
  

 

PROMOVAREA ETICĂ A MEDICAMENTELOR. ABORDĂRI ŞI REGLEMENTĂRI ACTUALE –  
STUDIU AMCHAM MOLDOVA 

 

Lipsa cadrului de reglementare a promovării medicamentelor  generează acţiuni neetice din partea 
unor companii farmaceutice 

Chișinău, 23 decembrie 2015. Camera de Comerț Americană din Moldova a făcut publice rezultatele 
studiului dedicat inventarierii practicilor utilizate de către companiile farmaceutice în procesul de 
promovare a medicamentelor, desfășurat la finele anului curent. În consecință, AmCham Moldova 
consideră imperativă necesitatea aprobării unui cadru normativ care să reglementeze interacțiunea 
dintre companiile farmaceutice și persoanele care prescriu sau eliberează medicamente. 

Potrivit studiului, Republica Moldova nu dispune de un cadru de reglementare a activităţilor de 
promovare a medicamentelor de către reprezentanţii companiilor farmaceutice către specialiștii 
instituțiilor medico-sanitare. În condițiile în care în ţările membre ale Uniunii  Europene există  astfel de 
norme, majoritatea companiilor farmaceutice care activează pe teritoriul RM se conduc după regula: 
„Ce  nu  este  interzis  –  este permis”. Drept rezultat, lipsa reglementărilor specifice creează riscul 
declanșării unei serii de fenomene nefaste, variind de la informarea incorectă a pacienților până la 
prescrierea unor tratamente neeficiente, consumul excesiv de medicamente,. 

Potrivit studiului, în unele cazuri interesele comerciale pot avea consecinţe grave pentru pacienți. În 
vederea sporirii vânzărilor de medicamente, managerii companiilor farmaceutice utilizează diverse 
metode menite de a încuraja persoanele ce prescriu sau eliberează medicamente (ex. oferirea anumitor 
sume de bani, dar și altor stimulente, în vederea schimbării medicamentului care figurează în reţetă 
etc.). 

”Rezultatele studiului demonstrează cu prisosință  necesitatea stringentă de a reglementa promovarea 
medicamentelor, în condiţiile în care în Republica Moldova reprezentanţii medicali recurg la folosirea 
instrumentelor considerate neetice în procesul de promovare a medicamentelor, în vederea influenţării 
actului medical cu scopul de a spori vânzările anumitor medicamente, instrumente identificate prin 
intermediul discuţiilor purtate cu medicii şi  managerii companiilor farmaceutice.”, conchide Mila 
Malairău, Director executiv AmCham Moldova. 

Metodologia studiului de caz a inclus chestionarea reprezentanţilor companiilor farmaceutice și a peste 
1000 de persoane; analiza legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova care reglementează sfera medicinii 
şi farmaceuticii; precum și organizarea meselor rotunde cu participarea a 20 de medici. Scopul studiului 
este de a identifica şi analiza practicile neetice  în  procesul  de  promovare a medicamentelor în rândul 
specialiştilor instituţiilor de sănătate de către reprezentanţii companiilor farmaceutice în Republica 
Moldova. 

Mai multe despre rezultatele studiului, puteți găsi aici 

Studiu  a  fost  realizat  de  firma  juridică  Legal  Solutions  pentru  Asociaţia Patronală „Camera de 
Comerţ Americană din Moldova”. Elaborarea studiului a fost posibilă graţie suportului din partea 
fundaţiei „National Endowment for Democracy”. Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă în 
mod necesar poziţia fundaţiei. 

 

http://www.amcham.md/userfiles/file/2015/Studiu%20A5_FINAL.pdf


Despre AmCham Moldova: AmCham Moldova este o asociaţie nonguvernamentală, non-profit a 
businessului privat din Moldova. În calitate de membru a reţelei de 125 Camere de Comerţ Americane 
din întreaga lume, AmCham Moldova are drept misiune promovarea comerţului şi investiţiilor americane 
în Moldova, colaborarea cu Guvernul R. Moldova şi liderii comunităţii de afaceri pentru dezvoltarea unui 
climat de afaceri mai favorabil pentru comerţ şi investiţii străine în Moldova. Actualmente, AmCham 
numără circa 100 membri, reprezentând un spectru larg al liderilor de afaceri din Moldova, de la cei mai 
mari investitori străini, până la companii private mici. Toţi membrii sunt lideri-model în afaceri, care 
urmăresc dezvoltarea climatului de afaceri în Moldova şi intensificarea comerţului şi fluxului de investiţii 
străine în Moldova. AmCham Moldova promovează activ principiile responsabilităţii sociale corporative 
printre membrii săi. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi website-ul: www.amcham.md. 
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