Către: Dna Ruxanda Glavan,
Ministru al Sănătății
Dnul Dumitru Parfentiev
Director General,
Compania Naţională de Asigurări în Medicină
Nr. 50 din 3 mai 2016
Ref: Comentariile AmCham privind proiectul Ordinului Ministerului Sănătății cu privire la medicamentele
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală
Stimată Doamnă Ministru,
Stimate Domnule Director General,
Din numele Asociaţiei Patronale “Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham
Moldova”) venim să Vă asigurăm de înaltele noastre consideraţiuni.
Prin prezenta, Vă transmitem în anexă avizul preliminar al AmCham asupra Ordinului M.S. cu privire la
medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală.
Din analiza primară a acestui proiect de act normativ am remarcat următoarele aspecte, care vor genera
importante deficiențe în aplicarea practică a normelor:
1) Criteriile stabilite în tabelul nr. 3 și tabelul nr. 4, punctele 1 și 2, se bazează pe evaluarea efectuată
anterior de către agenţiile competente din țările europene (e.g. IQWIG - Germania, NICE/SMC – Marea
Britanie). Totuși, respectarea acestor criterii nu va fi posibilă pentru medicamentele plasate pe piața
europeană până în 01 ianuarie 2011, deoarece autoritățile europene nu evaluează și, respectiv, nu emit
avize pentru categoria dată de produse.
Faptul menționat va face dificilă includerea în listă, la cererea agenților economici, a DCI-urilor pentru
care nu există rapoarte de evaluare. Or, acestea ar putea să nu acumuleze punctajul necesar pentru
includere necondiționată (i.e. minim 80 puncte), având în vedere că, pentru criteriul de existență a
avizelor de la HAS, NICE/SMC și IQWIG/G-BA, se acordă câte 15 puncte din total.
2) Anexa nr. 6 - Mecanismului de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, în baza cărora
vor fi incluse condiționat medicamentele în listă – nu a fost supusă anterior consultărilor publice. Deși
această secțiune este preluată din Ordinul M.S. al României nr. 3/2015, privind modelul de contract,
metodologia de negociere, încheiere și monitorizare a modului de implementare și derulare a contractelor
de tip cost-volum/cost-volum-rezultat, mecanismul național de încheiere a contractelor de acest tip nu
va fi funcțional până la stabilirea criteriilor de prioritizare a medicamentelor pentru alocarea sumelor în
a căror limită se încheie contractele cost-volum (în România, aceste criterii sunt reglementate prin
Ordonanța de urgență nr. 77 din 21 septembrie 2011) și până la aprobarea unui model pentru contractele
cost-volum.
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3) Nu a fost inclus dreptul deținătorului certificatului de înregistrare de a cere Ministerului Sănătății
elaborarea unui protocol terapeutic dacă acesta lipsește sau nu a fost actualizat pe parcursul ultimilor 3
ani.
4) Este necesar de inserat condiția deținerii certificatului GMP emis de autoritățile din Spațiul Economic
European, Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, pentru medicamentele incluse în lista celor
compensate.
5) Se impune instituirea unui mecanism eficient de actualizare a listei medicamentelor aferente denumirilor
comune internaționale compensate, precum și revizuirea criteriilor de radiere din listă a denumirilor
comerciale.
Este de menționat că această serie de recomandări nu este una completă, avizul conținând propuneri
detaliate și argumentele aferente acestora.
Considerăm că, în lumina faptelor descrise, întru asigurarea calității în procesul decizional, este necesară
alocarea unui timp până la semnarea Ordinului M.S. cu privire la medicamentele compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistență medicală și desfășurarea procesului de consultare publică în scopul
eliminării deficiențelor semnalate.
De asemenea, vom fi recunoscători pentru furnizarea unor informații privind categoriile de medicamente
care, în viziunea autorităților, vor necesita includerea cu prioritate în Lista medicamentelor compensate.
Or, asemenea date sunt importante pentru planificarea activității din următoarea perioadă de către
companiile de pe piața farmaceutică națională, cât şi pentru a răspunde la timp scopului nostru comun de a
asigura populaţia Moldovei cu medicamente de calitate cu eficienţă înaltă.
În așteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm speranța să continuăm discuțiile privind compensarea
medicamentelor.
Cu deosebit respect,

Mila Malairău
Director Executiv
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova”
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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ

ORDIN
nr. ____________ din _______________

cu privire la medicamentele compensate
din fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală
În temeiul prevederilor art.2 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 din 28 martie 1995,
Hotărîrii Guvernului nr.1372 din 23 decembrie 2005 „Cu privire la modul de compensare a
medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, art. 6 din
Directiva Consiliului 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenţa măsurilor
care reglementează stabilirea preţurilor medicamentelor de uz uman şi includerea acestora
în domeniul de aplicare a sistemelor naţionale de asigurări de sănătate, publicată în
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L nr. 40 din 11 februarie 1989, în scopul
perfecţionării mecanismului de includere a medicamentelor pentru compensare din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în vederea asigurării transparenţei la
luarea deciziilor şi asigurării accesului populaţiei la medicamente compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală în condiţii de ambulator, Ministerul Sănătăţii, în
temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011 şi Compania Naţională de
Asigurări în Medicină, în temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotărîrea Guvernului
nr.156 din 11 februarie 2002,

ORDONĂ:
1. A aprobă:
1) Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea
indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista
cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pe bază de
prescripţie medicală, precum şi denumirile comune internaţionale
corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale
de sănătate, denumită în continuare Lista (anexa nr. 1).
2) Metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale privind includerea,
extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din
Listă, precum şi căile de atac, (anexa nr. 2).
3) Documentaţia care trebuie depusă de solicitanţi, instrumentele metodologice
utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor,
neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Listă (anexa nr. 3).

2.

3.

4.

5.

4) Modelul de cerere care trebuie depusă de solicitanţi în adresa Ministerul
Sănătăţii pentru evaluarea tehnologiilor medicale în vederea susţinerii
propunerii de includere a DCI-urilor noi, DCI-urilor compensate cu extindere
de indicaţie, genericelor care nu au DCI compensată în Listă, biosimilarelor
care nu au DCI compensată în Listă şi combinaţiilor în doză fixă în Listă (anexa
nr. 4).
5) Cadrul general cu privire la includerea condiţionată în Listă, pe baza
contractelor cost-volum/cost-volum – rezultat (anexa nr. 5).
6) Mecanismul de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum – rezultat, în
baza cărora vor fi incluse condiționat medicamentele în Lista (anexa nr.6).
7) Metodologia de calcul a sumelor fixe compensate pentru medicamentele incluse
în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medicală, (anexa nr. 7);
8) Criterii de includere a medicamentelor aferente (denumiri comerciale)
denumirilor comune internaţionale cuprinse în Listă (anexa nr.8)
9) Componenţa nominală a Consiliului pentru medicamentelor compensate și
Secritariatului acestuia, (anexa nr. 9);
10) Regulamentul de activitate a Consiliului și Secretariatului pentru
medicamentelor compensate (anexa nr. 10);
11) Ghid pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor
medicamente în Lista (anexa nr. 11);
12) Instrucţiuni de elaborarea raportului cu privire la accesul populaţiei la
medicamente compensate (anexa nr. 12);
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, evaluarea tehnologiilor
medicale pentru includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din Listă este un proces continuu prin care se asigură accesul
bolnavilor la medicamente în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.
În urma evaluării fiecărui medicament pentru includerea, extinderea indicaţiilor,
neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Listă, se emite decizii în
conformitate cu prevederile prezentului ordin.
Începând cu anul 2016, Lista se actualizează, cel puţin o dată pe an, în acord cu
politicile bugetare ale Guvernului şi cu priorităţile naţionale stabilite de Ministerul
Sănătăţii şi se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii și Companiei Naţională de
Asigurări în Medicină.
Ministerul Sănătăţii poate iniţia, din oficiu, procedura de evaluare a tehnologiilor
medicale pentru includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din Listă în următoarele situaţii:
1) DCI-uri corespunzătoare medicamentelor care prezintă modificări în ceea ce
priveşte siguranţa;
2) DCI-uri corespunzătoare medicamentelor care şi-au schimbat statutul la
eliberare, de la medicamente eliberate numai pe bază de prescripţie medicală la
medicamente eliberate fără prescripţie medicală;
3) DCI-uri noi, altele decât cele pentru care solicitanţii au depus cerere;
4) DCI-uri compensate corespunzătoare medicamentelor cu indicaţie nouă, altele
decât cele pentru care solicitanţii au depus cerere;
5) DCI-uri deja compensate în ordinea valorică (a impactului bugetar) şi a
numărului de unităţi (la impact egal) de medicamente eliberate numai pe bază de

prescripţie medicală la nivelul anului precedent, din bugetul alocat (Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină).
6. Procedura integrală prevazută de prezentul ordin se aplică pentru medicamentele
care au fost autorizate în UE, Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia după 1
ianuarie 2011. Pentru medicamentele care au fost autorizate în UE, Elveția, SUA,
Canada, Japonia, Australia până la data de 1 ianuarie 2011 nu se vor prezenta datele
din pct. 1, 2 din tabelul nr. 3, anexa nr. 1, pct. 1, 2 din tabelul nr. 4, anexa nr. 1, pct.
2 spct. 1 din anexa nr. 3, pct. 8 din anexa nr. 4.
7. Ministerul Sănătăţii, comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile şi
instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Sănătăţii, Agenţia
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale precum şi Compania Naţionale de
Asigurări în Medicină, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
8. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
9. A abroga:
1) Ordin Ministerului Sănătăţii și Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină Nr. 600/320A din 24.07.2015 cu privire la mecanismul de includere a
medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de
asistenţă medical.
2) Ordin Ministerului Sănătăţii Nr. 914 din 19.09.2012 cu privire la Consiliu pentru
medicamentele compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medical,cu modificările și completările ulterioare.
10. Controlul asupra executării prezentului ordin se atribuie dl Liliana Iașanu,
viceministru, şi dlui Iurie Osoianu, vicedirector general.

Ministru
Ruxanda GLAVAN

Director general
Dmitrii PARFENTIEV

Anexa nr.1
la ordinul ___ din _____

CRITERIILE DE EVALUARE
a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau
excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând denumirile comune
internaţionale corespunzătoare medicamentelor compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în
cadrul programelor naţionale de sănătate, denumită în continuare Lista
1. În înţelesul prezentei anexe, următorii termeni au semnificaţiile de mai jos:
BT - beneficiul terapeutic (fr. Service Medical Rendu) - criteriu utilizat de către
instituţia ce realizează evaluarea tehnologiilor medicale în Franţa (Haute Autorite de Sante
- HAS), în scopul includerii/excluderii medicamentelor în/din Lista medicamentelor
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, pe bază de prescripţie
medicală, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor
care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, denumită în continuare Lista, şi
al stabilirii regimului de rambursare; există 3 nivele de BT: BT 1 - major/important; BT 2 moderat/scăzut (dar care justifică rambursarea); BT 3 - insuficient;
biosimilar - produs similar unui alt produs biologic deja autorizat, numit produs
biologic de referinţă şi înregistrat în baza procedurilor specifice;
comparator - DCI care se află pe lista cu DCI corespunzătoare medicamentelor de care
beneficiază asiguraţii, care are aceeaşi indicaţie aprobată, se adresează aceluiaşi segment
populaţional şi are aceleaşi proprietăţi farmacodinamice cu DCI evaluate;
DCI - denumire comună internaţională recomandată de către Organizaţia Mondială a
Sănătăţii (OMS);
DCI compensată - denumire comună internaţională inclusă în Listă;
DCI nouă - DCI care nu este introdusă în Listă;
DCI compensată cu extinderea indicaţiei - DCI care este cuprinsă în Listă şi pentru
care se solicită evaluarea pentru includerea unei indicaţii noi;
combinaţie în doză fixă - asocieri de două sau mai multe DCI-uri compensate;
DC - denumire comercială;
statut de compensare - totalitatea informaţiilor referitoare la încadrarea unui
medicament în sublistele şi secţiunile prevăzute în Listă, procentul de compensare, modul
de prescriere; modificarea statutului de compensare a unui DCI compensat cuprinde:
mutarea, adăugarea, excluderea sau eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**), (***) sau
(****);
extinderea indicaţiei - adăugarea unei noi patologii/boli în care DCI a demonstrat
eficacitate şi siguranţă şi care este inclusă în rezumatul caracteristicilor produsului revizuit
de Agenţia Europeană a Medicamentului sau Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale (nu reprezintă extinderea indicaţiei: modificarea grupei de vârstă, segment
populaţional nou, modificarea liniei de tratament, mutarea/modificarea de linie de

