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A&S INTERNATIONAL 2000
Incadrarea strategică a companiei A&S Internaţ ional 2000 în cadrul grupului de
firme ţine de competenţele companiei legate de Managementul grupului, Producţie
farmaceutică, Aparatură medicală, Agricultură. În continuare vom detalia
competenţele majore în activitatea companiei.

Servicii f armaceut ice veterinare

Cercetare ştiinţifica în domeniul patologiei ş i sănătăţii animalelor, sanatate publica
veterinara ş i protectia mediului.

Producţie farmaceutice de uz veterinar, medii de cultură pentru microbiologie,
reactivi de diagnostic, premixuri ş i aditivi furajeri, produse cosmetice ş i accesorii
pentru animale de companie.

Diagnosticarea epidemiologică, clinică ş i de laborator a bolilor la animale.

Consultanţa ş i expertize în domeniul medical veterinar pentru creşterea animalelor
s i valorificarea produselor animaliere.

Organizare de cursuri de perfectionare în domeniul patologiei animale,
epidemiologiei, virusologiei, parazitologiei, bacteriologiei, micologiei, imunologiei,
imunopatologiei pentru medicii veterinari, personalul de laborator ş i alţi specialisti.

Produse Veterinare

A&S a devenit, intr-o perioada scurta, dintr-o companie de producţie farmaceutică de
uz veterinar, o companie puternică care ş i-a extins activitatea în domeniul producţie i
de dezinfectanţi, detergenţi ş i geluri pentru investigaţii ş i tratamente cu ultrasunete,
in domeniul cercetarii veterinare ş i distribuţie i produselor medicinale de uz
veterinar ş i în agricultura. Cu toate acestea motivatia de inceput este inca puternica:
pasiunea pentru animale s i pentru sănătatea lor. 

Compania a realizat o dinamicã deosebitã in acest domeniu, astfe l incât in prezent
are inregistrate s i avizate un  numãr de peste 100 de medicamente, dezinfectanti
s i detergenti, toate obtinute prin cercetare proprie. Unitatile  de productie sunt
certificate ISO 9001/2000 s i in prezent  este in curs obtinerea autorizãrii GMP.

Productia de medicamente destinata uzului veterinar  cuprinde o gama complexa de
antibiotice,  produse antiparazitare, vitamine, medicamente  de uz extern s i intern
utilizate atit in crescatorii cât s i in gospodariile  individuale : solutii injectabile,
unguente, geluri s i creme  de uz extern, paste orale, unguente oftalmice precum si
o gama larga de solutii otice s i oftalmice.
   
Fabricatia se bazeaza pe materii prime exclus iv din import de la producãtori
consacrati, a căror calitate este selecţionată  conform exigenţelor impuse de
Farmacopeea Americana, Farmacopeea Britanica, Farmacopeea românã. Importul
acestora se face direct de cãtre firmã, în vederea asigurãrii unei calitãţi constante a
produselor.

Calitatea produselor este dezideratul principal al companiei. Echipa care is i
desfasoara activitatea in acest domeniu este alcãtuia din cercetãtori stiintifici cu
peste 25 ani de experientã in cercetare, ingineri chimisti, medici ,farmacisti,
tehnicieni cu experientã. Preocuparea companiei se indreapta s i inspre formarea de
specialisti, investitiile  in dezvoltarea profesionala a angajatilor fiind in prim plan.

Produse f armaceut ice pent ru uz uman

Cercetare stiintifica pentru fabricarea de produse farmaceutice de uz uman.
Producţie de: produse antiseptice, o serie de dezinfectanti  s i sterilizanti chimici,
detergenţi–dezinfectanţi de uz general ş i industrial, sapunuri lichide dezinfectante cu
aplicabilitate in colectivitati – spitale, şcoli, gradiniţe, farmacii, depozite, mijloace de
transport, insecticide ş i produse cosmetice protectoare contra intepaturilor de
insecte, ECO-GEL- produs de uz extern utilizat pentru diagnostic s i tratament cu
ultrasunete. Produsul este avizat de Ministerul Sănătaţii, este compatibil cu
aparatura moderna din domeniul ultrasunetelor ş i se bucura de aprecierea
utilizatorilor
Distribuţia produselor farmaceutice proprii.

Aparatură şi echipamente medicale

Producţie, comercializare ş i service autorizat pentru aparatura medicala cu raze x.
Elaborarea de documentaţie s i consultanta de specialitate in domeniul dispozitivelor
medicale.

Compania A&S Internaţional 2000 este reprezentanţa in Romania pentru
comercializarea s i service-ul aparatelor medicale produse de compania italiana
General Medical Merate.

Agricultura

Compania A&S Internat ional 2000 ş i-a dezvoltat incepand cu anul 2001 s i o
diviz ie in domeniul culturilor agricole. Suprafeţele pe care se desfasoara aceste
culturi sunt concesionate pe o perioada de 49 de ani de la proprietari. Totalul
suprafeţei cultivate este de: 15.192 ha.

Zonele pe care se desfaşoara activitatea:
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Arealul- Balta Ialomitei – intre Bratul Borcea s i Dunare
Contracte de:
    - concesionare: 8546 ha- locatie Stelnica jud. Ialomita
    - concesionare – 876ha – locatie Pietroiu jud. Calarasi
    - actionar- la S.C. Agrozootehnica Pietroiu S.A. jud. Calarasi, care are in      
      concesiune o suprafata de 5770 ha
 
 Structura culturilor:
 
-cereale : grau, orz de bere, orz de furaj, ovaz cca 7500 ha
-plante oleaginoase: rapiţa, floarea – soarelui, soia cca. 7000 ha.
-plante furajere: lucerna – 400 ha.
    
Sunt as igurate anual seminte selecţionate, achiz iţionate de la firme recunoscute:
Saaten Union, Monsato ş i Pioneer.

Producţiile  medii la hectar as igura garantia unei activitati eficiente, aceasta
conferindu-ne s i obţinerea Diplomei de Merit pentru producţia de orz în anul 2004
din partea Ministerului Agriculturii.

Investiţiile  în agricultura în perioada 2001-2005 reprezintă 5 milioane de Euro,
concretizate in echipamente de ultima generatie de la firmele John Deere, New
Holland s i Vogel&Noot, constand in 14 tractoare cu capacitate de 210 CP, 20 combine,
echipamente de arat, scarificat s i pregatit terenul, semănat, erbicidat, transport,
precum şi  instalaţii de irigat.

S.C. A&S Internat ional 2000 S.R.L. este importator direct pentru toate 
produsele ce as igură tratamentul seminţelor ş i al culturilor agricole respectiv:
ierbicide, fungicide s i insecticide.
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