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Sumar executiv

Piaţa produselor farmaceutice prezintă anumite elemente specifice, în comparaţie cu pieţele pentru 
alte bunuri şi servicii, care limitează aplicarea deplină a mecanismelor economiei de piaţă bazate pe 
interacţiunea liberă dintre cerere şi ofertă. Această realitate impune supravegherea atentă din partea 
autorităţilor statului a modului de funcţionare a pieţei şi asigurarea unor intervenţii prompte în situa-
ţia în care sunt identificate cazuri de concurenţă neloială care favorizează unul sau mai mulţi actori de 
pe piaţă în detrimentul celorlalţi participanţi. Suplimentar, deşi necesitatea existenţei unor reglemen-
tări specifice pieţei farmaceutice în scopul asigurării inofensivităţii şi calităţii produselor comercializa-
te nu este pusă la îndoială, este totuşi imperativ ca aceste norme să fie cât mai puţin restrictive pentru 
funcţionarea liberă a mecanismelor economiei de piaţă. Reglementarea excesivă şi lipsa mecanismelor 
pe deplin funcţionale creează distorsiuni pe piaţa farmaceutică, care duc la monopolizarea acestui 
sector pe segmentul importului de produse farmaceutice, şi generează un mediu concurenţial slab pe 
segmentul de comercializare cu amănuntul. Astfel,  consumatorii sunt puşi în situaţia să achite preţuri 
nejustificat de mari pentru medicamentele procurate în ţară, iar preţurile mari creează la rândul lor 
premise pentru apariţia produselor farmaceutice contrafăcute. Cadrul instituţional imperfect aplicat 
în prezent este principala cauză a preţurilor exagerate la produsele farmaceutice. 

Încercarea de limitare, exclusiv pe cale administrativă, a preţurilor la medicamente şi intervenţia ex-
cesivă a autorităţilor în funcţionarea mecanismelor economiei de piaţă are efecte negative, care duc 
la majorarea exagerată a preţurilor pe care le achită consumatorii, iar Republica Moldova are doar de 
pierdut ca urmare a subdezvoltării sectorului de producere a medicamentelor, care nu este susţinut 
suficient de către autorităţi.  

Nivelul mediu al preţurilor la medicamente a înregistrat o evoluţie ascendentă în ultima perioadă. 
Astfel, cel mai mult preţurile au crescut  în 2006, în medie cu 23,7%, ulterior rata de creştere a variat 
între 6,7% şi 4,8%. În 2009, preţurile la medicamente au sporit cu 15,4%, comparativ cu 2008, iar în 
primul trimestru din 2010 s-a înregistrat deja o majorare a preţurilor la medicamente cu 6,4%.

Autorii studiului de faţă evidenţiază trei domenii majore de intervenţie care ar putea schimba situaţia 
în sector: 

a. incitarea actorilor de pe piaţa farmaceutică la competiţie şi eliminarea obstacolelor, în special 
celor impuse administrativ, care distorsionează funcţionarea mecanismelor pieţei;

b. elaborarea mecanismelor şi fortificarea capacităţilor statului în eliminarea producţiei farma-
ceutice contrafăcute şi dezvoltarea sectorului autohton de producere a medicamentelor prin 
stimularea cercetării/inovării;

c. asigurarea sprijinului pentru exporturile medicamentelor produse local prin diversificarea 
pieţelor de desfacere, implicit ale celor din UE.

Realizarea acestor deziderate, în combinaţie cu o politică eficientă de compensare a preţului la medi-
camente pentru populaţia socialmente vulnerabilă, ar putea duce la normalizarea preţurilor la medi-
camente pe piaţa Republicii Moldova.

Studiul este organizat pe trei capitole, în care sunt abordate aspecte legate de:

•	 Evaluarea economico-legală a principalelor acte legislative şi normative care reglementează 
piaţa farmaceutică: probleme, impact, soluţii;
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•	 Piaţa produselor farmaceutice: particularităţi, structură şi tendinţe;

•	 Concurenţa pe piaţa produselor farmaceutice.

Autorii studiului îşi propun să răspundă la următoarele întrebări:

•	 identificarea deficienţelor cadrului normativ care determină situaţia actuală în sectorul far-
maceutic şi elaborarea unor recomandări pentru perfecţionarea cadrului legal;

•	 evaluarea gradului de monopolizare a importurilor şi distribuţiei de medicamente, identifi-
carea canalelor de livrare şi comercializare a producţiei farmaceutice;

•	 evaluarea şi caracterizarea modului de formare a preţurilor pe piaţa produselor farmaceu-
tice;

•	 evaluarea evoluţiei importurilor/ exporturilor de medicamente şi a pieţei produselor farma-
ceutice în general;

•	 caracterizarea modului de formare a preţurilor en-gros şi en-detail pe piaţa Republicii 
Moldova.

Metodologia studiului a inclus analiza bazei legislative şi normative de reglementare a pieţei farma-
ceutice, analiza datelor din Sondajul Bugetelor Gospodăriilor Casnice (perioada 2007-2011), analiza 
datelor statistice privind importul/exportul, producţia şi comercializarea produselor farmaceutice. De 
asemenea, în realizarea studiului s-au folosit datele colectate în cadrul unui sondaj (150 de respon-
denţi) efectuat cu această ocazie, care a urmărit estimarea accesibilităţii pentru populaţia Republicii 
Moldova a preţurilor la medicamente şi capacitatea de cumpărare a acestor produse; au fost realizate 
interviuri cu reprezentanţii  principalilor actori de pe piaţa farmaceutică. Suplimentar, în cadrul stu-
diului s-a efectuat identificarea poziţionării geografice a farmaciilor prin utilizarea GPS în sistemul 
GIS pentru aflarea distanţei dintre farmacii. 
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La o privire de ansamblu se atestă că Republica Moldova înregistrează un nivel de dezvoltare redus, 
estimat în baza datelor Indicelui Dezvoltării Umane (IDU), elaborat de Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare. În anul 2010 media IDU pentru statele Europei şi ale Asiei Centrale a fost de 0,751, 
media la nivel global a acestui indice fiind de 0,682, pe când în Republica Moldova valorile înregistrate 
au constituit doar 0,63 puncte1. Trebuie menţionat că valoarea redusă a acestui indice este determina-
tă în special de nivelul de dezvoltare economică extrem de redus al ţării, care este, de asemenea, luat 
în calcul în compilarea Indicelui. De altfel, din toate componentele Indicelui, domeniul sănătăţii se 
situează pe cea mai înaltă treaptă, cu 0,778 puncte. Din perspectivă regională, însă, lucrurile nu stau 
atât de bine. Deşi Republica Moldova înregistrează o valoare superioară a indexului pentru domeniul 
sănătăţii, de 0,78 puncte, faţă de 0,77 puncte în Federaţia Rusă sau Ucraina, în alte state regionale 
domeniul sănătăţii este evaluat mai înalt. Spre exemplu, în Belarus, valoarea IDU pentru domeniul 
sănătăţii a fost de 0,79 puncte, în 2010, în România de 0,85 puncte, în Ungaria - 0,86 puncte şi în 
Slovacia - 0,88 puncte2. 

La o analiză mai nuanţată a domeniului sănătăţii din ţară atestăm că evoluţia datelor privind morbi-
ditatea populaţiei, în perioada 2003-2010, este una negativă. Numărul bolnavilor înregistraţi la 1000 
de locuitori a crescut de la 646,2 în 2003, la 736,3 în 2010. De asemenea, în perioada vizată, indicele 
preţurilor de consum (IPC) la medicamente a înregistrat o evoluţie negativă, situându-se, în medie, la 
valoarea de 114,4%. Pentru comparaţie, IPC pentru produsele nealimentare, din a căror categorie fac 
parte şi medicamentele, a înregistrat valori medii anuale de 109,7%3. Deşi scumpirea medicamentelor 
nu constiuie unicul factor responsabil de agravarea situaţiei privind sănătatea populaţiei ţării, totuşi 
influenţa este una semnificativă. Este cu atât mai alarmantă această stare de lucruri cu cât cheltuielile 
pentru ameliorarea sănătăţii ocupă o poziţie distinctă în spectrul cheltuielilor gospodăriilor casnice, 
atingând o mărime medie anuală de 6.4%4, în 2010. Ponderea cheltuielilor alocate menţinerii sănătăţii 
creşte odată cu nivelul veniturilor populaţiei. Acest fapt indică asupra existenţei unui impact negativ 
important şi disproporţionat mai mare asupra păturilor vulnerabile exercitat de creşterea preţurilor 
la medicamente.

Accesul la produsele farmaceutice de bază este garantat în Republica Moldova de Constituţie, ca par-
te a drepturilor cetăţenilor la sănătate. Politica de stat în domeniul medicamentului are ca obiectiv 
principal asigurarea pieţei farmaceutice cu medicamente eficiente, inofensive, de bună calitate şi ac-
cesibile, în conformitate cu necesităţile reale ale societăţii, ţinându-se cont de frecvenţa maladiilor şi 
de programul de dezvoltare a ocrotirii sănătăţii publice. Alte obiective prioritare ale politicii aplicate 
în acest sector sunt reglementarea utilizării raţionale a medicamentelor şi asigurarea accesului ne-
discriminatoriu al tuturor cetăţenilor la medicamentele de bază. Totodată, în cadrul politicilor sale, 
guvernul s-a angajat să întreprindă măsuri de protejare a producătorului local de medicamente şi de 

1 http://hdrstats.undp.org/en/countries/profiles/MDA.html
2 http://www.google.com/publicdata/explore?ds=kthk374hkr6tr_&ctype=b&strail=false&bcs=d&nselm=s&

met_y=indicator_103106&scale_y=lin&ind_y=false&met_s=indicator_306&scale_s=lin&ind_s=false&met_
c=indicator_103106&scale_c=lin&ind_c=false&met_x=indicator_72206&scale_x=lin&ind_x=false&idim=country:13403:1
7103:17203:21803:18903:9003:1803&ifdim=country&tunit=Y&pit=1318194000000&hl=en&dl=en&ind=false&icfg&iconSi
ze=0.5

3 Anuarul statistic al Republicii Moldova 2011
4 Anuarul statistic al Republicii Moldova 2011

Introducere
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promovare a unor concepte de reducere a cheltuielilor menite să contribuie la diminuarea preţurilor 
la medicamente şi să asigure accesibilitatea lor economică.

Piaţa farmaceutică a fost obiectul unor transformări ca urmare a implementării mai multor acţiuni 
de politică naţională în domeniul sănătăţii. Astfel, în 2005, a fost creată Agenţia Medicamentului, 
subordonată Ministerului Sănătăţii, având drept scop realizarea politicii în domeniu. Ajustările apli-
cate au vizat selecţia produselor farmaceutice esenţiale, finanţarea şi stabilirea preţurilor, procurarea 
şi distribuţia, utilizarea eficientă a medicamentelor, dezvoltarea resurselor umane, farmacovigilenţa. 

Dar percepţia generală care predomină în societatea moldovenească este una de insatisfacţie vizavi de 
preţurile exagerat de înalte la produsele farmaceutice şi inaccesibilitatea acestora. Impactul social al 
preţurilor mari este deosebit de puternic dacă ţinem cont de faptul că de produse farmaceutice au ne-
voie în mod prioritar reprezentanţii păturilor social-vulnerabile, inclusiv copiii şi persoanele în etate. 
Periodic, apar şi nemulţumiri legate de calitatea unor produse farmaceutice.

Pe cât de bine autorităţile statului asigură protecţia drepturilor la sănătate ale populaţiei şi în ce mă-
sură acţiunile întreprinse de acestea contribuie la atingerea obiectivelor politicii de stat aplicate în 
domeniul medicamentului? Studiul de faţă încearcă să răspundă la aceste întrebări.
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C a p i t o l u l  I
Evaluarea economico-legală  

a principalelor acte legislative  
şi normative care reglementează piaţa 

farmaceutică: probleme, impact, soluţii
1.1 Cadrul instituţional de administrare a pieţei farmaceutice
În conformitate cu Constituţia Republicii Moldova,5 politica de stat în domeniul medicamentului este 
adoptată de Parlament. Realizarea politicii aprobate de Parlament ţine de competenţa Guvernului 
care, în domeniul ocrotirii sănătăţii, ia măsuri în vederea asigurării populaţiei cu medicamente6. În 
scopul administrării domeniului sănătăţii, prin Legea nr.64 cu privire la Guvern, a fost creat Ministe-
rul Sănătăţii. Misiunea Ministerului Sănătăţii este „îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea 
sistemului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, 
protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivităţii 
sistemului la necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei”7. În conformitate cu lista 
atribuţiilor ministerului, aprobate prin regulamentul său de activitate, în domeniul medicamentului 
ministerul realizează următoarele activităţi8:

- elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul medicamentului;

- optimizează procesul de achiziţii publice ale medicamentelor;

- elaborează şi pune în aplicare Regulile de bune practici în domeniul medicamentelor la nivel 
de: laborator (Good Laboratory Practice), clinică (Good Clinical Practice), fabricaţie (Good 
Manufacturing Practice), distribuire (Good Distribution Practice), farmacii (Good Pharmace-
utical Practice);

- aprobă preţurile de producător la medicamente, asigură înregistrarea preţurilor de producă-
tor la medicamente în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente şi aprobă 
catalogul menţionat.

În scopul realizării atribuţiilor sale în domeniul medicamentelor, în cadrul ministerului activează Di-
recţia medicamente şi dispozitive medicale. Din totalul de 94 de entităţi subordonate şi coordonate 
de minister, inclusiv 59 de instituţii care sunt cu finanţare din mijloacele bugetare şi speciale, cu com-
petenţe nemijlocite în domeniul pieţei farmaceutice activează:

- Agenţia Medicamentului;

- Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate;

- S.A. “Farmacia Buiucani nr. 465” – farmacie comunitară;

- S.A. “SanfarmPrim” – depozit farmaceutic;

- I.M. “Farmaco” S.A. – producător de medicamente.

Agenţia Medicamentului este creată în baza Hotărârii Guvernului nr. 617 din 28 iunie 2005 “Cu privi-
re la redresarea situaţiei farmaceutice în Republica Moldova” prin Reorganizarea Institutului Naţional 
de Farmacie, Inspectoratului de Stat Farmaceutic şi Direcţiei Farmaceutice a Ministerului Sănătăţii.

5  Art.66, lit.d a Constituţiei Republicii Moldova
6  Art. 11, pct.6 a Legii nr. 64 cu privire la Guvern
7  Pct.5 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011.
8  Pct.7 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011.
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Agenţia are ca scop de bază realizarea politicii statului în domeniul medicamentului şi activităţii far-
maceutice.

Direcţii principale de activitate ale agenţiei sunt:

- Autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor;

- Supravegherea calităţii medicamentelor;

- Supravegherea şi controlul asupra activităţii farmaceutice;

- Monitorizarea şi coordonarea procesului de aprovizionare cu medicamente şi asistenţă farma-
ceutică la nivel naţional;

- Reglementarea în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice;

- Desfăşurarea activităţii informaţionale în domeniul medicamentului;

- Desfăşurarea activităţii metodico-organizatorice şi de consultanţă în cadrul întreprinderilor 
farmaceutice şi prestatorilor de servicii medicale.

Fig.1. Structura Agenţiei Medicamentului

Sursa: http://www.amed.md/tc_userfiles/image/organigrama/organig2012_25.gif
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Schematic cadrul instituţional de administrare a domeniului produselor farmaceutice în Republica 
Moldova se prezintă în figura de mai jos.

Fig.2: Cadrul instituţional de gestionare a domeniului farmaceutic
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În urma acestei analize succinte a cadrului instituţional de gestionare a domeniului farmaceutic se 
atestă o delimitare improprie a funcţiilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Medicamentului, 
cea din urmă realizând şi activităţi ce ţin de competenţa ministerului, de reglementare în domeniul 
medicamentului şi activităţii farmaceutice. 

De asemenea, remarcăm că în scopul realizării obiectivelor sale primare în domeniul medicamentu-
lui, care aşa cum s-a menţionat mai sus sunt: „îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea sis-
temului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, 
protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivi-
tăţii sistemului la necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei”, ministerul aplică 
doar trei acţiuni: optimizează procesul de achiziţii publice ale medicamentelor; elaborează şi pune 
în aplicare Regulile de bune practici în domeniul medicamentelor şi aprobă preţurile de producător 
la medicamente. Ultima activitate este contrară principiilor economiei de piaţă şi poate contribui 
chiar la o înrăutăţire a situaţiei din sector. Astfel, activităţile ministerului în vederea atingerii obiec-
tivelor asumate sunt apreciate ca fiind insuficiente.
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1.2  Politica de stat
Politica de stat în domeniul medicamentului este aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr.1352 din 
03.10.2002. Obiectivul politic principal, conform hotărârii, este asigurarea pieţei farmaceutice cu me-
dicamente eficiente, inofensive, de bună calitate şi accesibile şi care să corespundă necesităţilor reale 
ale societăţii. 

În Hotărârea vizată se reglementează unele aspecte din piaţa medicamentelor, precum amplasarea 
instituţiilor farmaceutice, importul şi preţul de comercializare al medicamentelor. 

Astfel, la amplasarea unităţilor farmaceutice politica statului prevede că farmaciile de stat, pornindu-
se de la normativele bazate pe densitatea populaţiei, precum şi luând în calcul necesităţile comunită-
ţilor în asistenţă farmaceutică eficientă, în scopul optimizării asistenţei farmaceutice acordate popula-
ţiei, urmează a fi amplasate proporţional pe întreg teritoriul ţării 

În partea ce ţine de preţurile aplicate la medicamente, în hotărâre se promovează principiul concu-
renţei  libere între agenţii economici, dar, suplimentar, se specifică sarcinile Ministerului Sănătăţii şi 
ale Ministerului Economiei de a promova concepte de reducere a cheltuielilor, aplicare a  adaosurilor 
comerciale diferenţiate şi alte măsuri similare menite să contribuie la diminuarea preţurilor la medi-
camente şi să asigure accesibilitatea lor economică.

De asemenea, documentul stabileşte dreptul organizaţiilor profesionale naţionale (Asociaţia Farma-
ciştilor din Republica Moldova, societăţile ştiinţifice ale farmaciştilor, farmacologilor, terapeuţilor, 
alte societăţi ştiinţifice cu profil medical), precum şi a societăţilor, uniunilor şi asociaţiilor din in-
dustrie, ştiinţă, comerţ şi de consum de a participa, în limitele competenţelor lor legale, la realizarea 
Politicii.

Cu referire la importul medicamentelor, Hotărârea stipulează necesitatea existenţei unor condiţii uni-
ce pentru toţi importatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, precum 
şi de locul înregistrării acestora. De asemenea, Hotărârea nr. 1352 stipulează obligaţiunea importato-
rilor să prezinte Ministerului Sănătăţii, sau organului abilitat de acesta, informaţiile necesare  pentru 
obţinerea datelor statistice privind sortimentul, volumul şi  preţurile medicamentelor importate.