tratament);
mutarea - retragerea unei DCI compensate dintr-o sublistă/secţiune a Listei şi
adăugarea ei în altă sublistă/secţiune a Listei;
adăugarea - includerea unei DCI compensate şi în altă sublistă/secţiune decât cea în
care se regăsea anterior în cadrul Listei;
excluderea - retragerea statutului de compensare a unei DCI compensate din cadrul
Listei;
eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**), (***) sau (****) - modificarea condiţiilor
de prescriere a tratamentului cu medicamentele corespunzătoare denumirilor comune
internaţionale compensate incluse în Listă;
linia de tratament - regim terapeutic efectuat cu o singură DCI sau cu o combinaţie de
DCI, cu un număr variabil de cicluri şi cu o durată variabilă. Iniţierea tratamentului se face
cu prima linie de tratament, iar liniile ulterioare de tratament (a doua, a treia şi
următoarele) se pot institui de fiecare dată când se documentează progresia bolii;
ciclul de tratament - perioada de timp ce cuprinde administrarea unui DCI (aceasta
poate fi făcută într-o singură zi sau în mai multe zile, succesive ori diferite) şi perioada
liberă de tratament până la administrarea ulterioară;
ETM - evaluarea tehnologiilor medicale;
HAS - Haute Autorite de Sante, instituţia care realizează evaluarea tehnologiilor
medicale în Franţa;
IQWIG - Institut fur Qualitat und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, instituţia
care realizează evaluarea tehnologiilor medicale în Germania;
G-BA: der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), instituţia care realizează evaluarea
tehnologiilor medicale în Germania;
NICE - National Institute of Health and Care Excellence, instituţia care realizează
evaluarea tehnologiilor medicale în Anglia, Irlanda de Nord şi Ţara Galilor;
PIB - produsul intern brut, exprimat în lei şi publicat de către Biroul Naţional de
Statistică a Republica Moldova;
RCP - rezumatul caracteristicilor produsului;
Scottish Medicines Consortium (SMC) - instituţia care realizează evaluarea
tehnologiilor medicale în Scoţia.
2. Criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale sunt expluse în tabelele 1-6 a prezentei
anexe și se delimitează în:
1) Criteriile pentru adăugarea/mutarea unei DCI compensate (tabelul nr. 1)
2) Criteriile pentru notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**), (***) sau (****)
(tabelul nr. 2 )
3) Criteriile de evaluare a DCI-urilor compensate din Listă (tabelul nr. 3)
4) Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi (tabelul nr.4)
5) Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi aprobate de către Agenţia Europeană a
Medicamentului cu statut de medicament orfan (tabelul nr. 5)
6) Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi curative care se adresează unor patologii
infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice (tabelul nr. 6)
3. Includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea, excluderea medicamentelor,
adăugarea/mutarea unei DCI compensate, notarea unei DCI compensante cu (*), (**),
(***) sau (****) în/din Listă se efectuează în condiţiile prezentei anexe, prin decizie a
Ministerului Sănătăţii, în baza raportului de evaluare a tehnologiilor medicale;
3. Ministerului Sănătăţii solicită comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii
elaborarea protocoalelor terapeutice corespunzător cu decizia de mutare, adăugare,
excludere sau eliminare/adăugare a notării cu (*), (**), (***) sau (****) privind DCI-urile
compensate incluse în Listă.
4. Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii elaborează protocoalele terapeutice
prevăzute la pct. 4 în termen de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării
Ministerului Sănătăţii.

5. Criteriile de evaluare prevăzute în tabelul nr. 4 se aplică în următoarele situaţii:

1) DCI nouă;
2) DCI compensată cu indicaţie nouă;
3) generice care nu au DCI compensată în Listă;
4) biosimilare care nu au DCI compensată în Listă;
5) combinaţii în doză fixă.
Tabelul nr. 1 - Criteriile pentru adăugarea/mutarea unei DCI compensate
Nr. crt. Criterii

Detalii

1.

Adresarea către pacient Se va arăta cum se va rezolva prin adăugare/mutare lipsa
accesului la tratament al unor categorii de pacienţi, segmente
populaţionale sau stadii de boală.

2.

Nivel de compensare
similar

3.

Dovada compensării în Este necesară pentru a demonstra utilizarea produsului pe
ţările UE
scară largă la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene

Se vor lua în calcul adăugări/mutări maxim în cadrul aceluiaşi
nivel de compensare, de exemplu de la 100% la 100% etc.

Notă: În vederea emiterii deciziei de modificare a statutului de compensare de către
Ministerului Sănătăţii, trebuie îndeplinite cumulativ toate criteriile prevăzute în tabelul nr.
1.
Tabelul nr. 2 - Criteriile pentru notarea DCI-urilor compensate
cu (*), (**), (***) sau (****)
Nr.
Criterii
crt.
1. DCI-uri cu cost ridicat (i) ale căror
prescriere şi eliberare necesită aprobarea
prealabilă a comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sănătății, în conformitate cu
protocoalele terapeutice privind
prescrierea medicamentelor aferente DCIurilor cuprinse în Listă, și cu aprobarea
Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină.

Detalii

4**** Tratamentul cu medicamentele
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (****) se
efectuează pe baza protocoalelor terapeutice
elaborate de comisiile de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
În cazul în care protocolul terapeutic în
anumit domeniu lipsește sau nu a fost
actualizat în ultimii 3 ani, deţinătorul
certificatului de înregistrare poate solicita
Ministerului Sănătății elaborarea sau
actualizarea protocolului de către comisia de
specialitate respectivă.
2. DCI-uri cu cost mediu (ii) care se
3***Tratamentul cu medicamentele
adresează unor categorii populaţionale mai corespunzătoare DCI-urilor notate cu (***) se
largi şi ale căror prescriere şi eliberare
efectuează pe baza protocoalelor terapeutice
necesită aprobarea prealabilă a comisiilor elaborate de comisiile de specialitate ale
de specialitate ale Ministerului Sănătății, Ministerului Sănătăţii şi cu aprobarea
în conformitate cu protocoalele terapeutice Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină

Commented [RbD1]: Se propune suplinirea normei, în scopul
consacrării unui drept al solicitantului de a cere Ministerului
Sănătății elaborarea protocoalelor terapeutice pentru cazurile în
care acestea lipsesc sau nu au fost actualizate ultimii 3 ani.

privind prescrierea medicamentelor
aferente DCI-urilor cuprinse în Listă, şi cu
aprobarea Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină
3. 3.1. DCI-uri a căror prescriere se face de 2** Tratamentul cu medicamentele
către medicul desemnat doar în baza unui corespunzătoare DCI-urilor notate cu (**) se
protocol terapeutic şi având următoarele efectuează pe baza protocoalelor terapeutice
caracteristici:
elaborate de comisiile de specialitate ale
a) un nivel de cost redus (iii);
Ministerului Sănătăţii.
b) se adresează unor categorii
populaţionale largi.
3.2. DCI-uri care se adresează unor situaţii
de urgenţă, boli grave şi/sau supravieţuire
limitată
3.3. DCI-uri standard de terapie, conform
ghidurilor învigoare
europene/internaţionale
4. DCI-uri cu cost mic (iv) ce necesită
1* Tratamentul cu medicamentele
prescripţie medicală conform RCP
corespunzătoare DCI-urilor notate cu (*) se
iniţiază de către medicul de specialitate în limita
competenţei şi poate fi prescris în continuare de
medicul de familie pe baza scrisorii medicale
emise de medicul de specialitate.
Notă:
(i) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este > de 2 x PIB/cap/lună;
(ii) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este între 1 x şi 2 x PIB/cap/lună;
(iii) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este între 1 x PIB/cap/lună şi
salariul minim brut la data emiterii deciziei de includere în Listă;
(iv) Produse al căror cost lunar de tratament calculat este sub salariul minim brut la data
emiterii deciziei de includere în Listă."
Referinţă pentru PIB: Biroul Naţional de Statistică a Republicii Moldova
Costul lunar de tratament - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul
maximal cu TVA, reișind din prețul prezent în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării
prevăzute în RCP, pentru o lună calendaristică. Calculul costului lunar de tratament se
face pentru fiecare concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare a DCI.
Forma farmaceutică cu cea mai mare valoare a costului lunar de tratament va determina
notarea DCI-urilor compensate cu (*), (**), (***) sau (****).
Tabelul nr. 3 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor compensate din Listă
Criterii de evaluare

Punctaj

Se alege
doar un
punctaj.

0

Se pot

1. ETM bazată pe estimarea beneficiului terapeutic (SMR)
1.1. DCI evaluată de HAS cu SMR nivel major/important (BT 1)

Se pot
aduna
punctele.

1.2. DCI care nu a fost evaluată de HAS

10

1.3. DCI evaluată de HAS cu SMR nivel moderat/scăzut (BT 2)

15

1.4. DCI evaluată de HAS cu SMR nivel insuficient (BT 3) sau
este retras din Lista de medicamente rambursate de sistemul de
asigurări sociale din Franţa
2. ETM bazată pe cost-eficacitate - Marea Britanie (NICE/SMC)
2.1. DCI a primit avizul pozitiv, fără restricţii, din partea
autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din Marea
Britanie.
2.2. DCI nu a fost evaluată de autorităţi de evaluare a
tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC).
2.3. DCI a primit la revizuire avizul pozitiv, cu restricţii
comparativ cu RCP, din partea autorităţii de evaluare a
tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC).
2.4. DCI nu a primit avizul de includere în sistemul de rambursare
din partea autorităţii de evaluare a tehnologiilor medicale din
Marea Britanie (NICE/SMC)/Avizul de includere în sistem a fost
retras/este cuprins în lista negativă a Serviciului medical public de
sănătate din Marea Britanie (NHS)/a fost retras din lista de
medicamente rambursate a Serviciului medical public de sănătate
din Marea Britanie.

25

0

10

obţine
maximum
25 de
puncte.

Se pot
obţine
maximum
25 de
puncte."

15

25

Notă:
Criteriile din tabelul nr.3 se aplică medicamentelor pentru care autorizațiile de
introducere pe piață în una din ţările Spaţiului Economic European sau Elveţia, SUA,
Canada, Japonia, Australia au fost emise după 01.01.2011.
Tabelul nr. 4 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi
Criterii de evaluare
1. ETM bazată pe estimarea beneficiului terapeutic (SMR)
1.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Lista, care au primit clasificarea BT 1 major/important din partea HAS
1.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care au primit clasificarea BT 2 moderat/scăzut (dar care justifică rambursarea) din partea HAS
2. ETM bazată pe cost-eficacitate

Se alege
Se adună
Punctaj numai un
punctele.
punctaj.
15

7

Se pot
obţine
maximum
15 puncte.

Commented [RbD2]: Autorităţile de evaluare a tehnologiilor
medicale au început să emită avize după 01.01.2011. Acest termen
depinde de țară (UK, Germania sau Franța), însă pentru producătorii
care activează în Moldova sunt disponibile în mare parte rapoartele
emise de la 01.01.2011.

2.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care au primit avizul pozitiv, fără
restricţii comparativ cu RCP, din partea autorităţilor de evaluare a
tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC)
2.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care au primit avizul pozitiv, cu restricţii
comparativ cu RCP, din partea autorităţii de evaluare a
tehnologiilor medicale din Marea Britanie (NICE/SMC)
2.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care au primit avizul pozitiv, fără
restricţii comparativ cu RCP, din partea autorităţilor de evaluare a
tehnologiilor medicale din Germania (IQWIG/G-BA)
2.4. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care au primit avizul pozitiv, cu restricţii
comparativ cu RCP, din partea autorităţii de evaluare a
tehnologiilor medicale din Germania (IQWIG/G-BA)
3. Statutul de compensare al DCI în statele membre ale UE

15

3.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, pentru care se solicită includerea noii
indicaţii terapeutice în Listă compensate în minimum 14 din statele
membre ale UE
3.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă compensate în 8- 13 state membre ale UE

25

3.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă compensate în 3- 7 state membre ale UE

10

3.4. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă compensate în mai puţin de 3 state
membre ale UE
3.5. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă sau combinaţii în doză fixă a DCI-urilor
deja compensate, pentru care deţinătorul certificatului de
înregistrare a medicamentului a efectuat colectarea de date reale în
conformitate cu metodologii acceptate de către Ministerul Sănătății
pe o perioadă de minimum un an în Republica Moldova, date în
baza cărora Ministerului Sănătății a emis un raport de evaluare
pozitiv pentru includerea în Listă

0

Se pot
obţine
maximum
15 puncte.

7

15

Se pot
obţine
maximum
15 puncte.

7

Se pot
obţine
maximum
25 de
puncte.

20

45

Se pot
obţine
maximum
45 de
puncte.
Commented [RbD3]: Pct.3.5 poate fi aplicat numai dacă
metodologia acceptată de MS din Moldova este bazată pe cea
utilizată de una din autoritățile din UE (HAS, NICE/SMC,
IQWIG/G-BA). În caz contrar, punctajul prevăzut de pct.3.5 este
supraevaluat comparativ cu cel al autorităților din UE.

