
 

Dlui Mihai Moldovanu 
Viceprim-ministru  
 
Copie: Dlui Andrei Usatîi 
Ministrul Sănătăţii 
 
Copie: Dlui Alexandru Coman 
Director General, Agenţia Naţională a Medicamentului 
 
Copie: Dlui Iurie Malanciuc 
Şef al Serviciului de Avizare şi Înregistrare Preţului de Producător la Medicamente 
 
Mult stimate dle Viceprim-ministru, 
 
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”) 
venim să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.  
 
Precum deja cunoaşteţi de la începutul anului 2011 în cadrul AmCham activează Comitetul pentru Îngrijirea 
Sănătăţii menit să reprezinte companiile farmaceutice multinaţionale inovative – lideri mondiali în fabricarea 
medicamentelor originale - şi să asigure un dialog eficient cu instituţiile de stat ce reglementează domeniul 
ocrotirii sănătăţii. 
 
Membrii Comitetului AmCham sunt companii farmaceutice cu renume şi cu statut de modele de urmat pe 
piaţa farmaceutică internaţională, aşa precum: GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Abbot 
Products, Novartis. 
 
Ţinem sa Vă mulţumim pentru oportunitatea oferită de a participa cu un Raport în cadrul şedintei Comisiei 
Interdepartamentale de Control pentru Asigurarea Securităţii Asistenţei Farmaceutice şi Contracararea 
Importului Ilicit de Medicamente din 7 februarie 2012. 
 
În cadrul şedintei am adresat o serie de probleme cu care se confruntă companiile farmaceutice la momentul 
actual.  Asupra două dintre ele, care îndeosebi afecteaza companiile membre ale Comitetului AmCham, dorim 
să atragem atenţia Dvs prin prezenta adresare, şi anume: 
 

 Nesoluţionarea în termenele prevăzute de Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi 

înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.525 

din 22.06.2010 (în continuare Regulament) a cererilor de avizare a preţului de producator; 

 

 Solicitarea, în procesul aprobării şi înregistrării preturilor, a unor documente adiţionale la cele 

prevazute de Regulament.  

Aşadar, dintre cele 4 companii membre ale Comitetului, care au depus dosarele încă în luna octombrie, 
noiembrie şi decembrie a anului precedent, doar o singură companie a reuşit, într-un final, să înregistreze 
preţurile la medicamente.  
 
 
Pentru celelalte companii membre, constatăm cu regret, că procedura de aprobare şi înregistrare a preţului de 
producător derulează cu întîrziere semnificativă faţă de termenele prevăzute în pct. 6 al Regulamentului. 

  

http://www.amcham.md/index.php?go=members&sub=members&m=94


 

De asemenea, dorim să menţionăm, că deşi dosarele depuse, au fost completate integral, conţinând toate 
documentele  necesare pentru aprobarea şi înregistrarea preţului de producător la medicamente, aşa precum 
este stipulat în pct. 7 al Regulamentului, în luna ianuarie şi februarie 2012 companiilor le-au fost solicitate trei 
documente adiţionale, care nu sunt prevăzute în Regulament: Fişa comparativă in varianta electronică, Fisa de 
evaluare, Tabel cu toate medicamentele şi formele acestora (anexate la scrisoare).  
 
În opinia noastră, solicitarea de la agenţii economici a documentelor adiţionale, neprevăzute în Regulament şi 
examinarea acestora într-o ordine aleatorie, creeaza condiţii neechitabile de aprobare şi înregistrare a 
preţurilor, precum şi generează riscul insuficienţei de medicamente pe piaţa locală şi lezării imaginii Republicii 
Moldova pe piaţa farmaceutică internaţională. 
 
În acest context, Vă rugăm să interveniţi în vederea soluţionării chestiunii privind aprobarea şi înregistrarea 
preţurilor de producător la medicamente în strictă conformitate cu cadrul legislativ şi normativ în vigoare. 
 
Dorim, de asemenea, sa ne exprimăm speranţa şi deschiderea spre o colaborarea constructivă cu Dvs. pe 
viitor. 
 
Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte consideraţii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cu un deosebit respect,  
 
Mila Malairău  
Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
bd. Ştefan cel Mare, 202 

Clădirea Kentford, 

Chişinău, MD 2004 

Tel: +373 22 211 781    
     
www.amcham.md 
 

http://www.amcham.md/

