
 

 

În atenţia Dlui Alexandru Coman,                                                              Nr. 3 din 24 ianuarie 2012 

Director General al Agenţiei Medicamentului 

 

 

 

 

Mult stimate dle Director general,  

 

  

Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare 

„AmCham”) venim să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.  

  

Prin  prezenta  scrisoare,  dorim  să  Vă  informăm  despre  lansarea  în  cadrul  AmCham,  începînd  

cu  luna februarie 2011, a Comitetului pentru  Îngrijirea Sănătăţii, menit  să  reprezinte companiile  

farmaceutice multinaţionale inovative și să asigure un dialog eficient cu instituţiile de stat ce 

reglementează domeniul ocrotirii  sănătăţii,  astfel  contribuind  la bunăstarea  societăţii moldoveneşti, 

prin  asigurarea  accesului  la asistenţă medicală  de calitate pentru toată populaţia.  

  

I  Succint despre Comitetul pentru Îngrijirea Sănătăţii  

  

Comitetul a fost conceput cu misiunea de a  împărtăşi şi a  identifica  interesele comune, precum şi de 

a servi drept forum pentru adresarea problemelor naţionale în domeniul îngrijirii sănătăţii, şi de a 

acţiona ca un organ reprezentativ şi o voce unică a companiilor farmaceutice multinaţionale inovative 

în dialogul cu  formatorii  de  politici  şi  factorii  de  decizie  în  vederea  dezvoltării  unui  cadru  non-

discriminatorii,  transparent  și  propice  investiţiilor  în  domeniul  produselor  farmaceutice,  

echipamentelor  medicale  şi serviciilor de asistenţă medicală în Republica Moldova.   

  

Principalele obiective ale Comitetului:   

�  Promovarea  comportamentului  etic  și  transparent  al  jucătorilor  pieţei  farmaceutice  in  

concordanţă cu maniera celor mai bune practici Globale  

�  Promovarea continuă a vigilenţei farmacologice în beneficiul pacienţilor  

�  Monitorizarea continuă a evoluţiei domeniului îngrijirii medicale    

�  Intensificarea  schimbului  de  informaţii  între  membrii  Comitetului  -  cei  mai  importanţi  

jucători ai pieţei   

�  Instituirea unui dialog deschis şi constructiv cu formatorii de politici publice din Moldova  

pentru a identifica problemele critice şi a aduce recomandări valoroase cadrului legislativ  

respectiv  al  Republicii  Moldova,  la  nivel  de  cod  vamal,  mecanismele  de  certificare,  

protejarea proprietăţii intelectuale şi altele.  

  

II  Componenţa Comitetului   

La moment, Comitetul este reprezentat de următoarele companii multinaţionale:  

 

1.  Abbott Moldova  

  

Abbott este o companie internaţională multiprofilată, care activează în domeniul sănătăţii. Activitatea 

Abbott este axată pe dezvoltarea noilor preparate medicamentoase, tehnologii şi metode de tratament.    

Abbott activează pentru a ajuta oamenii în tendinţa lor către un mod de viaţă sănătos.  



 

 

Urmând  acest  drum  de  peste  un  secol,  compania Abbott  realizează o  contribuţie  semnificativă  

în ocrotirea sănătăţii, traducând în practică activ şi conştiincios cele mai recente realizări ştiinţifice.  

Oficiul principal se află în oraşul Chicago, SUA.  

 

Produsele companiei sunt disponibile în mai mult de 130 de ţări ale lumii şi are mai mult de 83 000 de 

angajaţi în întreaga lume.  

 

În  2010,  “Solvay  Pharma”  a  intrat  în  componenţa  companiei  “Abbott”.  Unificarea  realizărilor  

celor  două companii în diferite domenii ale medicinii oferă oportunităţi largi pentru îmbunătăţirea 

nivelului de tratament al pacienţilor în întreaga lume.  

  

Atenţie şi  îngrijire  -  fundamentul activităţii companiei, care defineşte responsabilitatea companiei 

pentru cei pe  care  îi  ajută. Abbott  dezvoltă  ştiinţa  şi  tehnologia  avansată,  care  au  potenţialul  de  

a  îmbunătăţi  în mod semnificativ domeniul de sănătate şi sistemul de ocrotire a sănătăţii.  

  

2.  Bayer HealthCare   

  

Bayer HealthCare aduce o contribuţie importantă în domeniul sănătăţii umane prin produsele sale 

inovative şi prin cercetarea  în domeniul noilor metode  terapeutice. Subgrupul are patru divizii 

operaţionale din care  fac parte  Pharmaceuticals  (medicamente  cu  prescripţie)  şi  Consumer  Care  

(medicamente  fără  prescripţie  şi suplimente nutriţionale).  

 

Bayer Consumer Care ocupă o poziţie  importantă pe piaţa globală de OTC. Portofoliu constă din mai 

mult de 170 de medicamente, inclusiv şi brandurile, cele mai cunoscute în lume cum este Bayer 

Aspirin.   

 

Bayer HealthCare Pharmaceuticals – una din zece cele mai mari companii farmaceutice din lume. Cu 

produse  inovatoare,  Bayer HealthCare  Pharmaceuticals  are  ca  obiectiv  îmbunătăţirea  calităţii  

vieţii.  Pentru  a  realiza  scopul  propus,  compania  acordă  o  atenţie  deosebită  dezvoltării  şi  

cercetării  preparatelor medicamentoase  inovatoare, în acelaşi timp, în mod constant, îmbunătăţeşte 

calitatea produselor existente.   

