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Nr. 47 din 10 aprilie 2020 
 
Ref.: Prelungirea de drept a valabilității certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a termenelor 
pentru care au fost aprobate prețurile de producător la medicamente 
 
Stimată doamnă Ministru, 
Stimată doamnă Director General, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
În cadrul AmCham Moldova, de aproape 8 ani, activează Comitetul pentru Îngrijirea Sănătății (AmCham 
Healthcare Committee), menit să reprezinte în dialog cu instituțiile de stat ce reglementează domeniul 
ocrotirii sănătății companiile farmaceutice multinaționale inovative, distribuitorii de medicamente și 
dispozitive medicale. 
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să supunem atenției dumneavoastră solicitarea privind prelungirea de 
drept a valabilității certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a termenelor pentru care au fost 
anterior aprobate prețurile de producător la medicamente. 
 
Atragem atenția dumneavoastră asupra faptului că, în cadrul întrevederii reprezentanților companiilor 
farmaceutice cu Președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon, agenților economici li s-a 
comunicat despre luarea în considerare de către autoritățile publice a posibilității prelungirii în mod 
automat a valabilității certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a termenelor pentru care au fost 
aprobate prețurile de producător la medicamente1. 
 
Respectiva măsură se consideră deosebit de importantă în contextul în care, conform cadrului normativ 
aplicabil, medicamentele pot fi puse pe piață numai cu condiția existenței unui Certificat de înregistrare, 
a medicamentului a cărui termen de valabilitate este de 5 ani2. 
 
Având în vedere complexitatea procedurii de eliberare a Certificatului de înregistrare a medicamentului 
și setului de documente care urmează a fi depus, pe de o parte, și restricțiile impuse pe perioada stării de 
urgență atât pe plan național, cât și internațional, în măsură să perturbe activitatea autorităților publice 
și a agenților economici, pe de altă parte, se anticipează că mai multe companii farmaceutice vor 

 
1 http://www.presedinte.md/rom/presa/igor-dodon-a-avut-o-intrevedere-cu-sefii-companiilor-farmaceutice-si-
importatorii-de-medicamente 
2 Pct. 54 din Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Sănătății nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării 
produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare 



 
întâmpina greutăți pentru a se conforma cerințelor legale în vederea eliberării de către Agenția 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (în continuare „AMDM”) a unui nou certificat de înregistrare 
a medicamentului. 
 
Pe aceeași linie de gândire, producătorii/deținătorii certificatelor de înregistrare a medicamentelor sau 
reprezentanții oficiali ai acestora sunt obligați să declare prețurile de producător la medicamente la 
AMDM în vederea aprobării acestora și includerii în Catalogul național de prețuri de producător la 
medicamente3. 
 
Datorită faptului că prețurile de producător se aprobă pentru o perioadă limitată de un an, în cazul mai 
multor companii, termenele pentru care a fost aprobat prețul expiră în perioada de timp în cadrul căreia 
a fost declarată starea de urgență sau în perioada imediat următoare. 
 
Ținând cont de motivele care au fost menționate mai sus, de asemenea se prevede că mai multe companii 
farmaceutice se vor afla în imposibilitate de a îndeplini în termen procedurile privind înregistrarea 
prețului de producător la medicamente. 
 
Mediul de afaceri consideră că prelungirea de drept a valabilității certificatelor de înregistrare a 
medicamentelor și a termenelor pentru care au fost anterior aprobate prețurile de producător la 
medicamente constituie o măsură care va facilita pe termen scurt activitatea companiilor farmaceutice, 
fiind judicioasă și necesară, beneficiind inclusiv și consumatorii finali. 
 
Nu în ultimul rând, avem ferma convingere că procedura de obținere a certificatelor de înregistrare a 
medicamentelor și de declarare a prețurilor de producător la medicamente poate fi substanțial ușurată 
prin solicitarea de la agenții economici doar a seturilor de documente limitativ prevăzute de cadrul 
normativ și evitarea practicilor administrative de înaintare a cerințelor față de materialele și informațiile 
prezentate care depășesc scopul și limitele reglementărilor în vigoare. 
 
În speranța că veți da curs solicitărilor noastre, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice 
clarificări și informații suplimentare. 
 
Cu respect, 
 

 
 
Mila Malairău  
Director Executiv  
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 
 
  
 
 
 
 

 
3 Hotărârea Guvernului nr. 525/2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare și 
înregistrare a prețurilor de producător la medicamente 