4. Costurile terapiei
4.1. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
30
Se pot
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
obţine
DCI compensată în Listă, care generează mai mult de 5% economii
maximum
faţă de comparator la bugetul anului în care se face evaluarea alocat
30 de
medicamentelor.
puncte.
4.2. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
15
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, cu impact bugetar neutru faţă de
comparator (+/- 5% din bugetul anului în care se face evaluarea
alocat medicamentelor)
4.3. DCI-uri noi, DCI compensată cu extindere de indicaţie,
0
generice care nu au DCI compensată în Listă, biosimilare care nu au
DCI compensată în Listă, care generează cheltuieli mai mari cu cel
puţin 5% faţă de comparator din bugetul anului în care se face
evaluarea alocat medicamentelor
Notă: În cazul combinaţiilor cu doze fixe în care componentele sunt deja incluse în Listă,
se prezintă doar analiza de minimizare a costurilor, în care costurile/doza zilnică
recomandată (DDD anuale)* sunt comparate cu costurile/DDD anuale, luate separat
pentru componentele combinaţiei. Combinaţia se va introduce în Listă numai în condiţia în
care costurile/DDD anuale ale acesteia sunt mai mici sau cel mult egale cu suma
costurilor/DDD anuale ale componentelor luate separat.
* Costul/doza zilnică recomandată (DDD anuale) - preţul total al DCI calculat la
nivel de preţ cu amănuntul maximal cu TVA, reieșind din prețul prezent în Catalogul
naţional al preţurilor medicamentelor aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi
durata administrării prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul/doza zilnică
recomandată (DDD anuale) se face pentru aceeaşi concentraţie, formă farmaceutică sau
cale de administrare a DCI, iar, în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul
inovator, cât şi genericele pentru componentele combinaţiei fixe, suma costurilor/DDD
anuale ale componentelor luate separat se face la nivelul medicamentelor generice care au
certificat GMP emis de autoritățile din UE, Elvetia, SUA, Canada, Japonia, Australia cu cele mai
mici preţuri cu amănuntul maximal cu TVA reieșind din prețul prezent în Catalogul
naţional al preţurilor medicamentelor, aprobat la data evaluării.
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene pentru care trebuie dovedită compensarea
sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia,
Slovenia, Spania, Suedia.
Criteriile din tabelul nr. 4, punctele 1 și 2, se aplică medicamentelor pentru care
autorizațiile de introducere pe piață în una din ţările Spaţiului Economic European
sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia au fost emise după 01.01.2011.
Tabelul nr. 5. - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi aprobate de către Agenţia
Europeană a Medicamentului cu statut de medicament orfan

Commented [RbD4]: Genericele autorizate în Moldova sunt de
două categorii: 1) cele care au GMP emis de autoritățile din UE,
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia; 2) cele care au GMP emis
de autorități non-UE. La aceste categorii diferă și nivelul de prețuri
din cauza că raportul cost/calitate, eficiență, siguranță este diferit.
Din aceste considerente este necesar să se indice în ordin clauza că
aceste generice au GMP emis de autoritățile din UE, Elveția, SUA,
Canada, Japonia, Australia.

Commented [RbD5]: Autorităţile de evaluare a tehnologiilor
medicale au început să emită avize după 01.01.2011. Acest termen
depinde de țară (UK, Germania sau Franța), însă pentru producătorii
care activează în Moldova sunt disponibile în mare parte rapoartele
emise de la 01.01.2011.

Criteriu
Tratamentul, prevenirea sau diagnosticarea unor afecţiuni care nu afectează mai mult de 5
din 10.000 de persoane din UE sau care pun în pericol viaţa, sunt cronic debilitante sau
reprezintă afecţiuni grave şi cronice ale organismului. În plus pentru aceste boli nu există
nicio metodă satisfăcătoare de diagnosticare, prevenire sau tratament autorizată în UE
sau, dacă această metodă există, medicamentul aduce un beneficiu semnificativ celor care
suferă de această acţiune.

Nr. de
puncte
55

Numărul de state membre UE în care produsul este compensat (din 27)
0-2 state

0

3-7 state

10

8-13 state

20

14-27 de state

25

Notă: Criteriile privind emiterea deciziei de includere, extinderea indicaţiilor sau
neincluderea medicamentelor aprobate de către Agenţia Europeană a Medicamentului cu
statut de medicament orfan sunt aceleaşi cu cele prevăzute în anexa nr. 2 la ordin,
capitolul I, pct. 2, subpct.1), 2).
Tabelul nr. 6 - Criteriile de evaluare a DCI-urilor noi curative care se adresează unor
patologii infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice
Nr. de
Criteriu
puncte
DCI noi curative care se adresează unei patologii infecţioase, transmisibile, cu impact
major asupra sănătăţii publice

60

Notă: Patologiile infecţioase, transmisibile, cu impact major asupra sănătăţii publice se
stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Anexa nr.2
la ordinul ___ din _____
METODOLOGIA DE EVALUARE
a tehnologiilor medicale privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau
excluderea medicamentelor în/din Lista, precum şi căile de atac
Capitolul I.
Metodologia de evaluare a tehnologiilor medicale privind includerea în Lista a
DCI-urilor noi, precum şi privind extinderea indicaţiilor medicamentelor.
1. Etapele procesului de evaluare a medicamentelor corespunzătoare DCI- urilor noi pentru
includerea în Lista:
1) Solicitantul depune la sediul Ministerului Sănătății o cerere, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 4, însoțită de documentaţia prevăzută în anexa nr. 3 la prezentul
ordin, atât în format electronic, (CD sau DVD) cât şi pe suport hârtie.
3) Cererea primeşte un număr de înregistrare şi medicamentul intră în procedura de
evaluare, urmând ca decizia să fie comunicată solicitantului în termen de maximum 45 de
zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei complete în susţinerea cererii.
4) În cazul în care medicamentul pentru care se solicită evaluarea nu are preţul aprobat la
data depunerii solicitării, sau dacă informaţiile care susţin cererea nu sunt adecvate,
termenul-limită prevăzut la subpct. 3) se prelungeşte cu încă 45 de zile. Ministerul
Sănătății informează imediat solicitantul cu privire la informaţiile suplimentare detaliate
care sunt necesare.
5) Ministerul Sănătății, trimite confirmarea primirii cererii şi documentaţiei care a fost
depusă de către solicitant, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea
acestora, prin poştă electronică (e- mail), cu solicitarea confirmării de primire şi de lectură
din partea destinatarului.
7) Ministerul Sănătăţii va analiza rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale depuse
de către solicitant, dovezile de compensare din statele membre ale Uniunii Europene, și
va calcula şi analiza costul terapiei în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la
depunerea documentelor.
8) După finalizarea analizei menționată la subpct. 7), Ministerul Sănătăţii trimite
solicitantului confirmarea referitoare la documentaţia completă sau, după caz, informarea
solicitantului cu privire la informaţiile şi/sau documentele suplimentare care sunt
necesare, precum şi stabilirea unor întâlniri tehnice cu reprezentanţii deţinătorilor

certificatelor de înregistrare a medicamentului (CÎM), dacă este cazul.
9) În cazul în care documentaţia depusă este incompletă sau s-a utilizat pentru calculul
costului terapiei un comparator nerelevant pentru practica medicală din Republica
Moldova, Ministerul Sănătăţii trimite solicitantului, în termen de maximum 30 de zile
lucrătoare de la depunerea documentaţiei, un raport intermediar prin care se solicită
depunerea unei documentaţii suplimentare sau completarea documentaţiei depuse, după
caz.
10) Raportul intermediar conţine analiza critică a documentaţiei depuse şi propunerile de
modificare sau completare a acesteia, după caz, inclusiv comparatorul considerat relevant
pentru practica medicală din Republica Moldova.
11) În vederea fundamentării alegerii comparatorului relevant pentru practica medicală
din Republica Moldova, Ministerul Sănătății solicita avizul comisiilor de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea
documentaţiei de către solicitant.
12) Comisiile de specialiate ale Ministerului Sănătăţii sunt obligate să transmită
Ministerului Sănătății avizul cu privire la alegerea comparatorului relevant pentru practica
medicală din Republica Moldova în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea
acestuia.
13) În situaţia în care este necesară solicitarea de informaţii/documente suplimentare
şi/sau organizarea unor întâlniri tehnice cu reprezentantul deţinătorului CÎM, termenullimită se suspendă pe perioada în care se aşteaptă documentaţia suplimentară sau în care
au loc întâlnirile.
14) În cazul în care solicitantul depune documentaţie suplimentară, termenul - limită
pentru emiterea deciziei de către Ministerul Sănătății se prelungeşte cu perioada calculată
de la momentul suspendării până la data depunerii documentaţiei suplimentare.
15) Dacă nu sunt necesare documente suplimentare, în termen de maximum 45 de zile de
la primirea cererilor, Ministerul Sănătății publică raportul tehnic, conform modelului
prevăzut în anexa ____, pe site-ul său, în secţiunea rezervată evaluării tehnologiilor
medicale şi comunică oficial decizia solicitantului.
16) Dacă un medicament nu a obţinut punctajul minim necesar includerii sale în Listă
necondiţionat sau condiţionat, după caz, şi obţine în cursul anului în care s-a depus
solicitarea elemente care pot duce la creşterea punctajului obţinut iniţial, deţinătorul CÎM
mai poate depune o nouă solicitare însoţită de documentaţia extinsă cel mult o dată în
cursul aceluiaşi an calendaristic.
17) În cursul perioadei de evaluare, deţinătorul CÎM are dreptul să depună documente
suplimentare în cazul în care apar elemente noi, legate de criteriile prevăzute în prezenta
metodologie, care pot duce la creşterea numărului de puncte ce se poate obţine în cadrul
procesului de evaluare a tehnologiilor medicale.
18) Cererile şi documentaţia primite sunt analizate în ordinea cronologică în care au fost
depuse solicitările de evaluare.
19) Solicitările depuse pentru includerea în Listă a medicamentelor corespunzătoare DCIurilor noi şi pentru extinderea indicaţiilor unui medicament corespunzător unei DCI
compensate, inclusiv modificarea statutului de compensare actual, se publică pe site-ul
Ministerului Sănătății, în spaţiul rezervat evaluării tehnologiilor medicale, în ordinea
înregistrării lor.
20) În tabelul de prezentare a solicitărilor depuse se includ următoarele date:
a) DCI;
b) denumirea comercială;
c) indicaţia;
d) data la care a fost depusă solicitarea;
e) data la care Minsterul Sănătății transmite răspunsul solicitantului.
21) Punctajul stabilit pentru fiecare criteriu prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin va fi
acordat numai dacă documentaţia depusă este completă.

Commented [RbD6]: Cadrul normativ în vigoare nu conține un
model pentru categoria de raport tehnic la care se face referire în
pct. 15. Așadar, în scopul aplicării unor principii uniforme și certe cu
privire la forma și conținutul acestui document, se recomandă
elaborarea unui model-tip și includerea acestuia în anexe.

22) Costurile terapiei sunt estimate în funcţie de comparatorul relevant pentru practica
medicală din Republica Moldova. În situaţia în care comparatorul relevant pentru practica
medicală din Republica Moldova nu se regăseşte în documentaţia depusă de către
solicitant, acesta este menţionat în raportul intermediar întocmit de Ministerul Sănătății,
alături de avizul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii acordat pentru
fundamentarea alegerii comparatorului relevant. Costurile terapiei sunt calculate de către
Ministerul Sănătății, pe baza datelor prezentate în tabelul 1 a prezentei metodologii.
23) Ministerul Sănătăţii poate iniţia, din oficiu, procedura de evaluare a tehnologiilor medicale
pentru includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Listă
în următoarele situaţii:

a) DCI-uri corespunzătoare medicamentelor care prezintă modificări în ceea ce priveşte
siguranţa;
b) DCI-uri corespunzătoare medicamentelor care şi-au schimbat statutul la eliberare, de
la medicamente eliberate numai pe bază de prescripţie medicală la medicamente
eliberate fără prescripţie medicală;
c) DCI-uri noi, altele decât cele pentru care solicitanţii au depus cerere;
d) DCI-uri compensate corespunzătoare medicamentelor cu indicaţie nouă, altele decât
cele pentru care solicitanţii au depus cerere;
e) DCI-uri deja compensate în ordinea valorică (a impactului bugetar) şi a numărului de
unităţi (la impact egal) de medicamente eliberate şi decontate numai pe bază de
prescripţie medicală la nivelul anului precedent, din bugetul alocat (Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină).
23) În vederea exercitării atribuţiilor sale în domeniul evaluării tehnologiilor medicale,
Ministerul Sănătății poate solicita opinii şi informaţii din partea comisiilor de specialitate
ale Ministerului Sănătăţii, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Agenției
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale şi oricăror instituţii aflate în subordinea sau
coordonarea Ministerului Sănătăţii.
24) Raportul final de evaluare se publică pe site-ul propriu al Ministerului Sănătății, la
secţiunea rezervată evaluării tehnologiilor medicale.
25) Pentru includerea în Listă a unui medicament corespunzător unei DCI noi, precum şi
pentru extinderea indicaţiilor unui medicament corespunzător unei DCI compensate,
punctajul maxim care poate fi obţinut în urma evaluării efectuate în condiţiile prezentei
metodologii este de 145 de puncte.
26) Punctajul maxim care poate fi obţinut de un medicament corespunzător unei DCI
compensate existente în Listă în urma evaluării efectuate în condiţiile prezentei
metodologii este de 80 de puncte.
27) În vederea punerii în aplicare a deciziilor emise în condiţiile prezentei metodologii, se
aprobă Lista prin ordin comun Minister Sănătăţii și Compania Națională de asigurări în
Medicină, în condiţiile legii.

