
 

 
 
 
 
Dlui Andrei Usatîi                                                                                      Nr. 89 din 07 noiembrie 2012 
Ministru al Sănătăţii 
 
 Dlui Mircea Buga 
Director General al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină 
 
Dlui Alexandru Coman                                                                                                                
Director General, Agenţia Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

Ref: Lansarea propunerilor privind includerea medicamentelor în lista celor compensate din 
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală 
 
 
Mult stimate dle Ministru, 

Comitetul pentru Îngrijirea Sănătăţii din cadrul AmCham,  constituit din companii farmaceutice 

cu renume şi statut de modele de urmat pe piaţa farmaceutică naţională şi internaţională, aşa 

precum  GlaxoSmithKline, Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Abbot Products, NovartisPharma, 

Sanofi, Vă asigură de înaltele sale consideraţiuni. 

Companiile sus-menţionate sunt renumite pentru producţia lor de medicamente la cele mai 

înalte standarde şi pentru efortul lor de a colabora cu autorităţile pentru a creşte accesul 

pacientului la tratamente eficiente şi accesibile. 

Prin prezenta, în conformitate cu prevederile Ordinului 843 din 27.12.2010 cu privire la 

perfecţionarea mecanismului de organizare a accesului populaţiei la medicamente compensate 

din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, companiile farmaceutice îşi exprimă 

deschiderea de a avea un dialog transparent şi constructiv cu Ministerul Sănătăţii, Compania 

Naţională de Asigurări în Medicină şi Agenţia Medicamentului, privind propunerile sale de  

includere a medicamentelor în lista celor compensate din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală. 

În tendinţa noastră de a fi parteneri de încredere al autorităţilor din domeniul sănătăţii, 

obiectivul solidar al companiilor farmaceutice membre AmCham este de a facilita accesul 

pacienţilor la medicamente care să contribuie la îmbunătăţirea calităţii vieţii lor, răspunzând 

prompt nevoilor de tratament ale acestora. 
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Astfel, companiile sunt gata să prezinte, într-un dialog deschis şi constructiv, ofertele lor, ţinând 

cont de  direcţiile prioritare în domeniul sănătăţii publice şi a planului strategic de dezvoltare pe 

anii 2012-2015, precum şi raportul cost-beneficiu atât pentru sănătate, cât şi pentru societate 

în întregime,  în domenii precum: 

 Cardiologia 

 Oncologia 

 Antiasmatice 

 Antibioticoterapie 

De asemenea, în spiritul asigurării de Dvs. a transparenţei totale în luarea deciziilor cu privire la 

lista medicamentelor compensate, aşa precum este prevăzut în Ordinul nr. 843, Vă rugăm 

respectuos să permiteţi asistarea companiilor menţionate la şedinţele Comisiei de evaluare şi 

admitere a medicamentelor pentru compensare din fondurile obligatorii de asistenţă medicală.  

În aşteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm speranţa şi deschiderea spre o 

colaborarea constructivă pe viitor. 

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

înalte consideraţii. 

 

Cu un deosebit respect,                               

Mila Malairău                      

Director executiv al Asociaţiei Patronale   
“Camera de Comerţ Americană din Moldova”   
bd. Ștefan cel Mare, 202 
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