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SS cc oo pp uu ll pp rr oo gg rr aa mm uu ll uu ii “Elaborarea i implementarea noilor
preparate farmaceutice în baza utiliz rii materiei prime locale”::

const  în consolidarea for elor (posibilit ilor) de cercetare-dezvoltare i
coordonarea activit ilor tiin ifice din ar  în vederea cercet rii, elabor rii i
implement rii medicamentelor originale autohtone noi preponderent în baza
materiei prime locale i asigurarea popula iei cu medicamente calitative,
inofensive, eficiente i accesibile.

Obiectivele principale ale procesului de elaborare a medicamentelor:
prin tehnologii de sintez i ob inere a substan elor biologic active din plante de a
efectua studiul i elaborarea medicamentelor;
pe cale sintetic i în baza materiei prime locale vegetale de a ob ine, cerceta i
elabora noi medicamente antibacteriene i antifungice de noi genera ii, mai inofensive
i cu un spectru mai larg de ac iune; preparate noi antiaterogene de origine algal ;

în baza de eurilor industriale prezente în cantit i enorme în ar  (semin e, sâmburi,
coji de sâmburi etc.) de ob inut diverse tipuri de uleiuri (cu propriet i regeneratoare
i citoprotectoare), coloran i, substan e astringente i absorbante, antioxidan i lipo- i

hidrosolubili;
în baza materiei prime vegetale i entomologice de ob inut, de studiat, de elaborat i
de implementat noi produse antivirale, imunostimulatoare i hepatoprotectoare foarte
necesare în tratamentul maladiilor virale (hepatite, HIV, herpes), st rilor
imunodeficitare etc.;
sinteza i studiul respectiv al medicamentelor antineoplazice i celor utilizate în
deregl rile hemostazice;
în baza materiei prime de import de a organiza producerea medicamentelor esen iale
i vital necesare.



Direc iile principale de activit i în cadrul Programului:DirecDirec iile principale de activitiile principale de activit ii îîn cadrul Programului:n cadrul Programului:

1. Organizarea lucr rilor de sintez  a compu ilor respectivi i ob inerea
substan elor biologice active din materia prim  vegetal , animal , mineral i
entomologic ;

2. Organizarea i înzestrarea cu echipament modern a laboratoarelor studiului
preclinic (toxicologic, farmacologic i farmaceutic) a substan elor biologic
active presupuse în calitate de medicamente;

3. Organizarea i efectuarea cercet rilor clinice randomizate ale substan elor
biologic active;

4. Organizarea înregistr rii i autoriz rii medicamentelor;

5. Implementarea medicamentelor în practica medical i supravegherea post-
marketing a eficacit ii, comport rii i inofensivit ii lor;

6. E alonarea în timp a ac iunilor folosind ra ional, bine argumentat, resursele
(umane, financiare, materiale) disponibile;

7. Alinierea ra ional  la strategia de dezvoltare a cercet rilor tiin ifice în
domeniul medicamentului i industriei farmaceutice cu respectarea cerin elor

i regulilor de bun  practic  (GLP, GCP, GMP, etc.), stabilite de organismele
interna ionale în domeniu.



S t r u c t u r a p r o g r a m u l u i
Lucr rile Programului de Stat se desf soar în cadrul urm toarelor 7 proiecte:

150,0MS, USMF „N. Testemi anu”,
dr. hab. Viorel Pris cari

Ob inerea, studiul propriet ilor
antibacteriene i farmaceutice,
elaborarea documenta iei analitice de
normare a calit ii i tehnologiei de
preparare a remediului „Izohidrofural”

052/p

1000,0Total:

140,0M, Gr dina Botanic  (Institut),
acad. Alexandru Ciubotaru

Elaborarea tehnologiilor de selectare i
cercetare a substan elr biologic active la
plantele medicinale Aerva Ranata i
Rosmarinus Officinalis L. în scopul
ob inerii unor medicamente autohtone