2. Emiterea deciziei privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea

medicamentelor în/din Listă se face pe baza următoarelor criterii:
1)
Criterii pentru emiterea deciziei de includere necondiţionată:
a) obţinerea unui punctaj mai mare sau egal cu 80 de puncte;
b) costul combinaţiei mai mic sau cel mult egal cu cel al sumei componentelor în
cazul combinaţiilor fixe ale căror componente sunt deja compensate.
2)
Criterii pentru emiterea deciziei de includere condiţionată:
a) obţinerea unui punctaj între 60 şi 79 de puncte inclusiv, situaţie în care medicamentul
se acordă în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate numai pe baza
următoarelor documente, după caz:
 contracte de tip cost-volum;
 contracte de tip cost-volum-rezultat;
 decizia de includere condiţionată are valabilitate pe perioada de timp în care se
derulează contractele prevăzute la subpct. 2 lit. a).

Commented [RbD7]: În cazul în care se modifică pct. 3.5. din
tabelul nr. 4 este necesar de revăzut punctajul maxim din pct. 25.

Criterii pentru emiterea deciziei de neincludere în Listă:
a) DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care sunt destinate tratamentului în spital;
b) medicamente care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), cu excepţia celor
cu indicaţie specifică într-o boală rară gravă şi celor acordate copiilor până la vârsta de
5 ani, precum şi femeilor gravide;
c) DCI-uri care obţin un punctaj mai mic de 60 de puncte în urma procesului de
evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii.
4)
Criterii pentru emiterea deciziei de excludere din Listă:
a) obţinerea unui punctaj mai mare sau egal cu 50 de puncte în urma procesului de
evaluare a tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii.
5)
Criterii pentru emiterea deciziei de menţinere în Listă:
a) obţinerea unui punctaj mai mic de 25 de puncte în urma procesului de evaluare a
tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologii conduce la
menţinerea DCI la acelaşi nivel de compensare;
b) obţinerea unui punctaj între 25 şi 49 de puncte în urma procesului de evaluare a
tehnologiilor medicale efectuat în condiţiile prezentei metodologi conduce la mutarea
DCI pe sublista cu cel mai mic nivel de compensare stabilit prin ordinul Ministerului
Sănătății.
6)
Criterii de emitere a deciziei pentru mutare/adăugare automată:
a) DCI-uri deja compensate care conform RCP se adresează unui alt segment
populaţional decât cel definit iniţial conform sublistei/secţiunii din Listă în care este
încadrat (alt segment de vârstă sau încadrarea într-o patologie severă/invalidantă);
b) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri care sunt încadrate în mai multe
subliste/secţiuni şi au condiţii de prescriere şi compensare diferite;
c) DCI-uri pentru care în urma procesului de evaluare a tehnologiilor medicale
efectuat în condiţiile prezentei metodologii a fost stabilit un alt nivel de compensare
decât cel avut anterior;
d) extinderea indicaţiilor deja compensate a medicamentelor (grupe de vârstă, grupe
noi de pacienţi în cadrul aceleaşi indicaţii de boală) prin actualizarea protocolului de
prescriere pentru DCI (medicamente notate cu **, *** sau****).
7)
Criterii de emitere a deciziei pentru eliminarea/adăugarea notării cu (*), (**), (***)
sau (****):
a) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate şi considerate
standard terapeutic (prima linie de tratament) în ghidurile europene şi internaţionale în
vigoare;
b) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate care se adresează unei
patologii extrem de grave (ameninţătoare de viaţă/supravieţuire limitată);
c) medicamente corespunzătoare unor DCI-uri deja compensate la care a expirat
perioada de protecţie a patentului şi a fost înregistrat un generic sau un biosimilar;
d) încheierea de contracte de tip cost-volum, cost-volum-rezultat pentru facilitarea
accesului rapid al pacienţilor la alternative de tratament (stabilirea profilului pacientuluiţintă, stabilirea numărului maxim de pacienţi care pot fi trataţi şi perioada pentru care se
asigură tratamentul).
3)

Capitolul II. Căile de atac ale deciziilor de evaluare a tehnologiilor medicale
privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din Listă
1.
Orice decizie a Ministerului Sănătății de a nu include un medicament în Listă
conţine o motivaţie, bazată pe criterii obiective, inclusiv, dacă este cazul, orice aviz sau
recomandare a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, care stă la baza
deciziei, şi este comunicată solicitantului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la
emiterea acesteia. De asemenea, solicitantul este informat despre căile de atac pe care le
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are la dispoziţie conform legislaţiei în vigoare, precum şi despre termenele pentru
exercitarea acestora.
2.
Orice decizie a Ministerului Sănătății de a exclude un medicament din Listă conţine
o motivaţie, bazată pe criterii obiective. Aceste decizii, inclusiv, dacă este cazul, orice aviz
sau recomandare a comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe care se bazează
deciziile, sunt comunicate solicitantului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la
emiterea acestora, iar solicitantul este informat şi despre căile de atac pe care le are la
dispoziţie conform legislaţiei în vigoare şi despre termenele pentru exercitarea acestora.
3.
În situaţia în care deţinătorul CÎM nu este de acord cu decizia emisă, acesta poate
depune o contestaţie la Ministerul Sănătății, în termen de 7 zile lucrătoare de la data
primirii comunicării oficiale.
4.
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii şi este constituită din: un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai
Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi 2 reprezentanţi al Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină.
Reprezentanţii Comisia de soluţionare a contestaţiilor vor fi alte persoane decât cele
implicate în procesul de evaluare a tehnologii medicale.
Deciziile comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor se iau prin vot deschis cu majoritate
simplă.
La şedinţele comisiei de soluţionare a contestaţiilor pot participa reprezentanţi ai
deţinătorului CÎM care au formulat contestaţie, ai asociaţiilor de profil şi ai asociaţiilor de
pacienţi, care au statut de observator, fără drept de vot.
5.
Ministerul Sănătății comunică reprezentantului deţinătorului CÎM care a depus
contestaţie, în scris, data stabilită pentru şedinţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor, cu
cel puţin două zile lucrătoare înainte de data la care aceasta este programată.
6.
Deciziile comisiei de soluţionare a contestaţiilor se iau prin vot deschis, cu
majoritate simplă, în cadrul unei şedinţe la care participă reprezentanţii deţinătorului
autorizaţiei de punere pe piaţă, în maximum 15 zile lucrătoare de la constituirea comisiei
de soluţionare a contestaţiilor.
7.
Procesul-verbal al şedinţei şi decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se
comunică oficial solicitantului, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data şedinţei
comisiei de soluţionare a contestaţiilor, şi se publică pe site-ul propriu al Ministerului
Sănătții în secţiunea rezervată evaluării tehnologiilor medicale.
8.
Dacă deţinătorul CÎM nu este de acord cu decizia comisiei de soluţionare a
contestaţiilor, acesta se poate adresa în continuare instanţelor de contencios administrativ
competente.
Tabelul nr. 1 - Datele necesare pentru calcularea costurilor terapiei
DCI nouă DCI
DCI nouă compensată cu
DCI
indicaţie nouă în
compensată
condiţiile
Comparator
cu indicaţie angajării într-un
nouă
mecanism costvolum
Costul lunar al terapiei cu doza zilnică minimă
Costul lunar al terapiei cu doza zilnică maximă
Costul mediu lunar al terapiei
Nr. total de pacienţi pentru indicaţia respectivă
(prevalenţi şi incidenţi) estimaţi a fi trataţi anual şi
estimări pentru o perioadă de 5 ani, după includerea

în Listă
Durata medie a terapiei per pacient, conform RCP
NOTĂ: Costul terapiei - preţul total al DCI calculat la nivel de preţ cu amănuntul
maximal cu TVA, reieșind din prețul prezent în Catalogul naţional al preţurilor
medicamentelor, aprobat la data evaluării, în funcţie de dozele şi durata administrării
prevăzute în RCP, pentru un an calendaristic. Costul terapiei se face pentru aceeaşi
concentraţie, formă farmaceutică sau cale de administrare cu cea a comparatorului, iar,
în cazul în care există pe piaţă atât medicamentul original, cât şi genericele pentru
comparatorul ales, costul terapiei se face raportat la medicamentul generic care are
certificat GMP emis de autoritățile din UE, Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia cu cele mai
mic preţ cu amănuntul maximal cu TVA reieșind din prețul prezent în Catalogul naţional
al preţurilor medicamentelor aprobat la data evaluării."

Anexa nr.3
la ordinul ___ din _____
DOCUMENTAŢIA
care trebuie depusă de solicitanţi, instrumentele metodologice utilizate în procesul de
evaluare privind includerea, extinderea indicaţiilor, neincluderea sau excluderea
medicamentelor în/din Lista
În vederea includerii Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul
programelor naţionale de sănătate a unui medicament nou sau a unei indicaţii noi,
solicitantul trebuie să depună cererea la sediul Ministerului Sănătății, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.
2.
Pe lângă cererea prevăzută la pct. 1, solicitantul trebuie să depună următoarele
documente:
1) rapoartele de evaluare a tehnologiilor medicale realizate de către agenţiile autorizate
din Franţa, Marea Britanie şi Germania;
2) datele necesare calculului costurilor terapiei, aşa cum sunt ele prevăzute în tabelul
nr. 1 din anexa nr. 2 la ordin;
3) rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Medicamentului şi
Dispozitivelor Medicale sau, după caz, prin procedura centralizată, de către Comisia
Europeană, prin Agenţia Europeană a Medicamentului;
4) dovada compensării în statele membre ale Uniunii Europene: linkul/linkurile pe
care se poate verifica statutul de compensare sau, în cazul în care aceste informaţii
nu sunt publice, se depune o declaraţie pe propria răspundere a deţinătorului CÎM;
5) preţul aprobat de către Ministerul Sănătăţii (copie de pe Catalogului de preț sau
decizie aprobare preţ ori dovada depunerii dosarului de preţ la autoritatea
competentă care aprobă preţurile medicamentelor);
6) exprimarea intenţiei deţinătorului certificatului de înregistrare a medicamentuluide
a se angaja într-un mecanism cost-volum sau cost-volum-rezultat în cazul în care
punctajul calculat individual este corespunzător pentru includerea condiţionată în
Listă.
7) analiza impacutul bugetar, conform anexa nr. 11 la prezentul ordin.

1.
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3. Pentru

medicamentele care au fost autorizate pentru plasare pe piață în una din ţările
Spaţiului Economic European sau Elveţia, SUA, Canada, Japonia, Australia, până în 01 ianuarie
2011, nu este obligatorie prezentarea rapoartelor de evaluare a tehnologiilor medicale
realizate de către agenţiile autorizate din aceste țări.