1.3  Reglementarea pieţei medicamentelor
Partea normativă a domeniului farmaceutic este formată dintr-o serie de legi şi hotărâri de Guvern. 
Activitatea farmaceutică în Republica Moldova este reglementată de Legea nr.1456 adoptată în anul 
1993. Legea în cauză stabileşte norme legale cu referire la elaborarea medicamentelor, standardizarea, 
înregistrarea, producerea, prepararea, controlul calităţii, păstrarea, informarea, livrarea şi eliberarea 
acestora populaţiei, precum şi la conducerea întreprinderilor farmaceutice şi a subdiviziunilor aces-
tora. 

Deopotrivă cu legea menţionată, cadrul normativ din domeniu stabileşte mai multe etape specifice pe 
care urmează să le parcurgă întreprinderile farmaceutice pentru a funcţiona, inclusiv:

- Evaluarea, acreditarea şi licenţierea instituţiei;

- Autorizarea şi introducerea în Nomenclatorul de Stat a medicamentelor;

- Înregistrarea medicamentelor în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente;

- Autorizarea importului de medicamente.

Suplimentar, activitatea farmaciilor este restricţionată de necesitatea respectării unor condiţii ce fac 
referinţă la amplasare şi preţurile de comercializare.

1.3.1  Evaluarea, acreditarea şi licenţierea unităţilor farmaceutice

În conformitate cu Legea nr.552 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate, din 18 octombrie 2001, în 
Republica Moldova au dreptul să desfăşoare activitate medico-sanitară şi farmaceutică unităţile care 
au trecut evaluarea şi acreditarea realizată de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate 
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de pe lângă Ministerul Sănătăţii (CNEAS), şi cărora li s-a eliberat un certificat de acreditare. Acredi-
tarea unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice se realizează în mod obligatoriu o dată la 5 ani, iar 
evaluarea are loc anual. Conform datelor conţinute pe pagina de internet a CNEAS9, la data de 26 iulie 
2012 în ţară erau acreditate 413 instituţii şi întreprinderi medico-sanitare şi farmaceutice.

Cererea de acreditare a unităţii medico-sanitare şi farmaceutice este examinată de CNEAS în termen 
de 30 de zile din data depunerii, iar decizia privind acreditarea sau neacreditarea activităţii instituţiei 
se anunţă în termen de 15 zile. Propriu-zis procesul de evaluare în vederea acreditării are loc pe durata 
a 2 zile şi este realizat de grupurile de experţi create în acest sens. 

Este de remarcat că atât Legea nr. 552 cât şi Hotărârea Guvernului nr. 526 din 29.04.2002 cu pri-
vire la Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate nu conţin prevederi care să permită 
evitarea posibilelor conflicte de interese în procesul acreditării şi evaluării unităţilor farmaceutice, 
fapt care poate constitui un impediment în desfăşurarea concurenţei libere pe piaţa medicamente-
lor.

Drept condiţii pentru acreditare servesc aspectele legate de:

•	 baza tehnico-materială, care trebuie să corespundă prevederilor legale, implicit prevederi-
lor Legii nr. 411 ocrotirii sănătăţii din 28 martie 1995, care stipulează că Instituţiile medico-
sanitare şi farmaceutice private îşi desfăşoară activitatea în spaţiile ce le aparţin cu drept de 
proprietate privată sau în alte spaţii luate în locaţiune. Hotărârea Guvernului nr. 504 din 12 
iulie 2012 stabileşte următoarele norme de dotare cu spaţiu a farmaciilor:

	9 farmacii cu funcţie de producere – 98 m2;

	9 farmacii de forme industriale – 50 m2 (40 m2 – în mediul rural);

	9 farmacii ale Instituţiilor Medico - Sanitare Publice – 108 m2;

	9 încăperi de păstrare a depozitelor farmaceutice – 110 m2.

•	 activitatea economico-financiară;

•	 calificarea şi competenţa personalului medico-sanitar şi farmaceutic;

•	 conformitatea calităţii serviciilor medico-sanitare şi farmaceutice, a eficienţei procesului de 
diagnosticare şi  tratament şi a activităţii farmaceutice cu standardele din domeniul medi-
cinii şi farmaciei.

Taxele de evaluare iniţială pentru farmacii sunt în mărime de:

- farmacii amplasate în municipii şi oraşe – 2494 lei (1247 lei pentru filiale);

- farmacii rurale - 1247 lei (835 lei filiale);

- depozite farmaceutice – 3741 lei (1247 lei filiale).

În partea ce ţine de cuantumul taxelor pentru acreditarea întreprinderilor farmaceutice metodologia 
aplicată10 stabileşte un mod diferenţiat de calculare a taxelor pentru fiecare categorie de instituţie 
medico-sanitară sau întreprindere farmaceutică, în funcţie de amplasarea farmaciilor (în zona urbană 
sau rurală) etc. şi potrivit principiului cheltuielilor reale suportate de CNEAS. Activitatea de acredita-
re, în conformitate cu informaţia conţinută pe pagina de internet a CNEAS11, are loc pe baze contrac-
tuale, astfel între CNEAS şi instituţia evaluată şi acreditată se încheie un contract prin care sunt stabi-
lite: obiectul contractului, termenele de realizare şi costul serviciilor, obligaţiile părţilor contractante, 

9  http://cneas.ms.md/?menu=82&lang=1
10 Hotărâre Guvernului nr.1108 din 20.08.2002, cu privire la stabilirea taxelor pentru evaluarea şi creditarea instituţiilor medico-

sanitare şi întreprinderilor farmaceutice
11  http://cneas.ms.md/?menu=90&lang=1
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contestarea rezultatelor evaluării şi rezilierea contractului. În costul serviciilor de acreditare, implicit 
a cuantumului taxei de acreditare, se includ:

- cheltuielile pentru retribuirea muncii experţilor şi colaboratorilor CNEAS;

- contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale obligatorii şi primele de asigurări obligatorii de 
asistenţă medicală;

- cheltuielile pentru arendă;

- cheltuielile de regie, gospodăreşti, suportate de CNEAS în procesul activităţii sale;

- cheltuielile de uzură a mijloacelor fixe.

Este recomandabilă în acest domeniu stabilirea unor taxe unice pentru acreditarea unităţilor far-
maceutice în scopul creării unor condiţii egale de activitate pe piaţa medicamentelor – care să re-
flecte politica în domeniul medicamentului aprobată de Parlamentul ţării prin Hotărârea nr. 1352. 

De asemenea, este stringentă examinarea oportunităţii trecerii finanţării CNEAS din contul mijloa-
celor alocate din bugetul de stat, activitatea instituţiei fiind una de interes public. 

Pe lângă taxele pentru evaluare şi acreditare, unităţile farmaceutice suportă şi alte taxe12, precum:

- taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererilor de acreditare;

- taxele pentru expertiza documentelor;

- taxele pentru evaluarea unităţii medico-sanitare sau farmaceutice, inclusiv cheltuielile pentru 
delegarea experţilor şi pentru audit;

- taxele pentru includerea unităţilor medico-sanitare şi farmaceutice în sistemul naţional de 
evaluare şi acreditare.

Taxele indicate mai sus, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 526 din 29.04.2002 cu privire la 
Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, nu sunt stipulate şi în Legea nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Astfel, nu există 
temei legal pentru impunerea unor condiţii de acest gen care ar reglementa  modul de practicare a 
activităţii de întreprinzător în domeniul vizat. 

Art.9, pct.2 din Legea nr.160 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, 
stabileşte în mod explicit că ”Orice plată efectuată autorităţilor emitente, care ţine direct sau in-
direct de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ”. La rândul său în capitolul II 
„Autorizarea activităţii farmaceutice”, art.142 al Legii nr. 1456 cu privire la activitatea farmaceutică, 
se stabileşte în mod explicit că „Licenţa pentru  exercitarea activităţii farmaceutice este unicul do-
cument necesar pentru funcţionarea întreprinderii şi instituţiei farmaceutice.” 

De altfel Legea nr.160 prevede doar o singură autorizaţie care să fie emisă de CNEAS şi care este 
certificatul de autorizare, emis pe termen de un an şi care este gratuit.

Este evident că cadrul normativ ce ţine de reglementarea modului de desfăşurare a afacerilor pe 
piaţa farmaceutică este contradictoriu. Astfel, se impune iniţierea de către Ministerul Sănătăţii a 
unei investigaţii privind modul de respectare a cadrului regulatoriu în domeniul reglementării ac-
tivităţii farmaceutice şi a legalităţii taxelor percepute de organele abilitate cu administrarea dome-
niului de la agenţii economici care activează în acest sector.

O altă etapă pe care întreprinderile şi instituţiile farmaceutice care practică inclusiv activitatea de 
producere şi preparare a medicamentelor şi a produselor parafarmaceutice urmează  să o parcurgă 
pentru intrarea în deplină funcţiune este cea de obţinere a licenţei pentru exercitarea activităţii far-
maceutice. Licenţa se eliberează pentru o perioadă de 5 ani de către Camera de Licenţiere, aflată în 

12 Hotărârea Guvernuluinr. 526 din 29.04.2002cu privire la Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate
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subordinea Ministerului Economiei. Termenul pentru adoptarea deciziei de eliberare a licenţei este de 
5 zile lucrătoare calculate din data depunerii cererii, la care se adaugă 3 zile lucrătoare pentru perfecta-
rea licenţei. Taxa pentru eliberarea licenţei este de 2500 de lei şi, respectiv, 1800 de lei pentru unităţile 
farmaceutice din localităţile rurale.

1.3.2  Autorizarea medicamentelor

Pentru a fi utilizate în practica medicală, medicamentele se autorizează de către Ministerul Sănătăţii 
prin intermediul Agenţiei Medicamentului subordonate ministerului. Legea13 stabileşte un termen de 
autorizare a medicamentelor de până la 90 de zile de la data depunerii cererii de autorizare.

Ca bază pentru aprobarea deciziei de autorizare, în conformitate cu Legea nr.1409 cu privire la me-
dicamente din 17 decembrie 1997, servesc rezultatele expertizei materialelor efectuată de instituţiile 
abilitate de Ministerul Sănătăţii. Expertizarea este realizată de comisiile de experţi create în acest sens 
care examinează documentaţia referitoare la elaborarea, fabricarea şi implementarea medicamentelor 
prezentată de către elaboratorii, producătorii de medicamente sau solicitanţii înregistrării de stat a 
medicamentelor.

Agenţia Medicamentului, succesoarea Institutului Naţional de Farmacie, este responsabilă de autori-
zarea şi eliberarea certificatelor de înregistrare a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi pa-
rafarmaceutice, precum şi de modificările operate după înregistrare. Pentru serviciile sale Agenţia 
încasează la contul său special plăţi pentru autorizarea şi efectuarea modificărilor după înregistrarea 
medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice14. Aceste mijloace sunt folosite la 
întreţinerea şi dezvoltarea procesului de autorizare, precum şi sunt distribuite pentru  finanţarea pro-
gramelor de cercetări ştiinţifice în domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice, a lucrărilor de 
expertiză, pentru organizarea producţiei experimentale de medicamente, elaborarea şi implementarea 
sistemelor informaţionale, dotarea instituţiei respective cu aparatură, utilaj şi consumabile, construc-
ţii şi reparaţii capitale, organizarea şi participarea la foruri naţionale şi internaţionale în domeniul 
medicinei şi farmaciei.15

Constatăm că, potrivit Hotărârii Guvernului nr.1135, mijloacele încasate de Agenţia Medicamentu-
lui din autorizarea şi eliberarea certificatelor de înregistrare a medicamentelor acoperă un spectru 
mult mai larg de activităţi, care nu ţin în mod direct de activitatea de acreditare. Prin aceasta se 
ajunge la majorarea cheltuielilor suportate de producătorii şi importatorii de medicamente care, în 
final, se reflectă în preţul medicamentelor. Este cu atât mai inacceptabil acest lucru cu cât, conform 
Hotărârii Guvernului nr. 617 din 28.06.2005 cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Re-
publica Moldova, întreţinerea Agenţiei Medicamentului este din mijloacele bugetului de stat.

În urma examinării executării bugetului Agenţiei pentru anul 2011, se atestă că Agenţia Medica-
mentului a înregistrat un venit de 21,3 mil. lei, pe când cheltuielile au însumat 18,6 mil. lei.  În total 
pentru perioada 2007-2011 veniturile Agenţiei au depăşit cheltuielile cu 2,5 mil. lei.15

1.3.3  Nomenclatorul de stat al medicamentelor

După autorizarea spre utilizare în practica medicală, medicamentele sunt incluse în Nomenclatorul 
de stat al medicamentelor ţinut de Agenţia Medicamentului. Legea nr. 1456 prevede şi excepţii de la 
această regulă, însă doar pentru situaţii de cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicaţii în 
masă, alte cazuri ce pun în pericol sănătatea populaţiei; absenţa analogilor sau a substituenţilor pe 
piaţa farmaceutică, atunci când este permisă folosirea în practica medicală a medicamentelor, altor 
produse farmaceutice, parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica 
Moldova, dar autorizate în ţara de origine.

13 Legeanr. 1456 din 25.05.1993cu privire la activitatea farmaceutică
14 Hotărârea Guvernuluinr. 1135 din 18.09.2003 despre aprobarea plăţilor pentru autorizarea medicamentelor, altor produse 

farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după înregistrare
15 http://www.amed.md/Darea%20de%20seama%20AM%202011.pdf
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Cadrul normativ din Republica Moldova stabileşte ca regulă unică şi de bază necesitatea autori-
zării tuturor medicamentelor care urmează a fi comercializate pe teritoriul ţării. Considerăm că, 
în scopul fluidizării proceselor pe piaţa medicamentelor, este indicată adoptarea unei politici mai 
nuanţate în domeniul autorizării medicamentelor, care să facă deosebirea dintre producătorii de 
medicamente. Astfel, este recomandabilă aplicarea unor standarde mai facile de acces pe piaţă 
pentru producătorii mari de medicamente, de renume internaţional, ce dispun de autorizaţii de 
comercializare a medicamentelor pe unele din pieţele de referinţă ale UE, precum cea a Germaniei, 
Franţei, Italiei sau Marii Britanii, acestora fiindu-le automat eliberată autorizaţia de comercializare, 
în ambalajul corespunzător al medicamentelor respective, pe piaţa din Republica Moldova. Acest 
fapt ar permite pătrunderea la scurt timp a noilor medicamente pe piaţa autohtonă, creşterea cali-
tăţii medicamentelor oferite populaţiei şi ar reduce preţul de comercializare al acestora, Republica 
Moldova devenind mai atractivă pentru marii producători de medicamente.

Importul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi al materiei prime me-
dicamentoase se efectuează în baza autorizaţiei de import eliberată de Ministerul Sănătăţii16. Legea 
nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, stabileşte 
Agenţia Medicamentului în calitate de autoritate emitentă a autorizaţiei de import a medicamentelor. 
Totodată, conform Hotărârii Guvernului nr. 777 din 13.08.1997 privind perfecţionarea mecanismului 
de reglementare a comerţului exterior, importul produselor farmaceutice se realizează în baza licenţei 
eliberate de Comisia Specială a Guvernului Republicii Moldova. Este de menţionat că toate aceste trei 
acte normative sunt încă în vigoare la data redactării prezentei analize.

În conformitate cu Legea nr. 160, actul normativ aprobat cel mai recent, pentru obţinerea autorizaţiei 
de import, solicitantul trebuie să depună la autoritatea emitentă actele necesare, sau o cerere însoţită 
de o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce regle-
mentează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Aceste acte, în conformitate cu Hotărârea 
Guvernului nr.777 din 13 august 1997, sunt: cerere în formă liberă; cerere-tip; contractul de vânzare-
cumpărare, încheiat cu partenerul străin; copia certificatului de înregistrare al agentului economic; 
certificatul  Inspectoratului Fiscal privind onorarea necondiţionată a angajamentelor faţă de bugetul 
de stat, bugetul local şi Fondul Social.

Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare. Autorizaţia de import este valabilă un an 
şi este gratuită. 

Autorizaţia de import se eliberează doar pentru medicamentele care sunt înregistrate în Catalogul 
naţional de preţuri de producător la medicamente.1718

În conformitate cu datele dării de seamă anuale a Agenţiei Medicamentului pentru anul 2011, nu-
mărul importatorilor în perioada 2006-2011 s-a redus cu 30%, de la 90 la 63, în condiţiile în care 
numărul autorizaţiilor de import eliberate s-a majorat cu 51,3% - de la 1610 la 2437. Conform da-
telor Biroului Naţional de Statistică17, valoric, importurile în perioada vizată au crescut de 2,5 ori, 
de la 84,8 mil. dolari SUA în 2006 la 214,3 mil. dolari SUA în 2011, iar volumul vânzărilor cu amă-
nuntul a crescut de la 683,1 mil. lei în 2006 la 1.687,4 mil. lei în 201018, majorându-se de asemenea 
de 2,5 ori.

16 Art.23 din Legea 1456 din  25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
17 Importurile pe secţiuni şi capitole, conform Nomenclatorului Mărfurilor (NM) (1997-2011) http://www.statistica.md/category.

php?l=ro&idc=336&
18 Valoarea vânzarilor de mărfuri cu amănuntul, pe grupe de mărfuri, 2005-2010 http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/

varval.asp?ma=COM0118&ti=Valoarea+vinzarilor+de+marfuri+cu+amanuntul%2C+pe+grupe+de+marfuri%2C+2005-
2010&path=../Database/RO/22%20COM/COM01/serii%20anuale/&lang=1
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Astfel, în Republica Moldova se atestă o situaţie atipică, atunci când, deşi piaţa medicamentelor 
exprimată ca rulaj al mijloacelor financiare creşte, numărul actorilor interesaţi de dezvoltarea unei 
afaceri pe această piaţă, scade. Considerăm că normele aflate în vigoare, şi care permit importul 
doar a acelor medicamente care sunt înregistrate în catalogul naţional de preţuri la medicamente, 
sunt responsabile în principal de limitarea concurenţei pe piaţa produselor farmaceutice şi duc la 
atingerea unor cote exagerate ale preţurilor pentru medicamente comercializate pe piaţa autoh-
tonă. Aici ne referim nu atât la necesitatea înregistrării acestor preţuri, cât la modul de realizare 
a acestei proceduri, care se face nu în baza declaraţiei importatorului, ci în baza deciziei funcţio-
narilor din cadrul Ministerului Sănătăţii care sunt în drept  să stabilească preţurile de producător 
pentru fiecare solicitant în parte, aşa cum este explicat în puctul 1.3.4 al prezentului capitol. Astfel, 
funcţionarea liberă a mecanismelor pieţei este distorsionată de decizia subiectivă a funcţionarilor 
Ministerului Sănătăţii privind înregistrarea preţurilor de producător a medicamentelor, fapt care 
are influenţă asupra deciziei de eliberare a autorizaţiei de import a medicamentelor. În final, auto-
rizaţia de import se eliberează la discreţia funcţionarilor de stat.

1.3.4  Catalogul naţional de preţuri la medicamente

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la medicamente, nr.1409 din 17 decembrie 1997, Minis-
terul Sănătăţii este responsabil de crearea şi administrarea Catalogului naţional de preţuri. Ca moda-
litate de calculare a preţului de producător la medicamente este stabilit preţul mediu la medicamente 
al celor mai mici trei preţuri de producător din ţările de referinţă cu care se efectuează comparaţia. 
Preţul medicamentelor autohtone nu poate fi mai mare decât preţul din Catalogul naţional de preţuri. 
Legea în cauză stabileşte modalitatea de completare lunară a Catalogului în baza preţului declarat de 
producător şi aprobat prin ordinul emis de Ministerul Sănătăţii. 

