
GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 

HOT Ă R Â R E  nr. ____ 

din   2021 

Chișinău 

 

Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 71/2013 cu privire 
la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită 

ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

------------------------------------------------------------ 

În temeiul Legii nr. 102/2017 cu privire la dispozitivele medicale (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389), cu modificările 

ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

1. Hotărârea Guvernului nr. 71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului,

structurii și efectivului-limită ale Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale  (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 18-21, art. 109), cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1) pe tot parcursul textului hotărârii și al anexei nr. 1, textul „Ministerul

Sănătății, Muncii și Protecției Sociale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „Ministerul Sănătății”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

2) la punctul 11 din anexa nr. 1, textul „studii superioare farmaceutice și/sau

medicale” se substituie cu textul „studii superioare în domeniul medicinei și/sau 

farmaceutic și/sau dispozitivelor medicale/ingineriei biomedicale”. 

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al

Republicii Moldova. 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

Contrasemnează: 

Ministrul sănătății Ala Nemerenco 

Ministrul finanțelor Dumitru Budianschi 



Notă informativă  

la proiectul Hotărârii Guvernului „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale 

Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale” 

(număr u 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea 

proiectului 

Proiectul Hotărârii de Guvern „Pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

71/2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale 

Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale” (în continuare Proiect) a fost 

elaborat de către Ministerul Sănătății și se înaintează spre avizare și expertizare în 

modul stabilit. 

 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi 

finalităţile urmărite 

În Republica Moldova, autoritatea de reglementare și implementatorul de bază 

a politicilor statului în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale este 

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). 

Scopul proiectului este fortificarea capacităților AMDM și îmbunătățirea 

proceselor de reglementare și de management, în toate domeniile de competență, 

inclusiv în domeniul dispozitivelor medicale. 

Respectiv, prin acest proiect se exclud limitele de angajare la nivel de 

management în cadrul AMDM și se oferă posibilitatea ca la nivelul de conducere, să 

existe competențe mai largi decât strict în domeniul medico-farmaceutic, dar și în 

domeniul dispozitivelor medicale.  

În același context, AMDM fiind autoritatea competentă de reglementare în 

domeniul dispozitivelor medicale, este necesar ca organizarea activității acesteia, la 

nivel de management să poată asigura consolidarea statutului cu expertiza și încrederea 

în informațiile exacte și furnizate la timp, în toate domeniile de competență, inclusiv în 

domeniul dispozitivelor medicale. 

La nivel european, (Austria, Belgia, Croația, Danemarca, Franța, Germania, 

Irlanda, Slovenia, Polonia, România, Lituania, etc.), precum și la nivel internațional: 

Japonia, Coreea de Sud, Australia, Rusia, Kazahstan, etc., domeniul vizat ocupă un loc 

prioritar în cadrul autorităților de reglementare. Iar, managementul dispozitivelor 

medicale a devenit o prioritate în politica de sănătate a multor state, studiile dovedind 

că prin politici coerente în acest domeniu s-a contribuit la creşterea siguranţei 

pacienţilor şi sporirea calităţii actului medical. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 50% din actul medical constituie 

medicamentul și medicul, iar 50% dispozitivele medicale și bioinginerul, respectiv, 

dispozitivele medicale reprezintă parte indispensabilă în realizarea actului medical. 

La nivel național, specialiștii în inginerie biomedicală sunt pregătiți la Catedra 

de Microelectronică și Inginerie Biomedicală a Universității Tehnice a Moldovei. 

Specialitatea de Inginerie a Sistemelor Biomedicale din cadrul Universității 

Tehnice a Moldovei își are debutul în 2006 (prima promoție în 2010), iar din anul 

2010 au fost inițiate studii de masterat în domeniul „Ingineriei Biomedicale”, respectiv 

până în prezent au fost pregătiți bioingineri, dar numărul acestora nu acoperă 

nicidecum necesitățile reale ale sistemului de sănătate din Republica Moldova. 

La nivel internațional, studiile în domeniul dispozitivelor medicale sau 

inginerie biomedicală sunt definite diferit (ex: inginerie biomedicală, bioinginerie 



medicală, biomateriale, biotehnologii, tehnologii și instrumentar, biotehnologie și 

dispozitive medicale, dispozitive medicale și tehnologii, etc.).  

Reieșind din cele menționate, se propune completarea cerințelor privind 

studiile necesare ale managementului AMDM, cu studii în domeniul dispozitivelor 

medicale și/sau ingineriei biomedicale. 

Pe de altă parte, cu referire la intrarea în vigoare a actului normativ menționăm 

că, prevederile proiectului prezentat întrunesc condițiile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 

100/2017 „Cu privire la actele normative”, și anume:  

- realizarea angajamentelor internaționale ale Republicii Moldova, Acordul de 

Asociere (racordarea legislației naționale în domeniul dispozitive medicale la cea a 

Uniunii Europene, REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 2017 și REGULAMENTUL (UE) 

2017/746 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 5 aprilie 

2017), regulamente care urmează a fi transpuse în legislația națională, iar proiectele 

cărora vor fi elaborate de către AMDM și propuse pentru promovare Ministerului 

Sănătății. 

- eliminarea unor lacune, prin excluderea limitelor de angajare la nivel de 

management în cadrul AMDM; 

- alte circumstanțe obiective, prin rolul prioritar al AMDM, inclusiv la nivel de 

management, în asigurarea cu dispozitive medicale calitative, eficiente și sigure, care 

sunt indispensabile în realizarea actului medical și contribuie nemijlocit la ocrotirea 

sănătăţii, drept garantat conform art. 36 din Constituţia Republicii Moldova. 

Având la bază cele relatate, reiterăm necesitatea intrării în vigoare a proiectului 

Hotărârii Guvernului, la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

3. Principalele prevederi ale proiectului și evidenţierea elementelor noi 

 

Proiectul prevede extinderea cerințelor de angajare pentru managementul 

AMDM, privind deținerea studiilor necesare nu doar în domeniul medicinii și/sau 

farmaceutic, dar și în domeniul dispozitivelor medicale și/sau ingineriei biomedicale. 

 

4. Fundamentarea economico–financiară 

Pentru aprobarea şi implementarea prezentului proiect nu este necesară alocarea 

suplimentară a mijloacelor financiare. 

 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 

Proiectul corespunde prevederilor actelor normative. 

 

8. Constatările expertizei juridice 

Proiectul a fost expertizat și avizat pozitiv de către Ministerul Justiției. 

 

9. Constatările altor expertize 

Proiectul a fost expertizat și avizat pozitiv de către Cancelaria de Stat și Agenția 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

 

 

 

Ministru                                                                          Ala NEMERENCO 




