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Sumarul atelierului de descoperire antreprenorială 
La data de 28 iunie 2019 Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării, cu suportul Centrului Comun de 

Cercetare al Comisiei Europene și în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu” din Republica Moldova au organizat cel de-al doilea atelier  de descoperire 

antreprenorială în domeniul „Biomedicina, Biofarmaceutica, Bioinformatica”.  

La eveniment au participat 48 persoane, reprezentanți ai autorităților publice, universităților, 

institutelor de cercetare, mediului de afaceri și ONG-urilor, organizați în jurul a 3 subdomenii în 3 

grupuri de lucru, după cum urmează: 

Grupul de lucru 

 

 

Nr. de  

reprezentanți 

 

Biomedicina 

 

Facilitator: 

Dr. Sergiu Porcescu 

 

Biofarmaceutica 

 

Facilitator: 

Prof. Mihail 

Todiraș/prof. Olga 

Tagadiuc 

 

Bioinformatica 

 

Facilitator: 

Prof. Ghenadie 

Curocichin 

Mediul de afaceri 5 5 3 

Cercetare 6 7 6 

Societate civilă 3 3 2 

Autorități publice 3 3 2 

Total: 17 18 13 

 

Obiectivele atelierului au constat în: elaborarea  și validarea viziunilor pe subdomenii precum și unei 

viziuni comune, urmare a realizării analizei SWOT a subdomeniilor identificate, precum și elaborarea 

obiectivelor de dezvoltare a acestui sector prioritar în cadrul viitoarei strategii de specializare 

inteligentă. 

Apriori evenimentului, prin procesul de cartografiere a potențialului economic, științific și inovațional 

al Republicii Moldova, au fost identificate 3 subdomenii din sectorul sănătății, care înglobează în sine 

un potențial de specializare inteligentă. Aceste nișe au fost discutate anterior în cadrul evenimentului 

EDP organizat în decembrie 2018. Subdomeniile identificate au fost validate în cadrul atelierului 

EDP: 

• Biomedicina 

• Biofarmaceutica  

• Bioinformatica 

Agenda atelierului de descoperire antreprenorială a inclus o sesiune plenară introductivă, cu contribuii 

din partea reprezentanților autorităților publice relevante (Dna Aliona Onofrei, consultant principal, 

Direcția politici în domeniul cercetării și inovării - din partea Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării, Dl Gheorghe Gorceag,  Șef serviciu Politici medicamente și dispozitive medicale - din 

partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, prof. Ghenadie Curocichin, șef al 

Departamentului Știință al USMF „Nicolae Testemițanu” și prof. Svetlana Cojocaru, director 

Institutul de Matematică şi Informatică AŞM - din partea AȘM). Șeful Departamentului Știință a 

USMF Nicolae Testemițanu, prof. Ghenadie Curocichin, a evidențiat importanța procesului de 

descoperire antreprenorială pentru sectorul Biomed și a făcut o succintă prezentare a agendei și a 

modului de desfășurare a atelierului.  

Au urmat apoi prezentări ale membrilor grupului tehnic național de specializare inteligentă: 

- Specializarea inteligentă în Republica Moldova și domeniile prioritare identificate. Procesul 

de descoperire antreprenorială. Exemple de bune practici / istorii de succes (dr. Sergiu 

Porcescu, Punct Național de Contact al Centrului Comun de Cercetare al CE) 
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- Raport despre rezultatele primei iterații în procesul EDP „Biomedicina și biofarmaceutica” – 

decembrie 2018 (prof. Ghenadie Curocichin, USMF “Nicolae Testemițanu”) 

Prezentările au fost urmate de 2 exerciții participative, care s-au desfășurat în 3 grupuri de lucru 

paralele, moderate de facilitatori:  

- realizarea analizei SWOT pe subdomenii și pentru domeniu integral,  

- formularea viziunii de dezvoltare a subdomeniilor și ulterior a domeniului biomedicină. 

Situația actuală a domeniului „Sănătate” 
Ponderea sectorului sănătății variază de la 8% la 15% în structura economică a regiunilor din 

Republica Moldova, ocupând, în medie, locul patru după agricultura, industria și comerțul.1 Totodată, 

este bine cunoscut faptul că „sectorul asistenței medicale nu este, așa cum este perceput în mod 

obișnuit, un cost mare, ci este un motor economic important, care contribuie la creșterea economică 

a unei țări și creează multe locuri de muncă de înaltă calitate”.2 După cum a menționat Dr. Zsuzsanna 

Jakab, director regional OMS pentru Europa: „Investiția în sănătate este cea mai inteligentă investiție 