Astfel, atât preţul de import al medicamentelor cât şi preţul medicamentelor autohtone sunt  stabi-
lite prin măsuri administrative. Acest fapt contravine principiilor economie de piaţă. Mecanismului 
aplicat în Republica Moldova la stabilirea preţurilor medicamentelor este stipulat în Hotărârea Gu-
vernului nr.547 din 4 august 1995 cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat 
a preţurilor (tarifelor). Hotărârea prevede dreptul Ministerului Sănătăţii de comun acord cu Minis-
terul Economiei să stabilească mărimea adaosului comercial aplicat de către unităţile farmaceutice 
la preţul de achiziţie sau de livrare pentru medicamente şi articole medicale produse în Republica 
Moldova. Mărimea adaosului comercial pentru aceste bunuri, indiferent de numărul de unităţi co-
merciale (distribuitori), conform Hotărârii nr. 547, nu trebuie să depăşească nivelul-limită de 20 la 
sută faţă de preţul de achiziţie/preţul de livrare, fapt ce contravine politicii aprobate de Parlament 
care promovează principiul concurenţei libere între agenţii economici pe piaţa medicamentelor şi 
produselor farmaceutice.

Atenţionăm că Hotărârea respectivă contravine principiilor economiei de piaţă şi constituie un 
impediment în dezvoltarea echilibrată şi transparentă a acestui domeniu din cauza intervenţiilor 
administrative nejustificate la stabilirea preţurilor de comercializare a bunurilor şi serviciilor vi-
zate. Într-o economie de piaţă preţurile sunt stabilite de cerere şi ofertă, iar statul, prin formarea 
cadrului de reglare, are capacitatea de a interveni indirect în acest proces, încurajând iniţiativa 
privată şi creând premise pentru stabilirea unei concurenţe veritabile pe piaţă, unica măsură care 
poate garanta aplicarea unor preţuri echitabile la produse şi servicii comercializate. În Republica 
Moldova, cadrul de reglare este dezvoltat de o aşa manieră care face posibilă intervenţia directă 
a statului în stabilirea preţului pe piaţă, iar prin aceasta se limitează iniţiativa privată şi implicit 
numărul actorilor care doresc să desfăşoare o activitate comercială în aceste condiţii. Prin urmare, 
cadrul normativ aprobat în Republica Moldova descurajează activitatea agenţilor economici privaţi 
şi a marilor companii din domeniu, fapt care poate duce la un deficit artificial de medicamente care, 
deşi la preţuri atractive stabilite de Ministerul Sănătăţii, vor lipsi din farmacii.
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Este cu atât mai stranie insistenţa autorităţilor de a menţine în vigoare Hotărârea nr. 547, în con-
diţiile în care pentru bunurile reglementate, cu condiţia aplicării unui cadru normativ transparent 
şi obiectiv care să permită accesul liber al agenţilor economici pe piaţă, nu există premise pentru 
existenţa unor situaţii de monopol. Or, chiar şi în cazul apariţiei unor astfel de situaţii, practica 
aplicată în Republica Moldova în alte sectoare permite identificarea unei soluţii, precum cea de 
pe piaţa energetică, prin înfiinţarea unei agenţii similare Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică, care să urmărească pas cu pas modul de formare a preţurilor pentru medicamente 
atunci când mecanismele economiei de piaţă nu sunt eficiente. 

O altă soluţie pentru neadmiterea apariţiei situaţiilor care ar permite agenţilor economici privaţi 
să înregistreze supraprofit pe piaţa medicamentelor, ar fi dezvoltarea reţelei farmaciilor de stat, de 
exemplu în baza principiului parteneriatului public-privat. Această soluţie, totuşi, nu este susţinută 
de autorii acestui studiu, deoarece mecanismele economiei de piaţă odată aplicate, sunt suficiente 
pentru a garanta formarea corectă a preţurilor pe piaţa medicamentelor. 

Propriu-zis, în cazul medicamentelor şi altor produse farmaceutice, adaosul comercial aplicat la co-
mercializare este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 despre aprobarea Regula-
mentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceuti-
ce. În conformitate cu prevederile acestei Hotărâri, adaosul comercial nu poate fi mai mare de 40% din 
preţul de livrare de la producătorul autohton (diferit faţă de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 547 
din 4 august 1995 care specifică mărimea de doar 20%), din care maximum 15% sunt limita stabilită 
pentru întreprinderile care importă şi/sau distribuie cu ridicata medicamente atât de import, cât şi 
autohtone şi respectiv 25% pentru farmacii şi pentru filialele acestora. 

În cazul medicamentelor generice preţul este declarat de deţinătorul certificatului de înregistrare al 
medicamentului sau de reprezentantul oficial al acestuia şi este stabilit în bază de comparaţie cu pre-
ţul acestui medicament în ţările de referinţă, însă fără a putea depăşi 75% din preţul medicamentului 
original fără taxe de producător (ex works), al cărui generic este identic cu cel aprobat de Ministerul 
Sănătăţii.

Hotărârea nr. 603 specifică dreptul Ministerului Sănătăţii de a aproba preţul de producător atât la 
medicamentele importate cât şi la cele produse în Republica Moldova şi să le înregistreze în Cata-
logul naţional de preţuri de producător la medicamente, organizat conform prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.525 din 22 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de apro-
bare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente. Aceste prevederi sunt aprobate de 
Guvern, deşi politica aprobată de Parlament pentru acest domeniu prin Hotărârea Parlamentului 
nr. 1352, specifică doar obligaţia importatorilor să ofere informaţii Ministerului Sănătăţii privind 
preţurile de achiziţie, exclusiv pentru completarea datelor statistice. Pe când formarea preţurilor pe 
piaţa medicamentelor trebuie să urmeze principiile economiei de piaţă, în baza concurenţei  libere 
între agenţii economici. Rolul autorităţilor, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Economiei, fiind 
promovarea de concepte de reducere a cheltuielilor, aplicării adaosurilor comerciale diferenţiate 
şi altor măsuri menite să contribuie la diminuarea preţurilor la medicamente. Or, singura măsură 
pusă în aplicare în Republica Moldova este reglementarea administrativă a preţurilor pentru me-
dicamente.

Procedura de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente poate să dureze până 
la 40 de zile calendaristice din data depunerii setului de documente la Agenţia Medicamentului. Pen-
tru stabilirea preţului de producător la medicamente Ministerul Sănătăţii ia în calcul preţul mediu al 
celor mai mici trei preţuri de producător pentru aceleaşi medicamente din ţările de referinţă cu care 
se efectuează comparaţia, ce au o populaţie de până la 25 milioane de locuitori, ţinându-se cont de cea 
mai apropiată formă de ambalare a medicamentelor autorizată în Republica Moldova şi de unitatea de 
măsură comună pentru divizările (ambalajele) comparate. În cazul preţurilor de producător la medi-
camente din ţările-membre ale Comunităţii Statelor Independente, ţările de referinţă sunt Republica 
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Belarus şi Armenia, iar în cazul preţurilor de producător la medicamente din alte ţări, statele de refe-
rinţă, în număr de cel puţin 3, se determină din rândul următoarelor ţări: România, Grecia, Bulgaria, 
Serbia, Croaţia, Cehia, Slovacia, Lituania şi Ungaria.

Preţul de producător se aprobă pentru o perioadă de un an, iar cu 60 de zile înainte de data expirării 
termenului pentru care a fost aprobat preţul, deţinătorul Certificatului de Înregistrare a Medicamen-
tului sau reprezentantul acestuia este obligat să transmită Ministerului Sănătăţii noua documentaţie 
de avizare a preţului.

Cadrul normativ relevant de stabilire a preţurilor la medicamente aprobat de Guvern conţine nu 
doar unele norme ce contravin principiilor economiei de piaţă, dar şi unele lacune, precum:

a. lipsa unor prevederi de aprobare automată a solicitărilor adresate, în cazul depăşirii de 
către autorităţile de resort a termenelor legale stabilite pentru perfectarea acestor solicitări;

b. modul de ambalare a medicamentelor ţine de existenţa unor rigori naţionale şi de deciziile 
individuale ale producătorilor pentru fiecare piaţă în parte, iar în aceste condiţii preţurile 
stabilite pentru fiecare ambalaj în parte poate să difere mult, fapt ce poate duce la apariţia 
unor denaturări şi mai mari în cazul folosirii acestor date pentru determinarea în Republica 
Moldova prin măsuri administrative a preţului de producător al medicamentelor.

1.3.4  Amplasarea farmaciilor, rolul organizaţiilor profesionale în administrarea sectorului

Legea nr. 145619 stabileşte limite de amplasare a farmaciilor, care nu pot fi mai mici de 250 m cale 
accesibilă de la farmacia sau filiala existentă sau 500 m cale accesibilă în cazul farmaciilor cu funcţii 
de preparare a medicamentelor ex tempore. Normativele demografice stabilite de autorităţi pentru 
înfiinţarea farmaciilor sunt de o farmacie la 3000-4000 locuitori în municipii, oraşe sau localităţi cu 
statut de oraş şi centre raionale. 

Aceste limite contravin politicii de stat în domeniul medicamentului aprobate prin Hotărârea Par-
lamentului nr.1352 din 03.10.2002. Astfel, hotărârea vizată, aşa cum s-a menţionat mai sus face re-
ferinţă doar la normative de amplasare a farmaciilor de stat, nu şi a celor private. Din păcate, odată 
cu adoptarea Hotărârii nr. 1352, nu a fost ajustată şi Legea nr.1456 care a fost aprobată încă în anul 
1993. Considerăm inutilă şi contrară principiilor economiei de piaţă menţinerea unor normative de 
amplasare a farmaciilor private. Aceste normative pot fi menţinute doar cu referinţă la farmaciile 
de stat, ca expresie a politicii de stat aplicată în sector în scopul optimizării asistenţei farmaceutice 
acordate populaţiei, dar nu şi în privinţa farmaciilor private care se creează la discreţia agenţilor 
economici. 

În spiritul Hotărârii Parlamentului nr. 1352 se impune, de asemenea, creşterea competenţelor orga-
nizaţiilor profesionale naţionale de a participa mai pe larg la realizarea politicii de stat în domeniul 
medicamentului. Astfel, este recomandabilă specificarea în actele normative relevante a obligativi-
tăţii deţinerii calităţii de membru al unei asociaţii de acest fel în vederea abilitării cu dreptul de con-
ducere a unei farmacii. De asemenea, este oportună lărgirea atribuţiilor organizaţiilor profesionale 
ale farmaciştilor în supravegherea modului de funcţionare a pieţei farmaceutice prin abilitarea cu 
dreptul de sesizare a organelor de resort şi Ministerului Sănătăţii despre unele  nereguli atestate în 
acest domeniu.

19  Art.19, pct.4
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C a p i t o l u l  I I
Piaţa produselor farmaceutice: 
particularităţi, structură şi tendinţe
2.1. Esenţa şi premisele formării pieţei farmaceutice în Republica Moldova
Sectorul farmaceutic reprezintă un domeniu prioritar, supus unei reglementări stricte, ale cărei meca-
nisme complexe au făcut obiectul unei analize constante şi atente la nivel guvernamental. Garantarea 
aplicării unui nivel rezonabil al preţurilor pe această piaţă, ţinând cont de nivelul redus al veniturilor 
reale ale populaţiei ţării, este asigurată mai mult prin aplicarea unor măsuri administrative decât prin 
buna funcţionare a mecanismelor economiei de piaţă.

În contextul unui cadru normativ strict, rolul Agenţiei Medicamentului în supravegherea respectării 
regulilor de activitate pe piaţa farmaceutică este unul esenţial. Nivelul prezent de dezvoltare precum 
şi tendinţele/potenţialul de dezvoltare pe viitor al pieţei medicamentelor sunt în directă corelaţie cu 
activitatea Agenţiei Medicamentului, precum şi cu politica promovată în sector de autorităţi.

Trăsăturile pieţei medicamentului sunt specifice unui model general de organizare a pieţei, axat pe in-
teracţiunea cererii şi ofertei, dar influenţa altor factori suplimentari este semnificativă, fiind în măsură 
să determine configurarea finală a pieţei.

Cererea pe piaţa farmaceutică este formată din:

1. Medicamentele cu prescripţie, cu o pondere de 71,4 % din totalul medicamentelor.

a. Această categorie a suferit mai multe schimbări pe parcursul ultimilor ani. Recent, conform 
Ordinului Ministerului Sănătăţii intrat în vigoare din 19.10.2012, s-a majorat numărul de 
medicamente procurate în bază de reţete de la 43% la 71,4%. Această modificare a fost ar-
gumentată prin faptul că 30% din numărul total al internărilor în spitale sunt rezultatul 
administrării incorecte a medicamentelor; 

b. În cazul acestei categorii a cererii, deciziile individuale ale beneficiarilor finali joacă un rol 
neînsemnat sau sunt în totalitate neglijate: deciziile care duc la formarea cererii le iau me-
dicii care prescriu un medicament sau altul.

Acest mod specific de formare a cererii pentru medicamentele cu prescripţie duce la o alterare 
semnificativă a modului de funcţionare a mecanismelor economiei de piaţă şi din acest motiv se 
cere punerea în aplicare a unor măsuri administrative de supraveghere  care, în final, ar compensa 
efectele negative create de obstacolele apărute în interacţiunea liberă dintre cerere şi ofertă. Aceste 
mecanisme ar putea face referinţă la deontologia, onestitatea exercitării atribuţiilor de către medicii 
care eliberează prescripţii.

2. Medicamentele fără prescripţie. Această categorie se caracterizează prin substituibilitatea me-
dicamentelor şi/sau a terapiilor în practica medicală de zi cu zi (medicamente alternative), 
din care motiv, pentru acest tip de medicamente, în formarea cererii sunt importante deciziile 
beneficiarilor finali;

3. Medicamente procurate de stat. În această categorie putem enumera 2 forme de intervenţie a 
statului pe piaţă:

a. Achiziţionarea medicamentelor prin licitaţii publice pentru necesităţile instituţiilor publice, 
inclusiv instituţiile medico-sanitare, şcolile, grădiniţele, universităţile, internatele pentru 
copii, azilurile de bătrâni, etc.20. Pentru această categorie este caracteristic riscul apariţiei 

20  Legea  nr. 96-XVI  din  13.04.2007 privind achiziţiile publice, Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea 
de medicamente si alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sanatate nr. 568  din  10.09.2009.
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corupţiei care poate denatura libera interacţiune a forţelor pieţei. Ponderea pe piaţă a pro-
duselor procurate prin licitaţie este de 10,5%21 din totalul pieţei farmaceutice.

b. Compensarea medicamentelor de către stat, parţial sau total, din contul mijloacelor bugeta-
re.22 Medicamentele compensate sunt prescrise de medicul de familie conform indicaţiilor 
medicale. În baza reţetei medicului de familie, medicamentele compensate sunt eliberate în 
farmaciile care au încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Preţul 
pentru medicamentele compensate este cel stabilit de către farmaciile autorizate (preţul cu 
amănuntul).  Ponderea pe piaţă a produselor compensate este de 2,5%23 din totalul pieţei 
farmaceutice. 

Oferta pe piaţa farmaceutică a produselor farmaceutice este formată din produse originale/noi (oferi-
te de un singur producător care a dezvoltat produsul nou) şi produse generice (produse aflate deja pe 
piaţă de o anumită perioadă de timp şi care sunt oferite de un spectru larg de producători). Fiecare din 
aceste categorii este reglementată într-un mod individual.

Sub aspectul surselor de formare a ofertei pe piaţa farmaceutică pot fi identificaţi:

a. Producători locali naţionali;

b. Producători locali cu capital străin;

c. Importatori.

Oferta produselor farmaceutice este adusă în faţa consumatorilor prin intermediul:

a. Distribuitorilor cu ridicata;

b. Distribuitorilor cu amănuntul/ farmacii.

Fiecare nivel al lanţului de distribuţie are trăsături şi suportă reglementări specifice vizând producţia 
şi distribuţia produselor farmaceutice.

2.2 Formarea preţului pe piaţă
În formarea lanţului valoric al preţului la medicamente participă următorii actori:

Fig.3: Lanţul valoric al preţului la medicamente. 

Producătorii locali Distribuitori cu ridica-
ta/ Importatori

Distribuitori cu amă-
nuntul Consumatori

27 producători 
autohtoni,

940 salariaţi,
443,5 mil. lei cifră de 

afaceri

72 depozite 
farmaceutice,

106 Importatori,
1792 salariaţi,

3,2 mld. lei 
cifră de afaceri

981 farmacii,
4653 salariaţi,

2,5 mld. lei 
cifra de afaceri

Sursa: În baza datelor Biroului Naţional de Statistică, Data: 31.12.2011

21 Raportul 2011 al Agenţiei Achiziţii Publice
22 Ordinul nr. 496/81-A din 16.06.2011 de modificare a anexei nr.1 a Ordinului nr.337/54-A din 26.04.2011 „Cu privire la 

medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”;
 Ordinul nr.337/54-A din 26.04.2011 „cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală”;
  Hotărârea „cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, nr. 

1372 din 23.12.2005
23  Raportul 2011 al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
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Figura 3 sintetizează elementele principale ale lanţului valoric pe piaţa farmaceutică din Republica 
Moldova, care sunt organizate de-a lungul a trei segmente principale: producători locali, importatori 
/ distribuitori cu ridicata şi distribuitori cu amănuntul.

O analiză a datelor prezentate din perspectiva cifrei de afaceri per angajat denotă existenţa unor 
discrepanţe semnificative între aceste trei elemente, astfel cea mai mică valoare a cifrei de afaceri 
per angajat este realizată pe durata unui an în cadrul producătorilor autohtoni de medicamente, 
care este în medie de 471,8 mii lei. Un pic mai mare este valoarea indicatorului vizat în cazul dis-
tribuitorilor cu amănuntul ai produselor farmaceutice, care atinge valoarea medie anuală de 537,3 
mii lei. Dar în cazul depozitelor farmaceutice şi al importatorilor de medicamente cifra de afaceri 
per angajat este în medie de 1785,7 mii lei, de peste trei ori mai mare decât în cazul producători-
lor şi distribuitorilor cu amănuntul ai medicamentelor. Rezultatele obţinute ne vorbesc fie despre 
productivitatea muncii care în cazul depozitelor şi importatorilor de medicamente este semnificativ 
mai mare faţă de restul elementelor lanţului valoric, fie despre rentabilitatea afacerii semnificativ 
mai mare pentru importatorii şi distribuitorii cu ridicata. Faptul că toate trei elemente sunt plasate 
în condiţiile unui mediu economic unic, cel al Republicii Moldova, ne face să concluzionăm că cea 
de a doua explicaţie a acestui fenomen este mai plauzibilă.

Piaţa medicamentelor a cunoscut o dezvoltare dinamică continuă pe durata a mai multor ani. Această 
realitate a permis producătorilor interni, deşi puţini la număr, să-şi extindă capacităţile de producţie. 
În acelaşi timp, marii producători străini de produse farmaceutice, pătrund tot mai mult pe piaţa Re-
publicii Moldova. Distribuitorii şi-au consolidat poziţia pe piaţă pe măsură ce fluxurile comerciale au 
crescut, în timp ce comercianţii cu amănuntul au cunoscut o expansiune rapidă a reţelei de vânzare. 
În continuare ne propunem să caracterizăm fiecare component în parte din lanţul valoric de formare 
a preţului.