088/p

80,0MS, USMF „N. Testemi anu”,
Dr. Vadim Gavrilu a

Medicamentele vegetale cu ac iune
regeneratoare i citoprotectoare057/p

200,0MS, USMF „N. Testemi anu”,
dr. hab. Victor GhicavîiProdu i izotioureici vasoactivi056/p

170,0
M, Institutul de Microbiologie i

Biotehnologie,
acad. Valeriu Rudic

Preparate antiaterogene de origine
algal055/p

120,0MS, USMF „N. Testemi anu”,
dr. Nicolae Bacinschi

Produse entomologice cu propriet i
hepatoprotectoare, imunomodulatoare
i antiinflamatoare

054/p

Bugetul
de Stat

140,0MS, USMF „N. Testemi anu”,
dr. veaceslav Gonciar

Crearea i elaborarea unui nou
enterosorbent autohton Medicas-E053/p

Sursa de
finan are

Costul
(mii lei) (2007)

Institu ia executoare, conduc torul
proiectului, gradul tiin ificDenumireaCodul



Componen a Nominal a Consiliului tiin ific al Programuli de Stat

tel.:  205413Doctor în tiin e
medicale, secretar

USMF “N.Testemi anu”,
conferen iar, conduc tor de

proiect

Gavrilu a
Vadim

7

tel.:  727494
205401

Doctor în tiin e
medicale

USMF “N.Testemi anu”, ef
catedr  Farmacologie,

conferen iar, conduc tor de
proiect

Goncear
Veaceslav

6

tel.:  205414Doctor în tiin e
medicale

USMF “N.Testemi anu”,
conferen iar, conduc tor de

proiect

Bacinschi
Nicolae

5

tel.:  577535
793201

Mobil: 069406368

AcademicianInstitutul de Microbiologie i
Biotehnologie A M,

conduc tor de proiect

Rudic
Valeriu

4

tel.: 523589
738868

Academician Doctor
habilitat în tiin e

biologice,

Gr dina Botanic
M,conduc tor de proiect

Ciubotaru
Alexandru

3

tel.:  241782
205219

E-mail: usmfstiinta@mail.md

Doctor habilitat în
tiin e medicale,

profesor universitar

USMF “N.Testemi anu”,
prorector,

conduc tor de proiect

Pris cari
Viorel

2

tel.:  205412
fax.:733805
E-mail: pharmadv@mednet.md

Doctor habilitat în
tiin e medicale,

profesor universitar

USMF “N.Testemi anu”, ef
catedr Farmacologie i

Farmacologie clinic ,
pre edinte al programului,

conduc tor de proiect

Ghicavîi
Victor

1

tel., fax,
e-mail

Titlul tiin ificLocul de munc  de baz ,
func ia

Numele prenumele

mailto:usmfstiinta@mail.md
mailto:pharmadv@mednet.md


EXECUTORII PROGRAMULUI DE STAT:EXECUTORII PROGRAMULUI DE STAT:EXECUTORII PROGRAMULUI DE STAT:
Institu ii academice – 2

Institutul de Microbiologie i Biotehnologie – 1 proiect

Gr dina Botanic – 1 proiect

Institu ii universitare – 1
USMF “N. Testemi anu” – 5 proiecte

Colaboratorii implica i în realizarea proiectelor
Programului (7 proiecte):

AcademicieniAcademicieni –– 33        Cercet tori       Cercet tori tiintiin ificiifici stagieristagieri –– 66
DoctoriDoctori habilitahabilita ii îînn tiintiin ee -- 1111   Cercet tori laboran   Cercet tori laboran ii –– 99
DoctoriDoctori îînn tiintiin ee –– 2323 Contabili, economiContabili, economi titi –– 88
Cercet toriCercet tori tiintiin ificiifici –– 2525 TOTAL – 85 persoane

Cercet toriCercet tori tiintiin ifici pân  laifici pân  la 35 ani35 ani –– 28, ce constituie 29%28, ce constituie 29%