-  se răsplătește generos”.3  

Totodată, exercițiul de cartografiere, realizat de către SIRIS Academic în Republica Moldova a 

elucidat un potențial de transfer tehnologic în domeniul Sănătate, subdomeniile identificate fiind 

„Biomedicina, Biofarmaceutica”, în care: „Sănătatea, biomedicina și produsele farmaceutice sunt o 

prioritate preliminară echilibrată, cu o contribuție similară din publicații și brevete. Patru dintre 

subiecte sunt intens brevetate, concentrându-se pe produse și procese farmaceutice, tratamente 

medicale postoperatorii, chirurgie, protetică și echipamente spitalicești. Trei dintre subiecte sunt 

publicate intens, cu accent pe politica de sănătate și calitate, biotehnologie și patologie. Un subiect 

cuprinde aproape perfect publicațiile și brevetele, concentrându-se pe patologie și tratamente 

medicale”.4 Este necesar de subliniat faptul că domeniul Sănătate a demonstrat un profil destul de 

echilibrat de implicare a sectoarelor de cercetare și practică medicală, ceea ce permite un transfer mai 

rapid al rezultatelor cercetării în practica cotidiană.  

Astfel, în baza rezultatelor studiilor menționate, a fost demonstrat faptul că aceste nișe - sănătatea, 

biomedicina și produsele farmaceutice - au potențial pentru crearea unor avantaje competitive. 

Totodată, este evident că dezvoltarea insuficientă a sectorului de bioinformatică și IT în sănătate va 

servi un obstacol substanțial în dezvoltarea acestor subdomenii.  

De menționat faptul că în data de 6 martie anul curent, Republica Moldova a devenit țară membră cu 

drepturi depline în cadrul Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologie 

(CIIGB/ICGEB), oferind entităților din Republica Moldova acces la rezultatele cercetărilor avansate  

în domeniul biologiei moleculare și biotehnologiilor și oferă perspectiva de aprofundare a 

cunoștințelor și de aplicare a celor mai noi tehnici în biomedicină, obținerea de produse 

fitofarmaceutice și biosimilare, oferind avantaje competitive subdomeniilor menționate. Aderarea 

Republicii Moldova la Statutul CIIGB va avantaja țara prin transferul facilitat de tehnologii şi 

                                                           
1Hugo Hollanders. Mapping for smart specialisation in transition countries: Moldova. The economic, innovative and scientific potential in Moldova. 

Summary of the report "Mapping of economic, innovative and scientific potential in the Republic of Moldova" prepared by, 2017. 
(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/234901/JRC_mapping-summary+leaflet-Moldova_Oct3.pdf/2f7c3eeb-3324-46db-a08b-

e23a3ea87085) 
2 WHO  Regional office for Europe. Economic and social impacts and benefits of health systems. Tammy Boyce and Chris Brown (Eds.). 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/395718/Economic-Social-Impact-Health-FINAL.pdf) 
3 Jakab Z. Report on the work of the WHO Regional Office for Europe. Address by Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe at the 

68th session of the WHO Regional Committee for Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018 (http://www.euro.who.int/en/about-
us/governance/regional-committee-for-eu- rope/68th-session/speeches-and-presentations/Day-1-Monday-17-September-2018/ opening-address-by-dr-

zsuzsanna-jakab,-who-regional-director-for-europe-at-the-68th- session-of-the-who-regional-committee-for-europe ). 
4 Characterisation of preliminary priority areas for smart specialisation in Moldova. Network analysis for the identification of key stakeholders for 
preliminary priority areas for smart specialisation in Moldova. SIRIS Academic, 2018. (http://unics.cloud/wp-

content/uploads/2019/01/Characterisation-of-preliminary-priority-areas-for-smart-specialisation-in-Moldova.pdf) 

https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/234901/JRC_mapping-summary+leaflet-Moldova_Oct3.pdf/2f7c3eeb-3324-46db-a08b-e23a3ea87085
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/234901/JRC_mapping-summary+leaflet-Moldova_Oct3.pdf/2f7c3eeb-3324-46db-a08b-e23a3ea87085
http://unics.cloud/wp-content/uploads/2019/01/Characterisation-of-preliminary-priority-areas-for-smart-specialisation-in-Moldova.pdf
http://unics.cloud/wp-content/uploads/2019/01/Characterisation-of-preliminary-priority-areas-for-smart-specialisation-in-Moldova.pdf
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expertiză în domeniul ingineriei genetice şi biotehnologiilor către industria farmaceutică autohtonă, 

contribuind la asigurarea pieței interne cu substanțe farmaceutice și sporind exportul acestora. 

Astfel, subdomeniile Biomedicina, Biofarmaceutica și Bioinformatica au fost identificate drept având 

un potențial de formare a unor avantaje competitive la nivel regional.  