2.2.1 Producătorii locali de medicamente

Activitatea producătorilor autohtoni este reglementată printr-un număr vast de acte normative24. Pro-
ducătorii de medicamente includ atât companiile autohtone, cât şi filialele unor companii străine de 
medicamente care au activităţi de producţie pe teritoriul Republicii Moldova. În 2011 existau 25 de 
producători de medicamente din prima categorie, care generau vânzări cumulate de 443,5 milioane 
lei, antrenând o forţă de muncă în număr de 940 de angajaţi.

Primii zece cei mai mari producători locali de medicamente au un volum de vânzări de aproape 6,5% 
din totalul produselor farmaceutice realizate pe piaţa Republicii Moldova. Potrivit unui raport al 
Agenţiei Medicamentului, în 2011 au fost înregistraţi 27 de producători de medicamente care aveau 
o cotă de aproximativ 18,6% din cifra totală a produselor farmaceutice înregistrate în Nomenclatorul 
de stat al medicamentului. În ultimii ani concentrarea pieţei a crescut, în principal datorită fuziunilor 
şi achiziţiilor care au avut loc la nivel internaţional între unii dintre cei mai mari producători de me-
dicamente. 

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi primii zece cei mai mari producători autohtoni în Republica Mol-
dova precum şi ponderea deţinută de aceştia pe piaţa medicamentelor.

24 Cele mai importante acte normative sunt: Legea nr. 411-XIII din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii, Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea nr. 1409 -XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente, Legea nr. 96 -XVI 
din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Hotărârea 
Guvernului privind aprovizionarea instituţiilor medico-sanitare publice cu antibiotice nr. 30 din 11.01.2007, Hotărârea 
Guvernului cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat al medicamentelor” 
nr. 85 din 25.01.2006, Hotărârea Guvernului cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova nr. 617 din 28.06.2005, 
Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind formarea preţurilor la medicamente, articole de 
uz medical şi alte produse farmaceutice nr. 603 din 02.07.1997, Hotărârea Parlamentului cu privire la aprobarea Politicii de stat 
în domeniul medicamentului nr. 1352 adoptat în 03.10.2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente.
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Tabelul 1: Primii 10 producători autohtoni în Republica Moldova

Nr. 
d/o Producătorii autohtoni

Ponderea din totalul produ-
cătorilor de medicamente pe 

piaţa RM, %
după cifra de afaceri

Ponderea din 
totalul pieţei 
farmaceutice, 

%

1 Societatea cu Răspundere Limitată „Farmaprim” 33,2 2,4
2 Întreprinderea Mixtă „Farmaco” S.A. 10,0 0,7
3 Societatea Comercială” „BalkanPharmaceuticals” S.R.L. 9,3 0,7
4 Societatea cu Răspundere Limitată „Depofarm” 8,4 0,6
5 Întreprinderea Mixtă „RnpPharmaceuticals” S.R.L. 6,4 0,5
6 Societatea Comercială „Flumed-Farm” S.R.L.” 5,4 0,4
7 Societatea pe Acţiuni De Tip Închis „Farmavet” 5,2 0,4
8 Societatea cu Răspundere Limitată „Universal-Farm” 4,5 0,3
9 Întreprinderea Mixtă „Vitapharm-Com” S.R.L. 4,1 0,3

10 Întreprinderea cu Capital Străin „Eurofarmaco”S.A. 3,1 0,2
11 Alţi producător autohtoni 10,7 0,5

Total 100% 7,0

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

În conformitate cu datele statistice, la 31.12.2011 S.R.L. „Farmaprim” ocupa prima poziţie din topul 
producătorilor locali de medicamente, având o cotă de 33,2% din totalul medicamentelor produse 
local şi 2,4% din totalul cifrei de afaceri pe piaţa farmaceutică.

În formarea preţului la producător sunt luate în calcul următoarele elemente:

a. Costul de producţie:

- Cheltuieli directe de producţie (CDP);

- Cheltuieli indirecte de producţie (CIP);

b.  Cheltuielile generale şi administrative (CGA);

c.  Alte cheltuieli operaţionale;

d.  Adaosul comercial – 15%25.

Lanţul de formare a preţului producătorului autohton este reprezentat schematic în figura 4.

Fig.4: Formarea preţului la produsele autohtone. 
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Sursa: Estimat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, în data de 21.09.2012.

25  Reglementat prin Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică
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Începând cu 1.04.2011, prin Hotărârea Guvernului nr. 60 din 01.4.2011, au intrat în vigoare noile 
prevederi care specifică un normativ de rentabilitate de până la 15% din costul vânzărilor, cheltuielilor 
comerciale, cheltuielilor generale şi administrative, altor cheltuieli operaţionale aferente producerii şi 
comercializării medicamentelor, în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabili-
tate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, cu un total cumulativ de la începu-
tul perioadei de gestiune, pentru producătorii autohtoni care comercializează pe teritoriul Republicii 
Moldova medicamentele.

Costul vânzărilor şi cheltuielile operaţionale aferente medicamentelor comercializate pe piaţa internă 
se separă de costul vânzărilor şi cheltuielile operaţionale totale în bază cantitativă, cu aplicarea coefi-
cientului de repartizare a cheltuielilor.

Sunt de menţionat câteva aspecte cu referire la marja de profit fixată de lege la limita a 15%. Astfel, 
în Republica Moldova se aplică două limite ale rentabilităţii actorilor care activează pe piaţa medi-
camentelor, 15% în cazul producătorilor locali şi importatorilor, şi 25% în cazul distribuitorilor. În 
categoria distribuitorilor sunt incluşi şi agenţii economici care comercializează inclusiv produsele 
de import. În acest context autorităţile naţionale au decis, prin fixarea la un nivel diferenţiat a mar-
jelor menţionate, să favorizeze producătorii externi de medicamente, care în statele de reşedinţă nu 
au astfel de limitări, şi să acorde distribuitorilor cu amănuntul o parte mai mare din profitul realizat 
pe piaţă, în acest mod defavorizând activităţile de producţie în favoarea activităţilor de comercia-
lizare.
Impactul direct care este realizat prin stabilirea marjei de profit a producătorilor locali de medica-
mente sunt:

- Influenţarea preţului pe piaţa farmaceutică prin micşorarea acestuia în detrimentul agenţi-
lor economici care nu pot încasa profitul cuvenit;

- Creearea anumitor bariere în dezvoltarea şi extinderea întreprinderii (investiţii de dezvol-
tare - având o marjă de profit de 15%, producătorul va fi limitat în anumite credite investi-
ţionale, fiind pus în incapacitatea de a lua sume mari care ulterior sa fie restituite într-un 
termen scurt de timp);

- Menţinerea unei calităţi necorespunzătoare cerinţelor UE la medicamentele produse prin 
limitarea mijloacelor financiare care pot fi investite în tehnologii noi. 

Este de menţionat că, în lipsa unei limitări exprese (în mărime cantitativă) a celorlalte elemente 
care formează costul final de producţie, limitarea adaosului comercial la nivelul de 15% este una 
pur teoretică şi fără un impact real asupra preţului final de comercializare, deoarece producătorii 
de medicamente (de altfel această logică se aplică şi pentru distribuitorii cu ridicată şi cu amănuntul 
ai produselor farmaceutice) au posibilitatea majorării artificiale a celorlalte elemente care formează 
preţul final, până la limita acceptată de cererea de pe piaţă. Astfel, impunerea unor condiţii precum 
cele menţionate mai sus plasează accentul în sistemul de administrare a domeniului farmaceutic pe 
elemente care nu schimbă situaţia reală de pe piaţă.

Factorii de risc care pot determina majorarea de preţ la produsele farmaceutice pentru producătorii 
autohtoni sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. 

Tabelul 2: Factorii de risc care pot determina majorările de preţ la produsele autohtone 

Riscurile Factori de influenţă

1. Producerea cantităţilor mici de medicamente – unei unităţi de produs 
îi revine un cost mai mare decât în cazurile unor cantităţi mari;

2. Majorarea artificială a cheltuielilor – ca motiv al reglementării rentabili-
tăţii prin lege;

3. Tehnologiile de fabricaţie învechite;

4. Managementul defectuos al întreprinderilor farmaceutice.

MEDIU INTERN

Factori din cadrul întreprinderilor

Riscurile
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Riscurile Factori de influenţă

1. Majorarea preţurilor la materia primă;

2. Reglementarea legală a procesului de producţie care ar presupune chel-
tuieli suplimentare;

3. Inflaţia;

4. Creşterea costurilor la resursele energetice;

5. Modificarea cadrului legislativ;

6. Punerea în aplicare, din 1 ianuarie 2013, a Regulilor de Bună Practică 
de Fabricaţie a Medicamentelor – RBPFM (GMP) – există o necesitate de a 
introduce aceste prevederi, dar punerea în aplicare prevede o serie de in-
vestiţii suplimentare pe care producătorul autohton trebuie să le facă pen-
tru a corespunde cerinţelor stabilite, care ar presupune în final o creştere 
a preţului la medicamente. Este imperativă în acest sens aplicarea unor 
astfel de măsuri cu o rezervă suficientă de timp pentru producătorii locali.

MEDIU EXTERN

Factori externi, ce nu pot fi influenţaţi 
de întreprindere

O problemă ce ţine de vânzarea producţiei autohtone în Republica Moldova este excluderea, prin modificarea legii 
cu privire la achiziţiile publice, a marjei preferenţiale de 15% cu care poate depăşi oferta minimă preţul oferit de pro-
ducătorii locali de medicamente în cazul licitaţiilor publice. Astfel, producătorii autohtoni care sunt defavorizaţi de 
dimensiunile reduse ale pieţei locale, sunt în incapacitatea de a realiza câştig, luând în considerare costurile de pro-
ducţie mai mari din cauza economiilor de scară mai reduse în comparaţie cu producătorii externi, în special cei mari. 

Pe cealaltă parte producătorul autohton se află în incapacitate de a pătrunde pe pieţele externe, din motive obiective 
ce ţin de dotarea cu capital, tehnologiile folosite, imaginea pe care o au producătorii moldoveni pe pieţele externe, 
capacitatea limitată de producere a cantităţilor mari şi, în consecinţă, a practicării unor preţuri mai mici de comercia-
lizate.  În aceste condiţii sectorul autohton de producere a medicamentelor se dezvoltă anevoios.

Totuşi, aplicarea unor condiţii favorabile, în detrimentul mecanismelor economiei de piaţă, pentru producătorii locali 
de medicamente, poate fi benefică doar cu condiţia existenţei unor planuri bine stabilite şi limitate în timp de capi-
talizare a acestora, care să presupună dezvoltare tehnologică, economică, dezvoltarea culturii producerii şi a produc-
tivităţii muncii.

2.2.2 Distribuirea cu ridicata/importatori

Comerţul cu ridicata al medicamentelor este reglementat de un şir de acte normative26. Comerţul an-
gro este realizat de depozitele farmaceutice şi importatorii de produse farmaceutice.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 603/1997, preţul cu ridicata este preţul care se aplică de 
către depozite la comercializarea angro a medicamentelor către farmacii şi instituţii medico-sanitare. 
Conform art. 4 al Hotărârii Guvernului nr. 603/1997 întreprinderile care importă şi/sau distribuie 
cu ridicata medicamente, atât de import, cât şi autohtone, pot aplica un adaos comercial de maxim 
15%. Agenţii economici care comercializează angro produsele farmaceutice nu au dreptul să practice 
comercializarea cu amănuntul a produselor farmaceutice.

La data de 31.12.2011 existau 178 de companii înregistrate în Registrul de Stat al Republicii Moldova 
care practicau genul de activitate comerţul cu ridicata al produselor farmaceutice, inclusiv 72 depozite 
farmaceutice şi 106 agenţi economici importatori de produse farmaceutice, care generau vânzări cu-
mulate de 3,2 miliarde lei şi angajau forţă de muncă în număr de 1792 lucrători.

26 Hotărârea Guvernului nr. 603 din 02 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente 
şi altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice; Cod Nr. 1149 din 20.07.2000 Codul Vamal al Republicii Moldova; Hotărârea 
Guvernului nr. 1525 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova; Legea nr. 845-
XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi; Legea nr. 1409 -XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente; 
Legea nr. 96 -XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice; Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la activitatea 
farmaceutică; Hotărârea Guvernului privind aprovizionarea instituţiilor medico-sanitare publice cu antibiotice nr. 30 din 
11.01.2007; Hotărârea Guvernului cu privire la implementarea Sistemului informaţional automatizat „Nomenclatorul de stat 
al medicamentelor” nr. 85 din 25.01.2006; Hotărârea Guvernului cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în Moldova nr. 
617 din 28.06.2005.
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Tabelul 3: Distribuitorii cu ridicata/ importatorii produselor farmaceutice.

Nr. 
d/o Compania Ponderea, 

%

1 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ „DITA ESTFARM” SRL 23,1

2 COMPANIA „TETIS INTERNATIONAL CO” SRL 18,6

3 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ MOLDO-UNGARĂ „RIHPANGALFARMA” SRL 10,1

4 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „BECOR” SRL 7,2

5 SOCIETATEA PE ACŢIUNI „SANFARM-PRIM” 3,3

6 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „GBG-MLD” SRL 2,7

7 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „FARMINA” 2,6

8 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „R & P BOLGAR FARM” SRL 2,4

9 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „INTERMED” 2,2

10 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „P&R PHARMA” SRL 2,1

Sursa: Biroul Naţional de Statistică.

Conform datelor statistice privind distribuitorii cu ridicata ai produselor farmaceutice la data de 
31.12.2011 ponderea cea mai mare, de 23,1% din total, era deţinută de „Întreprinderea Mixtă Moldo 
- Română „DitaEstFarm” S.R.L. Totodată, putem menţiona că din 178 de companii – distribuitori 
angro, primele 3 companii deţin cota de 51,8% din totalul pieţei ceea ce presupune cel puţin teoretic 
deţinerea capacităţii de control asupra pieţei şi au, în consecinţă, o influenţă decisivă asupra formării 
preţului cu ridicata al produselor farmaceutice. Cele relatate sugerează existenţa riscurilor apariţiei 
unor situaţii de control al pieţei prin înţelegere de cartel de către primele 3 companii, cu cea mai mare 
cotă pe piaţă. 

Un exemplu de înţelege de cartel este descris în raportul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concu-
renţei27 de unde rezultă că 2 companii controlau piaţa insulinei, fapt ce a dus la urmări nefaste pentru 
bolnavii de diabet care au fost puşi în situaţia să achite preţuri exagetare pentru un medicament de o 
calitate inferioară.

Preţul cu ridicata este format din următoarele elemente:

- Preţul de vânzare (de achiziţie) al medicamentului;

- Cheltuieli de transport;

- Alte taxe vamale;

- Costul de certificare al produsului farmaceutic;

- Alte cheltuieli ale activităţii operaţionale;

- Cheltuielile aferente investiţiilor;

- Cheltuielile aferente activităţii financiare;

- Taxa pe valoare adăugată – 8%;

- Adaos comercial – 15% (Reglementat prin Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică).

27  Raport de activitate pe perioada 2007-2011 al Agenţiei Naţionale de Protecţie a Concurenţei, Chişinău 2012
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Fig.5: Formarea preţului angro la medicamente
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Sursa: Estimat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, în data de 1.09.2012

Factorii de risc care pot determina majorările de preţ la produsele farmaceutice în comerţul angro 
sunt prezentaţi în tabelul de mai jos.

Tabelul 4: Factorii de risc care pot determina majorările de preţ la produsele farmaceutice în comerţul 
angro

Riscurile Factori de influenţă

1. Tendinţa de majorare a cheltuielilor de transport, aprovizionare, păstrare;

2. Tendinţa de creştere a cheltuielilor de întreţinere şi administrare a companiei.

MEDIU INTERN

Factori din cadrul 
întreprinderilor

Riscurile
1. Inflaţia;

2. Modificarea cadrului normativ;

3. Tendinţa de a înregistra un nou produs la un preţ mare în Catalogul naţional de preţuri de 
producător la medicamente importate;

4. Creşterea preţurilor la medicamente de la producători.

MEDIU EXTERN

Factori externi ce nu 
pot fi influenţaţi de 

întreprindere

2.2.3  Comerţul cu amănuntul 

Comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice este reglementat printr-un număr mare de legi şi 
hotărâri de guvern28. 

28 Hotărârea Guvernului nr. 603 din 02 iulie 1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente 
şi altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, Legea RM nr. 92 din 26.04.2012 cu privire la dispozitivele medicale, 
Legea RM nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Legea RM nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la 
medicamente, Legea RM nr.411-XIII din 28.03.1995 privind ocrotirea sănătăţii, Legea RM Nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia 
consumatorilor, Legea RM nr. 424-XV din 16.12.2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a 
activităţii de întreprinzător, Legea RM nr. 451-XV din 30.07.2001, Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 
întreprinzător, Legea RM nr. 552-XV din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate,  Legea RM nr.382-XIV din 
06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice si psihotrope si a precursorilor, Legea RM Nr. 845 - XII din 03.01.1992 
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Hotărârea Guvernului nr.504 din 12.07.2012 privind aprobarea Regulamentului 
sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice, Hotărârea Guvernului RM nr. 504 din 12.07.2012 
pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice, Hotărârea 
Guvernului RM nr. 525 din 22.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a 
preţurilor de producător la medicamente, Hotărârea Guvernului RM nr. 128 din 06.02.2006 cu privire la aprobarea Cerinţelor 
tehnice faţă de încăperile şi obiectivele în care se păstrează substanţe narcotice, psihotrope şi/sau precursori, Hotărârea 
Guvernului RM nr. 79 din 23.01.2006 privind aprobarea Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel 
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Preţul medicamentelor în farmacii se stabileşte cu un adaos comercial de maxim 25%.

Comerţul cu amănuntul este efectuat prin farmacii. La data de 31.12.2011 existau 981 de farmacii şi 
filiale care practică genul de activitate comerţul cu amănuntul al produselor farmaceutice. Pentru peri-
oada raportată farmaciile au generat vânzări cumulate de 2,5 miliarde lei şi au angajat forţă de muncă 
în număr de 4653 de angajaţi.

Tabelul 5: Primii 10 distribuitori cu amănuntul ai produselor farmaceutice

Nr. 
d/o Compania Ponderea, %

1 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „VINAMEX” S.R.L. 22,1
2 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „FARMACIA FAMILIEI” S.R.L. - ÎN PROCES DE REORGANIZARE 10,5
3 SOCIETATEA COMERCIALĂ „PRODIAFARM” S.R.L. 6,6

4 FIRMA DE PRODUCŢIE ŞI COMERŢ „AMOFARM” S.R.L. 6,0

5 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „GEDEON RICHTER-REŢEA FARMACEUTICĂ” S.R.L. 3,4
6 FIRMA „MOFARM-DIVERSE” S.R.L. 3,1
7 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „BIRIVOFARM” 2,6
8 SOCIETATEA COMERCIALĂ „MIDOFARM” S.R.L. 2,4
9 SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „TREIV-FARM” 1,9

10 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „ELODI-FARM” S.R.L. 1,7

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

Conform datelor din tabelul 5 la data de 31.12.2011 ponderea cea mai mare din comerţul cu amănun-
tul al produselor farmaceutice o deţinea ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „VINAMEX” S.R.L. cu o cotă de 
22,1 %. Este de menţionat că 3 din cele 981 companii acoperă 39,2% din piaţă29. Astfel putem spune că 
nivelul preţului pe piaţă este influenţată într-o mare măsură de activitatea celor 3 companii enumerate 
mai sus. La fel ca şi in cazul distribuitorilor cu ridicata, pe piaţa distribuitorilor cu amănintul a medi-
camentelor persistă un risc major de control al pieţei prin înţelegeri de cartel.

