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Nr. 61 din  25 septembrie 2015 
 
Ref.: Revizuirea prețurilor de producător la medicamente întru respectarea 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 

 
 
Stimați Domni, 

Stimată Doamnă, 

 

 

Comitetul pentru Îngrijirea Sănătății din cadrul AmCham Moldova vine să-și exprime îngrijorarea profundă vizavi de 

nerespectarea persistentă de către  Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale și Ministerul Sănătății  a 

prevederilor Hotărârii de Guvern Nr. 525 ce țin de revizuirea prețului de producător la medicamente  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 de la data publicării Ordinului Ministerului Sănătății de aprobare a prețului de 

producător din ianuarie/februarie 2015, companiile ce au prețurile depuse în USD/EUR au constatat, că cursul de 

schimb al valutei naționale în raport cu valuta țării producătoare s-a modificat cu mai mult de 15%, ajungând în 

cazul unor companii la 20%.                                          

 

Drept urmare, se conturează necesitatea revizuirii urgente a prețurilor de producător la medicamente, aprobate 

în lei.   

 

Suntem profund îngrijorați de riscurile aferente persistenței situației invocate, și anume:  

 

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 producătorilor de medicamente față de instituțiile medicale 

din Republica Moldova. 

3. Discontinuarea livrării 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. 

  



 
 
 

 

 

 

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 respect,                                   

 

 

Mila Malairău  

Director Executiv   

AmCham Moldova   

 