 

 Misiunea companiei Bayer - “Stiinţa pentru o Viaţă mai Bună”.    

  

  

3.  GlaxoSmithKline   

 

GSK  este  cunoscut  pretutindeni  ca  unul  dintre  cei  mai  mari  si  mai  dinamici  producători  de  

medicamente  inovatoare,  însa nu şi-a câștigat cu ușurinţa acest titlu. Multe au fost provocările 

medicale de-a lungul anilor si GSK a investit cu determinare pentru a găsi tratamente împotriva 

acestora.   

 

La  nivel  internaţional, GSK  are  un  portofoliu  complex,  care  poate  fi  împărţit  in  trei  categorii  

de produse:  

• medicamente care se eliberează pe baza de prescripţie   

• produse consumer healthcare   

• un portofoliu de peste 25 de vaccinuri – care ii ajută pe oamenii sa învingă boli precum cancerul  

de col uterin, hepatita A si B, difteria, tetanosul, tusea convulsivă si febra tifoida, gripa si altele.   



 

 

GSK  învesteşte  preponderent  în  trei maladii  considerate  “prioritare”  de Organizaţia mondială  a  

sănătăţii:  

• HIV/SIDA   

• tuberculoza   

• malaria   

 

Nu  în  cele  din  urma,  GSK  oferă  medicamente  la  preţuri  preferenţiale  către  ţările  in  curs  de  

dezvoltare,  astfel  încât  chiar  si  cei  mai  săraci  pacienţi  ai  planetei  sa  poată  beneficia  de  

tratamente inovatoare  si  vaccinuri.  De  asemenea,  GSK  dezvoltă  continuu  noi  tratamente  

împotriva  bolii  teribile  a secolului XXI, cancerul.  

 

Cei 99.000 de angajaţi din peste 100 de ţari ale  lumii ajută GSK să-şi  îndeplinească misiunea şi să  

privească  cu optimism  spre  viitor. Nu  şi-ar putea  îndeplini misiunea  fără echipa  sa,  şi nici  fără  

investiţii permanente in descoperirea de noi medicamente. GSK este o companie bazată pe cercetare si 

dezvoltare, iar  tradiţia ei  in  acest domeniu este demonstrată  şi de  cei 5 oameni de  știinţa  care  au  

fost premiaţi  cu premiul Nobel de-a lungul istoriei companiei de peste 200 de ani.  

 

In noiembrie 2009, GSK a  lansat ViiV Healthcare, companie  specializată  in HIV/SIDA,  fondată de  

GlaxoSmithKline  si  Pfizer  pentru  a  ajuta  progresul  în  tratamentul  şi  îngrijirea  oamenilor  care  

suferă  de această boală. În iulie 2009, GSK a achiziţionat Stiefel Laboratories, cea mai mare ompanie 

independentă de dermatologie.  

 

4. Novartis 

 

Fondata in Elvetia in anul 1996, Compania Novartis este unul din liderii în inovaţie a farmaceuticii 

mondiale. În prezent compania are circa 130 000 angajati, şi îşi defăşoară activitatea în 140 de ţări. În 

Moldova Novartis, activează din anul 2000 şi investiţia facută este de 2, 8 milioane USD. 

 

Compania are unul din cele mai diversificate protofolii de produse medicamentoase.  

 

Obiectivul companiei este de a desoperi,  elabora şi realize pe piaţa farmaceutica, produse care vin să 

îmbunătăţească calitatea vieţii oamenilor.  

 

5. Sanofi 

Este o companie farmaceutică franceză cu sediul în Paris, unul dintre liderii mondiali ai acestei 

industrii, alături de GlaxoSmithKline, Pfizer și Novartis. Sanofi-Aventis este liderul pieței 

farmaceutice din Europa și deține a patra poziție la nivel mondial. 

În martie 2009, compania a preluat controlul producătorului ceh de medicamente Zentiva. 

  

III  Comentarii de încheiere   

  

Aşadar,  prin  prezenta  scrisoare,  Comitetul  pentru  Îngrijirea  Sănătăţii  al  AmCham  vine  să  Vă  

confirme disponibilitatea  sa  de  implicare  în  activităţile  necesare  în  vederea  cooperării  eficiente  

și  stabilirii dialogului constructiv. Fiind companii de succes pe piaţa famaceutică globală şi esfăşurînd 

activitatea pe parcursul  a mai multor  decenii  în  spiritul  celor mai  bune  practici  etice,  suntem  ata  
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să  sprijinim  şi  să contribuim  pe  deplin  la  efortul  de  a perfecţiona  legislaţia  in  vigoare,  aplicînd  

cele mai  reuşite practici mondiale.    

  

Având în vedere rezultativitatea potenţială a acestei comunicări, rugăm respectuos să fim implicaţi în  

cadrul diverselor activitati a Agenţiei Medicamentului care ţin de domeniul farmaceutic.  

  

În speranţa unei colaborări fructuoase şi pe viitor, primiţi asigurările înaltei noastre consideraţiuni.   

  

Vă mulţumim şi Vă rugăm să nu ezitaţi a ne contacta pentru orice informaţii adiţionale.  

  

  

Cu un deosebit respect,  

  

Mila Malairău                         

  

Director executiv al Asociaţiei Patronale      

“Camera de Comerţ Americană din Moldova”      

bd. Ștefan cel Mare, 202  

Clădirea Kentford,  

Chișinău, MD 2004  

  

Tel: +373 22 211 781            

Fax: +373 22 211 782            

E-mail: milamalairau@amcham.md  

www.amcham.md  

  

  

  

  

  

  