Fig.6: Formarea preţului la amănunte calculat în mediu la medicamente
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Sursa: Estimat în baza datelor Biroului Naţional de Statistică la data: 21.09.2012.

de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, Hotărârea Guvernului RM nr. 920 din 30.08.2005 cu privire 
la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor, eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele 
subordonate acestora persoanelor fizice şi juridice pentru practicarea activităţii antreprenoriale, Hotărârea Guvernului 
RM nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor 
acestora, supuse controlului, Hotărârea Guvernului RM nr. 777 din 08.07.2004 despre stabilirea cuantumului anual de alcool 
etilic nedenaturat destinat utilizării în medicină, Hotărârea Guvernului nr. 1135 din 18.09.2003 despre aprobarea plăţilor 
pentru autorizarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi pentru modificările efectuate după 
înregistrare, Hotărârea Guvernului RM nr. 603 din 03.07.1997 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind formarea 
preţurilor la medicamente, articole de uz medical şi alte produse farmaceutice.

29 Legea concurenţei Nr. 183 din 11.07.2012
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Preţul cu amănuntul cuprinde următoarele elemente:

- Cheltuielile activităţii operaţionale;

- Cheltuielile activităţii de investiţii;

- Cheltuielile activităţii financiare;

- Adaos comercial – 25% (Reglementat prin Legea nr. 1456-XII din 25.05.1993 cu privire la 
activitatea farmaceutică).

Factorii de risc care pot determina majorarea preţului la produsele farmaceutice în cadrul comerţului 
cu amănuntul sunt prezentaţi în tabelul de mai jos. 

Tabelul 6: Factorii de risc care pot determina majorarea preţului la produsele farmaceutice în cadrul 
comerţului cu amănuntul 

Riscurile Factori de influenţă

1. Tendinţa de majorare a cheltuielilor de aprovizionare, păstrare şi livrare;

2. Tendinţa de creştere a cheltuielilor de întreţinere şi administrare a farmaciilor;

3. Tendinţa de vânzare  a produselor farmaceutice scumpe din partea farmaciilor (propune-
rea produselor mai scumpe substituibile cu cele mai ieftine);

4. Tendinţa de majorare a preţurilor în limitele admisibile conform legislaţiei.

MEDIU INTERN

Factori din cadrul 
întreprinderilor

Riscurile

1. Creşterea inflaţiei;

2. Modificarea cadrului normativ ;

3. Creşterea preţurilor de la distribuitorii angro.

MEDIU EXTERN

Factori externi, ce nu 
pot fi influenţaţi de 

întreprindere

2.3 Preţul final pe piaţa produselor farmaceutice
Pe parcursul celor trei etape enumerate la subcapitolul 2.2 se obţine preţul final de distribuire a pro-
duselor farmaceutice pe piaţa Republicii Moldova. Un exemplu de formare a preţului cu amănuntul al 
medicamentelor este prezentat în tabelul de mai jos:

Tabelul 7: Formarea preţului cu amănuntul al medicamentelor

Denumirea medica-
mentului

Preţul producăto-
rului înregistrat în 
Catalogul naţional 

de preţuri

Preţul angro Preţul cu 
amănuntul

Rata de creştere a preţului 
de distribuire cu amănun-
tul faţă de preţul înregis-
trat în Catalogul naţional 

de preţuri
Salbutamol susp. de 
inhalat presuriz. 100 
mcg/doză, 200 doze 

N1 China

10,50 lei 38,99 lei 45,55 lei
433,8%

100% 371,3% 116,8%

Metfogamma 500 
tabl 500 mg N120, 

Germania

39,87 lei 68,74 lei 78,9 le
197,9%

100% 172,4% 114,78%

Captopril comp. 

25mg N10x2, RM

7,26 lei 18,42 lei 21,15 lei
291,3%

100% 253,5% 114,8%
MEDIU 100% 265,7 115,47% 307,7%

Sursa: Catalogul naţional de preţuri, Farmacia X, data : 21.09.2012

Schematic, calculul pentru produsul salbutamol susp. de inhalat presuriz. 100 mcg/doză, 200 doze N1 
China se prezintă în figura 7.
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Fig.7: Calculul preţului pentru produsul salbutamol susp. de inhalat presuriz. 100 mcg/doză, 200 doze 
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Sursa: Analiza autorilor în baza datelor statistice, datelor Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Medicamentului, Farmaciei X.

Graficului de mai sus ilustrează faptul că cea mai mare pondere a cheltuielilor din cadrul lanţului 
valoric în formarea preţului final la medicamentul vizat revine distribuitorilor cu ridicata. În mod 
corespunzător, se atestă o majorare cu 433,8% a preţului de comercializare pe piaţa locală a medica-
mentului salbutamolul faţă de preţul producătorului. Astfel, cheltuielile suportate de întreprinderile 
cu ridicata care activează pe piaţă au contribuit cu 371,3% la majorarea preţului medicamentului oferit 
consumatorului final. Argumentul cel mai plauzibil care explică acest fenomen este faptul că în cadrul 
lanţului valoric de formare a preţului participă 2-3 distribuitori angro până ce medicamentul ajunge 
în farmacii. Fiecare din ei contribuind la majorarea preţului prin aplicarea unor costuri şi cheltuieli 
particulare. 

Mai jos se prezintă schematic modul formării preţurilor la medicamentele pe piaţa farmaceutică în 
Republica Moldova, în condiţiile legii.



31

ANALIZA TRANSPARENŢEI ŞI EFICIENŢEI REGLEMENTĂRILOR  
PE PIAŢA FARMACEUTICĂ

Fig. 8: Estimarea modului de formare a preţului la medicamentele pe piaţa farmaceutică în Republica 
Moldova

În urma examinării fig.8 putem menţiona că preţul la medicamente creşte în medie de 2,7 ori până 
ajunge la consumator urmare a acţiunii unor factori obiectivi dictaţi de specificul desfăşurării unei 
afaceri în acest domeniu şi de rigorile legale. 

În formarea preţului pot influenţa şi alte elemente care duc la creşteri peste limita estimată mai sus. 
Aceste elemente sunt:

1. Importatorul importă o gamă limitată de produse farmaceutice de circa 10-30 poziţii din tota-
lul medicamentelor înregistrate pe piaţa farmaceutică. Importatorul de regulă este reprezen-
tant oficial al producătorului extern în Republica Moldova. Această situaţie pune în dificultate 
alţi agenţi economici care vor să importe aceleaşi produse. Neavând acces direct la producăto-
rul extern, agenţii economici sunt nevoiţi să le procure de la reprezentanţii oficiali cu un preţ 
mai mare. Importatorul îşi pune în preţ toate costurile suportate la import. În cazul exem-
plului din fig.8 costurile incluse în preţ constituie 50% de la preţul producătorului (inclusiv 
adaosul comercial de 15%);

2. Depozitarul se aprovizionează cu medicamente de la mai mulţi importatori pentru a le livra 
farmaciilor. În preţul medicamentului depozitarul include cheltuielile de aprovizionare, păs-
trare şi livrare a medicamentelor. În exemplu din fig.8  preţul se majorează cu 57% de la preţul 
de cumpărare al importatorului (inclusiv adaosul comercial de 15%). În urma discuţiilor cu 
mai mulţi agenţi economici care activează în domeniul farmaceutic s-a depistat faptul că de-
pozitarii fac aprovizionări unul de la altul. Situaţia dată duce la o majorare a preţului angro. 

Aici putem să facem referinţă la importanţa existenţei unei ponderi majore pe piaţă a producăto-
rului autohton, care ar permite omiterea sau limitarea ponderii unei verigi în lanţul de formare a 
preţului, şi anume a importatorului, ceea ce va permite micşorarea preţului cu cel puţin 50% din 
preţul total conform fig.8. 
În ultimii ani, pare să se dezvolte un nou model de distribuţie, prin care modelul tradiţional pro-
ducător – angrosist - farmacist se completează cu intermediari direcţi şi angrosişti de mici dimen-
siuni. Deşi reglementările şi legislaţia naţională permit astfel de acorduri, acestea duc la anumite 
probleme, printre care şi majorarea preţului pe piaţă. Agenţia Medicamentului trebuie să efectueze 
inspecţii pentru a identifica dacă producătorii sau angrosiştii menţin o aprovizionare adecvată cu 
medicamente pentru a înlătura astfel de intermedieri.
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Majorarea preţului de comercializare pe piaţa locală este demonstrată şi prin compararea preţurilor 
din ţările vecine în tabelul 8.

Tabelul 8: Preţurile a 5 produse înregistrate în Republica Moldova, România, Ucraina la data de 20 sep-
tembrie 2012 (necompensate)

Produsul
Preţul, lei MD

MD RO UA
Acid acetilsalicilic 500 mg N10x10 19,5 10,5 5,9

Captopril compr. 25 mg N20 21,15 10,5 6
Ibuprofen 200 mg N10x5 12,5 11,6 2,8

Metfogamma 500 mg N10x12 88,9 38,5 88,8
Paracetamol 500mg N10x10 21,5 18,37 5,9

Sursa: Datele statistice

Din Tabelul 8 putem observa că preţurile în Republica Moldova sunt de câteva ori mai mari faţă de 
cele existente în ţările vecine.

2.4 Evoluţia şi structura pieţei

2.4.1 Structura pieţei

Examinată din perspectiva cifrei de afaceri, piaţa medicamentelor este deţinută într-o pondere de 53% 
de distribuitorii cu ridicata a medicamentelor, urmaţi de distribuitorii cu amănuntul care reprezintă 
aproximativ 40% din total. Producătorilor autohtoni de medicamente le revine doar 7% din total. 

Prin comparaţie în România tabloul structural al pieţii farmaceutice este un pic diferit. Ponderea cea 
mai mare a cifrei de afaceri în sector este deţinută de comerţul cu amănuntul, care constituie 46,2% 
din total. Iar producătorul autohton ocupă o pondere de 11% din total.

Fig.9: Structura comparativă a pieţii farmaceutice conform cifrei de afaceri din totalul pieţii: Republica 
Moldova - România

Republica Moldova Romania
Producători 
autohtoni 
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Comerț cu 
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460%

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, Institutul de Prognoză Economică, România

2.4.2 Importul/exportul produselor farmaceutice

Privit în dinamică, volumul importului de medicamente, conform datelor Serviciului Vamal pentru 
perioada anilor 2007-2011, a cunoscut o dezvoltare accentuată. În graficul din figura 10 este repre-
zentată schematic evoluţia importurilor de medicamente şi produse farmaceutice exprimate în mil. 
dolari SUA, care au crescut de la cifra de aproximativ 39 mil. dolari SUA în 2000 la aproximativ 212 
mil. dolari SUA în 2011.



33

ANALIZA TRANSPARENŢEI ŞI EFICIENŢEI REGLEMENTĂRILOR  
PE PIAŢA FARMACEUTICĂ

Fig.10: Dinamica importului de medicamente, mil. dolari SUA.
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Evoluţia dinamicii importurilor arată că piaţa Republicii Moldova este în continuă creştere. În Repu-
blica Moldova se importă medicamente şi produse parafarmaceutice din 56 de ţări. În Tabelul 9 sunt 
prezentate datele privind  importurile produselor farmaceutice în funcţie de ţări, în anul 2011.

Tabelul 9: Ponderea volumului total de import pe ţări

Nr. Ţara
Ponderea din volumul total a importului medicamentelor, %

Anul 2011 Anul 2010
1 Italia 16,70 12,83
2 Germania 11,12 10,18
3 Ungaria 7,87 9,28
4 Turcia 7,70 6,95
5 Ucraina 7,06 7,45
6 Slovenia 4,52 3,84
7 India 4,43 5,68
8 Rusia 4,32 5,08
9 România 4,04 3,92

10 Elveţia 3,80 3,50
11 Alte ţări 28,44 31,29

Sursa: Agenţia Medicamentului (Raport statistic, anul 2011)

Ponderea cea mai mare în importul medicamentelor le au statele membre ale UE, din care primele 10 
au deţinut un total de 44,3% în anul 2011. 

Analizat sub aspectul grupuri de mărfuri importate, cea mai mare pondere, de 92,31%, în totalul im-
porturilor de medicamente este deţinută de grupul 3004 – „Medicamente ambalate pentru vânzarea 
cu amănuntul şi prezentate sub formă de doze”. Această situaţie se menţine în ultimii 5 ani.

Volumul în dinamică al exporturilor de medicamente, conform datelor Serviciului Vamal, pentru pe-
rioada anilor 2007-2011 (în mil. dolari SUA) este prezentat în graficul din figura 11.
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Fig.11: Dinamica exporturilor de medicamente în Republica Moldova.
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În perioada vizată exportul de medicamente exprimat valoric a crescut de aproximativ 5,5 ori. Cel mai 
mare nivel, exprimat valoric, al exporturilor de medicamente din Moldova în anul 2011 este înregistrat 
în statele CSI, dintre care Federaţia Rusă este principala piaţă de desfacere a medicamentelor produse 
în Republica Moldova, cu o pondere de aproximativ 78%. Acest fapt indică dependenţa accentuată pe 
care o are sectorul de producere a medicamentelor din Republica Moldova faţă de evoluţia relaţiilor 
comerciale dintre Republica Moldova şi Federaţia Rusă. 

În scopul prevenirii unor posibile evoluţii negative ale exporturilor medicamentelor din Republica 
Moldova, este indicată aplicarea unor politici de diversificare a pieţelor de defacere a medicamen-
telor autohtone.

La cealaltă extremă se situează statele membre ale UE care deţin o pondere în exportul medicamente-
lor din Republica Moldova de doar 3,5%. 

Dată fiind o discrepanţă atât de mare dintre ponderea pieţelor de desfacere pentru producătorii 
autohtoni de medicamnete, este imperativă promovarea politicilor şi acţiunilor de armonizare a 
legislaţiei şi standardelor de producere, precum şi alte acţiuni care să abordeze impedimentele în 
exportul medicamentelor pe pieţele UE.

Tabelul 10. Exportul produselor farmaceutice din Republica Moldova în funcţie de ţări pentru 2011.

Nr. 
d/o Ţara Volumul exportului (mii lei)

1 Armenia 3813,8

2 Azerbaidjan 7467,38

3 Belarus 26965,0

4 Belgia 323,5
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Nr. 
d/o Ţara Volumul exportului (mii lei)

5 Bulgaria 3838,2

6 Canada 4,3

7 Cehia 4,5

8 China 410,8

9 Danemarca 5,6

10 Elveţia 2,8

11 Rusia 705168,3

12 Finlanda 523,7

13 Osetia Sud 157,4

14 Germania 1475,1

15 Georgia 10132,3

16 Irlanda 5,1

17 Italia 276,1

18 Kazahstan 6527,1

19 Kârgâzstan 3730,2

20 Letonia 5011,9

21 Lituania 18423,2

22 Luxemburg 0,2

23 Marea Britanie 8,2

24 Olanda 113,0

25 România 1779,7

26 SUA 35,3

27 Tadjikistan 570,7

28 Turcia 2215,2

29 Turkmenistan 433,2

30 Ucraina 67123,9

31 Ungaria 80,5

32 Uzbekistan 36754,3

33 Vietnam 301,8

Total 903682,2

Sursa: Agenţia Medicamentului 

Medicamentele autohtone sunt înregistrate în diverse ţări. Tabelul 11 prezintă numărul de produse 
înregistrate de producătorii autohtoni de medicamente peste hotare.
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Tabelul 11: Numărul de produse înregistrate de producătorii autohtoni de medicamente peste hotare.

Nr. Producător
Nr. de produse 
total înregis-

trate în RM

Numărul de produse înregistrate  
peste hotare Ţara

Anul  2009 Anul 2010 Anul 2011
1 Depofarm S.R.L. 118 5 16 29 Belarus

2 Eurofarmaco S.A. 67

2 18 17 România
9 - - Kârgâzstan

13 13 9 Belarus
6 - - Uzbekistan

3 Farmaco S.A. 166
- - 13 România
- - 2 Belarus

4. Farmaprim S.R.L. 106

15 15 16 Armenia
25 25 27 Azerbaidjan
45 50 50 Belarus
14 16 19 Georgia
27 28 31 Kazahstan
43 48 45 Kârgâzstan
10 11 9 Rusia
11 20 20 Tadjikistan
12 22 22 Turkmenistan
12 15 15 Ucraina
44 45 47 Uzbekistan
- - 2 Vietnam

5 FluMed-Farm S.R.L. 23

2 - - Azerbaidjan
2 2 2 Belarus
5 - - Georgia
- - 6 Kârgâzstan
5 8 2 Ucraina
5 5 5 Uzbekistan

6 New Tone S.R.L. 29

5 5 2 Armenia
13 17 17 Azerbaidjan
5 12 13 Belarus
2 2 2 Georgia

17 17 20 Kârgâzstan
20 20 20 Tadjikistan
20 20 20 Uzbekistan

7
RNP Pharmaceuti-

cals S.R.L.
128

- - 28 Afganistan
- - 2 Azerbaidjan

- - 56
Regiunea transnis-

treană a RM 
- 38 38 Tadjikistan
- 33 33 Uzbekistan

8 Medpreparate S.R.L. 16 - - 2 Tadjikistan

Sursa: Agenţia Medicamentului 

Datele din Tabelul 11 vin să confirme concluziile privind dificultatea pătrunderii medicamentelor au-
tohtone pe piaţa UE, majoritatea medicamentelor exportate fiind înregistrate pe pieţele din est. 

Piaţa farmaceutică în Republica Moldova este în continuă creştere, însă ponderea cea mai mare a cere-
rii de produse farmaceutice este acoperită din contul importurilor. În perioada 2007 – 2011 importu-
rile de medicamente s-au majorat cu 85%. În mărime relativă exporturile de medicamente autohtone 
au înregistrat o evoluţie şi mai bună, majorându-se de 5,5 ori sau cu 447,9%. Acest fapt nu a dus însă la 
îmbunătăţirea balanţei comerciale pentru acest tip de produse, deficitul balanţei comerciale a crescut 
cu 33,8% sau cu 33 mil. USD în expresie valorică.
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Fig.12: Volumul de import/export pe perioada 2007-2011 (în mil. dolari SUA)
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Republica Moldova are un potenţial mare de dezvoltare a sectorului de producere a medicamente-
lor, în condiţiile în care va exista o politică de stimulare a activităţilor de producere pentru produ-
cătorii autohtoni, care să vizeze în speţă penetrarea medicamentelor autohtone pe pieţele UE.