Anexa nr.4
la ordinul ___ din _____
Model - CERERE
pentru evaluarea tehnologiilor medicale în vederea susţinerii propunerii de includere
a DCI-urilor noi, DCI-urilor compensate cu extindere de indicaţie, genericelor care
nu au DCI compensată în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în
cadrul programelor naţionale de sănătate (Lista), biosimilarelor care nu au DCI
compensată în Listă şi combinaţiilor în doză fixă în Listă
1. Date de identificare a medicamentului
Se depune câte o cerere individuală pentru fiecare concentraţie şi formă farmaceutică a
medicamentului de uz uman.
Denumirea comercială a medicamentului:
Denumirea comună internaţională:
Cod ATC:
Numătul și Data eliberării certificatului de înregistrare a medicamentului (CÎM):
Data expirării brevetului:
2. Forma farmaceutică, concentraţia, calea de administrare şi mărimea ambalajului
Forma farmaceutică:
Concentraţie:
Calea de administrare:
3. Date despre preţul medicamentului
Preţul cu amănuntul pe ambalaj:
Preţul cu amănuntul pe unitatea terapeutică:
4. Deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului
Numele companiei:
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Persoana de contact:
Adresa:
Oraşul:
Ţara:
Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Tipul medicamentului
□ DCI nouă
□ DCI cunoscută cu indicaţie terapeutică nouă
□ Asocieri de două sau mai multe DCI-uri
□ Medicament biosimilar fără DCI în Listă
□ Medicament generic fără DCI în Listă
6. Secţiunea din Listă în care se propune includerea
□ Sublista A (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor compensate din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală în tratamentul ambulatoriu în regim de
compensare în mediu cu 70%.)
□ Sublista B (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală de compensare în mediu cu 50%)
□ Sublista C (DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii în
regim de compensare 100%)
7. Indicaţia terapeutică
Indicaţie terapeutică:
Doza zilnică minimă:
Doza zilnică maximă:
Doza zilnică medie (DDD):
Durata medie a tratamentului (conform RCP):
8. Date privind evaluarea tehnologiilor medicale (Se va completa numai pentru rapoartele
din Franţa, Marea Britanie şi Germania.)
9. Datele privind rambursarea în statele membre ale Uniunii Europene (Se vor lua în
considerare toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.)
Ţara:
Compensare (da/nu):
Nivel compensare:
Condiţii de prescriere (inclusiv restricţii) (da/nu):
Protocol de prescriere:
Declar că informaţiile furnizate în prezenta cerere sunt corecte şi complete în fiecare
detaliu şi înţeleg că Ministerul Sănătății are dreptul de a solicita în scopul verificării şi
confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun.
Înţeleg că în cazul în care această cerere nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
10. Semnătura solicitantului, ştampila şi data

Anexa nr.5
la ordinul ___ din _____
CADRUL GENERAL
cu privire la includerea condiţionată în Lista, pe baza contractelor cost-volum/costvolum-rezultat

1. Contractele cost-volum şi contractele cost-volum-rezultat reprezintă mecanisme
prin care se asigură creşterea accesului populaţiei la terapie, în condiţii de eficienţă,
sustenabilitate financiară şi de predictibilitate a costurilor din sistemul de sănătate.
2. Sunt considerate contracte cost-volum următoarele documente:
a) contracte în care deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului se
angajează să furnizeze gratuit un număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat
de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţii specifice;
b) contractele în care deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului se
angajează să furnizeze medicamentul inclus în Listă cu un anumit preţ negociat, pentru o
anumită categorie de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp.
3. Sunt considerate contracte cost-volum-rezultat următoarele documente:
a) contracte în care deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului se
angajează să furnizeze gratuit un număr determinat de unităţi, pentru un număr determinat
de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţia atingerii unei ţinte terapeutice
stabilite;
b) contracte în care deţinătorul certificatului de înregistrare a medicamentului se
angajează să furnizeze medicamentul inclus în Listă cu un anumit preţ negociat, pentru o
anumită categorie de pacienţi, pe o anumită perioadă de timp, în condiţia atingerii unei
ţinte terapeutice stabilite.
4. Informaţiile minime de inclus în cadrul contractelor prevăzute la pct. 2 şi 3 sunt:
a) tipul de contract;
b) numărul şi profilul pacienţilor;

numărul unităţilor oferite gratuit sau cu un anumit preţ negociat;
preţul negociat al medicamentului;
perioada de timp;
sancţiunile părţilor în caz de nerespectare a prevederilor contractuale.
Contractele de tip cost-volum şi cost-volum-rezultat se negociază între deţinătorul
certificatului de înregistrare a medicamentului sau persoanele juridice care sunt abilitate
să exporte produsele deținătorului certificatului de înregistrare sau reprezentantul
acestuia în Republica Moldova şi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină.
6. Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină care încheie contractele prevăzute la pct. 2 şi 3 sunt nominalizaţi prin ordin al
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

c)
d)
e)
f)
5.

Anexa nr.6
la ordinul ___ din _____
Mecanismul de negociere a contractelor cost-volum/cost-volum – rezultat, în baza
cărora vor fi incluse condiționat medicamentele în Lista
1. În vederea negocierii cu deţinătorii certificatului de înregistrare a medicamentelor,
precum şi cu reprezentanţii legali ai acestora, a contractelor de tip cost- volum/cost-volumrezultat, în baza cărora vor fi incluse condiţionat medicamentele în Lista cuprinzând
denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor în continuare Listă, se
constituie o comisie care are în componenţă 7 reprezentanţi: 2 reprezentanţi ai Ministerului
Sănătăţii, un reprezentant al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi 4
reprezentanţi ai Companie Naţionale de Asigurări în Medicină.
2. Nominalizarea şi revocarea reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor menţionate la
pct.1 se fac prin act administrativ al acestora, în termen de 10 zile de la data intrării în
vigoare a prezentului ordin.
3. Persoanele nominalizate în condiţiile pct. 1și 2 au obligaţia să respecte regimul juridic
al incompatibilităţilor şi conflictului de interese, potrivit Legii nr. 16 din 25 februarie 2008
cu privire la conflictul de interese
4. Secretariatul comisiei este asigurat de Companie Naţionale de Asigurări în Medicină.
5. Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile pct.2 împreună cu notificarea încetării
nominalizării reprezentantului precedent.
6. Comisia prevăzută la pct.1 îşi va desfăşura activitatea la sediul Companie Naţionale de
Asigurări în Medicină.
7. Persoanele nominalizate în condiţiile pct. 2 poartă răspunderea pentru conformitatea şi
legalitatea constatărilor şi recomandărilor înscrise în procesele-verbale de negociere şi
pentru respectarea reglementărilor legale specifice.
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8. Sumele aferente contractelor cost- volum/cost-volum-rezultat se stabilesc până la limita
sumei rezultate din excluderea şi/sau modificarea procentului de compensare a unor
medicamente incluse în Listă, precum şi din aplicarea unor politici farmaceutice.
9. Suma în limita căreia se încheie contractele cost- volum/cost-volum-rezultat, prevăzută
la pct.8, se alocă pentru medicamentele care îndeplinesc criteriile de prioritizare aplicate
conform actelor normative aprobate în vederea asigurării unui echilibru prudent în ceea ce
priveşte consumul de medicamente.
10. Suma prevăzută la pct.9 se repartizează pentru medicamentele care vor face obiectul
contractelor-cost volum/cost-volum-rezultat, pe baza principiului proporţionalităţii,
raportată la suma totală necesară asigurării terapiei cu medicamentele respective.
11. Negocierea se aplică medicamentelor care în urma evaluării efectuate potrivit
prezentului ordinului pot intra condiţionat în Listă.
12. În vederea iniţierii procesului de negociere, deţinătorii CÎM /reprezentanţii
acestora depun la sediul Companie Naţionale de Asigurări în Medicină, în termen de 30 de
zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de includere condiţionată în Listă sau de la data
soluţionării contestaţiilor formulate de aceştia împotriva acestei decizii, în atenţia comisiei,
o cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea pentru începerea procesului de negociere.
13. Cererea va fi însoţită de decizia emisă de Consiliu prin care s-a stabilit includerea
condiţionată a medicamentului în Listă, precum şi de propunerea deţinătorilor
CÎM/reprezentanţii cu privire la elementele, care stau la baza negocierii şi încheierii
contractelor cost-volum/cost-volum- rezultat.
14. Comisia se întruneşte lunar, până pe data de 10 a lunii în curs, pentru a analiza cererile
depuse în luna/lunile anterioară/anterioare.
15. Ca urmare a cererilor depuse, comisia stabileşte medicamentele care îndeplinesc
criteriile de prioritizare şi comunică solicitanţilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
şedinţei comisiei, decizia comisiei cu privire la începerea/neînceperea procesului de
negociere.
16. Fac obiectul procesului de negociere următoarele elemente, cu încadrarea în suma
aferentă contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, repartizată conform prevederilor
pct.10:
a) numărul de pacienţi contractabili faţă de numărul de pacienţi eligibili;
b) numărul de unităţi terapeutice pe formă farmaceutică şi concentraţie;
c) teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică, după caz;
d) indicatori de rezultat, după caz.
17. Numărul de pacienţi eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă medicamentelor
care intră condiţionat în Listă se comunică de către comisiile de specialitate ale
Ministerului Sănătăţii. Numărul de pacienţi contractabili reprezintă numărul de pacienţi
determinaţi din numărul de pacienţi eligibili prin încadrarea în suma prevăzută la pct. 9.
18. Rezultatele finalele ale negocierii vor fi consemnate în procese-verbale de negociere
semnate de membrii comisiei şi de deţinătorii CÎM/reprezentanţii acestora şi vor cuprinde
în mod obligatoriu următoarele elemente:
1) tipul de contract;
2) denumirea comună internaţională (DCI);
3) denumirea comercială (DC);
4) forma farmaceutică şi concentraţia;
5) forma de ambalare;
6) indicaţia pentru care a fost evaluat şi a fost emisă decizia de includere condiţionată în
Listă;
7) perioada de administrare/număr de cicluri de tratament;
8) doze (minim, maxim, DDD);
9) numărul de pacienţi contractabili şi numărul de pacienţi eligibili;
10) numărul de unităţi terapeutice negociate;
11) teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică, după caz;
12) indicatorii de rezultat, după caz;
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13) procentul aplicat la valoarea consumului trimestrial;
14) preţul de vânzare cu amănuntul fără TVA şi/sau preţul cu ridicata calculate în baza
prețului din Catalogul national de prețuri, valabil la data la care s-a emis decizia de
includere condiţionată în Listă ce va fi luat în calcul la stabilirea valorii consumului
trimestrial, care rămâne acelaşi pe durata contractului, cu excepţia situaţiilor în care preţul
se modifică în Catalog;
15) perioada de derulare a contractului.
19. În situaţia în care părţile implicate în procesul de negociere nu finalizează negocierea
în termen de maximum 3 luni de la data iniţierii procesului de negociere, deţinătorii
CÎM/reprezentanţii acestora pot solicita reevaluarea rezultatelor negocierii, care va fi
realizată de o comisie formată din 5 reprezentanţi, respectiv câte un reprezentant desemnat
de Ministerul Sănătăţii, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale şi 3
reprezentanţi desemnaţi de Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Acest proces se
definitivează prin încheierea unui proces-verbal semnat de părţi în care va fi menţionat în
mod expres rezultatul reevaluării.
20. În condiţiile în care, în urma reevaluării părţile nu ajung la un consens, nu se încheie
contracte cost-volum/cost-volum-rezultat, iar medicamentele nu vor fi incluse în listă.
21. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului de negociere,
deţinătorii CÎM/reprezentanţii acestora vor depune la Compania Naţională de Asigurări în
Medicină documentaţia care va sta la baza încheierii contractului, respectiv:
1) certificatul de înregistrare a medicamentului;
2) decizia de preţ emisă de Ministerul Sănătăţii împreună cu extrasul din Catalogul
naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman eliberate cu prescripţie medicală, valabil
la data la care s-a emis decizia de includere condiţionată în Listă;
3) decizia de includere condiţionată în Listă, emisă de Consiliu;
4) procesul-verbal de negociere;
5) declaraţie pe propria răspundere privind asigurarea pe piaţă a cantităţii de medicamente
(unităţi terapeutice) care fac obiectul contractului cost-volum/cost-volum-rezultat pe toată
durata derulării contractului;
6) datele de identificare ale deţinătorilor CÎM/reprezentanţii acestora ( cod fiscal, adresă,
telefon, fax, adresă de e-mail, persoană de contact).
22. În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei Compania
Naţională de Asigurări în Medicină, elaborează contractul cost-volum/cost- volum-rezultat,
conform modelului de contract aprobat prin ordin directorului general al Companiei
Naţionale de Asigurări în Medicină.
23. Contractul cost-volum/cost-volum-rezultat se încheie de către deţinătorii
CÎM/reprezentanţii acestora menţionaţi cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină,
pentru medicamentele incluse condiţionat în programele naţionale de sănătate derulate de
Ministerul Sănătăţii.
24. Contractele cost-volum/cost-volum-rezultat intră în vigoare la data de 1 a lunii
următoare celei în care prin ordin Ministerului Sănătății și Companiei Naţionale de
Asigurări în Medicină a fost introdus medicamentul în Listă.
25. Monitorizarea derulării contractelor cost- volum/cost-volum-rezultat se face trimestrial,
cumulat, prin compararea elementelor negociate prevăzute în contract, cu cele înregistrate
în sistemul informațional a asigurărilor sociale de sănătate, precum şi în baza indicatorilor
de rezultat, după caz.
26. În condiţiile în care, pe perioada derulării contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat,
deţinătorii CÎM/reprezentanţii acestora solicită renegocierea clauzelor acestor contracte,
dar nu mai devreme de 6 luni de la data intrării în vigoare a contractului, se poate realiza o
renegociere în acest sens, având în vedere elementele negociate prevăzute în contract.
27. În situaţia în care pe perioada derulării contractului cost-volum/cost-volum-rezultat are
loc o schimbare a deţinătorului CÎM/reprezentantului acestuia, noul deţinător
CÎM/reprezentantul acestuia va prelua de drept drepturile şi obligaţiile rezultatele din
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contractele cost- volum/cost-volum-rezultat încheiate cu Compania Naţională de Asigurări
în Medicină.