Sectorul sănătății din Republica Moldova este un sector tradițional, bazat pe abordări clasice, centrate 

pe boală. Structura morbidității și mortalității în RM reprezintă una caracteristică țărilor în curs de 

dezvoltare cu o prevalență mare de boli cronice netransmisibile (BCN), care consumă resurse enorme 

pentru diagnostic și conduita clinică a pacienților datorită naturii lor de lungă durată. 

Starea de sănătate a populației țării a înregistrat anumite îmbunătățiri pe parcursul ultimelor două 

decenii. Speranța de viață̆ a crescut de la 63 / 70 de ani pentru bărbați / femei în 1996 la puțin peste 

68/ 76 de ani în 2016, iar rata mortalității infantile a scăzut de la 21 cazuri/1000 nou-născuți vii la 9,3 

cazuri/1000. Ambii indicatori sunt foarte buni pentru grupul de țări cu nivele de venituri comparabile 

cu cel al Republicii Moldova, dar plasează Republica Moldova sub standardele regionale, în special, 

pentru mortalitatea infantilă și speranța de viață̆ a bărbaților.  

 

 

Figura 1.  

Sursa: Expert Grup și Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, „Demografia contează: care este impactul 

dinamicii populației asupra economiei Republicii Moldova?”, Chișinău, 2017.
 5 

Profilul morbidității și mortalității generale al populației este dominat de bolile necomunicabile (în 

special boli cardiovasculare, oncologice şi ale aparatului digestiv). În anul 2015 maladiilor 

necomunicabile le reveneau 83% din numărul total de ani de viață̆ de incapacitate, în timp ce celor 

transmisibile – 11%, iar incapacității cauzate de accidente – doar 6%. Fumatul și consumul excesiv 

de băuturi alcoolice – doi din factorii esențiali asociați cu bolile necomunicabile – au o incidență̆ 

foarte înaltă în Republica Moldova. Estimativ, 45% din bărbați fumează̆, în comparație cu 35% în 

medie globală, 44% în Bulgaria, 39% în România și 34% în Ungaria. 

Maladiile necomunicabile sunt în mare parte determinate de stilul de viață și dietă, de nivelul general 

de stres, de fumat și abuzul de băuturi alcoolice și de profilul demografic. De aceea, dacă ținem cont 

de tendința pregnantă de îmbătrânire a populației și prevalența fumatului și fumatului, se poate 

anticipa că, spre orizontul anului 2030, acestea vor fi și mai dominante decât în prezent, incapacitatea 

cauzată de maladiile necomunicabile urmând să ajungă la 87% din total. Din perspectiva opțiunilor 

de politici, această tendință impune dezvoltarea mai degrabă soluțiilor orizontale de răspuns, capabile 

să ofere servicii generale, decât soluții verticale focusate pe tratamentul unei sau altei maladii 

specifice.6  

                                                           
5 Demografia contează: Care este impactul dinamicii populației asupra economiei Republicii Moldova? 

(https://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/Raport%20analitic%20axat%20pe%20Conturile%20Naţionale%20de%20Transfer%20pentru%20Republica%20Moldova_3.pdf) 
6 SND Moldova 2030. https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030 

https://cancelaria.gov.md/ro/advanced-page-type/snd-moldova-2030
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De ex.: mortalitatea prin boli cardiovasculare în ultimii ani se menține la nivelul 57 la 100 mii de 

populație. La fel, costurile tratamentului și recuperării pacienților cu BCN prezintă o povară majoră 

asupra economiei naționale. Creșterea prevalenței de BCN este accentuat prin fenomenul de 

îmbătrânire a populației și migrației populației tinere înafara țării.  

Prevenirea, diagnosticul și conduita clinică a pacienților cu BCN necesită aplicarea unor soluții 

inovaționale, accesibile și cost-eficiente. Totodată, Republica dispune de un potențial științific-

inovațional cu tradiții și școli medicale științifice autohtone, o rețea de instituții de cercetare-inovare, 

precum și o diasporă medical-științifică numeroasă. 

Așadar, investirea în domeniile identificate va contribui atât la fortificarea potențialului competitiv al 

Republicii Moldova la nivel regional și la modernizarea sectorului de asistență medicală, cât și  la 

soluționarea problemelor locale de sănătate a populației.  

Analiza SWOT a domeniului Biomedicină, Biofarmaceutică, 

Bioinformatică 
Puncte forte  

 Existența instituțiilor în domeniu pentru pregătirea cadrelor înalt calificate.  