Tabelul 12. Balanţa comercială (mil. dolari SUA) 

Indicator 2007 2008 2009 2010 2011

Exporturi, total 1 340,0 1 591,1 1 283,0 1 541,5 2 216,8

Produse farmaceutice  (export) 13,8 15,8 45,2 60,3 75,5

Importuri, total 3 689,5 4 898,8 3 278,3 3 855,3 5 191,3

Produse farmaceutice (import) 111,3 145,6 153 171 206,0

Balanţa comercială -2 349,5 -3 307,7 -1 995,3 -2 313,8 -2 974,5

Balanţa comerciala la produsele farmaceutice -97,5 -129,8 -107,8 -110,8 -130,5

Sursa: Biroul de Naţional de Statistică

Evoluţia ponderii produselor farmaceutice în importul/exportul ţării denotă o majorare  mai mare a 
deficitului balanţei comerciale pentru această categorie de produse (34%), faţă de majorarea per an-
samblu a deficitului balanţei comerciale a Republicii Moldova (27%). 

Deşi gradul de acoperire din export a importurilor de medicamente creşte mult mai repede faţă de 
media pentru economia ţării, majorându-se în perioada 2007 – 2011 de la 12% la 37%, faţă de 36% la 
43%, totuşi pentru anul 2011 acest indicator este încă inferior în cazul produselor farmaceutice faţă de 
media pe economie (37% vs 43%).
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Fig.13: Ponderea importului-exportului medicamentelor în total exporturi-importuri pe ţară.

2007
3,02 2,97 4,67 4,44 3,97
1,03 0,99 3,52 3,91 3,4

2008 2009 2010 2011
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1,03

3,02
2,97

4,67
4,44

3,97

0,99

3,52
3,91

3,4

ponderea din import în %

ponderea din 
import în %

ponderea din 
export în %

ponderea din export în %

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Creşterea exportului de medicamente este mai mare faţă de creşterea totală a exporturilor, dar pri-
vită în detaliu această evoluţie este un rezultat al creşterii cu 186% a exporturilor de medicamente în 
anul 2009  faţă de 2008, ori de la acea dată, exporturile au continuat să crească dar la o rată din ce 
în ce mai mică. Aceste date nu ne permit deocamdată să vorbim despre o politică eficientă aplicată 
în sector, astfel creându-se premise de majorare în continuare a preţurilor pe piaţa farmaceutică şi 
de creştere a riscului de creare a unor deficite temporare pe piaţă la medicamentele de necesitate 
vitală.

2.4.3. Evoluţia preţurilor la medicamente

La începutul anului 2011 s-a înregistrat o micşorare a preţurilor la medicamente. Această evoluţie a 
fost determinată de măsurile administrative aplicate la începutul anului 2011 ce au constat în aproba-
rea unor modificări la Legea cu privire la activitatea farmaceutică, care au dus la o diminuare a preţu-
rilor la produsele farmaceutice în medie cu 3.1% în comparaţie cu anul 2010.

Fig. 14: Preţurile la medicamente comparativ cu anul 2011
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Graficul din figura 14 reprezintă evoluţia preţurilor la produsele farmaceutice pentru perioada anului 
2011 în comparaţie cu preţul mediu pentru perioada anilor 2007-2010. Media preţurilor pentru peri-
oada anului 2011 s-a micşorat faţă de anii precedenţi cu aproximativ 1,18%.

2.4.4. Dinamica producerii medicamentelor autohtone

În anul 2011, conform estimărilor Agenţiei Medicamentului30, producţia autohtonă a medicamentelor 
a constituit în expresie valorică 26,2 mil. dolari SUA şi a fost mai mică cu 1,5% faţă de datele anului 
2010. Volumul vânzărilor pe piaţa internă a fost în creştere cu aproximativ 12%, iar exporturile au 
sporit faţă de anul 2010 cu 3,5%, constituind 9,16 mil. dolari SUA.

Fig. 15: Dinamica producerii de medicamente în Republica Moldova de către producătorii autohtoni, . 
dolari SUA/ mil. unităţi
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Sursa: Agenţia medicamentului (în tabel nu sunt incluse stocurile pe perioada indicată)

Volumul fizic al medicamentelor produse pentru export a scăzut în anul 2011 cu 3,92%, sau 381,96 
mii unităţi, faţă de anul 2010, iar valoarea exportului de medicamente s-a majorat cu 3,56%. Aceste 
modificări indică majorări ale preţurilor medicamentelor exportate.

În ceea ce priveşte distribuirea produselor autohtone pe piaţa internă, în anul 2011 s-a constatat o 
creştere a volumului fizic al produselor medicamentoase comercializate, cu 5,2% şi o creştere a valorii 
mijloacelor financiare realizate în urma comercializării acestora cu 11,85%, faţă de 2010. 

Această evoluţie sugerează o majorare a preţului mediu de comercializare pe piaţa internă a medi-
camentelor autohtone în medie cu 6,3%, în 2011, faţă de 2010.

Industria farmaceutică autohtonă produce diverse categorii de preparate medicamentoase. În anul 
2011 numărul medicamentelor produse local a crescut, fiind diversificat şi spectrul formelor medica-
mentoase.

Tabelul 13: Primii zece producători autohtoni de medicamente conform cifrei de afaceri şi formele me-
dicamentoase fabricate

Nr. 
d/o Producătorii autohtoni Forme medicamentoase fabricate

1 S.R.L.”Farmaprim” Supozitoare, creme, unguente, geluri, linimente, siropuri

30 Raportul statistic al Agenţiei Medicamentului pe 2011.
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Nr. 
d/o Producătorii autohtoni Forme medicamentoase fabricate

2 ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „Farmaco” S.A.
Capsule, comprimate, unguente, linimente, soluţii de uz intern 

şi extern, soluţii injectabile

3
Societatea Comercială „BalkanPharmaceu-
ticals” S.R.L.

Comprimate, capsule, soluţii injectabile, soluţii injectabile 
uleioase, suspensii injectabile

4 S.R.L.”Depofarm”
Soluţii de uz intern şi extern, emulsii, spray-uri, pulberi dozate, 

drajeuri, produse vegetale, preparate vegetale

5
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „RnpPharmaceu-
ticals” S.R.L 

Comprimate, comprimate filmate, capsule, soluţii de uz intern 
şi extern, pulbere pentru suspensie orală, siropuri, emulsii, 

picături orale.
6 Societatea Comercială „Flumed-Farm” S.R.L Spray-uri, picături, soluţii de uz intern şi extern

7
Societatea pe acţiuni de tip închis „Farma-
vet”

Soluţii de uz intern şi extern, emulsii, spray-uri

8 S.R.L.”Universal-Farm” Capsule, unguente, geluri, creme

9
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „Vitapharm-Com” 
S.R.L

Capsule, siropuri

10
Întreprinderea cu capital străin „Eurofar-
maco” S.A.”

Comprimate, capsule, siropuri, suspensii orale, pulberi.

Sursa: Agenţia medicamentului 

După grupele farmaco-terapeutice, conform clasificării ATC, cele mai multe medicamente înregistrate 
în perioada anilor 2006-2011 fac parte din grupul J-antiinfecţioase de uz sistemic – 21%, urmate de 
grupul N – pentru sistemul nervos central – 15,6%, grupul D preparate dermatologice –– 14,3, pentru 
sistemul cardiovascular (grupul C) – 12,2% etc.

Fig.16: Ponderea medicamentelor autohtone după codul ATC (la data de 01.01.2012)
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C a p i t o l u l  I I I
Concurenţa pe piaţa produselor 

farmaceutice
3.1 Percepţia populaţiei şi a agenţilor economici privind funcţionarea pieţei 
farmaceutice în Republica Moldova
În Republica Moldova, piaţa medicamentelor a cunoscut o continuă creştere, atingând în anul 2011  
valoarea de 6,1 mld. lei. Deşi pe piaţă activează un număr important de actori, tendinţele care s–au 
conturat în ultimii ani denotă existenţa unor activităţi de concentrare. Primele 10 companii cu pon-
derea cea mai mare pe piaţă (distribuitori angro, cu amănuntul) controlează 80,2% din piaţă. Această 
concentrare s-a datorat în mare parte operaţiunilor de fuziune şi achiziţiilor realizate la nivel interna-
ţional de companiile farmaceutice.

În cadrul prezentului studiu, Compania sociologică CBS-AXA a efectuat un sondaj privind unele as-
pecte legate de percepţia populaţiei şi a agenţilor economici (a farmaciilor) privind funcţionarea pieţei 
farmaceutice în Republica Moldova. Sondajul a inclus un eşantion de 50 de farmacii şi 150 de persoa-
ne din mun. Chişinău. 

Scopul sondajului l-a constituit testarea mai multor ipoteze, lansate în studiu. Astfel, 28 din cele 50 
cuprinse în sondaj de farmacii au indicat preţul ca fiind cel mai important element care influenţează 
negativ competitivitatea farmaciei. Acest rezultat coraborat cu percepţia a circa jumătate din farmaci-
ile care au luat parte la sondaj precum că piaţa produselor farmaceutice este monopolizată, sugerează 
concluzia că aceste două elemente se află într-o corelaţie directă. 

În acelaşi timp, politica de preţuri este percepută de majoritatea persoanelor intervievate (94% din 
respondenţi) ca fiind una excesivă, care depăşeşte cu mult capacitatea de plată a populaţiei şi, în spe-
cial, a grupurilor social-vulnerabile. Deşi acest aspect este unul subiectiv şi ţine mai mult de nivelul 
de dezvoltare economică a ţării şi de bunăstarea generală a populaţiei, totuşi acest fapt nu diminuează 
importanţa respectării stricte a regulilor economiei de piaţă. 34% din respondenţi, reprezentanţi ai 
farmaciilor, consideră piaţa farmaceutică ca fiind monopolizată.  Analiza datelor prezentate în studiu 
denotă existenţa între agenţii economici de pe piaţa farmaceutică a unor înţelegeri de cartel.

Un aspect care necesită atenţie din partea autorităţilor este legat de faptul că 2/3 din respondenţi 
care au participat în sondaj afirmă că niciodată nu au beneficiat de medicamente gratuite, acoperite 
de poliţa medicală, în timp ce 85,3% din ei deţin poliţă medicală. Evident că este necesară o in-
vestigaţie suplimentară privind modul de reglementare şi administrare a medicamentelor de către 
medicii de familie şi instituţiile medicale în general, precum şi cu privire la planificarea achiziţiilor 
medicamentelor gratuite raportată la analiza incidenţei bolilor şi trendurilor acestora în ultima 
perioadă. 

3.2 Deficitul de medicamente pe piaţă locală
În urma chestionării reprezentanţilor farmaciilor care operează pe piaţa locală au fost comunicate 
multiple situaţii de lipsă periodică şi nejustificată a unor medicamente de necesitate vitală din reţeaua 
de distribuţie. Lipsa unor medicamente de necesitate vitală depăşea în anumite cazuri chiar şi o peri-
oadă de 3 luni. Spre exemplu, în anul 2012, în lunile iulie-august nu se putea găsi în farmacii ”aspirină” 
în pastile, în lunile martie-mai s-a atestat lipsa de ”Algocalmin” în soluţii, în august-septembrie a lipsit 
”nitroglicerina”, în luna iulie din farmacii lipsea ”metronidazol” în pastile.
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Insuficienţa de medicamente de necesitate vitală pune în alertă societatea şi poate provoca pagube 
serioase atât la nivel social cât şi economic. Deficitul de produse medicale poate provoca prejudicii 
grave pentru sănătate sau chiar moartea bolnavilor. Unele medicamente de necesitate vitală nu pot 
fi înlocuite în anumite cazuri cu alte medicamente omoloage.

De asemenea, lipsa temporară a unor categorii de medicamente vitale poate constitui un instru-
ment de presiune asupra consumatorilor puşi în situaţia să folosească medicamente omoaloage, 
comercializate la un preţ mai mare şi care generează un venit mai mare pentru distribuitori. 

Un alt aspect negativ ţine de majorarea preţului la medicamentul lipsă. Dată fiind cererea mare, pe 
piaţă pot apărea majorări artificiale ale preţurilor. Aceasta se observă chiar şi în condiţiile de regle-
mentare expresă a mărimii adaosului comercial maxim. Se recurge  fie la majorarea artificială a celor-
lalte categorii de cheltuieli care sunt incluse în preţul de comercializare, fie la majorarea numărului 
intermediarilor prin care medicamentele ajung la consumatorul final. 

Cauzele deficitului temporar de medicamente de necesitate vitală sunt următoarele:
1. Agenţia Medicamentului nu monitorizează eficient fluxul de medicamente pe piaţa farmace-

utică; 
2. Statul nu deţine o rezervă de stat la medicamentele de necesitate vitală;
3. Ineficienţa politicii de reglementare a preţurilor.31

În scopul neadmiterii pe viitor a problemei enunţate por fi întreprinse mai multe măsuri, precum: 

1. Formarea unui grup de lucru la iniţiativa Ministerului Sănătăţii care să se ocupe cu clasifica-
rea medicamentelor după metoda de analiză VEN30 propusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
Agenţia Medicamentului va putea ţine o evidenţă mai strictă asupra medicamentelor livrate pe 
piaţa farmaceutică prin:

•	 crearea stocurilor de rezervă a celor mai importante medicamente;
•	 utilizarea raţională a spaţiilor de aprovizionare/stocare;
•	 în cazuri de criză financiară Instituţiile Medico-Sanitare Publice vor achiziţiona doar  cele 

mai importante medicamente, spre exemplu, cele incluse în grupele: E şi V.

Un alt aspect util este posibilitatea de control mai riguros al preţului medicamentelor din grupa V 
prin diferite mecanisme:

1. Crearea unei rezerve de stat cu medicamente de necesitate vitală: existenţa unei rezerve de 
stat va însemna acoperirea golurilor ce pot apărea periodic pe piaţa farmaceutică, va exer-
cita un impact pozitiv prin stabilizarea preţurilor pe o perioadă scurtă de timp şi va permite 
controlarea oscilaţiilor preţului pe piaţă prin acţiunea asupra cererii şi ofertei;

2. Micşorarea preţurilor la medicamente poate fi realizată prin stabilirea cotelor TVA şi a ta-
xelor vamale în funcţie de grupa din care fac parte medicamentele. Astfel, grupa V ar putea 
include medicamentele la care să fie aplicată cea mai mică cotă TVA, grupa E – cota medie 
TVA, iar grupa N – cota cea mai mare a TVA, care este de 8% în cazul  medicamentelor.

O modalitate de majorare nejustificată a veniturilor distribuitorilor de medicamente constă în com-
portamentul neloial al medicilor şi/ sau farmaciştilor, care prescriu sau recomandă preparatele cele 

31 Analiza VEN este metoda de clasificare a medicamentelor în 3 grupuri, în funcţie de importanţa lor pentru procesul de 
medicaţie:

 Grupa V (vital) - include medicamentele vital-necesare, a căror absenţă poate provoca consecinţe grave sănătăţii pacientului 
sau / şi prevenirii îmbolnăvirilor. Absenţa acestor medicamente în IMSP, pe piaţa farmaceutică este inadmisibilă.

 Grupa E (esenţial) - medicamentele esenţiale utilizate în tratamentul celor mai răspândite boli şi a majorităţii populaţiei.
 Grupa N (non-esenţial) - celelalte medicamente (neesenţiale, neincluse în lista V sau lista E ), utilizate în tratamentul 

îmbolnăvirilor nesemnificative, rar-întâlnite sau medicamentele cu importanţă terapeutică neînsemnată.
 În analiza VEN popularitatea medicamentului nu este semnificativă şi poate fi ignorată, atenţie acordându-se în primul rând 

importanţa fiecărui medicament concret în tratarea diferitor boli. Analiza VEN prevede acordarea fiecărui medicament din 
lista celor utilizate sau / şi planificate pentru achiziţie a unuia din cei 3 indicatori: V, E sau N. Astfel, fiecărui medicament i se va 
atribui clasificarea corespunzătoare şi va fi înregistrat cu litera respectivă la codul atribuit medicamentului.
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mai scumpe clienţilor care procură meedicamente fără reţetă, chiar şi în cazul existenţei unor medica-
mente omoloage mai ieftine.

Acest impediment poate fi înlăturat doar în timp prin creşterea nivelului de cultură a actorilor pe piaţa 
farmaceutică, atât în aspect de ofertă, cât şi de cerere.

3.3 Concurenţa pe piaţă
Este de menţionat faptul că majoritatea farmaciilor în Republica Moldova sunt amplasate în oraşele 
mari şi centrele raionale, iar în numeroase localităţi rurale din ţară acestea practic lipsesc. Potrivit 
datelor statistice, în mediul rural activează doar 262 de farmacii. 

Cauza primară a lipsei farmaciilor în numeroase localităţi rurale din ţară este rentabilitatea scăzută 
a acestora, depopularea continuă a satelor, dar şi lipsa cadrelor farmaceutice sau nedorinţa acestora 
de a activa în localităţile rurale. În acest sens se impune elaborarea de către ministerul de resort 
a unor instrumente care să abordeze problemele existente şi să ofere soluţii pentru dezvoltarea 
proporţională a reţelei farmaciilor în toată ţara, fie şi prin crearea farmaiilor de stat în localităţile 
rurale, în calitate de bun public oferit cetăţenilor.

Pe durata studiului am depistat mai multe probleme ce ţin de asigurarea competiţiei loiale pe piaţa 
farmaceutică. 

Un exemplu în acest sens este reprezentat de modul cum se comercializează produsele farmaceutice 
compensate parţial sau total din contul mijloacelor bugetare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1372 
din 23 decembrie 2005 cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală. Hotărârea stipulează că doar prestatorii de servicii farmaceutice 
care au încheiate contracte cu CNAM au dreptul de a elibera medicamente compensate. Farmaciile 
care livrează produse compensate au mai mulţi cumpărători decât celelalte. Astfel, farmaciile trebuie 
să se conformeze cerinţelor de corespundere la standardele prevăzute în Legea nr. 552 din 18.10.2001 
privind evaluarea şi acreditarea în sănătate pentru a putea livra produse compensate de către Compa-
nia Naţională de Asigurări Medicale. Procedura este destul de complexă şi nu toate farmaciile fac faţă 
acestor cerinţe. Reprezentanţii mai multor farmacii au calificat procedura de acreditare drept nejus-
tificat de complexă32 şi conţinând prevederi care permit interpretări subiective, prin aceasta fiindu-le 
limitat dreptul tuturor doritorilor de a presta acest gen de servicii. 

32 Standardele de bază de evaluare şi acreditare pentru farmaciile comunitare (de acces public) şi filiale, depozitele farmaceutice, 
întreprinderile producătoare de medicamente în conformitate cu Legea nr. 552/2001 cu privire la  evaluarea şi acreditarea în 
sănătate, Hotărârea Guvernului nr.526/2002 cu privire la Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate şi Ordinul MS 
nr. 1006 din 27.12.2011 Cu privire la aprobarea orarului evaluării şi acreditării instituţiilor şi întreprinderilor medico-sanitare şi 
farmaceutice în anul 2012
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Fig.17 Dinamica medicamentelor compensate de către CNAM pe perioada 2007-2011, mil. lei.
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Sursa: Raportul anual (2011) al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Din datele figurii nr.17, rezultă o creştere a cheltuielilor suportate de către CNAM pentru compensarea 
medicamentelor în mărime de 33,2% pe anul 2011 faţă de anul 2010. Ponderea medicamentelor com-
pensate din totalul pieţei medicamentelor este estimată în anul 2011 la circa 2,5% sau 150,0 mil.lei.