Anexa nr.7
la ordinul ___ din _____
Metodologia de calcul a sumelor fixe compensate pentru medicamentele selectate
pentru a fi incluse în Lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării
obligatorii de asistenţă medicală
1. Lista cuprinzând denumirile comune internationale este alcătuită din sublistele A, B, C
şi D.
2. Rata de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune
internaţionale prevăzute în sublista A este de 50% din preţul de referinţă, a celor din
sublista B este de 70% din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100% din
preţul de referinţă cu exceptoia celor din programe naționale de sănătate, iar a celor din
sublista D este de X% din preţul de referinţă.
2. Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale din sublista C, care
se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate,
se suportă la nivelul preţului de decontare.
3. Pentru calcularea prețului de referință se analizează Catalogul național de prețuri de
producător la medicamente corespunzător Denumirii Comune Internaţionale (DCI), dozei
şi formei farmaceutice solicitate.
4. Se selectează toate denumirile comerciale (DC) înregistrate în Republica Moldova, care
au certificat GMP emis de autoritățile din UE, Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia, conform
Catalogul național de prețuri de producător la medicamente și se calculează prețul cu
amănuntul aplicînd prevederile legale de formare a prețului pentru farmacii cu sau fără
TVA.
5. Prețul de referință este:
1) cel mai mic preț cu amănuntul calculat în cazul cînd sunt 1-3 DC în Catalogul național
de prețuri de producător la medicamente;
2) media a 2 cele mai mici prețuri cu amănuntul calculate în cazul cînd sunt 4-6 DC în
Catalogul național de prețuri de producător la medicamente;
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3) media a 3 cele mai mici prețuri cu amănuntul calculate în cazul cînd sunt 6 si mai multe
DC în Catalogul național de prețuri de producător la medicamente;

METODOLOGIA DE CALCUL
a sumelor fixe compensate pentru medicamentele selectate pentru a fi incluse în Lista medicamentelor
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală
1. Pentru medicamentele propuse a fi incluse în Listă se verifică:
1) înregistrarea acestora în Republica Moldova după Denumirea Comună Internaţională (DCI), doza şi
forma farmaceutică solicitată;
2) dacă sînt fabricate conform Regulilor de Bună Practică de Fabricaţie (Good Manufacturing
Practices – GMP) şi înregistrate de Agenţia Europeană a Medicamentelor (European Medicines Agency –
EMA) sau în una din ţările Spaţiului Economic European (Comisia Europeană) sau Elveţia, SUA, Canada,
Japonia, Australia.
2. Se selectează toate denumirile comerciale (DC) înregistrate în Republica Moldova co nform
Nomenclatorului de stat de medicamente curent, care corespund criteriilor specificate în subpunctul 2) la
punctul 1 al Metodologiei şi se perfectează lista pentru colectarea preţurilor.
3. Preţurile cu amănuntul, inclusiv TVA, se colectează de la un număr reprezentativ de farmacii (50),
plătitoare de TVA, pentru toate DC-le care au certificat GMP emis de autoritățile din UE, Elveția, SUA,
Canada, Japonia, Australia prezente pe piaţă la momentul colectării şi pentru toate tipurile de ambalaj.
4. În baza informaţiei colectate despre preţul cu amănuntul, se selectează preţul minim, maxim şi se
calculează mediana.
5. Ulterior, se va calcula costul mediu cu amănuntul pentru o unitate de măsură în funcţie de doză –
mediana*, indiferent de forma farmaceutică, divizare şi denumirea comercială.
6. Din preţul mediu cu amănuntul se calculează valoarea sumei compensate, conform ratei de
compensare stabilite de Ministerul Sănătăţii.
7. Din suma fixă compensată se extrage TVA 8%. Se va prezenta concomite nt suma fixă compensată
cu TVA şi fără TVA.
____________________
* mediana – reprezintă valoarea ce divizează în două şirul ordonat de date. Astfel, jumătate din
valorile variabile sînt mai mari decît mediana şi altă jumătate sînt mai mici. Dacă setul de date conţine un
număr par de valori, mediana este media valorilor de mijloc.
Exemplul de calcul:
Se consideră listă şirul: 1,2,3,2,3,2,4.......
Prin ordonare lista se transformă în (1,2,2 (2), 3,3,4).
Mediana reprezintă valoarea din mijlocul listei.... „2”.
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Anexa nr.8
la ordinul ___ din _____
Criterii de includere a medicamentelor aferente (denumiri comerciale) denumirilor
comune internaţionale cuprinse în Listă/liste
1. Lista/listele medicamentelor aferente (denumiri comerciale (DC)) denumirilor comune
internaţionale cuprinse în Listă/liste se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi al
directorului general al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
2. În Listă se includ medicamentele:
1) înregistrate în Nomenclatorul de stat de medicamente şi în Catalogul naţional de preţuri
de producător la medicamente;
2) OTC (Over The Counter), care se eliberează din farmacii fără prescripţie medicală) cu o
indicaţie specifică într-o boală rară gravă şi celor acordate copiilor pînă la vîrsta de 5 ani,
precum şi femeilor gravide, și
3) sînt produse în condiţii GMP atestate prin certificat GMP emis de autoritățile din UE,
Elveția, SUA, Canada, Japonia, Australia.
3. Agenția Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale inițiază și actualizează din oficiu
lunar Lista/listele medicamentelor aferente (denumiri comerciale (DC)) denumirilor
comune internaţionale cuprinse în Listă, care ulterior este aprobată prin ordin al
Ministrului Sănătăţii şi al Directorului General al Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină.
3. se exclude din Listă/liste medicamentul aferent dacă:
1) este radiat din Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente;
2) îşi schimbă statutul din „eliberare cu prescriere medicală” în „eliberare fără prescripţie
medicală”, cu excepţia medicamentelor prevăzute subpct. 2 pct.2;
3) este anulat sau suspendat certificatul de înregistrare al medicamentului;
4) dacă se aprobă spre compensare, un medicament cu aceeaşi acţiune terapeutică, dar cu
raportul cost-eficienţă mai înalt, cu impact mai mare asupra bugetului, de cît al
medicamentului prezent deja în listă, ultimul se propune spre excludere.
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5). Excluderea DC din Lista/liste se aprobă prin ordin al Ministrului Sănătăţii şi al
Directorului General al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Anexa nr.9
la ordinul ___ din _____
1. Componenţa nominală a Consiliului pentru medicamente compensate
Numele, prenumele
Funcția, instituția
1.
2.
3.
4.
5.

Ruxanda Glavan
Dmitrii Parfentiev
Liliana Iașan
Iuliana Sideaga
Tatiana Zatîc

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maria Lăpteanu
Rodica Scutelnic
Denis Valac
Dumitru Saghin
Oleg Barbă
Nicolae Onilov

ministru sănătății, președinte
director general CNAM, vicepreședinte
viceministru sănătății
reprezentant al Secretariatului din cadrul CNAM, secretar
șef Direcție asistență medicală primară, urgentă și
comunitară
șef Direcție medicamente și dispozitive medicale
șef Direcție asistență medicală spitalicească și urgență
șef Direcție buget, finanțe și asigurări
vicedirector AMDM
director Centru Național de Management în Sănătate
șef secție medicamente, CNAM
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2. Componenţa nominală a Secretariatului Consiliului
Numele, prenumele
Funcția, instituția

1
2

Veronica Țurcanu
Oxana Rucoleeva

3
4
5

Elizaveta Tentiuc

6

Luminita Vasilachi

7
8
9

Iuliana Sîdeaga
Tatiana Zloi-Cazacu
Elena Chițan

Angela Anisei

consultant, Direcția medicamente și dispozitive medicale
consultant superior, Direcția medicamente și dispozitive
medicale
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale
şef Direcţie managementul calităţii serviciilor medicale,
CNMS
Direcţie managementul calităţii serviciilor medicale,
CNMS
specialist coordonator, Secţia Medicamente CNAM
specialist coordonator, Secţia Medicamente CNAM
Reprezentantul al Catedrei de Farmacie Socială „Vasile
Procopişin” USMF

Anexa nr.10
la ordinul ___ din _____
Regulamentul de activitate a Consiliului și Secretariatului pentru medicamentelor
compensate
1. Consiliul este un organ consultativ multidisciplinar, fără personalitate juridică, instituit
pentru aplicarea mecanismului de selectare a medicamentelor pentru compensare din
fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi pentru asigurarea
transparenţei în procesul formării Listei medicamentelor compensate.
2. Consiliul stabileşte şi modifică rata de compensare a medicamentelor din fondurile
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, reieşind din priorităţile stabilite şi impactul
maladiei asupra sănătăţii publice.
3. Consiliul pentru medicamente compensate exercită următoarele atribuţii:
1) defineşte priorităţile strategice ce ţin de politicile de compensare a medicamentelor
din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;
2) asigură relaţionarea Listei medicamentelor compensate (în continuare - Lista) cu
Protocoalele naţionale şi Ghidurile medicale standardizate, precum şi cu Lista
medicamentelor esenţiale, elaborată conform recomandărilor OMS;
4) determină sau modifică gradul de compensare a medicamentelor incluse în Listă;
5) promovează utilizarea raţională a medicamentelor;
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6) organizează dezbateri publice pe marginea medicamentelor compensate;
7)conlucrează eficient cu mijloacele de informare în masă, organizaţiile
nonguvernamentale etc. în vederea asigurării transparenţei procesului decizional;
8) înaintează propuneri de completare şi modificare a cadrului normativ pentru
facilitarea accesului populaţiei la medicamente compensate;
4. Preşedintele Consiliului pentru medicamente compensate este Ministrul Sănătăţii.
5. Preşedintele exercită următoarele atribuţii:
a) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, organizaţiile
internaţionale şi societatea civilă;
b) poartă răspundere pentru coordonarea generală a procesului de elaborare a Listei
medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală,
evaluarea impactului şi asigurarea accesului populaţiei la medicamente compensate;
c) organizează activitatea Consiliului şi stabileşte atribuţiile membrilor acestuia;
d) asigură conlucrarea Consiliului cu Secretariatul acestuia, membrii grupului de
consultanţi şi membrii grupului de experţi;
e) înaintează propuneri pentru modificarea componenţei Consiliului şi Secretariatului,
conform prevederilor pct.28 din prezentul Regulament.
6. În absenţa preşedintelui, funcţiile acestuia sînt exercitate de către vicepreşedintele
Consiliului, care este director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină
7. Consiliul se întruneşte în şedinţe semestrial. Şedinţele extraordinare sînt convocate la
solicitarea preşedintelui sau cel puţin a 2/3 din membrii Consiliului.
8. Consiliul include membri permanenţi (inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele), precum
şi un grup de consultanţi.
9. Membrii permanenţi participă la toate şedinţele Consiliului, iar membrii grupului de
consultanţi sînt invitaţi la şedinţe pentru prezentarea informaţiei pertinente, în cazul
examinării chestiunilor ce ţin de domenii specifice.
10. Membrii permanenţi ai Consiliului sînt:
1) ministru sănătății, președinte;
2) director general Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, vicepreședinte;
3) viceministru sănătății,
4) reprezentant al Secretariatului din cadrul Companiei Naționale de Asigurări în
Medicină, secretar (fără drept de vot);
5) șef Direcție asistență medicală primară, urgentă și comunitară;
6) șef Direcție medicamente și dispozitive medicale;
7) șef Direcție asistență medicală spitalicească;
8) șef Direcție buget, finanțe și asigurări;
9) vicedirector Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
10) director Centru Național de Management în Sănătate;
11) șef Secție medicamente, Compania Națională de Asigurări în Medicină.
11. Membrii grupului de consultanţi ai Consiliului sînt reprezentanții Comisiilor de
specialitate ale Ministerului Sănătății.
12. Membrii Consiliului, inclusiv grupul de consultanţi au următoarele atribuţii:
a) participă la şedinţele Consiliului;
b) înaintează propuneri pentru suplinirea ordinii de zi a şedinţei;
c) prezintă informaţii suplimentare pentru confirmarea sau infirmarea datelor cu privire
la necesitatea includerii/excluderii medicamentelor în/din Listă;
d) informează, după caz, managerii instituţiilor pe care le reprezintă despre deciziile
adoptate în cadrul şedinţelor Consiliului;
e) are responsabilitate personală pentru respectarea principiului de confidenţialitate.
f) pentru stabilirea ratei de compensare a medicamentelor, Consiliul va solicita
Secretariatului prezentarea notei de argumentare reieşind din nivelul morbidităţii, nivelul
şi structura mortalităţii şi a invalidităţii primare înregistrate în republică, accesibilitatea
economică a populaţiei, precum şi calculul nivelului de DDD consumat pentru acest grup
de medicamente pentru anul precedent (Cod ATC), mijloacelor fondurilor asigurării