 Potențial de cercetare științifică și dezvoltare a domeniului (institute, laboratoare științifice) 

 Existența rețelei de instituții medicale și laboratoare pentru diagnostic (publice si private) 

 Prezența CNAM, existența protocoalelor naționale. 

 Întreprinderi farmaceutice gata de cooperare 

 Există substanțe clasice (materie primă, vegetale, microbiene), transfer tehnologic  

 Legislație de producere, bioechivalență etc. 

 Solicitarea tratamentelor calitative din partea consumatorului 

 Acoperire la nivel național cu internet de bandă largă și infrastructura necesară (infrastructură 

pentru dezvoltarea domeniului bioinformatică și e-sănătate; tehnologii și echipamente de 

procesare a datelor de volum mare) 

 Existența USMF ca sursă de pregătire a cadrelor în domeniu; pregătirea cadrelor este bazată 

pe cele mai bune practici aplicate la nivel internațional 

 Existența specialiștilor în domeniul IT și biologie moleculară (la nivel național) 

 Existența colaborării internaționale (training-uri, conferințe, articole); proiecte de cercetare 

internaționale și de transfer tehnologic; acces la baze de date internaționale/ calitatea de 

membru (posibilitatea de a stoca datele în baze de date la nivel internațional, ex. EURISCO; 

conlucrare cu FAO) 

Puncte slabe 

• Insuficiența personalului medical 

• Lipsa profilului genetic al populației  

• Lipsa siguranței și calității  produselor (echipament medical, medicamente, alimente) 

• Colaborare intersectorială insuficientă 

• Finanțarea insuficienta a serviciilor medicale 

• Calificare insuficientă a personalului în implementarea noilor tehnologii 

• Finanțare insuficientă; cercetarea nu este în topul priorităților guvernamentale; coordonarea 

cercetării este sub nivel și colaborarea intersectorială și interdisciplinară este insuficientă 

• Nu este pusă la punct fișa electronică a pacientului, nu este finalizată baza legislativă; lipsa 

unui suport legislativ; lipsa cadrului legal de management a datelor medicale; lipsa bazei de 

date medicale personalizate la nivel național 
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• Insuficiența specialiștilor în bioinformatică și a pregătirii cadrelor medicale în utilizarea 

datelor genetice în practica cotidiană și în sistemul de sănătate; lipsa centrelor de pregătire 

continuă a specialiștilor în domeniile de interes; nivel jos de acceptare a datelor genomice, 

pregătirea slabă a medicilor în utilizarea datelor genomice 

• Lipsa unei biobănci naționale bazată pe populație și însoțită de registre de pacienți pe boli, 

lipsa colecțiilor de date; nu există centru unic, centralizat de colectare a datelor; datele nu sunt 

stocate, vizavi de colecții la nivel național 

• Lipsa biotehnologiilor moderne 

• Lipsa laboratoarelor GLP acreditate (echipament, dotări, persoane, regulament) 

• Lipsa colaborărilor între domenii și laboratoare 

 

Oportunități 

• Posibilitatea de participare la programe și proiecte internaționale 

• Existența tehnologiilor informaționale bine dezvoltate 

• Creșterea accesibilității la programe de screening și de educație 

• Deschiderea către bioinformatică și e-sănătate a fondurilor europene; poziționarea prioritară 

a bioinformaticii și e-sănătate în cadrul programelor europene de cercetare și finanțare; 

• Creșterea cost-eficienței serviciilor medicale și a aderenței pacientului la tratament 

• Prognozarea efectelor medicamentelor, direcționarea proiectelor datorită cunoașterii 

genomicii 

• Republica Moldova membru a ICGEB 

• Tranziția la politici bazate pe dovezi 

• Optimizarea biodisponibilității  produselor farmaceutice existente 

• Colaborarea cu agricultorii care cultivă plante medicinale (genotipare, studiul plantelor) 

 

Amenințări 

• Instabilitatea economică, politică din țară;  

• Probleme demografice;  

• Calificare insuficientă a personalului în implementarea noilor tehnologii 

• Plecarea specialiștilor din domeniu, finanțare insuficientă; brain-drain, 

• Lipsa schemelor adecvate menite asigurării sustenabilității infrastructurilor 

• Viteza rapidă de schimbare a tehnologiilor 

• Acceptul insuficient al populației 

• Pierderea cercetătorilor și cadrelor calificate din sector și migrația excesiva a personalului 

din domeniu 

• Lipsa politicilor de reținere a personalului în domeniu 

• Pierderea posibilităților de accesare a fondurilor din programele naționale și cele externe 

• Lipsa credibilității din partea investitorilor 

• Lipsa strategiei de dezvoltare a domeniului biofarmaceutic  
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Principalii factori de dezvoltare identificați pentru cele 3 subdomenii, ca rezultat al exercițiului 

participativ în grupuri sunt prezentate în tabelul 1.  

