
 



 

 
 

ANGELINI PHARMA 

 
Angelini Pharma este o companie farmaceutică internațională, care face parte din grupul privat 
italian Angelini Industries. Compania cercetează, dezvoltă și comercializează produse 
farmaceutice și parafarmaceutice, cu un accent predominant pe ariile Sistemului Nervos Central 
(SNC) și Sănătății mintale, inclusiv Durerea, Bolile rare și Îngrijirea sănătății consumatorilor cu 
medicamente OTC de mare succes la nivel mondial. 

 
Fondată în Italia la începutul secolului al XX-lea, Angelini Pharma operează direct în 25 de țări, 
având peste 3.000 de angajați. Produsele sale sunt comercializate în peste 70 de țări, chiar  și 
prin alianțe strategice cu grupuri farmaceutice internaționale de top. 

 
Angelini este o companie complet integrată, cu programe de Cercetare și Dezvoltare extinse și bine 
recunoscute, în plus față de facilitățile de producție de talie mondială și activitățile de marketing 
internațional ale compușilor cheie și medicamentelor de vârf din multe sectoare. 

 
De-a lungul anilor, echipele de Cercetare și Dezvoltare de la Angelini Pharma au identificat mai 
multe molecule importante, cum ar fi trazodona și benzidamina, și sunt implicate în prezent în 
cercetarea noilor tratamente pentru populația pediatrică. 
Cercetarea Angelini Pharma cuprinde parteneriate public-private cu instituții și centre 
academice recunoscute de importanță globală. Rețeaua Științifică și Parteneriatele au ambele un 
rol important în crearea inovației. 

 
Unitățile de producție ale Angelini din Ancona (produse finite), Aprilia (materii prime) și Casella 
(produse marca Amuchina) sunt în fruntea tehnologiilor, standardelor industriale și protecției 
mediului, datorită utilizării și integrării surselor regenerabile. 
În Barcelona, Spania, compania produce suplimente alimentare precum Pastillas Juanola. 
În martie 2020, Angelini Pharma a achiziționat fabrica de producție din Albany (Georgia), un 
furnizor global pentru ThermaCare Heatwrap. 

 
Angelini Pharma are birouri în Italia, Spania, Portugalia, Austria, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, 
Ungaria, Germania, România, Bulgaria, Grecia, Turcia, Franța, Marea Britanie, Suedia, Olanda, 
Elveția, Belgia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Islanda, Rusia și SUA. Parteneriatele strategice cu 
companii internaționale completează și extind zonele geografice în care compania își desfășoară 
activitatea. 

 
În conformitate cu strategiile sale internaționale, Angelini Pharma a promovat căi de dezvoltare 
în țări cu potențial ridicat de creștere, atât cu achiziții țintite, cât și cu îmbunătățirea structurilor 
existente. Mai mult, alianțe strategice importante cu grupuri farmaceutice de vârf cu o amprentă 
globală permit distribuirea produselor Angelini Pharma în întreaga lume. 
Pentru a numi câteva, acestea includ Trittico® (trazodonă, antidepresiv), Latuda® (clorhidrat de 
lurasidonă, antipsihotic), Tantum® (benzidamină, antiinflamator), Aulin® (nimesulidă, analgezic 
antiinflamator), Vellofent® (fentanil, analgezic) și Xydalba® (dalbavancin). 

  
În ultimii 10 ani, procentul de vânzări în afara Italiei a crescut constant, ajungând la aproximativ 50% din 
totalul vânzărilor farmaceutice de astăzi. 



 

 
 
 
 

 

ANGELINI ÎN CIFRE 

• > €1 miliard cifră de afaceri raportată (2020) 

• 3.000 angajați 

• Peste 70 țări în care sunt comercializate produsele 

• 25 țări cu prezență directă relevantă 

• Peste 40 parteneri comerciali 

• 5  fabrici de producție în întreaga lume 

  