obligatorii de asistenţă medicală planificate în acest scop şi de tendinţele de utilizare a
surselor financiare pentru perioade stabilite de timp.
g) Lista şi rata de compensare a medicamentelor pot fi modificate ca urmare a
evaluării accesului populaţiei la medicamente, analizei impactului bugetar, precum şi a
volumului mijloacelor disponibile în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
13. Membrii grupului de consultanţi nu au drept de vot.
14. Şedinţele Consiliului sînt publice, şi se consideră deliberative, dacă la ele participă
cel puţin 2/3 din membrii Consiliului.
15. Declaraţia de interese personale se prezintă conform prevederilor art. 3 din Legea nr.
16 din 25 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, care va plasa pe pagina web a
Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.
16. La ședința Consiliului se invită reprezentanți ai Asociației pacienților din Republica
Moldova, societății civile. Copiile scrisorilor de invitație la ședință se păstrează la
secretarul Consiliului, anexat la procesul-verbal al ședinței. Invitații nu au drept de vot.
Propunerile acestora se examinează în ședință.
17. Deciziile Consiliului se aprobă prin majoritate de voturi. Membrii Consiliului care
nu sînt de acord cu decizia adoptată au dreptul la opinie separată, care se înscrie în
procesul-verbal al şedinţei.
18. Componenţa Consiliului se reexaminează o dată la doi ani.
19. Calitatea de membru al Consiliului încetează în următoarele condiţii:
a) la depunerea cererii personale;
b) la eliberarea din funcţia deţinută;
c) la încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare cu privire la conflictul de
interese.
20.Consiliul este asistat în activitatea sa de către Secretariatul pentru medicamente
compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
21. La necesitate, atît Consiliul cît și Secretariatul, sînt consultate de către Comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătății, în funcție de competențe.
22. Secretariatul nu are calitate de membru al Consiliului şi nu are drept de vot. În cadrul
Secretariatului pot fi cooptați la necesitate şi specialişti din cadrul Agenţiei
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie
„Nicolae Testemiţanu”.
23. Secretariatul are următoarele atribuţii:
1) evaluiază dosarele depuse de solicitanți
2) evaluează impactul bugetar, din punct de vedere al validităţii modelului propus şi al
rezultatelor. Pentru evaluarea impactului bugetar se va ține cont de recomandările Ghidului
pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente în
Lista de medicamente compensate în Republica Moldova, conform anexei nr.11 la
prezentul ordin;
3) evaluează din punct de vedere financiar schemele de acces ale pacienţilor la
tratamentele cu impact bugetar superior terapiilor deja utilizate pentru patologiile
respective în Republica Moldova;
4) realizează cercetarea documentară şi evaluarea critică a literaturii de specialitate
existentă în baza medicinii bazate pe dovezi, pentru patologia şi medicamentul la care se
solicită compensarea;
5) prezintă semestrial Consiliului rapoarte asupra dosarelor privind solicitarea de
includere a medicamentelor în Listă;
7) conlucrează cu Comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, Asociaţiile
profesionale din domeniu, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Centrul
Național de Management în Sănătate în vederea identificării şi argumentării bazate pe
dovezi (inclusiv reacţiile adverse) a necesităţii excluderii medicamentelor din Listă;
8) evaluează Lista medicamentelor compensate în corelaţie cu Nomenclatorul de stat de
medicamente şi Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente, cu informarea
semestrială a Consiliului;

9) elaborează agenda şedinţei Consiliului;
10) remite materialele relevante membrilor Consiliului cu cel puţin 14 zile înainte de
şedinţă;
11) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului (oferirea materialelor
relevante, prezentarea pentru semnare a declaraţiei de confidenţialitate, a declaraţiei de
interes personal);
12) întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor şi asigură semnarea acestora de către
membrii Consiliului;
13) asigură plasarea pe paginile web a Ministerului Sănătăţii şi a Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină a informaţiei cu privire la deciziile Consiliului, inclusiv
rapoartele de evaluare și avizele Secretariatului asupra dosarelor prezentate spre
compensare, pentru asigurarea transparenţei decizionale;
14) asigură arhivarea şi păstrarea proceselor-verbale ale şedinţelor Consiliului, deciziilor
acestuia, rapoartelor de evaluare;
15) completează şi păstrează Registrul cererilor de includere a medicamentelor pentru
compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală;
16) elaborează grila de punctaj al raportului tehnic de evaluare a medicamentului propus
pentru includere în listă, care se aprobă prin Ordinul Ministerului Sănătății și Companiei
Naționale de Asigurări în Medicină.
24. Secretariatul are următoarele responsabilități:
1) păstrarea confidențialității și protecția datelor cu caracter personal;
2) declară conflictul de interese înainte de evaluarea dosarului;
3) corectitudinea evaluării dosarelor prezentate și veridicitatea datelor incluse în
Raportul tehnic de evaluare a medicamentului pentru includere în Lista celor compensate;
4) menţinerea nivelului de cunoştinţe profesionale prin autoinstruirea şi instruirea
continuă în domeniul medicinii bazate pe dovezi.
25. Secretariatul are responsabilitate pentru corectitudinea îndeplinirii atribuțiilor de
funcție în conformitate cu legislația în vigoare.

Anexa nr.11
la ordinul ___ din _____
Ghid
pentru efectuarea analizei impactului bugetar pentru includerea noilor medicamente
în lista de medicamente compensate în Republica Moldova
1. Analiza a impactului bugetar (în continuare - AIB) estimează schimbările aşteptate
în ceia ce priveşte cheltuielile în sistemul ocrotirii sănătăţii, ca urmare a adoptării noilor
tehnologii sau a introducerii acestora (Sullivan et al. 2014). AIB poate fi efectuată
independent sau ca parte a unei evaluări economice comprehensive, acompaniată de o
analiză a eficienţei costurilor. (Sullivan et al. 2014).
2. Prezenta instrucțiune este destinată, în primul rând, operatorului economic, care
înaintează propuneri pentru includerea medicamentelor în lista celor compensate din
fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală şi are drept scop asigurarea coerenţei
în ceia ce priveşte metodele aplicate. Instrucțiunea este un document tehnic pentru procesul
de includere/excludere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării
obligatorii de asistență medicală.
Perspectiva analizei

3. AIB se efectuează din perspective sistemului naţional de sănătate. Adiţional, cota
parte a contribuţiei pacientului pentru un curs de tratament în cazul unei situaţii de urgenţă,
sau pentru un tratament de o lună de zile în cazul unei boli cronice, urmează a fi estimată
separat şi etalonată în raport cu nivelul mediu al venitului salarial zilnic al diferitor servicii
farmaceutice pe profit. în timp ce evaluarea unui scenariu se va efectua în baza cazului dat
din perspectiva sistemului de sănătate, există posibilitatea prezentării unei analize a cazului
din perspectivă socială.
Epidemiologia bolilor în Republica Moldova
4. Pentru Republica Moldova, este necesară prezentarea unei descrieri a
epidemiologiei bolilor şi indicilor relevanţi (așa ca: incidenţa, predominarea şi mortalitatea,
dar informaţiile pot fi mult mai relevante, în funcţie de situaţie). De-asemenea, trebuie pus
în discuţie faptul dacă o anume condiţie medicală afectează disproporţionat anumite
subgrup-uri (de ex.: persoane de acelaşi sex, anumite grupuri de vârstă sau grupuri socioeconomice, anumite regiuni ale ţării etc), iar indicii referitori la sub-grupurile relevante
urmează a fi prezentate, dacă sunt disponibile.
Sursa de date pentru analiza epidemiologiei bolilor este Centrul Naţional de
Management în Sănătate.
Descrierea produsului medicamentos şi a cazului de tratament în Republica Moldova
5. Medicamentul, supus evaluării, trebuie descris (producător, autor/generic, grupul
conform sistemului de clasificare anatomică, terapeutică şi chimică a medicamentelor
ATC, mecanismul de acţiune), de-asemenea, trebuie prezentate informaţiile privind
indicaţiile autorizate, indicaţiile de tratament pentru care se solicită rambursarea, dar şi
actuala practică a tratamentului în ţară pentru condiţia medicală în cauză.
Intervalul de timp necesar analizei
6. Plafonul de timp al analizei trebuie să fie raportat la perioada de finanţare a
plătitorului. De obicei, sunt practicate/aplicate perioade de timp de la 1 la 5 ani, iar
rezultatele sunt prezentate pentru fiecare perioadă de finanţare. Este important de a
menţionat faptul că în acest interval, e posibil să nu obţinem un, aşa zis, regim staţionar, în
ceia ce priveşte numărul de pacienţi trataţi, care este relative stabil, ci doar modificările de
ordin demografic, nu cele datorate creşterii numărului de pacienţi eligibili.
Populaţia ţintă
7. În general, populaţia ţintă este determinată de indicaţiile autorizate pentru
produsul medicamentos, supus evaluării în Republica Moldova. Trebuie prezentate
informaţiile referitoare la vîrsta şi sexul populaţiei ţintă. Grupurile mai mici ale populaţiei
ţintă (de ex.: medicamente doar de linia a doua sau alte restricţii de acces) trebuie explorate
ca parte a scenariului de analiză. De-asemenea, este important de a lua în considerare
absorbţia/asimilarea preconizată (inclusiv discrepanţa /nepotrivirea cu restricţiile privind
rambursarea), iniţierea timpurie a tratamentului sau tratarea pacienţilor care, în trecut, ar fi
rămas fără tratament, deoarece noul medicament este mult mai eficient şi mai sigur.
Numărul populaţiei eligibile ca pacienţi nu este static, ba chiar se schimbă de-a lungul
timpului. De exemplu, noua intervenţie poate încetini progresarea bolii şi reduce
mortalitatea, prelungind astfel perioada necesară tratamentului.
Costuri
Costuri directe

8. Trebuie luate în considerare preţurile medicamentelor şi costurile de administrare
ale acestora pentru sistemul naţional de sănătate. Preţurile medicamentelor trebuie să
reflecte preţurile de rambursare ale CNAM (aşa ca: preţurile en detail, inclusive TVA şi
adaosurile diferenţiale pentru vînzarea cu amănuntul a medicamentelor compensate). în
estimarea separată a co-plăţii pentru pacienţi, vor fi luate în considerare adaosurile de
vînzare cu amănuntul a medicamentelor ne-compensate. Orice acorduri în ceia ce priveşte
preţurile (de exemplu: acorduri preţ-volum/cantitate), care au un impact asupra preţului
plătit de cumpărător trebuie inclus în analiză. De-asemenea, trebuie incluse costul oricărui
diagnostic necesar, administrarea şi monitorizarea acestuia pentru pacient. Trebuie
estimate şi incluse în analiză costurile aferente managementului efectelor secundare şi al
complicaţiilor în cazul intervenţiilor curente şi a unui complex de noi intervenţii. în cazul
în care diferite sub-grupuri de pacienţi eligibili sunt susceptibili de costuri diferite, acest
fapt trebuie luat în considerare la estimarea costurilor.
9. Se poate face o distincţie substanţială între medicamentele necesare pentru tratarea
unei condiţii medicale acute versus o boală cronică, dar chiar în limitele acestor două
grupuri, frecvenţa cu care un anume medicament este folosit şi durata tratamentului pot
varia considerabil. Este necesar să fie prezentate informaţiile privind incidenţa
tratamentului şi durata acestuia (durata recomandată a tratamentului pentru condiţii
medicale acute şi durata preconizată a tratamentului pentru boli cronice, limitată de
mortalitate).
Modificarea costurilor în timp
10. Este important de a lua în considerare modificările aşteptate în timp în ceia ce
priveşte costurile. Acestea pot afecta un număr de parametri ai modelului inclusiv valoarea
valutei, absorbţia unui nou medicament, introducerea sau acoperire noilor medicamente,
modificarea preţurilor medicamentelor, datorită competiţiei şi expirării patentului, mai
multor indicaţii privind tratamentul, fiind aprobate pentru medicamentele aflate în etapa de
investigaţie şi modificărilor în practicile de tratament. Toate acestea vor avea un impact
asupra costurilor şi, deşi, pot fi predictibile, dovezile disponibile trebuie utilizate pentru a
completa analiza cazurilor/scenariului.
Reduceri
11.În condiţiile practicii comune de actualizare a costurilor pe viitor, dar şi a
rezultatelor analizei eficacităţii din punct de vedere a costurilor, aceasta nu este
recomandată pentru AIB.
Costuri indirecte
12. Acestea includ impactul introducerii noului medicament necesare productivităţii,
serviciilor sociale şi altor costuri neaferente sistemului de ocrotire a sănătăţii. De regulă,
ultimele nu sunt incluse în AIB, din perspectiva finanţatorului, totuşi, există excepţii atunci
cînd acestea pot fi luate în considerare (de ex.: într-un sistem bugetar de ocrotire a
sănătăţii, modificările în ceia ce priveşte ratele de morbiditate şi mortalitate vor afecta
totalul contribuţiilor la sistemul naţional de ocrotire a sănătăţii).
Impactul asupra altor costuri
13. Introducerea unui medicament nou poate cauza modificări în ceia ce priveşte
simptomele, durata bolii, rezultatele şi rata progresului condiţiei aflate sub investigaţie.
Aceste modificări vor declanşa, la rîndul lor, variaţii în practica serviciului de sănătate
pentru o anumită condiţie medicală. în cazul în care sînt disponibile date ferme cu privire
la atare modificări şi costurile acestora, şi dacă acestea au loc într-o perioadă de timp

