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Către:  Dna Ruxanda Glavan 
             Ministru al Sănătății  
 
             Dnul Vladislav Zara 
             Director General, 
             Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
 
Nr. 73 din 18 iulie 2016      

Ref: Lista de medicamente și dispozitive medicale pentru achiziționare în mod centralizat pentru anul 2017 (Ordinul M.S. 

nr. 534 din 30.06.2016) 

Stimată Doamna Ministru, 

Stimate Domnule Director General, 

 
Vă salutăm din numele Asociaţiei Patronale „Camera de Comerţ Americană din Moldova” (în continuare „AmCham”). 

Prin prezenta scrisoare, dorim să aducem atenției Dvs. subiectul achizițiilor centralizate de medicamente pentru 

necesitățile sistemului național de sănătate.  

La 30 iunie 2016, Ministerul Sănătății a emis Ordinul nr. 534, prin care a aprobat Lista de medicamente și dispozitive 

medicale destinate instituțiilor medico-sanitare pentru achiziționare în mod centralizat pentru anul 2017 (în continuare 

„Lista pentru achiziții”). În condițiile stabilite prin această listă, instituțiile medico-sanitare își determină necesarul de 

medicamente, care vor fi cumpărate prin licitații publice potrivit Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului privind 

achiziționarea de medicamente și alte produse de uz medical pentru necesitățile sistemului de sănătate, nr. 568 din 

10.09.2009. 

Salutăm inițiativa Ministerului Sănătății de a ajusta Lista pentru achiziții, însă considerăm că, în interes public, acest 

document urma să fie supus consultărilor cu toți subiecții implicați în circuit, atât instituțiile medico-sanitare, în calitate 

de beneficiari, cât și companille producătoare și distribuitoare active pe piața farmaceutică.   

Astfel, având în vedere impactul semnificativ asupra calității serviciilor prestate în cadrul sistemului național de sănătate, 

considerăm că este importantă inițierea unor discuții publice asupra listei menționate, pentru identificarea și 

dezbaterea propunerilor de completare a acesteia.  În modul dat, se poate asigura că documentul va cuprinde toate 

medicamentele indispensabile satisfacerii necesităților terapeutice. 

Or, în redacția aprobată la 30 iunie 2016, lista omite să includă un șir de denumiri comerciale internaționale prevăzute 

în Lista medicamentelor esențiale (în continuare „LME”), cu modificările aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

144 din 28.02.2011. Totuși, nu sunt clare criteriile potrivit căror anumite DCI-uri din LME  au fost transpuse în Lista pentru 

achiziții, iar altele nu au fost selectate, deși fac parte din aceeași categorie de preparate. La fel, s-a creat impresia că 

anumite DCI-uri cu preț redus au fost excluse din listă, păstrându-se însă opțiunile mai scumpe.  

În conformitate cu Regulamentul Listei medicamentelor esențiale, anexă la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 162 din 

23.04.2007, medicamentele esențiale sunt cele ce asigură necesitățile majorității populației în medicația celor mai 

răspândite boli, iar potrivit pct. 7 din acest Regulament, unul dintre principalele domenii de utilizare a LME este achiziția 

medicamentelor pentru necesități publice.  
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Așa fiind, DCI-urile incluse în Lista medicamentelor esențiale au fost deja supuse selecției în baza unor criterii 

transparente precum importanța pentru sistemul de stat al ocrotirii sănătății, eficiența și inofensivitatea demonstrată, 

corelația comparativă cost-beneficiu-risc.  

În acest sens, conținutul LME se bazează pe modelul elaborat de Organizația Mondială a Sănătății, însă, la rândul său, 

necesită revizuire în funcție de protocoalele clinice naționale, care urmează a fi aduse în concordanță cu cele utilizate în 

țările europene. La acest capitol, în interesul sănătății publice, recomandăm să fie actualizată și Lista medicamentelor 

esențiale prin inserarea, după caz, a medicamentelor de ultimă generație cu eficiență terapeutică ridicată.    

Ținând cont de argumentele descrise, solicităm respectuos întreprinderea următoarelor acțiuni:  

 Lansarea unui apel public pentru prezentarea propunerilor de modificare/completare a Listei pentru achiziții, 

aprobate prin Ordinul M.S. nr. 534 din 30 iunie 2016, și a Listei medicamentelor esențiale; 

 Desfășurarea unei întrevederi cu toți subiecții implicați în sistemul național de achiziții, incluzând instituțiile 

medico-sanitare, producători și distribuitori, pentru a discuta propunerile de modificare parvenite.  

În așteptarea răspunsului Dvs., ne exprimăm speranța și deschiderea spre o colaborare constructivă pe viitor. 

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

 


