
 

 

 

Către Dl Andrei Usatîi                                                                             Nr. 16 din 27.02.2014 

Ministrul Sănătăţii 

 

Copie Dlui Alexandru Coman                                                                                                                

Director General, Agenţia Naţională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

 

Ref:  Aviz AmCham la proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la tarifele pentru serviciile 

prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

 

 

Mult stimate Dle Ministru, 

 

În numele Asociaţiei Patronale "Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare 

”AmCham”) Vă mulţumim pentru oportunitatea oferită de a ne aduce contribuţia la 

îmbunătăţirea proiectului de Hotărâre de Guvern cu privire la tarifele pentru serviciile 

prestate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (în continuare 

“Proiect”). 

 

Menţionăm, că acest aviz consultativ reflectă doar poziţia membrilor AmCham din domeniul 

farmaceutic (medicamente) nu și a companiilor din domeniul dispozitivelor medicale. 

Considerăm că, în ceea ce priveşte tarifele Agenției pentru dispozitivele medicale, sunt necesare 

consultări suplimentare ale prevederilor proiectului Hotărîrii de Guvern cu toate  părţile 

interesate, astfel încât, printr-un dialog constructiv să se ajungă la cea mai binevenită opțiune de 

reglementare.  

 

În condiţiile în care, aşa cum este indicat în Analiza Impactului de Reglementare, tarifele pentru 

serviciile prestate de AMDM nu au fost actualizate de 8 ani, membrii AmCham sunt de acord, că 

se impune o revizuire a acestora care să le ajusteze la realităţile economice şi legislative.  

 

Astfel, AmCham îşi exprimă suportul faţă de iniţiativa Ministerului Sănătăţii, tototdată, însă, 

venim cu câteva propuneri, inspirate de cele mai bune practici  internaţionale, vis-à-vis de unele 

servicii/tarife propuse în Proiect.: 

 

1. În comparaţie cu ţările Uniunii Europene (selectate ca referinţă), care au reducere la 

tarifele pentru autorizare atât la concentraţiile adăugătoare depuse simultan cu 

cererea iniţială, cât şi la formele farmaceutice adăugătoare, tarifele propuse în 

Moldova nu oferă această reducere (pentru forme  farmaceutice). Considerăm că, 

această reducere trebuie să fie aplicată şi pentru agenţii economici din Moldova 

pentru a stabili relatii echitabile cu mediul de afaceri şi a încuraja importul produselor 

de calitate în Republica Moldova. 

 

 

 



 

 

 

2. La fel, există practica tarifelor reduse la procedura de reautorizare. Dat fiind faptul că 

este o procedură mai simplificată decât autorizarea primară, considerăm că este 

oportun să se aplice tarife mai mici pentru procedura de reautorizare. 

 

3. Totodată, în ţările UE sunt aplicate reduceri la taxarea variaţiilor grupate, şi anume: 

variaţia principală şi variaţiile consecutive sunt taxate diferit (cu 80%; 60%; 40 % etc) 

prin aplicarea diferitor scheme de reducere a tarifulului. 

 

4. Tariful propus pentru evaluarea rapoartelor periodice actualizate privind siguranţa 

(RPAS sau PSUR), în opinia noastră, este unul exagerat, având în vedere, că astfel de 

documente sunt în majoritatea sa depuse de către companiile originale şi efortul de 

examinare nu este echivalent plăţii. Mai mult decât atât, în Ucraina, spre exemplu 

această procedură nu este taxată deloc. 

 

5. Tariful propus pentru dezarhivare este, în opinia noastră, de asemenea, exagerat, dat 

fiind faptul că actualmente există varianta electronică. 

 

6. Medicament prezentat cu dosar complet (cerere "independentă" = cerere "de sine 
stătătoare") – a doua şi următoarele concentraţii depuse concomitent cu cererea 
iniţială – costul la fel este excesiv, având în vedere că experţii evaluează unul şi acelaşi 
dosar. 

 

Un alt aspect important, pe care dorim să-l supunem atenţiei Dvs. este corelarea Proiectului  

în cauză cu legislaţia în vigoare. În acest sens, vorbim despre stabilirea tarifelor pentru 

eliberarea actelor permisive care nu se regasesc în Nomenclatorul actelor permisive prevăzut 

în Legea 160 din  22.07.2011,  privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător, aşa precum “avizarea materialelor publicitare”, “autorizarea la import a 

dispozitivelor medicale” etc. În acest context, trebuie să constatăm, că  impunerea obţinerii 

acestor acte permisive  încalcă o serie de reglementări. 

 

1. Legea  160  din  22.07.2011,  privind reglementarea prin autorizare a activităţii de 

întreprinzător.  

Legea 160, art. 4, alin. (3) prevede că “Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar 

după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive.”  Constatăm  că  Avizul  pentru  

publicitatea  medicamentului,  eliberat  la  moment  de  către  Agenția Medicamentului  conform 

Ordinului nr. 22 din 24.02.2011,  nu  se  regăseşte  în Nomenclatorul  actelor permisive.  De 

asemenea, conform Art. 13, alin (2) “eliberarea actelor permisive precum şi taxele pentru 

eliberarea acestora, care nu sunt incluse în Nomenclatorul actelor permisive, se consideră 

caduce.” 

 

 

 

 



 

 

 

2. Legea 235 din 20.07.2006 cu privire  la principiile de bază de  reglementare a activităţii 

de  întreprinzător  

În opinia noastră, deţinerea obligatorie a avizului pentru materialul publicitar contravine 

principiului previzibilităţii  cheltuielilor  de  la  art.  6  al  Legii  235  care  stipulează  că “Plăţile  

pentru  serviciile prestate  şi  actele  eliberate  întreprinzătorilor  de  către  autorităţile  

administraţiei  publice  şi  alte instituţii cu funcţii de reglementare şi control se stabilesc prin legi, 

cu indicarea serviciului, a actului, a mărimii taxei pentru aceste servicii şi acte.” 

 

Considerăm, că este foarte important ca proiectul actului normativ să fie corelat cu prevederile 

actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel, cu care se află în conexiune. 

 

În context, considerăm, că, mai întâi, trebuie discutată cu mediul de afaceri oportunitatea 

introducerii unor noi acte permisive, după care conform tehnicii legislative, trebuie să fie  

operate modificari la lege pentru introducerea acestora în Nomenclatorul actelor permisive, în 

caz de necesitate.  

 

Totodată, dorim să atregam atenţia Dvs. asupra necesităţii de a actualiza în timp util legislaţia 

în vigoare cu privire la autorizarea medicamentelor si variaţii conform standardelor europene. 

În acest sens, AmCham este gata să colaboreze cu Ministerul Sănătăţii, oferind asistenţă 

informaţională. 

 

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi Vă rugăm să primiţi asigurările celei mai înalte 

consideraţii. 

 

Atasat – Anexa „Propuneri de tarife AmCham”. 

 

 

 

Cu un deosebit respect,  

                                               

Mila Malairău  

Director executiv al Asociaţiei Patronale   

“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   

Str. Puskin 45B 

Chişinău, MD 2004 

Tel: +373 22 211 781  