Tabelul 1. Factorii principali de dezvoltare pe subdomenii 

Biomedicină Biofarmaceutică Bioinformatică și e-sănătate 

• Existența instituțiilor în 

domeniu pentru pregătirea 

cadrelor înalt calificate. 

• Potențial de cercetare 

științifică și dezvoltare a 

domeniului (institute, 

laboratoare științifice) 

• Existența rețelei de instituții 

medicale și laboratoare 

pentru diagnostic (publice si 

private) 

• Prezența CNAM, existența 

protocoalelor naționale. 

• Insuficiența personalului 

medical. 

• Lipsa profilului genetic al 

populației.  

• Lipsa siguranței și calității  

produselor (echipament 

medical, medicamente, 

alimente) 

• Colaborare intersectorială 

insuficientă 

• Finanțarea insuficienta a 

serviciilor medicale  

• Posibilitatea de participare 

la programe și proiecte 

internaționale 

• Existența tehnologiilor 

informaționale bine 

dezvoltate 

• Creșterea accesibilității la 

programe de screening și de 

educație 

• Instabilitatea economică, 

politică din țară;  

• Probleme demografice;  

• Calificare insuficientă a 

personalului în 

implementarea noilor 

tehnologii 

 

• Întreprinderi farmaceutice 

gata de cooperare 

• Există substanțe clasice 

(materie primă, vegetale, 

microbiene), transfer 

tehnologic  

• Legislație de producere, 

bioechivalență etc. 

• Solicitarea consumatorului 

• Lipsa biotehnologiilor 

moderne 

• Lipsa laboratoarelor 

științifice acreditate GLP 

(echipament, dotări, 

persoane, regulament) 

• Lipsa colaborărilor între 

domenii și laboratoare 

• Optimizarea 

biodisponibilității  

produselor farmaceutice 

existente 

• Colaborarea cu agricultorii 

care cultivă plante 

medicinale (genotipare, 

studiul plantelor) 

• Pierderea cercetătorilor și 

cadrelor calificate din sector 

și migrația excesiva a 

personalului din domeniu 

• Lipsa politicilor de reținere 

a personalului în domeniu 

• Pierderea posibilităților de 

accesare a fondurilor din 

programele naționale și cele 

externe 

• Lipsa credibilității din 

partea investitorilor 

• Lipsa strategiei de 

dezvoltare a domeniului 

biofarmaceutic 

• Acoperire la nivel național 

cu internet de bandă largă și 

infrastructura necesară 

(infrastructură existentă 

pentru dezvoltarea 

domeniului bioinformatică 

și e-sănătate; tehnologii și 

echipamente de procesare a 

datelor de volum mare) 

• Tentative de creare a 

sistemului unic 

informational în sănătate. 

• Finanțare insuficientă; 

cercetarea nu este în topul 

priorităților 

guvernamentale; 

coordonarea cercetării este 

sub nivel și colaborarea 

intersectorială și 

interdisciplinară este 

insuficientă 

• Nu este pusă la punct fișa 

pacientului, nu este 

finalizată baza legislativă; 

lipsa unui suport legislativ; 

lipsa cadrului legal de 

management a datelor 

medicale; lipsa bazei de 

date medicale personalizate 

la nivel național 

• Insuficiența specialiștilor în 

bioinformatică și a pregătirii 

cadrelor medicale în 

utilizarea datelor genetice în 

practica cotidiană și în 

sistemul de sănătate; lipsa 

centrelor de pregătire 

continuă a specialiștilor în 

domeniile de interes; nivel 

jos de acceptare a datelor 

genomice, pregătirea slabă a 

medicilor în utilizarea 

datelor genomice 

• Lipsa unei biobănci 

naționale bazată pe 

populație și însoțită de 

registre de pacienți pe boli, 



 
  

 

8 

 

lipsa colecțiilor de date; nu 

există centru unic, 

centralizat de colectare a 

datelor; datele nu sunt 

stocate, vizavi de colecții la 

nivel național; 

• Deschiderea către 

bioinformatică și e-sănătate 

a fondurilor europene; 

poziționarea prioritară a 

bioinformaticii și e-sănătate 

în cadrul programelor 

europene de cercetare și 

finanțare; 

• Creșterea cost-eficienței 

serviciilor medicale și a 

aderenței pacientului la 

tratament 

• Prognozarea efectelor 

medicamentelor, 

direcționarea proiectelor 

datorită cunoașterii 

genomicii 

• Republica Moldova 

membru a ICGEB 

• Tranziția la politici bazate 

pe dovezi 

• Plecarea specialiștilor din 

domeniu, finanțare 

insuficientă; brain-drain, 

• Lipsa schemelor adecvate 

menite asigurării 

sustenabilității 

infrastructurilor 

• Viteza rapidă de schimbare 

a tehnologiilor 

• Acceptul insuficient al 

populației 
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Viziunea de dezvoltare a domeniului Sănătate  
Către anul 2029, sistemul de sănătate din RM se va baza pe principiile medicinii 4P (Preventivă, 

Participativă, Personalizată, Predictivă) tranzitând către viziunea 6P (+Publică, +Psiho-cognitivă) în 

scopul asigurării accesului universal al populației la serviciile de sănătate calitative și înalt 

tehnologizate. 

