor, încercăm să sponsorizăm cu medicamente instituţiile noastre medicale.
În octombrie în special, am transmis gratuit spitalelor 7500 de cutii
cu preparatul Oxitocin. Iar anul
trecut am oferit diferitor instituţii
medicale medicamente în sumă de
1 milion de lei.

Cum apreciază activitatea întreprinderii
RihPanGalPharma
conducătorii instituţiilor medicale
și cei din sistemul de sănătate din
ţara noastră, precum și medicii și
pacienţii?
Păi, despre aceasta ar fi mai
bine să-i întrebaţi chiar pe ei. Dar,
din câte observ, compania noastră
este apreciată la cel mai înalt nivel.
Păstrăm relaţii de colaborare strânse cu conducătorii instituţiilor medicale, dar nu au fost înaintate niciodată reproșuri la adresa calităţii
serviciilor pe care le prestăm. Cele
mai importante pentru noi sunt
aprecierile pozitive parvenite din
partea pacienţilor. Deoarece, rezultatul principal al muncii unui far-

Dnă Odobescu, ce simte un om
care a fost decorat cu un premiu de
stat atât de valoros?
Îmi exprim profunda recunoștinţă guvernului Ungariei pentru
un premiu atât de onorific și pentru
aprecierea înaltă a muncii mele. Pentru mine este o mare onoare. Însă nu
este doar meritul meu.
Este munca întregului colectiv
al depozitului RihPanGalPharma, a
Reprezentanţei Gedeon Richter în
R.Moldova, și a reţelei de farmacii
Gedeon Richter, care, lucrează împreună ca o singură echipă.
Stimată dnă Odobescu, vă mulţumim pentru interviul acordat. Vă
felicităm încă o dată pentru premiul mare cu care aţi fost decorată
și vă dorim multă sănătate, fericire
și căldură în casă, precum și succese în continuare și mult noroc în
realizarea scopurilor profesionale.