Asigurarea competiţiei loiale pe piaţa farmaceutiă este periclitată şi de procedura birocratică şi inefici-
entă de organizare a licitaţiilor publice de către Agenţia Medicamentului. Referinţe la ineficienţa mo-
dului de organizare a procedurii de licitaţie le putem regăsi şi in Raportul Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Concurenţei33 în care, cum s-a mai menţionat şi mai sus, se atestă existenţa unor înţelegeri 
de cartel dintre 2 agenţi economici fapt care le-a permis acestora să controleze piaţa insulinei. Lici-
taţiile publice se organizează conform prevederilor Legii nr. 96 din 13.04.2007 cu privire la achiziţii 
publice şi Hotărârii Guvernului nr. 568 din 10.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind 
achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănăta-
te. Pentru organizarea achiziţiei centralizate de medicamente pentru necesităţile IMSP urmează să fie 
colectate cererile pentru medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice de la 190 de 
instituţii. În baza cererilor colectate se elaborează lista necesarului de medicamente şi produse para-
farmaceutice pentru instituţiile medico-sanitare pentru anul curent de gestiune.

Conform datelor statistice din 2011, reflectate în raportul Agenţiei Achiziţii Publice, la compartimen-
tul  „Medicamente şi reactivi de laborator” au fost semnate în total 6074 contracte de achiziţii publice 
cu o valoare de 644,35 mil. Lei, ceea ce constituie o pondere de 10,5 % din totalul pieţei farmaceutice. 

33  Raport de activitate pe perioada 2007-2011 al Agenţiei Naţionale de Protecţia Concurenţei, Chişinău 2012
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Fig.18: Dinamica licitaţiilor desfăşurate pentru realizarea programelor naţionale/speciale după numă-
rul lor
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Sursa: Agenţia Medicamentului, Raport anual statistic 2011.

O altă problemă enunţată de către producătorii autohtoni este abrogarea art. 44 al.(6) prin Legea 267 
din 23.12.11 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, MO 13-14/13.01.12 art. 32, în vi-
goare la 13.01.12 care prevedea o marjă preferenţială de 15% în cazul ofertelor depuse de producătorii 
autohtoni. Astfel, dacă oferta de preţ a producătorului autohton este mai mare cu până la 15% faţă de 
celelalte oferte, atunci oferta dată se declară câştigătoare. Abrogarea facilităţilor date dezavantajea-
ză  producătorii autohtoni de medicamente în lupta concurenţială cu importatorii de medicamente. 
Această situaţie exercită un impact negativ pe termen lung pentru producătorii autohtoni de medica-
mente, deoarece limitează posibilităţile acestora de a se dezvolta. Pe o perioadă scurtă de timp, însă, 
statul, precum şi consumatorul, au de câştigat. Această abordare este în favoarea unor interese ime-
diate ale statului dar contravine principiilor Strategiei de dezvoltare „Moldova 2020” în care se pune 
accentul pe o economie bazată pe investiţii.

Acordarea de facilităţi producătorilor locali de medicamente, pentru a fi eficientă, trebuie să vizeze 
un interval clar definit de timp şi să prevadă obligaţiuni clar definite din partea acestora, cum ar fi re-
tehnologizarea procesului de producţie, creşterea productivităţii muncii, majorarea exporturilo etc.

3.4 Problema medicamentelor contrafăcute
Atât în Uniunea Europeană cât şi în Republica Moldova se atestă o creştere alarmantă a numărului de 
medicamente contrafăcute în ceea ce priveşte originea, istoricul (termenul) sau sursa acestora. Aceste 
medicamente conţin de obicei ingrediente inferioare standardelor de calitate, contrafăcute, fără sub-
stanţele active necesare sau în doze incorecte, prezentând astfel o ameninţare gravă pentru sănătatea 
publică.

Medicamentele contrafăcute pot ajunge la pacienţi nu doar pe căi ilegale, ci şi prin intermediul far-
maciilor autorizate. Acest fapt reprezintă un pericol şi poate duce la diminuarea încrederii populaţiei 
în sistemul public de sănătate. Cadrul legal în Republica Moldova trebuie ajustat pentru a face faţă 
acestor ameninţări în creştere. Aceste aspecte sunt reflectate şi în Avizul Comitetului Economic şi 
Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de mo-
dificare a Directivei 2001/83/CE privind prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a 
medicamentelor falsificate în ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa acestora COM(2008) 
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668 final – 2008/0261 (COD) (2009/C 317/10). Existenţa unor asemenea pericole este recunoscută 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), care a constituit Grupul Operativ Internaţional împotriva 
Medicamentelor Contrafăcute („IMPACT”). IMPACT a eleborat principii şi elemente pentru legislaţia 
ţărilor din cadrul UE precum şi recomandări pentru Republica Moldova.

În Uniunea Europeană, piaţa medicamentelor contrafăcute se ridică la 10,5 miliarde de euro, iar la 
nivel mondial, piaţa acestora atinge 75 de miliarde de dolari, conform datelor OMS34.

În Franţa, aproape 7 milioane de persoane au folosit cel puţin o dată medicamente contrafăcute, ceea 
ce reprezintă cca 14% din populaţie, cifră mai mică decât media europeană, care este de 20%35. 

O mare parte din cei care cumpără medicamente contrafăcute le-au procurat de pe Internet, prin in-
termediul prietenilor sau prin complicitatea farmacistului 36.

Fig.19: Percepţia populaţiei asupra calităţii medicamentelor
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În Republica Moldova nu s-a efectuat o analiză statistică care ar permite evaluarea pieţei medicamen-
telor contrafăcute. Conform mai multor surse mass-media din România37, o mare parte din medica-
mentele contrafăcute sunt exportate prin Republica Moldova. 

În mod indirect, existenţa pieţei medicamentelor contrafăcute poate fi atestată în urma analizei date-
lor Serviciului Vamal privind exporturile de medicamentele raportate la datele Agenţiei Medicamen-
tului privind producţia de medicamente. Astfel, pentru anul 2011 Agenţia Medicamentului a raportat 
medicamente produse şi exportate în valoare de 9,2 mil. dolari SUA38, iar potrivit datelor Serviciului 
Vamal, exportul de produse farmaceutice pentru aceeaşi perioadă s-a cifrat la  75,5 mil. dolari SUA. 

Menţionăm aici că din datele statistice ale Agenţiei Medicamentului pe anul 201139, rezultă că In-
spectoratul Farmaceutic a înregistrat în total 686 de încălcări ale legislaţiei de profil, dar nici una din 
aceste încălcări nu se referă la contrafacerea medicamentelor. 

Potrivit unor surse40, în ultimii cinci ani s-a atins un progres semnificativ în contracararea comercia-
lizării medicamentelor contrafăcute, în particular a celor care se importă, iar un factor major în acest 

34 http://www.who.int/topics/pharmaceutical_products/en/
35 http://www.ziare.com/economie/stiri-economice/cumperi-medicamente-contrafacute-996235
36 Avizul Comitetului Economic şi Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 

de modificare a Directivei 2001/83/CE privind prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a medicamentelor 
falsificate în ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa acestora COM(2008) 668 final – 2008/0261 (COD) (2009/C 317/10)

37 http://stirileprotv.ro/stiri/sanatate/b-lista-medicamentelor-contrafacute-care-ne-pun-viata-in-pericol-o-afacere-de-100-de-
mil-de-euro-an-b.html

38 DARE DE SEAMĂ ANUALĂ despre activitatea Agenţiei Medicamentului în a. 2011
39 DARE DE SEAMĂ ANUALĂ despre activitatea Agenţiei Medicamentului în a. 2011
40 Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” policy brief o scurtă radiografie a pieţei farmaceutice din 

Moldova.
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proces l-a constituit introducerea sistemelor automatizate de evidenţă a medicamentelor în peste 90 
% din farmacii.

Datele sondajului CBS-AXA, efectuat în cadrul prezentului studiu, arată că 57% din respondenţi se 
declară suspicioşi privind existenţa medicamentelor contrafăcute în reţeaua legală de distribuţie, sau 
chiar au răspuns afirmativ la acest subiect (9%). Deşi majoritatea, 59% din respondenţi, apreciază 
înalt calitatea medicamentelor comercializate pe piaţa locală, totuşi numărul celor nesatisfăcuţi (39%) 
este mare.

3.5. Analiza pieţei farmaceutice după numărul de întreprinderi de profil
Legea nr. 57 din 01.04.2011 a introdus unele prevederi suplimentare în conţinutul Legii nr. 1456 din 
1993 cu privire la activitatea farmaceutică, care reglementează amplasarea farmaciilor, dar aceste pre-
vederi vizează doar farmaciile noi şi prin aceasta reprezintă un criteriu discriminatoriu şi de limitare 
a concurenţei pe piaţă. 

Analiza efectuată în cadrul prezentului studiu a arătat că 96% din farmaciile existente în mun. Chi-
şinău (vezi figura de mai jos) nu corespund acestor criterii, inclusiv 8 farmacii noi au fost autorizate 
să-şi desfăşoare activitatea în cadrul zonei de 250 m de la cele existente chiar şi după publicarea legii.

Fig. 20: Amplasarea farmaciilor în mun. Chişinău

Sursa: Agenţia Medicamentului şi analiza autorilor

La o scară mai mică aceeaşi situaţie se atestă şi în cadrul altor localităţi, municipii, oraşe sau centre 
raionale, unde majoritatea farmaciilor, de asemenea, nu se încadrează în limitele zonei de 250 m sta-
bilite prin lege. 
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Fig 21: Amplasarea farmaciilor în or. Bălţi

Sursa: Agenţia Medicamentului şi analiza autorilor

În acelaşi timp, constatăm că în mediul rural funcţionează doar 262 de farmacii, conform datelor sta-
tistice ale Agenţiei Medicamentului (prezentate în anexe). 

În urma chestionării reprezentanţilor unor farmacii din mun. Chişinău s-a constatat că farmaciile se 
aprovizionează mai mult de la un singur depozit (agent economic - comerţ angro). 

În urma intervievării pe durata studiului a reprezentanţilor mai multor farmacii, putem concluzio-
na că farmaciile din ţară se aprovizionează în medie în proporţie de 78% de la un singur depozit de 
medicamente şi restul, 22%, de la alte 2-3 depozite farmaceutice.
Această realitate sugerează într-un mod indirect existenţa unor legături ale farmaciilor cu distri-
buitorii cu ridicata ai medicamentelor, având caracter de monopilizare a pieţei, fapt ce contravine 
prevederilor legale care stabilesc în mod expres că distribuitorii cu ridicata ai medicamentelor nu 
pot desfăşura activităţi de comerţ cu amănuntul. 
Se impune autosesizarea autorităţilor de resort în vederea verificării situaţiei la acest capitol în baza 
unor controale inopinate atât din partea organelor cu funcţii de control cât şi ale Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor. Cadrul normativ relevant domeniului farmaceutic oferă „oportunităţi” 
de monopolizare artificială a pieţei produselor farmaceutice atât pe segmentul de distribuţie cu 
ridicata cât şi pe cel al vânzării cu amănuntul, implicit prin:

1. Limitarea activităţii importatorilor oneşti de medicamente fie prin refuzul înregistrării sau 
prin înregistrarea în Catalogul naţional de preţuri la medicamente a unui preţ de producă-
tor sub limita minimală care face rentabil importul medicamentului;

2. Limitarea dreptului unui agent economic onest de a se lansa în afacerea de distribuire cu 
amănuntul a medicamentelor prin aplicarea unor limitări artificiale de amplasare a farma-
ciilor nou create.

O consecinţă directă a limitărilor aplicate este favorizarea monopolizării pieţei de către agenţii eco-
nomici de rea credinţă,  fapt despre care vorbesc implicit şi datele prezentate mai sus. Astfel, chiar 
şi în condiţiile unor preţuri de producător aparent mici, aprobate în Catalogul naţional de preţuri 
la medicamente, şi a unor mărimi maxime ale adaosurilor  comerciale reglementate, prin aplicarea 
unor scheme de majorare a altor categorii de costuri şi/sau prin majorărarea numărului intermedi-
arilor, prin menţinerea controlului atât asupra lanţului de distribuire cu ridicata cât şi cu amănun-
tul a medicamentelor, agenţii economici vizaţi măresc preţurile la medicamentele pe care ulterior 
le comercializează prin farmaciile amplasate în locuri care oferă un vad comercial maxim şi în lipsa 
concurenţei.
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Concluzii şi recomandări
Cererea pentru produsele farmaceutice prezintă o elasticitate redusă în raport cu preţul de comerci-
alizare, în comparaţie cu alte produse şi servicii aflate pe piaţă. Acest fapt face ca influenţa  majorării 
preţurilor de comercializare a produselor farmaceutice asupra bunăstării populaţiei să fie una mare, 
în special pentru păturile vulnerabile ale societăţii.

Republica Moldova, dintr-o perspectivă regională, înregistrează o performanţă modestă în domeniul 
ocrotirii sănătăţii. Preţurile la care se comercializează produsele farmaceutice pe piaţa internă se nu-
mără printre factorii care contribuie la această situaţie. În perioada anilor 2003-2010 asistăm la o 
majorare accentuată a preţurilor pentru medicamente care depăşeşte media majorării preţurilor pen-
tru celelalte categorii de bunuri şi servicii. Aceast fapt este o consecinţă a politicilor promovate de 
autorităţi în sectorul respectiv. 

Atât cadrul instituţional, cât şi instrumentele folosite de autorităţi prezintă multiple deficienţe care 
fac imposibilă atingerea dezideratelor stipulate în documentele de politici în domeniul vizat. Astfel, 
atestăm o delimitare improprie a funcţiilor dintre Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Medicamentului, 
cea din urmă realizând şi activităţi ce ţin de competenţa ministerului, de reglementare în domeniul 
medicamentului şi activităţii farmaceutice. Măsurile care se întreprind de către ministerul de resort în 
domeniul dat sunt caracteristice unor intervenţii paliative, care mai mult imită o anumită activitate, 
fiind în imposibilitatea exercitării unor influenţe reale asupra situaţiei din sector. În vederea atingerii 
obiectivului pus în faţa acestuia, care constă în „îmbunătăţirea sănătăţii publice prin consolidarea sis-
temului de sănătate, asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost-eficiente, 
protecţia împotriva riscurilor financiare asociate cu serviciile de sănătate, îmbunătăţirea receptivită-
ţii sistemului la necesităţile, preferinţele şi aşteptările adecvate ale populaţiei”, Ministerul Sănătăţii 
recurge practic doar la un singur instrument care este caracteristic economiilor planificate, acela de 
aprobare pe cale administrativă a preţurilor de producător la medicamente, fapt ce contravine prin-
cipiilor economiei de piaţă. După cum se ştie, într-o economie de piaţă în vederea diminuării preţu-
rilor se aplică instrumente de stimulare a activităţilor economice în sectoarele vizate, de dezvoltare 
tehnologică, creştere a productivităţii muncii, iar efectele negative ale fluctuaţiilor pe termen scurt ale 
preţurilor se limitează prin crearea unor stocuri de medicamente esenţiale, dezvoltarea unor reţele de 
farmacii de stat în localităţiile care prezintă interes redus pentru agenţii economici, etc. 

În scopul depăşirii impedimentelor de dezvoltare a sectorului farmaceutic din Republica Moldova, 
identificate în prezentul studiu, se recomandă:

a. Abolirea prevederilor de stabilire administrativă de către autorităţi a preţurilor de producţie 
practicate de agenţii economici şi înlocuirea acestei practici cu declararea şi înregistrarea libe-
ră în Catalog de către agenţii economici a preţurilor de import;

b. Este imperativă elaborarea şi aprobarea unor prevederi transparente de acordare a autoriza-
ţiilor de import a medicamentelor şi întreprinderea de acţiuni privind majorarea numărului 
imporatorilor de medicamente în vederea reducerii preţurilor medicamentelor pe piaţa au-
tohtonă;

c. Cadrul normativ aferent domeniului este imperfect şi nu abordează posibilele situaţii de 
conflicte de interese, precum, de exemplu, în activitatea Consiliului Naţional de Evaluare şi 
Acreditare în Sănătate, fiind astfel imperativă înlăturarea grabnică a acestor neajunsuri. Este 
de asemenea recomandabilă stabilirea unor taxe unice pentru acreditarea unităţilor farmace-
utice în scopul creării unor condiţii egale de activitate pe piaţa medicamentelor;

d. Se impune examinarea oportunităţii trecerii finanţării CNEAS din contul mijloacelor alocate 
din bugetul de stat, activitatea instituţiei fiind una de interes public. Este necesară examina-
rea legalităţii taxelor percepute de la agenţii economici de pe piaţa farmaceutică de  Consiliul 
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Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate în conformitate cu prevedrile Legii nr. 160 din 
22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător;

e. Se propune să fie revăzut modul de constituire a mijloacelor încasate de Agenţia Medicamentului 
din autorizarea şi eliberarea certificatelor de înregistrare a medicamentelor, prin axarea cuan-
tumului taxelor percepute nemijlocit pe activităţile specifice acreditării;

f. Un aspect care necesită  atenţie din partea autorităţilor este legat de faptul că 2/3 din res-
pondenţii care au participat în sondajul efectuat în cadrul studiului afirmă că nici o dată nu 
au beneficiat de medicamente gratuite, acoperite de poliţa medicală, în timp ce 85,3% din ei 
deţin poliţă medicală. Evident că este necesară o investigaţie suplimentară privind modul de 
reglementare şi administrare a medicamentelor de către medicii de familie şi instituţiile medi-
cale în general, precum şi planificarea achiziţiilor medicamentelor gratuite raportată la analiza 
incidenţei bolilor şi ţinând cont de trendurile acestora în ultima perioadă;

g. În urma intervievării reprezentaţilor mai multor farmacii putem concluziona că fiecare farma-
cie se aprovizionează în proporţie de 78% de la un singur depozit de medicamente şi restul, 
22%, de la alte 2-3 depozite farmaceutice. Această realitate sugerează existenţa unor legături 
ale farmaciilor cu distribuitorii cu ridicata ai medicamentelor, fapt ce contravine prevederi-
lor legale care stabilesc în mod expres că distribuitorii cu ridicata ai medicamentelor nu pot 
desfăşura activităţi de comerţ cu amănuntul. Este imperativă monitorizarea situaţiei în acest 
domeniu de către autorităţile competente;

h. Discrepanţa dintre datele Serviciului Vamal şi cele prezentate de Agenţia Medicamentului pri-
vind exportul de medicamente şi producţia locală de medicamente, care sunt în cazul primului 
indicator de aproximativ 7 ori mai mari faţă de cel de-al doilea indicator, impun necesitatea 
unei investigaţii de către autorităţile de resort asupra pieţei medicamentelor contrafăcute din 
Republica Moldova;

i. În formarea preţului pe piaţa medicamentelor există riscuri de apariţie a unor înţelegeri de 
cartel atât pe segmentul distribuţiei medicamentelor cu ridicata cât şi al distribuţiei cu amă-
nuntul, în cadrul studiului fiind identificate câteva grupuri de întreprinderi care sunt în mă-
sură să deţină controlul pe segmentele menţionate. Sondajele au arătat  că preţurile de la o 
farmacie la alta nu diferă substanţial. Este recomandabil în acest sens ca Agenţia Naţională 
pentru Protecţia Concurenţei să monitorizeze piaţa farmaceutică mai amplu pentru a înlătura 
aceste carenţe.