Obiectivele de dezvoltare a domeniului Sănătate 
 Dezvoltarea cadrului legislativ pentru implementarea viziunii în cauză 

 Digitalizarea sistemului de sănătate –  crearea unui sistem informațional unic, integrat, inclusiv 

cu sistemul de asistență socială. 

 Pregătirea resurselor umane de înaltă calificare, apte să profeseze medicina 4P și să asigure 

implementarea veridică a acestor principii în practica cotidiană   

 Personalizarea asistenței medicale și implementarea medicinii de precizie prin Cartografierea 

genetică a populației și utilizarea Big Data (datelor mari) și celor individuale, rezultatelor 

dezvoltării biotehnologiei autohtone și medicamentelor de înaltă calitate 

 Promovarea culturii populației pentru sănătate  

 Implementarea pe larg a principiilor „Health Technology Assessment”, bazat pe sistemul 

informațional integrat, conectat la datele pacientului în scopul luării deciziilor informate și 

deciziilor bazate pe dovezi la nivelul întregului sistem de sănătate  

 Colaborare intersectorială și internațională 

Concluzii 
În procesul de lucru participanții au manifestat deschidere pentru continuarea discuțiilor în vederea 

identificării nișelor de specializare inteligentă a RM, pledând, totodată, pentru materializarea acestora 

în cadrul unor apeluri pentru propuneri de proiecte colaborative, cu implicarea reprezentaților din 

mediul academic, cel de afaceri și societatea civilă.  

Recomandări 

1. Deși rezultatele obținute în grupurile de subdomenii au fost anunțate în ședința comună la finele 

exercițiului, este necesar de avut ședințe(ă) comune pentru a identifica mai exact nișele de 

dezvoltare a proiectelor specifice 

2. Sunt necesare ședințe comune intersectoriale pentru identificarea nișelor pentru proiecte specifice 

la intersecția domeniilor/de interes reciproc 

3. După fazele precedente, am considera utilă implicarea ANCD în vederea ajustării priorităților de 

finanțare a proiectelor și/sau anunțării unui concurs separat de finanțare a proiectelor identificate 

în cadrul activităților EDP 

4. Din motivul că procesul este unul cu mai multe iterații, se propune identificarea fondurilor 

naționale pentru menținerea activităților (potențial – un proiect național) 
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În cele ce urmează sunt prezentate viziunile și obiectivele de dezvoltare pe subdomenii și pe domeniul 

integral. 

Tabelul 2. Obiectivele și obiectivele sectoriale în sectorul serviciilor de sănătate 

1. Care este situația actuală a subdomeniului? 

 

Biomedicină Bioinformatica și e-sănătate Biofarmaceutică 

Subdomeniul este caracterizat 

prin: 

• Abordări clasice bazate pe 

boală/bolnav, implementarea 

EBM în sensul clasic 

• Existența rețelei de instituții 

medicale și laboratoare pentru 

diagnostic (publice si private) 

• Existența instituțiilor pentru 

pregătirea cadrelor calificate în 

domeniul medical  

• Potențial de cercetare științifică 

(institute, laboratoare 

științifice) 

• Prezența finanțatorului de 

servicii medicale CNAM 

 

Subdomeniul este caracterizat prin: 

• Nivelul foarte jos de aplicare a TI 

în domeniul sănătății 

• Acoperire la nivel național cu 

internet de bandă largă 

• Existența infrastructurii  pentru 

dezvoltarea domeniului e-

sănătate; tehnologii și 

echipamente de procesare a 

datelor de volum mare 

• Dotare slabă pentru dezvoltarea 

bioinformaticii 

• Existența specialiștilor în 

domeniul IT și biologie 

moleculară (la nivel național) 

• Existența colaborării 

internaționale  

• Acces la baze de date 

internaționale 

Subdomeniul este caracterizat 

prin: 

• Gradul insuficient de 

producție autohtonă în 

piața farmaceutică 

• Întreprinderi farmaceutice 

autohtone gata de 

cooperare 

• Există substanțe clasice 

(materie primă, vegetale, 

microbiene), însă suferă 

etapa de transfer tehnologic  

• Legislație de producere, 

bioechivalență etc. 