BBeneficiariieneficiarii programuluiprogramului::

Sistemul de s tate din ar

medicina

industria farmaceutic

popula ia



Programul de stat va da posibilitate
în general de a:
extinde cercet rile tiin ifice preclinice i clinice în domeniul
medicamentului cu folosirea ra ional  a poten ialului intelectual
din ar

contribui la formarea bazei tiin ifice de dezvoltare a industriei
farmaceutice na ionale prin implementarea în producere a
preparatelor medicamentoase originale noi de provenien
vegetal , animal , entomologic i sintetic  în baza materiei prime
locale i creearea noilor locuri de munc

spori sortimentul de medicamente autohtone originale i nivelul de
asigurare a institu iilor medicale i a popula iei cu medicamente de
prim  necesitate eficiente, inofensive i accesibile (prezente pe
pia a farmaceutic i mai pu in costisitoare)

reduce semnificativ cheltuielile achizi ion rii medicamentelor i
costul tratamentului

contribui în m sura posibilitî ilor la ameliorarea economiei rii,
deoarece industria farmaceutic  este una din cele mai rentabile



rezultate intermediare (a. 2007):

1. În 5 proiecte s-au efectuat lucr rile pentru
ob inerea substan elor biologic active din
materia prim  autohton i prin sintez ,
cu studierea ulterioar  a inofensivit ii
(toxicitatea acut i cronic ,
teratogenitatea, embriotoxicitatea etc.) i
efectelor specifice ale:



a) 4 compu i izotioureici i alchilizotioureici (izoturon,
profetur, metiferon, benzituron);
(proiect 056/P; Cond. – prof. univ. V. Ghicavîi).

Preparate cu propriet i vasoconstrictoare (antihipotensive
sau hipertensive) mai avantajoase celor existente la moment

i posibile utilizate la diverse etape ale asisten ei medicale de
urgen  (locul accidental, transportare, ambulator i
reanimare spitaliceasc ), în hemodializ , cardiochirurgie,
ginecologie, neurologie etc.



b) 4 tipuri de uleiuri (din semin e de struguri – Regesan, nuc ,
semin e de struguri i spirulin , semin e de gutui, bostan) cu
actiune regeneratoare, citoprotectoare, antioxidativ ,
antiinflamatoare i antiaderen ial ;
(proiect 057/P); Cond. - conf. univ. V. Gavrilu , consult. – prof.
univ. V. Ghicavîi

Regeneratoare: Antiaderen ial :

Vor fi propuse ca gastroprotectoare în
ulcere peptice, regeneratoare i
citoprotectoare în ulcere trofice, pl gi,
combustii, ca antiaderen iale în
interven ii chirurgicale.



c) 4 preparate entomologice (adenoprosin, entoheptin, imupurin i
imuheptin) cu  ac iune antiinflamatoare, hepatoprotectoare i
imunomodulatoare;
(proiect 054/P, cond. - conf. univ. N. Bacinschi, consult. – prof. univers. V. Ghicavîi);

Preconizate în tratamentul adenomului de prostat , prostatitei, maladiilor
virale (hepatite, herpes) i st rilor imunodeficitare.
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d) 4 serii ale c rbunelui activ Medicas - E 350, ob inute din de eurile
industriale prezente în cantit i enorme în ar  (coaj  de nuc ,
sîmburi de fructe, semin e de struguri etc.), cu ac iune
adsorbant  (proiect 053/P; Cond. – conf. univ. V. Goncear);

Preparatul va contribui la optimizarea enterosorb iei în detoxicarea
organismului uman de diverse substan e endogene (în tratamentul
complex al afec iunilor somatice) i exogene (diferite intoxic ri:
chimice, medicamentoase etc.).

