
 

TERMENI DE REFERINȚĂ  
CONTRACTAREA SERVICIILOR DE CONSULTANȚĂ PENTRU ELABORAREA UNUI STUDIU PRIVIND ATESTAREA 

FENOMENULUI DE CORUPȚIE ÎN PROCESUL DE PROMOVARE A MEDICAMENTELOR 
 

CONTEXT 

A. P. „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) realizează proiectul 

„Initiative for Ethical Drug Promotion” (Proiectul „Inițiativa de Promovare Etică a Medicamentelor”; în 

continuare „IEDP”) ce are drept scop dezvoltarea unui cadru de reglementare privind activitățile de promovare a 

medicamentelor, în Republica Moldova. 

 

Piața farmaceutică din Republica Moldova este în continuă dezvoltare, an de an oferind o varietate tot mai mare 

de medicamente, atât profesioniștilor din domeniul sănătății, cât și consumatorilor. Cu toate acestea, nu a fost 

elaborat un cadru de reglementare a activităților de promovare etică a medicamentelor către reprezentanții 

instituțiilor de sănătate. În aceste circumstanțe există o necesitate stringentă de a reglementa promovarea 

medicamentelor, cauzată de existența coruperii specialiștilor medicali de către unii reprezentanți ai companiilor 

farmaceutice, precum și de fenomenul de polifarmacie (polypharmacy) care constă în prescrierea de 

medicamente, intenționat excesivă. 

 

Implementarea imperativă a cadrului de reglementare respectiv nu poate fi justificată așa cum nu există studii 

exhaustive privind atestarea corupției în sectorul sănătății în Republica Moldova, și anume studii care ar 

cuantifica amplitudinea fenomenului de încurajare a specialiștilor din domeniul sănătății de către companiile 

farmaceutice cu scopul de a spori vânzările de medicamente.  

 

În lumina celor expuse mai sus, AmCham Moldova intenționează sa își concentreze eforturile în asigurarea unor 

norme etice de promovare a medicamentelor la nivel național, prin încurajarea autorităților publice de a adopta 

un cadru legal relevant, care ar interzice companiilor farmaceutice vânzarea produselor acestora prin urilizarea 

unor tehnici neetice.  

 

OBIECTIV 

Pentru buna desfășurare a proiectului, AmCham anunță organizarea unui concurs cu privire la contractarea 

serviciilor de consultanță în scopul realizării unui studiu pentru a sesiza caracterul, extinderea și impactul 

corupției în procesul de promovare a medicamentelor în rândul specialiștilor instituțiilor de sănătate de către 

reprezentanții companiilor farmaceutice din Republica Moldova. Acest studiu va contribui la elaborarea unui 

cadru de reglementare aferent procesului de promovare a medicamentelor în Republica Moldova.  

 

REZULTATUL ACTIVITĂȚII 

Un studiu pe tema: „Practici neetice în procesul de promovare a medicamentelor în rândul specialiștilor 

instituțiilor de sănătate de către reprezentanții companiilor farmaceutice din Republica Moldova”. Studiul va 

reflecta amplitudinea și caracterul fenomenului de practici neetice a reprezentanților companiilor farmaceutice 

în procesul de promovare a medicamentelor către specialiștii din domeniul sănătății. 

 

CERINȚE FAȚĂ DE CONTRACTANT 

 Experiență de minimum 3 ani în oferirea de servicii de consultanță similare; 

 Experiență în gestionarea și coordonarea proiectelor;  

 Experiență în elaborarea raporturilor scrise într-un mod concis si clar; 



 

 Experiență în colaborarea cu diverse părți interesate (organe guvernamentale), inclusiv comunitatea de 

business și societatea civilă; 

 Experiență de lucru cu domeniul medical și farmaceutic constituie un avantaj. 

 

CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Termenul limită de depunere a ofertei tehnice și financiare este 21 August , 17:00. Oferta cu mențiunea “Servicii 

de consultanță – IEDP” se va expedia către adriangheorghita@amcham.md, sau va fi trimisă la adresa str. Pușkin 

45B, MD-2005, Chișinău, Moldova. 

 

Oferta tehnică va conține: 

- Planul de acțiuni;  

- Planul provizoriu pentru prepararea, evaluarea si finalizarea raportului (1 pagină); 

- Exemple de studii efectuate anterior; 

- Echipa proiectului, inclusiv CV-urile acestora;  

- 1 scrisoare de recomandare. 

 

Oferta financiară va conține: 

- suma unică pentru prestarea serviciilor de consultanță (prețul va include TVA) ;  

 

Pentru mai multe detalii referitoare la conținutul ofertelor tehnice și financiare, contactați: Adrian Gheorghiță 

(Manager de Proiecte), tel.: 22 211 781, email: adriangheorghita@amcham.md. 