2. Care sunt provocările? 

 

Biomedicină Bioinformatica și e-sănătate Biofarmaceutică 

• Insuficiența personalului 

medical 

• Lipsa profilului genetic al 

populației  

• Lipsa siguranței și calității  

produselor (echipament 

medical, medicamente, 

alimente) 

• Colaborare intersectorială 

insuficientă în domeniul 

sănătății 

• Implicarea insuficientă a 

consumătorilor de servicii 

medicale în luarea deciziilor 

• Finanțare insuficientă; 

• Colaborarea intersectorială și 

interdisciplinară este insuficientă 

• Nu este pusă la punct fișa 

pacientului, lipsa bazei de date 

medicale personalizate, biobănci 

naționale bazată pe populație și 

însoțită de registre de pacienți pe 

boli la nivel național 

• lipsa cadrului legal de 

management a datelor medicale;  

• Insuficiența specialiștilor în 

bioinformatică și a pregătirii 

cadrelor medicale în utilizarea 

datelor genetice în practica 

cotidiană  

• pregătirea slabă a medicilor în 

utilizarea datelor genomice  

• Lipsa utilizării 

biotehnologiilor moderne  

• Lipsa laboratoarelor GLP 

acreditate (echipament, 

dotări, persoane, 

regulament) 

• Lipsa colaborărilor între 

domenii și laboratoare 

 

 

 

3. Care sunt scopurile sectoriale ale subdomeniului? 

 

Biomedicină Bioinformatica și e-sănătate Biofarmaceutică 

Medicina este bazată pe 

principiile 4P (Preventivă, 

Participativă, Personalizată, 

Predictivă), axată pe menținerea 

sănătății populației. Sectorul 

Sectorul de Bioinformatica și e-

sănătate furnizează în timp real 

informațiile necesare pentru luarea 

deciziilor personalizate clinice 

(preventive, curative, prognostice) 

Subdomeniul Biofarmaceutica 

se bazează pe tehnologii de 

producție contemporane, 

asigură toate verigile 

procesului de elaborare a 
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medical din Republica Moldova 

este parte componentă a 

sistemului integrat european al 

sănătății 

 

bazate pe datele personale 

(genomice, metabolomice, 

comportamentale etc.) ale 

pacientului, precum și informații 

bazate pe dovezi robuste pentru 

luarea deciziilor la nivel de sistem 

Este asigurată interoperabilitatea 

sistemului la nivel național, precum 

și cu cele europene 

medicamentului la nivelul 

GLP, GPP, GCP, dispune de 

laboratoarele acreditate 

internațional și face parte din 

lanțul valoric internațional în 

elaborarea și producerea 

medicamentelor 

4. Care sunt principalele obiective pentru realizarea acestor scopuri? 

 

Biomedicină Bioinformatica și e-sănătate Biofarmaceutică 

• Dezvoltarea cadrului 

legislativ pentru 

implementarea paradigmei 4P 

• Pregătirea resurselor umane 

de înaltă calificare, apte să 

profeseze medicina 4P și să 

asigure implementarea 

veridică a acestor principii în 

practica cotidiană 

• Promovarea culturii 

populației pentru sănătate   

• Digitalizarea sistemului de 

sănătate –  crearea unui sistem 

informațional unic, integrat, 

inclusiv cu sistemul de asistență 

socială 

• Cartografierea genetică a 

populației și utilizarea Big Data 

(datelor mari) și celor 

individuale în practica medicală 

• Promovarea medicinei 

personalizate și e-medicinei în 

rândurile medicilor și ale 

populației  

• Dezvoltarea biotehnologiei 

autohtone și crearea 

lanțului de elaborare și 

transfer tehnologic a 

medicamentelor de înaltă 

calitate 

5. Care părți interesate ar trebui să fie implicate în realizarea acestor scopuri? 

 

• Consumătorii serviciilor de sănătate (pacienții) 

• Comunitatea medicală (spitalele republicane, asociațiile medicale teritoriale, centrele de sănătate 

raionale și cele autonome) 

• Comunitatea IT (Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Institutul de 

Dezvoltare a Societății Informaționale, companii IT)  

• Mediu academic/ non-academic (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”, 

colegiile medicale, institutele de cercetare subordonate Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale – Institutul de Oncologie, Institutul de Cardiologie, etc., Institutul de Genetică, Fiziologie și 

Protecție a Plantelor) 

• Mediul de afaceri (companiile farmaceutice producătoare rezidente în Republica Moldova, spitale 

particulare, companii IT) 

• ONG-uri și societatea civilă (Asociația pacienților cu Diabet zaharat, Asociația pacienților cu deficiențe 

de auz, Asociația Stop Autism, Asociația de îngrijiri la domiciliu, Hospice Angelus-Moldova, etc.) 