Propriet ile antitoxice ale sorben ilor noi din sâmburi
I    - pentetrazol (100 mg/kg) - control IV - pentetrazol + CAU-5
(20 mg)
II  - pentetrazol + CM (20 mg) V  - pentetrazol +VCAU-7
(20 mg)
III - pentetrazol + Medicas E (20 mg)

70%

90%

30%

60%

40%
58%

66%

42%

80%

90%

20%

I II III

IV V Supravie uire
Convulsii
letalitatea

10%

90%

10%

0

1,25

2,5

3,75

5

Martor CM 10mg/100g CM 20mg/100g Medicas E
10mg/100g

Medicas E
20mg/100g

2 zile
7 zile

0

0,25

0,5

0,75

1

Martor CM 10mg/100g CM 20mg/100g Medicas E
10mg/100g

Medicas E
20mg/100g

2 zile
7 zile



e) unui compus antibacterian - “Izohidrafural” – de genera ie nou ,
mai inofensiv i cu spectru mai larg de ac iune
(proiect 052/P; Conduc. – prof. univ. V. Pris cari);



f) întocmirea documenta iei
normativ-analitice (DNA)
pentru substan ele
biologic active enumerate
mai sus i a formelor lor
farmaceutice.



2.2. Elaborarea tehnologiilor de ob inere a biomasei algei cianofite
Spirulina platensis i algei ro ii Porphyridium cruentum cu
con inut sporit de acizi grasi polinesatura i;
(proiect 055/P; Cond. – acad. V. Rudic).

În final se preconizeaz
elaborarea preparatelor anti-
aterogene de genera ie nou
(BioR-plus, Ateroliz), înalt
eficiente, cu termen mare de

strare i inofensive pentru
tatea omului.

II. Ob inerea pulberii de
porfiridium

I. Ob inerea pulberii de
spirulin

III. Ob inerea preparatului
„Ateroliz 250mg capsule”

Separarea biomasei
Cultivarea porfiridiumului

Inocularea porfiridiumului

Prepararea mediului nutritiv VP
2

Tulpina Porphyridium
cruentum CNM-AR-01

Cultivarea porfiridiumului
Temperatura:2+-220C

Iluminarea:2000-3000lx
pH 6,8-7,2

durata 96 ore

Separarea biomasei

Cultivarea spirulinei
Temperatura:30-340C

Iluminarea:3000-4000lx
pH 8-10

durata 144 ore

Inocularea spirulinei

Prepararea mediului nutritiv SP-
1

Tulpina Spirulina platensis
CNM-CB-02

Cînt rirea materiilor prime
pulberea de spirulin ;
pulberea de prfiridium;
tocoferol acetatul.

Amestecarea materiilor prime

Pulbere Ateroliz

Incapsularea

Ambalarea capsulelor primar ,
secundar ,colectiv

III. Ob inerea preparatului
„Ateroliz 250mg capsule”
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3.3. Organizarea lotului experimental a patru specii de plante pentru
ob inerea ulterioar a primelor mostre de substan e biologic
active pentru cercet ri tiin ifice
(proiect 088/P; Cond. – acad. A. Ciubotaru).

O pepenier ini ial  cu cultivarea fitomaterialului (pulberi, extracte,
polen, etc.) i uleiurilor anumitor specii de plante.

Afini Obligean

Rozmarin



Publica ii i sus ineri de teze (a. 2007)

Articole în reviste recenzate – 9

Articole în reviste tiin ifice cu
factor de impact mai mare
decât 0,2 - 8

Na ionale/interna ionale – 8/3

Monografii – 2

Brevet – 1

Hot râre de acordare a
brevetelor – 1
Produse i tehnologii noi - 13

1. Rudic V., Rudi L., Cepoi L. Aspecte biotehnologice de
reglare a biosintezei acizilor gra i polienici la Spirulina
platensis CNM-CB-01. Buletinul A M. tiin ele vie ii,
2007, v. 301, p. 135-142.