Policy brief
Rolul şi calitatea cadrului instituţional de gestionare a domeniului farmaceutic

Starea de lucruri ce se atestă într-un sector sau altul al economiei este determinată de  cadrul institu-
ţional care guvernează sectorul dat. La rândul său, configuraţia cadrului instituţional depinde de poli-
tica aprobată de autorităţi pentru fiecare sector în parte, în cazul de faţă pentru sectorul farmaceutic, 
dar şi de modul în care sunt aplicate în practică opţiunile politice aprobate şi care în final determină 
regulile de activitate a actorilor ce formează piaţa farmaceutică. 

La o privire de ansamblu, atestăm că politica de stat care vizează funcţionarea şi dezvoltarea secto-
rului produselor farmaceutice este adecvată şi cuprinde principalele aspecte relevante domeniului. 
Totuşi, Hotărârea Parlamentului nr.1352 din 3 octombrie 2002 cu privire la aprobarea politicii de 
stat în domeniul medicamentului nu este suficient de bine dezvoltată. Studiul „Analiza transparenţei 
şi eficienţei reglementărilor pe piaţa farmaceutică” a arătat că unele prevederi din această hotărâre 
admit diverse interpretări. De asemenea s-a atestat că uneori actele legislative şi normative care stabi-
lesc normele şi regulile de activitate pe piaţa produselor farmaceutice sunt chiar contrare abordărilor 
conţinute de politica de stat aprobată pentru sectorul dat. Această realitate poate duce la o dezvoltare 
aleatorie şi anevoioasă a domeniului produselor farmaceutice sau chiar la imposibilitatea atingerii 
obiectivului formulat de a asigura piaţa farmaceutică cu medicamente eficiente, inofensive, de bună 
calitate şi accesibile, care să corespundă necesităţilor reale ale societăţii. 

Politica de stat versus instrumentele şi măsurile aplicate în implementarea politicii de stat în 
domeniul medicamentului

- amplasarea farmaciilor

Politica de stat în domeniul medicamentului abordează aspecte ce ţin de piaţa medicamentelor, pre-
cum amplasarea instituţiilor farmaceutice, importul şi preţul de comercializare ale medicamentelor. 
În particular, hotărârea în cauză face referire la aplicarea unor normative de amplasare a unităţilor 
farmaceutice bazate pe densitatea populaţiei, precum şi luând în calcul necesităţile comunităţilor în 
asistenţă farmaceutică eficientă. Prevederile menţionate se referă doar la farmaciile de stat, nu şi la 
cele create de agenţii economici cu capital privat. Totodată, atunci când examinăm actele legislative 
şi normative care reglementează activitatea pe piaţa produselor farmaceutice, atestăm existenţa unor 
reglementări de acest gen aplicate tuturor farmaciilor, indiferent de forma de proprietate. Acest fapt 
constituie o abatere de la politica de stat aprobată de Parlament, prin care sunt introduse normele 
contrare principiilor economiei de piaţă. 

- farmaciile de stat

O altă lacună este legată de faptul că politica de stat, în scopul optimizării asistenţei farmaceutice 
acordate populaţiei, prevede amplasarea proporţională pe întreg teritoriul ţării a farmaciilor de stat. 
Această prevedere este întru totul justificată în virtutea prerogativelor generale ale unui stat care con-
stau în oferirea bunurilor publice, dar şi în virtutea faptului că accesul la produsele farmaceutice de 
bază este garantat de Constituţie, ca parte a drepturilor cetăţenilor la sănătate. Dar, în actele legisla-
tive şi normative relevante domeniului nu este abordat modul de realizare a acestei opţiuni politice. 
De altfel, nici în Regulamentul de activitate a ministerului de resort acest aspect nu se regăseşte, iar 
în conformitate cu Hotărârea Guvernului de aprobare a Regulamentului de activitate a Ministerului 
Sănătăţii, în subordinea ministerului activează doar o singură farmacie de stat, ce este amplasată în 
mun. Chişinău. Or, datele prezentate în studiu arată că marea majoritate a farmaciilor din ţară sunt 
amplasate în oraşele mari, în special în mun. Chişinău, iar în mediul rural activează doar 262 farmacii, 
din cele 981 de farmacii existente în total. 

- preţurile pentru medicamente
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Politica de stat în domeniul medicamentului prevede aplicarea principiului concurenţei  libere între 
agenţii economici în stabilirea preţurilor de comercializare pe piaţă a medicamentelor. În realitate, 
mărimea preţurilor de pe piaţa produselor farmaceutice este puternic influenţată de intervenţia fac-
torului administrativ. Astfel, autorităţile de resort în administrarea domeniului nu pun accentul pe 
instrumente ce ar asigura crearea şi menţinerea unui cadru transparent şi stimulatoriu de funcţionare 
a pieţei medicamentelor – unicul în măsură să garanteze un nivel echitabil al preţurilor de comer-
cializare a medicamentelor, ci apelează exclusiv la acţiuni de stabilire administrativă a preţului de 
producător la medicamente - fapt ce are repercusiuni asupra deciziilor agenţilor economici privind 
importul medicamentelor, limitează mărimea maximă a adaosurilor comerciale practicate de agenţii 
economici şi restricţionează amplasarea instituţiilor farmaceutice. Procedura inflexibilă de autorizare 
a medicamentelor face puţin atractivă piaţa locală pentru producătorii mari de medicamente. Con-
secinţele acestei situaţii sunt suportate de populaţia ţării, nevoită să achite preţuri exagerate pentru 
medicamentele procurate din farmacii.

- imperfecţiunea mecanismelor economiei de piaţă

Complexitatea societăţilor moderne, dar şi imperfecţiunea mecanismelor de piaţă, denumite în litera-
tura de specialitate ca „eşecurile pieţei” cer intervenţia autorităţilor în funcţionarea economiei. Acest 
fapt este prevăzut de politica de stat în domeniul medicamentului care specifică sarcinile Ministerului 
Sănătăţii şi ale Ministerului Economiei de a promova concepte de reducere a cheltuielilor, de aplica-
re a  adaosurilor comerciale diferenţiate şi alte măsuri similare menite să contribuie la diminuarea 
preţurilor la medicamente şi să asigure accesibilitatea lor economică pentru populaţie. Observăm că 
din toate măsurile propuse, în practică se aplică doar una, cea de plafonare pe cale administrativă a 
preţurilor de producător la medicamente, instrument caracteristic unei economii planificate şi mai 
puţin unei economii de piaţă.

- rolul organizaţiilor profesionale

De asemenea, politica de stat stabileşte dreptul organizaţiilor profesionale naţionale (Asociaţia Far-
maciştilor din Republica Moldova, societăţile ştiinţifice ale farmaciştilor, farmacologilor, terapeuţilor, 
alte societăţi ştiinţifice cu profil medical), precum şi al societăţilor, uniunilor şi asociaţiilor din in-
dustrie, ştiinţă, comerţ şi de consum de a participa, în limitele competenţelor lor legale, în realizarea 
Politicii. Considerăm că organizaţiile profesionale din domeniul farmaceutic sunt atrase într-o măsură 
redusă în administrarea domeniului.

- importul medicamentelor

Cu referire la importul medicamentelor, politica de stat stipulează necesitatea existenţei unor condiţii 
egale pentru toţi importatorii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, pre-
cum şi de locul înregistrării acestora. De asemenea, Hotărârea Parlamentului nr.1352 din 3 octombrie 
2002 privind aprobarea politicii de stat în domeniul medicamentului stipulează aplicarea unui meca-
nism care să presupună prezentarea de către importatori a informaţiilor necesare  pentru obţinerea 
datelor statistice privind sortimentul, volumul şi  preţurile medicamentelor importate. Cadrul legis-
lativ şi normativ aplicat în domeniul produselor farmaceutice stabileşte în vederea eliberării autori-
zaţiei de import, deopotrivă politicii aprobate de Parlament, necesitatea înregistrării medicamentelor 
în Catalogul naţional de preţuri la medicamente, care se realizează în baza preţurilor de producător 
aprobate de Ministerul Sănătăţi, şi nu a celor declarate de importator. Astfel, contrar principiilor eco-
nomiei de piaţă, în prezent, pe piaţa farmaceutică, Ministerul Sănătăţii este în măsură să limiteze, 
prin acţiunile sale, dreptul şi capacitatea agenţilor economici de a desfăşura activitatea economică în 
domeniul vizat şi implicit realizarea importului medicamentelor. Or, într-o economie de piaţă func-
ţională, activităţile economice şi cele de import se realizează de agenţii economici pe propriul risc şi 
răspundere, în condiţiile şi capacităţile individuale ale fiecărui importator. Potrivit datelor prezentate 
în studiu, ponderea cea mai mare în structura preţului de comercializare cu amănuntul a medica-
mentelor pe piaţa Republicii Moldova, este deţinută de preţul cu ridicata a medicamentelor, care se 
poate majora chiar şi de 4 ori faţă de nivelul aprobat de autorităţi. Acest fapt demonstrează ineficienţa 
instrumentelor aplicate de autorităţi în scopul atingerii obiectivului declarat de a diminua preţurile de 



53

ANALIZA TRANSPARENŢEI ŞI EFICIENŢEI REGLEMENTĂRILOR  
PE PIAŢA FARMACEUTICĂ

comercializare a medicamentelor pe piaţa internă, care în final, prin măsurile restrictive de limitare 
a concurenţei, contribuie la majorarea nejustificată a preţurilor pe care le achită consumatorii finali.

- producătorii locali de medicamente

Dezvoltarea sectorului autohton de producere a medicamentelor reprezintă un instrument real pentru 
asigurarea unor preţuri reduse de comercializare a medicamentelor pe piaţa autohtonă. Politica de 
stat aprobată de Parlament în domeniul medicamentului presupune acordarea suportului statului în 
vederea dezvoltării sectorului local de producere a medicamentelor, inclusiv prin susţinerea activită-
ţilor de cercetare - inovare. Cu regret acte legislative şi normative aferente acestui domeniu nu oferă 
soluţii reale în vederea realizării acestui deziderat politic. Fiind puţini la număr şi nesemnificativi, 
din punctul de vedere al ponderii ocupate pe piaţă, producătorii de medicamente care activează în 
ţară sunt trecuţi cu vederea de autorităţi, care nu oferă un suport real pentru dezvoltarea afacerilor 
acestora atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. Concomitent, situaţia privind exporturile medica-
mentelor prezintă un risc ridicat, deoarece piaţa de desfacere la export aparţine în proporţie de 80% 
unei singure ţări. 

Rolul şi necesitatea unor măsuri urgente de îmbunătăţire a situaţiei în domeniul farmaceutic 
din Moldova

Sub aspect regional, conform Indexului Dezvoltării Umane, Republica Moldova înregistrează o perfor-
manţă inferioară în domeniului sănătăţii, comparativ cu Belarus, România, Slovacia sau Ungaria. De 
asemenea, sunt alarmanţi şi indicii morbidităţii populaţiei, care au prezentat, în perioada 2003-2010, 
o creştere continuă. Numărul bolnavilor înregistraţi la 1000 de locuitori a crescut de la 646,2 în 2003, 
la 736,3 în 2010. În perioada vizată asistăm şi la o majorare accentuată a indicelui preţurilor de con-
sum la medicamente, peste media înregistrată pentru produsele nealimentare.

În condiţiile menţionate, domeniul produselor farmaceutice prezintă o importanţă deosebită pentru 
Republica Moldova, atât sub aspectul politicilor promovate, cât şi al actelor legislative şi normative 
aprobate în vederea implementării acestora. 

Concluzii cu privire la modul de realizare a politicii de stat în domeniul medicamentului

Instrumentele folosite în implementarea politicii de stat în domeniul medicamentului le considerăm 
ineficiente. Aşa cum s-a menţionat mai sus, unele măsuri întreprinse în vederea realizării obiectivelor 
politice stabilite de Parlament sunt contrare principiilor economiei de piaţă şi vizează adoptarea unor 
acţiuni paliative şi aleatorii de înlăturare a unor neajunsuri în funcţionarea sectorului dat pe termen 
scurt, fără a fi abordate şi cauzele primare care au făcut posibilă apariţia acestora şi fără a trasa obiec-
tivele de dezvoltare a sectorului pe termen mediu şi lung. Astfel, situaţia în domeniul medicamentului 
se înrăutăţeşte continuu. Acest lucru denotă lipsa unei viziuni a autorităţilor de resort privind dezvol-
tarea durabilă a sectorului farmaceutic, care nu pot oferi soluţii regulatorii pentru formarea în condiţii 
transparente şi obiective a preţurilor pe piaţa produselor farmaceutice, nu se preocupă de dezvoltarea 
sectorului autohton de producere a medicamentelor, de compensarea adecvată a preţurilor pentru ca-
tegoriile vitale de medicamente, fără a ţine cont de situaţia reală privind condiţiile de trai în Republica 
Moldova şi dezvoltarea durabilă a exportului producţiei autohtone pe pieţele externe.  

Recomandări de ajustare a instrumentelor folosite în implementarea politicii de stat în sec-
torul produselor farmaceutice

În scopul dezvoltării pieţei produselor farmaceutice în Republica Moldova, autorii studiului propun 
ajustarea politicii şi cadrului normativ aplicate în acest domeniu, inclusiv prin:

a. Abolirea practicilor de stabilire artificială şi pe cale administrativă a preţurilor de producător 
la medicamente. Fără a neglija importanţa efectuării unor analize comparative a preţurilor cu 
amănuntul la medicamentele de pe piaţa autohtonă faţă de cele din statele din regiune sau faţă 
de alte state, informaţiile obţinute în urma analizelor nu pot servi drept motiv pentru plafona-
rea administrativă a preţurilor, ci la identificarea cauzelor care stau la baza unor discrepanţe 
majore dintre  aceste preţuri şi la înlăturarea acestora;
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b. Adoptarea unei politici mai nuanţate în domeniul autorizării medicamentelor, care să facă 
deosebirea dintre producătorii de medicamente şi să permită aplicarea unor condiţii simpli-
ficate de acces pe piaţă pentru producătorii mari de medicamente, de renume internaţional, 
ce dispun de autorizaţii de comercializare a medicamentelor originale pe unele din pieţele de 
referinţă;

c. Abolirea normativelor de amplasare a farmaciilor private, dezvoltarea reţelei farmaciilor de 
stat în localităţile rurale, având calitatea de bun public oferit cetăţenilor;

d. Creşterea competenţelor organizaţiilor profesionale naţionale de a participa mai pe larg la 
realizarea politicii de stat în domeniul medicamentului şi specificarea în actele normative re-
levante a obligativităţii deţinerii calităţii de membru al unei asociaţii de acest fel în vederea 
abilitării cu dreptul de a conduce o farmacie;

e. Modul specific de formare a cererii pentru medicamentele cu prescripţie duce la o alterare 
semnificativă a condiţiilor de funcţionare a mecanismelor economiei de piaţă. Acest lucru 
impune elaborarea unor măsuri administrative care să supravegheze modul de funcţionare a 
sistemului în condiţiile menţionate şi care, în final, să compenseze obstacolele impuse la in-
teracţiunea liberă a cererii şi ofertei. Aceste mecanisme ar putea face referinţă la deontologia 
profesională, onestitatea exercitării atribuţiilor de către medicii care eliberează prescripţii, dar 
şi aplicarea unor penalităţi;

f. Creşterea producţiei autohtone de medicamente pentru consumul intern. Analiza efectuată în 
studiu denotă că aceasta va permite diminuarea cu 50 puncte procentuale din creşterea totală 
a preţului de comercializare a medicamentelor, estimată în condiţiile legale existente de 270%, 
pentru medicamentele importate. Astfel, se propune elaborarea unor măsuri de stimulare a 
producţiei autohtone de medicamente prin aplicarea unor condiţii limitate în timp de favori-
zare, în detrimentul mecanismelor economiei de piaţă, a producătorilor locali de medicamen-
te, condiţionate de existenţa unor planuri bine stabilite în timp de capitalizare a producătorilor 
locali de medicamente, care să prevadă dezvoltarea tehnologică, economică, dezvoltarea cultu-
rii producerii şi a productivităţii muncii. Măsurile de stimulare a producătorilor autohtoni de 
produse farmaceutice ar putea consta din:

a. Scutirea de taxe vamale şi TVA pentru importul de utilaje destinate producerii de medica-
mente;

b. Modificarea legislaţiei ce restricţionează marja de profit al producătorilor autohtoni;

c. Facilităţi fiscale stabilite şi calculate în funcţie de volumul investiţiilor suportate de agenţii 
economici din domeniu;

d. Subvenţionarea domeniului farmaceutic;

e. Stimularea cercetărilor în întreprinderile din domeniu;

f. Aplicarea unor politici de diversificare a pieţelor de desfacere a medicamentelor produse au-
tohton. Dată fiind situaţia în care aproximativ 78% din exportul medicamentelor din Republica 
Moldova îi revin pieţei Federaţiei Ruse, în scopul prevenirii unor posibile evoluţii negative ale 
exporturilor medicamentelor din ţara noastră, este imperativă dezvoltarea şi aplicarea unor 
politici de armonizare a legislaţiei şi standardelor de producere autohtone a medicamentelor 
cu cele ale UE, precum şi aplicarea unor măsuri de asistenţă a producătorilor locali de medica-
mente care să faciliteze activităţile de export pe pieţele UE;

g. Aplicarea de măsuri în scopul neadmiterii apariţiei situaţiilor de insuficienţă de medicamente 
de necesitate vitală sau lipsa temporară a unor categorii de medicamente. În acest sens, pro-
punem să fie întreprinse următoarele acţiuni: 

h. Clasificarea medicamentelor după metoda de analiză VEN propusă de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii. Agenţia Medicamentului va putea ţine o evidenţă mai strictă asupra medicamente-
lor livrate pe piaţa farmaceutică prin:
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I. crearea stocurilor de rezervă a celor mai importante medicamente;

II. utilizarea raţională a spaţiilor de aprovizionare/stocare;

III. măsuri speciale în cazuri de criză financiară. În aceste situaţii, Instituţiile Medico-
sanitare Publice urmează să achiziţioneze doar cele mai importante medicamente, 
spre exemplu, cele incluse în grupele: E şi V;

IV. controlul mai riguros al preţului medicamentelor din grupa V prin diferite mecanis-
me:

1. Crearea unei rezerve de stat constând din medicamente de necesitate vitală. 
Existenţa unei rezerve de stat va putea acoperi golurile ce pot apărea periodic pe 
piaţa farmaceutică, va exercita un impact pozitiv prin stabilizarea preţurilor pe o 
perioadă scurtă de timp şi va permite controlul oscilaţiilor preţului medicamentelor 
pe piaţă;

2. Reducerea preţurilor la medicamente poate fi realizată prin stabilirea cotelor TVA şi 
a taxelor vamale în funcţie de grupa din care fac parte medicamentele (conform cla-
sificării VEN). Astfel, grupa V ar putea include medicamentele la care să fie aplicată 
cea mai mică cotă TVA, grupa E – cota medie TVA, iar grupa N – cota cea mai mare 
a TVA, care este de 8% în cazul medicamentelor.
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