relevantă pentru finanţator, acestea vor fi luate în considerare ca parte a analizei asupra
situaţiei.
Cost aditiv vs. cost total
14. Costul aditiv este diferenţa dintre costul opţiunilor de tratament cu un
medicament nou şi costul actualelor opţiuni de tratament (de ex., în lipsa noului
medicament).
Sursele de date preferenţiale
15. Preţurile de înregistrare ale medicamentelor de la Agenţia Medicamentului
(AMED), plus un maxim de adaos comercial legal permis. Ratele evenimentelor trebuie să
provină din eticheta produsului sau publicaţiile medicale revizuite.
Eficacitatea, eficienţa şi siguranţa
16. Date privind randamentul, eficacitatea şi siguranţa deja trebuia să fie furnizate în
prezentarea de bază. în scopurile AIB, impactul scontat al randamentului, eficacităţii şi
siguranţei asupra folosirii resurselor urmează a fi prezentat/descris (de ex.: medicamentele
asociate cu mai puţine reacţii medicale adverse vor permite economisirea resurselor pentru
sistemul de ocrotire a sănătăţii).
Modelul impactului bugetar
Opţiunile tratamentului curent/actual
17. Mai mult decît un singur medicament va fi disponibil pentru a trata o anume
condiţie medicală, iar toate acestea, inclusiv utilizarea lor relativă în practica clinică trebuie
inclusă în model. în cazul în care în practica medicală sînt folosite medicamente/
intervenţii "fără respectarea indicaţiilor", acestea trebuie să fie luate în considerare. Odată
cu identificarea tuturor opţiunilor de tratament disponibile, costurile diferite ale acestora şi
frecvenţa utilizării lor trebuie incluse în model. De-asemenea, trebuie incluse costul
testelor de diagnostic folosite pentru identificarea pacienţilor eligibili şi frecvenţa utilizării
acestora. Este important de a lua în considerare faptul că, adiţional, în absenţa unei noi
intervenţii, actualele costuri ale posibilităţilor de tratament se pot schimba în timp.
18. Asimilarea/absorbţia preconizată a noului medicament Introducerea unui nou
medicament în Republica Moldova va aduce un plus la actualele opţiuni de tratament
disponibile pentru o condiţie medicală supusă analizei şi e posibil să modifice utilizarea lor
relativă. într-o măsură mai mică, acesta, de-asemenea, este un caz care trebuie inclus în
lista medicamentelor compensate a medicamentului respectiv, care este deja utilizat în ţară
dar nu este rambursat. Dat fiind faptul că impactul includerii medicamentului supus
evaluării în lista de rambursare, este necunoscut, este necesar de a lansa careva ipoteze.
Totuşi, acestea din urmă trebuie să fie justificate, fiecare în parte, şi bazate, în măsura
posibilităţii, pe dovezi disponibile (aşa ca: dovezi privind modificările în ceia ce priveşte
consumul/utilizarea medicamentelor din aceeaşi clasă terapeutică ca urmare a includerii
acestora în lista celor compensate). Ulterior, vor fi prezentate analize asupra diferitor
scenarii.
19. Există trei tipuri de modificări ce pot surveni odată cu introducerea unui nou
medicament. Primul este/se referă la substituire, ceia ce înseamnă că noul medicament
înlocuieşte unul sau mai multe opţiuni de tratament curente. Al doilea este combinarea,
ceia ce înseamnă că noul medicament este folosit adiţional tratamentului existent dar nu-l
înlocuieşte. Cel de-al treilea este expansiunea, care presupune că noul medicament devine

disponibil pentru o condiţie medicală pentru care nu exista un tratament aparte decît, în cel
mai bun caz, un tratament de susţinere, sau dacă noul medicament este folosit pentru
tratarea pacienţilor care nu ar fi putut beneficia de tratamentele actuale din cauza efectelor
secundare, ineficientei acestora, intoleranţei la ele etc.
20. Au fost propuse două metode pentru identificarea numărului preconizat de cazuri
de tratament al populaţiei (Mauskopf et al. 2007). Prima metodă constă într-o abordare pe
verticală/de sus în jos, care estimează numărul anual al pacienţilor trataţi prin adăogarea
cazurilor prevalente la cele accidentale, minus cazurile indivizilor care s-au recuperat sau a
celor decedaţi şi, cu o ajustare a asimilării preconizate a noului medicament. Cea de-a doua
este o abordare de jos în sus, care îşi propune să estimeze numărul pacienţilor aflaţi sub un
alt gen de tratament care va fi înlocuit cu noul medicament existent, dar şi numărul
pacienţilor care vor fi propuşi pentru tratamentul cu noul medicament.
Posibilele surse de dovezi
21. în cazul medicamentelor folosite deja dar necompensate (not covered):
Modificările anterioare în ceia ce priveşte consumul de medicamente ca urmare a includerii
acestora în lista de rambursare a medicamentului din acelaşi grup terapeutic. În cazul
medicamentelor noi: asimilarea medicamentelor similare în ţară sau asimilarea
medicamentului supus evaluării în alte ţări.
Incertitudine
22. Incertitudinea afectează ambii parametri (aşa ca: indivizii eligibili ca pacienţi,
costurile) şi structura modelului (aşa ca: modificarea scontată în ceia ce priveşte intervenţia
complexă în timp). Impactul parametrului incertitudine asupra rezultatelor trebuie testat
printr-o analiză a sensibilităţii (analiză deterministă şi probabilistică a sensibilităţii).
Ipotezele structurale (de ex.: modificarea tratamentului complex în timp) trebuie testate
printr-o analiză a scenariului. Aceasta poate include de-asemenea evaluarea impactului
aderenţei la şi persistenţei tratamentului la cost şi rezultate.
Surse ale dovezilor
23. Parametrul incertitudinii trebuie obţinut fie de la plătitor/contribuabil, studii
actualizate sau din consultări cu medicii.
Validare
24. Două nivele de validare sunt necesare a fi aplicate. Primul, o discuţie în cadrul
Secretariatului, cu participarea experţilor (invitaţi) în domeniu, va evalua în mod critic
preluarea structurală a modelului. Cel de-a doilea, modelul prezentat de către producător va
fi verificat cu atenţie, iar parametrii de intrare utilizaţi, verificaţi, de-asemenea, vor fi
verificate formulele utilizate. In acest scop, trebuie prezentat un model al impactului
bugetar într-o formă în întregime executabilă.
Raportare
Introducere
 Obiective
 Epidemiologie şi managementul bolii
 Impactul clinic
 Impactul economic

Design-ul studiului şi metodele acestuia
 Pacienţii
 Complexul de intervenţii
 Intervalul de timp necesar
 Perspectiva
 Descrierea cadrului analitic
 Date de intrare/introduce/relevante
 Sursele datelor
 Colectarea datelor
 Analiza
 Incertitudine
Rezultate
Concluzii şi limitări
Grafice şi cifre
 Figura cadrului analitic
 Tabelul ipotezelor
 Tabelul datelor relevante (inputs)
 Tabelul realizărilor/rezultatelor
 Prezentarea schematică a analizei incertitudinii
Apendice şi referinţe
Glosar
25. Analiza impactului asupra bugetului: 0 analiză a impactului asupra bugetului
(BIA) estimează modificările scontate în ceia ce priveşte cheltuielile sistemului de ocrotire
a sănătăţii ca urmare a adoptării unei noi tehnologii sau intervenţii (Sullivan et al. 2014).
26. Analiza sensibilităţii: Introducerea în listă a noilor medicamente presupune
efectuarea mai multor analize asupra sensibilităţii la acestea. Mai mult ca atît, adesea există
un grad de incertitudine în ceia ce priveşte modelul parametrilor de asimilare (de ex.:
eficacitate, costuri). în scopul testării impactului diferitor ipoteze asupra rezultatelor, există
mai multe metode de efectuare a analizelor asupra sensibilităţii, care pot fi încadrate în
două grupuri principale, analiză deterministă a sensibilităţii (analiza unidirecţională şi
bidirecţională sensibilităţii) şi cea probabilistică.
27. Listare/compensare: Includerea în lista de compensare a medicamentelor în
asistenţa ambulatorie sau includerea în lista centralizată de achiziţii.
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Anexa nr.12
la ordinul ___ din _____
Instrucţiuni de elaborare
a raportului cu privire la accesul populaţiei la medicamente compensate
1. Metodologia de calcul al accesului populaţiei la medicamente compensate,
presupune determinarea accesibilităţii economice şi fizice a medicamentelor incluse în lista
de compensare pentru anul precedent, precum şi disponibilitatea produselor compensate în
cadrul farmaciilor comunitare contractate CNAM În Republica Moldova.
2. Accesibilitatea economică va fi determinată în baza:
a) Mediana preţului pentru fiecare Denumire Comună Internaţională (DCI) la diferită
concentraţie şi formă farmaceutică eliberată din farmaciile contractate de către
CNAM în baza co-plăţii pacientului.
b) Salariul zilnic: se va determina salariul minim zilnic al unui lucrător necalificat din
sfera bugetară şi salariul zilnic mediu pe economie, pentru anul precedent.

c) Durata curei de tratament: pentru fiecare DCI va fi determinată durata
tratamentului, pentru medicamentele indicate în maladii cronice, conform
recomandărilor, ea constituie 30 de zile; pentru medicamentele utilizate în maladii
acute în mediu se va utiliza durata de 10-14 zile în dependenţă de medicament şi
indicaţie terapeutică.
d) Numărul de unităţi pentru tratament: se vor analiza ghidurile şi protocoalele
clinice standardizate de tratament, din care se vor extrage datele cu privire la doză
şi numărul de unităţi necesare de a fi administrate pe zi.
e) Preţul medianic pentru tratament va fi constituit din numărul de unităţi pentru
tratament/zi, mediana preţului medicamentului şi durata curei de tratament.
f) Zile din salariu necesare pentru achitarea tratamentului se va calcula ca raport al
preţului medianic pentru tratament şi salariul zilnic.
g) Impactul compensării asupra accesibilităţii economice se va calcula ca diferenţa
dintre preţul medianic pentru tratament şi preţul medianic pentru tratament în baza
co-plăţii pacientului.
3. Se consideră disponibil tratamentul, costul caruia constituie 1 sau mai puţin de 1
din salariul zilnic.
4. Accesibilitatea fizică va fi calculată în baza colectării rapoartelor simestriale din
cadrul farmaciilor contractate. Raportul va cuprinde prezenţa fizică nemijlocită a
medicamentelui din lista de medicamente compensate în ziua îndeplinirii raportului. Ca
rezultat al acestor raporte va fi calculat coeficientul integrat al disponibilităţii
medicamentelor compensate (Cd) al asortimentului pentru o anumită perioadă de timp
conform formulei:

unde: O1…On – numărul de medicamente absente la momentul verfificării;
n – numărul de verificări;
a – numărul de medicamente incluse în lista de medicamente compensate pe
perioada evaluării.
5. Pentru estimarea accesului populaţiei la medicamente compensate prin
intermediul farmaciei comunitare, se va determina numărul de populaţie ce revine la o
farmacie contractată CNAM pentru fiecare raion al RM, concomitent se va calcula
ponderea mediului rural vs mediul urban.
6. Pentru evaluarea cotei de populaţie ce este acoperită cu medicamente
compensate, se va calcula consumul de medicamente în Doze zilnice definite (DDD)
pentru fiecare categorie: tratamentul maladiilor cardiovasculare; tratamentul maladiilor
tractului digestiv; tratamentul bolilor endocrine; tratamentul astmului bronşic; tratamentul
diabetului zaharat etc. Aceste date vor fi extrapolate la prevalenţa maladiei. Consumul de
medicamente, va fi prezentat ca numărul de DDD/1000 populaţie/zi.
7. Datele cu privire la vânzările medicamentelor prezentate sub formă de
DDD/1000 populaţie/zi oferă o estimare aproximativă a cotei de populație într-o zonă
definită tratați zilnic cu anumite medicamente. De exemplu, numărulde
10DDD/1000populaţie/zi, indică că 1% din populaţia în mediu administrează un
aseamenea tratament zilnic. Utilizarea medicamentului, exprimată în DDD/1000
populaţie/zi, poate fi obţinut prin calcularea consumului total de medicament pentru o

anumită perioadă (de exemplu an), şi raportarea lui la DDD, înmulţit la numărul de
populaţie şi numărul de zile în această perioadă.
8. Colectarea şi publicarea datelor cu privire la consumul de medicamente, este un
element esenţial în cadrul procesului de îmbunătăţire a prescrierii, eliberării şi utilizării
raţionale a medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă
medicală.
9. Compania Naţionala de Asigurări în Medicină va publica lunar pe site-ul
instituției datele despre consumul per DCI și DC la medicamentele compensate din Listele
aprobate.

Commented [RbD22]: Aceste date ar facilita decizia de
depunere a cererilor pentru compensare din partea deținătorilor de
CI.