2. V. I. Ghicavîi, E. Stratu Ac iunea musculotrop a
compu ilor izotioureici i tiazolidinici pe segmente de
intestin izolat de obolan. Anale tiin ifice. Edi ia VIII-a.
Volumul 2. Probleme medico-biologice i farmaceutice.
Chi in u 2007. p. 144-147.

3. R.Spinei, N. Bacinschi, V. Ghicavîi Modific rile
con inutului enzimelor în ficat indus  prin paracetamol i
utilizarea entoheptinului. Anale tiin ifice. Edi ia VIII-a.
Volumul 2. Probleme medico-biologice i farmaceutice.
Chi in u 2007. p. 157-161.

A. Ciubotaru i al. “Elaborarea metodei de microclonare biotehnologic
i introducere a speciilor de plante medicinale alohtone”

Cerere de brevet “Metode de prevenire a
proceselor aderen iale abdominale” 2007.
V. Ghicavîi, C. Ostrofe , O. Nemerenco

1. “Tehnologia de producere a preparatului
antihipotensiv (hipertensiv) - Izoturon” (proiect 056/P)

2. “Tehnologia de producere a preparatului
antiaterogen mixt de origine microalgal Ateroliz”
(proiect 055/P)



NecesitateaNecesitatea i importani importan a acestora acestor

 cercet ri sunt condi cercet ri sunt condi ionate deionate de

urm toareleurm toarele::



Bugetul sistemului de s tate i cheltuielile pentru
medicamente în RM:

Bugetul sistemului de sBugetul sistemului de s tatetate i cheltuielile pentrui cheltuielile pentru
medicamentemedicamente îîn RM:n RM:

16,0%120,8%377,1312Cheltuieli pentru
medicamente

14,8%111,9%2349,92100,4

Bugetul
consolidat al
sistemului de

tate

Cota cheltuieli/
medicamente în

raport cu bugetul
consolidat

Sporire în
compara ie cu
anul precedent

2007 plan2006

Aprovizionarea cu medicamente a pie ei
farmaceutice în RM (2006):

AAprovizionareprovizionareaa cu medicamentecu medicamente a piea pie eiei
farmaceuticefarmaceutice îîn RM (200n RM (20066):):

10,5%-10,5%Produc ia autohton

89,5%1,7%87,8%Importul
medicamentelor

TotalNeautorizateAutorizate



Importul de medicamente în ar  (mln $ SUA):
2005 – 65
2006 – 85
2007 (6 luni) – 50 mln $ SUA

Volumul producerii medicamnentelor de întreprinderile farmaceutice:
2005 – 82 mln lei
2006 – 114,6 mln lei = 9,6 mln $ SUA A crescut în 2006 cu 39,75%

Volumul vînz rilor (externe):
2005 – 19,5 mln lei
2006 – 25,8 mln lei (+23,72%) în fond: Farmaprim SRL

Depofarm SRL
Eurofarmaco SA
Vermodje SRL

Consumul medicamentelor pe cap de locuitor (dolari SUA, a. 2006):
Tadjichistan – 17
Moldova – 27
Ucraina – 38
Kazahstan – 51
Rusia - 75

Produsele autohtone autorizate în RM (întreprinderile produc toare) 468 –10% din pia ;
produse esen iale 181 – 38% din num rul total

Produse generice (în 2006) – 94%; originale – 6% (nu implement m produse noi)



Pentru a obPentru a ob ine rezultatele scontateine rezultatele scontate ii
reiereie ind din aceea cind din aceea c ::

1.1. AprovizionareaAprovizionarea cu medicamente calitative, eficiente,
inofensive i accesibile determin  în mare m sur
viabilitatea sistemului de s tate din ar ;

2.2. Scopul Programului totuScopul Programului totu i estei este unul specificunul specific:: ““ElaborareaElaborarea
i implementarea medicamentelor noii implementarea medicamentelor noi pentru om, pentru

noi, pentru s tatea noastr ”;

3.3. Procesul de elaborare a medicamentelor (calea de laProcesul de elaborare a medicamentelor (calea de la
sinteza substansinteza substan ei active pân  la medicamentei active pân  la medicament,,
implementarea luiimplementarea lui îîn clinicn clinic )) este:este:

unul destul de dificil                   îndelungat (10-12 ani)
de mare responsabilitate deosebit de costisitor

            (necesit  investi ii enorme).



