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Nr. 06 din 23 februarie 2015 
 
Ref.: Revizuirea prețurilor de producător la medicamente 

 
 
Stimate dle Ministru, 

 

A.P. “Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare „AmCham Moldova”) are onoarea să Vă 
felicite cu prilejul desemnării Dumneavoastră în funcția de Ministru al Sănătății al Republicii Moldova. 
 
Profitând de ocazie, dorim să Vă informăm că misiunea AmCham constă în promovarea comerțului și 
investițiilor străine, precum și menținerea unui dialog permanent dintre Guvernul Republicii Moldova și 
reprezentanții mediului de afaceri, astfel contribuind la îmbunătățirea mediului de afaceri în Moldova pentru 
comerțul și investițiile străine. 
 

Comitetul pentru Îngrijirea Sănătății din cadrul AmCham Moldova,  dorește să sesizeze Ministerul Sănătății cu 

privire la  procesul de înregistrare a prețului de producător la medicamente și de revizuire a acestuia în cazul 

modificării cursului valutar.  

 

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern Nr. 525 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de 

aprobare și înregistrare a prețului de producător la medicamente din 22.06.2010, punctul 6, alin. (10): „prețul 

de producător la medicament aprobat în lei poate fi revizuit, la cererea solicitantului, în cazul în care se 

constată că cursul de schimb al valutei naționale în raport cu valuta țării producătoare, raportată la cursul 

USD/EU, s-a modificat cu mai mult de 5% de la data emiterii ordinului Ministrului Sănătății de aprobare a 

prețului de producător și că această modificare a cursului valutar oficial se menține în decurs de cel puțin o 

lună de zile.”. 

 

În acest sens, Vă informăm că la data publicării Ordinului Ministerului Sănătății de aprobare a prețului de 

producător din data de 16 Februarie 2015, companiile ce au prețurile depuse în USD / EUR au constatat că, 

http://parlament.md/StructuraParlamentului/Deputies/tabid/87/Id/67/language/ro-RO/Default.aspx


 

cursul de schimb al valutei naționale în raport cu valuta țării producătoare, s-a modificat cu mai mult de 13%1 

și corespunzător 11%. Mai mult ca atât, deprecierea bruscă a valutei naționale din ultimele zile a mărit această 

diferență până la 24% la USD și 21% la Euro corespunzător. Drept urmare, se conturează necesitatea revizuirii 

urgente și neordinare a prețurilor de producător la medicamente, aprobate în lei. 

 

În acest context, dorim să enumerăm câteva dintre riscurile care ar putea să apară în condițiile în care situația 

invocată mai sus persistă: 

1. Crearea unei situații de blocaj la importul medicamentelor în țară. Menționăm că o buna parte din 

medicamente sunt incluse în lista medicamentelor esențiale.  

2. Eșuarea onorării obligațiunilor contractuale ale producătorii de medicamente față de instituțiile 

medicale din Republica Moldova. 

3. Discontinuarea produselor şi, în consecință, a tratamentelor pacienților. 

4. S-ar putea crea situația de insuficiență de medicamente în Republica Moldova , iar imaginea acesteia 

pe piața farmaceutică internațională ar putea fi prejudiciată. 

 

Într-o altă ordine de idei, dorim să remarcăm faptul necesității elaborării unui mecanism ce ar permite 

revizuirea promptă a prețurilor la medicamente, în vederea asigurării protecţiei sociale şi a accesului 

neperturbat al populației la produse sigure, cost-eficiente şi de calitate. 

 

În lumina celor expuse mai sus, solicităm respectuos să interveniți în vederea soluționării blocajului creat, prin 

revizuirea neordinară a prețurilor de producător la medicamente, aprobat în lei.  

 

În speranța unei colaborări fructuoase pe viitor. 

 

 

Cu un deosebit respect,                                   

 

 

Mila Malairău  

Director Executiv   

AP “Camera de Comerț Americană din Moldova”   

                                                           
1 Marjele de modificare a cursului valutar sunt calculate la data de 19 februarie, 2015, conform modului de calcul stipulat 
în pct. 6,  Regulamentul cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 525, din  22.06.2010. 