• Guvernarea centrală/locală (comisiile parlamentare de rigoare, Guvernul RM, Ministerul Sănătății, 

Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Economiei și 

Infrastructurii, Ministerul Finanțelor, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, Agenția 

Medicamentului, Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal) 

• Partenerii externi (SDC, Banca Mondială, JRC, Centrul Internațional pentru Inginerie Genetică și 

Biotehnologie, Organizația Mondială a Sănătății, USAID, etc.) 
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VIZIUNEA pentru domeniul prioritar:  

Biomedicină, Biofarmaceutică, Bioinformatică  

1. Care este situația actuală a domeniului? Detaliați domeniul, identificați nișele importante 

Sectorul sănătății din Republica Moldova este un sector tradițional, bazat pe abordări clasice, 

centrate pe boală. Abordările în sectorul sănătății se bazează pe implementarea EBM (Evidence-

based medicine), reflectat în Protocoale Clinice Naționale – principiu depășit, fără accent clar pe 

profilaxie, predicție și personalizare. Structura morbidității și mortalității în RM este caracterizată 

prin prevalență mare de boli cronice netransmisibile (BCN), care consumă resurse enorme pentru 

diagnostic și conduita clinică a pacienților, precum și situația demografică nefavorabilă. În sector, 

se întreprind măsuri de implementare a TI, cu intenția de creare a unui sistem informațional 

integrat. Totodată, CNAM întreprinde măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor în sistem prin 

aplicarea sistemului de procurare a serviciilor. 

 

2. Care sunt provocările? 

• Lipsa cadrului legislativ pentru dezvoltarea serviciilor de medicină personalizată, e-sănătate, m-

sănătate 

• Lipsa unui sistem informațional integrat în domeniul sănătății 

• Lipsa informației genomice pentru personalizarea profilaxiei, tratamentului, prognozarea 

evoluției maladiilor existente 

• Insuficiența cadrelor calificate pentru a practica medicina personalizată 

• Participarea/cointeresarea insuficientă a populației în problemele de sănătate 

• Lipsa practicii de luare a deciziilor bazate pe dovezi robuste la nivel de sistem și individualizate 

la nivelul pacientului 

• Preluarea și adaptarea insuficientă a practicilor bune în domeniu, existente în alte țări 

 

3. Cum ar trebui să fie domeniul prioritar în 2029 pentru a rămâne competitiv, inovativ și 

pentru a răspunde provocărilor societale (VIZIUNEA) 

Către anul 2029, Sistemul de Sănătate din RM se va baza pe principiile medicinii 4P (Preventivă, 

Participativă, Personalizată, Predictivă) tranzitând către viziunea 6P (+Publică, +Psiho-cognitivă) 

în scopul asigurării accesului universal al populației la serviciile de sănătate calitative și înalt 

tehnologizate. Sistemul de Sănătate din RM este cost-eficient și interconectat la sistemul medical 

european. 

 

4. Care sunt principalele obiective pentru realizarea acestei viziuni?  

• Dezvoltarea cadrului legislativ pentru implementarea viziunii în cauză 

• Digitalizarea sistemului de sănătate –  crearea unui sistem informațional unic, integrat, inclusiv 

cu sistemul de asistență socială 

• Pregătirea resurselor umane de înaltă calificare, apte să profeseze medicina 4P și să asigure 

implementarea veridică a acestor principii în practica cotidiană   

• Personalizarea asistenței medicale și implementarea medicinii de precizie prin Cartografierea 

genetică a populației și utilizarea Big Data (datelor mari) și celor individuale, rezultatelor 

dezvoltării biotehnologiei autohtone și medicamentelor de înaltă calitate 

• Promovarea culturii populației pentru sănătate  

• Implementarea pe larg a principiilor „Health Technology Assessment”, bazat pe sistemul 

informațional integrat, conectat la datele pacientului în scopul luării deciziilor informate și 

deciziilor bazate pe dovezi la nivelul întregului sistem de sănătate  

• Colaborare intersectorială și internațională  
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5. Care părți interesate ar trebui să fie implicate în realizarea acestei viziuni? 

• Consumătorii serviciilor de sănătate 

• Comunitatea medicală 

• Comunitatea IT 

• Mediu academic/non-academic 

• Mediul de afaceri 

• ONG-uri și societatea civilă 

• Guvernarea (centrală/locală) 

• Partenerii externi 

 