Înregistrare (autorizare)

0 5 10 15 20
ani

Cerect ri tiin ifice

Cerect ri preclinice (modele experimentale)

20-80 voluntari s to i

100-200 pacien i

1000-5000 pacien i

Faza I
Faza II

Faza III

Faza IV (5 ani) Cercet ri post-marketing

Livrarea i implementarea M-lui1 preparat nou

5 poten ial
preparate

250 poten ial
preparate

5000-10000
molecule noi

Procesul cercet rilor clinice al SM noi (deobicei dep te 10 ani)

Costul total al proiectului de cercetare
dep te 350 mln $ SUA

Acest proces include mai multe etape ale evalu rilor preclinice i
clinice, necesit  participarea i colaborarea speciali tilor (chimi ti,
farmaci ti, farmacologi i clinicieni) din mai multe domenii, aplicarea
metodologiilor i tehnologiilor contemporane, destul de sofisticate.



4.4. Industria farmaceutic  contemporan se bazeaz
pe un volum considerabil de cercet ri tiin ifice
fundamentale, utilizând în arsenalul s u sinteza
chimic , metode biotehnologice, ingineria genetic
i altele. Iar analiza activitIar analiza activit iiii îîntreprinderilorntreprinderilor

farmaceutice dinfarmaceutice din ar  demonstreaz  car  demonstreaz  c industriaindustria
farmaceutic  nafarmaceutic  na ional  este slab dezvoltational  este slab dezvoltat ..
În aceste condi ii dificile sarcina de:
• asigurare a popula iei i a sistemului de s tate din

ar  cu medicamente de prim  necesitate
i

• dezvoltare a industriei farmaceutice prin formarea
bazei tiin ifice i implementarea tehnologiilor noi i-a
asumat, i a- i men iona, cu mare îndr zneal  – A M –
pentru început, prin actualul Program de Stat.



Vin cu urm toarele propuneri c tre Consiliul Suprem:
1. De a modifica modalitatea de întocmire a Structurii Programului

consacrat proceselor de cercetare, elaborare i implementare a
medicamentelor.

2. Din motive obiective ce stau la baza lucr rilor tiin ifice de ob inere a
materiei prime (vegetal , animal , entomologic , sintetic ), duratei
cercet rilor farmaceutice, biomedicale preclinice, clinice i post-
marketing de rev zut termenii de realizare (nu 4 ani ci 10-12 ani) i de
majorat esen ial volumul de finan are a Programului.

3. De la bun început de rezolvat problemele implement rii rezultatelor
tiin ifice ob inute:

– problema microproducerii formelor medicamentoase pentru
cercet rile farmaceutice i clinice ulterioare;

– problema fabric rii în mas  – transfer tehnologic – CUI?

• întreprinderile farmaceutice din ar  nu sunt în stare sau nu doresc
  colaboreze cu centrele tiin ifice, adic  s  contribuie la

dezvoltarea bazei tiin ifice i efectuarea evalu rilor biomedicale
pentru activitatea lor ulterioar , nu particip  la cofinan area
proiectelor i nu pot s  produc  unele forme farmaceutice.



Se cer urm toarele:

• fie printr-o dispozi ie de implicat întreprinderile
respective s  conlucreze cu centrele tiin ifice

i în mod obligatoriu s  implementeze
rezultatele performante i avantajoase;

• sau de creat o întreprindere experimental  de
implementare a rezultatelor ob inute;

• sau conlucrarea cu întreprinderile produc toare
str ine, dar pot ap rea consecin ele respective.


