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Ministerul Sănătăţii prezintă anexat Informaţia referitor la implementarea 

Programului Guvernului 2015 - 2018 şi a Notelor informative din partea partenerilor 

de dezvoltare pentru 100 de zile, componenta Sănătatea populaţiei.  

Informaţia este prezentată şi în format electronic la adresa: 

andrian.gavrilita@gov.md.  
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Anexă la scrisoarea Ministerului Sănătăţii 

nr. _____________ din ________________ 

Informaţia  

referitor la implementarea Programului Guvernului 2015 - 2018 şi a 

Notelor informative din partea partenerilor de dezvoltare pentru 100 de zile,  

componenta Sănătatea populaţiei 

Pe parcursul primelor 100 de zile de realizare a angajamentelor stabilite în Programul 

Guvernului 2015 - 2018 şi a Notelor informative din partea partenerilor de dezvoltare, în 

sectorul sănătăţii au fost obţinute următoarele rezultate: 

În rezultatul analizei privind acoperirea necesităţilor populaţiei cu medicamente şi a 

dialogului purtat între Guvernul Republicii Moldova şi companiile farmaceutice, Guvernul a 

decis alocarea a 135 de milioane de lei, suplimentar, pentru medicamente compensate. 

Astfel, suma totală a resurselor financiare alocate medicamentelor compensate pentru anul 

2015 va fi de 470 de milioane lei (335 milioane din Fondurile Asigurării Obligatorii de 

Asistenţă Medicală, Legii 74 din 12.04.2015). Totodată, lista medicamentelor compensate 

urmează să fie extinsă de la 90 până la 200 DCI (Denumiri Comune Internaţionale) de 

medicamente.  

Ministerul Sănătăţii a revizuit din oficiu preţurile pentru 219 denumiri de 

medicamente (aprobate prin ordinul MS nr. 234 din 31.03.2015) în urma aprecierii monedei 

naţionale în raport cu dolarul american. Astfel, preţurile în lei moldoveneşti au fost 

diminuate cu 4,36%
1
. Iar odată cu intrarea în vigoare a modificărilor Legii nr. 1409 din 

17.12.1997 cu privire la medicamente (Legea nr. 53 din 03.04.2015 privind modificarea şi 

completarea Legii nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente), 

Ministerul Sănătăţii din oficiu a aplicat revizuirea preţurilor la alte 277 de denumiri de 

medicamente în legătură cu aprecierea monedei naţionale în raport cu Euro. La această 

grupă de denumiri de medicamente, preţurile la medicamente se vor diminua în medie cu 

5,4%, variind între 0,69 lei şi 4447,14 lei. Astfel, pentru 496 de denumiri de medicamente 

preţurile în lei moldoveneşti au fost diminuate de la 4,36% pînă la 5,4%. 

Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică (iniţiativă legislativă), 

care prevede aplicarea un mecanism nou al adaosurilor comerciale la medicamente prin 

utilizarea unor valori regresive ale acestuia la 5 grupuri de preţuri de medicamente (anterior 

au fost 3 grupuri de preţuri de medicamente). Mecanismul a fost elaborat cu susținerea 

inclusiv a experților USMF „N. Testemiţanu” și ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţi. În 

urma amendamentelor operate, preţul medianic angro se va diminua cu 4,35%, iar cel de 

farmacie cu 9,65%. Diminuarea preţurilor urmează să fie înregistrată pentru 80% din 

întreaga gamă de medicamente din farmacii. 

În contextul perfecţionării mecanismului de achiziţie publică a medicamentelor şi 

dispozitivelor medicale procurate centralizat a fost modificat şi completat Regulamentul 

                                                 
1 Cursul mediu valutar în luna februarie 2015 pentru un dolar american a constituit 18, 8349 MDL, iar în luna aprilie – 18,0134 MDL. Potrivit art. 61 

alin.(21) lit b) ale legii cu privire la medicamente, în cazul în care se constată aprecierea cu 3 % şi mai mult a monedei naţionale în raport cu valuta 
preţului inclus în Catalogul naţional de preţuri (USD/EURO), de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii de aprobare a preţului de producător şi 

menţinerea acestui curs oficial mediu de schimb valutar pe durata a cel puţin o lună, Ministerul Sănătăţii poate revizui preţul de producător la 

medicamente aprobat în lei. 



privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile 

sistemului de sănătate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 10.09.2015 (Hotărîrile 

Guvernului 192 din 22.04.2015).  

Pentru a îmbunătăţi accesul populaţiei la servicii cos-eficiente a fost majorat 

cuantumul resurselor financiare direcţionate asistenţei medicale primare, aceste constituind 

32,25% (în 2014 a fost de 30,1%) din fondul de bază ale asigurărilor obligatorii medicale 

sau 1580 de milioane lei (în 2014 au fost 1362,06 milioane lei) (Legea FAOAM nr. 74 din 

12.04.2015).  

În cadrul şedinţei Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică, din 11 

mai 2015, a fost acceptată propunerea Ministerului Sănătăţii de iniţiere a unui proiect 

privind construcţia şi dotarea Spitalului Regional Bălţi. Astfel, în perioada imediat 

următoare urmează să fie demarate discuţiile cu partenerii de dezvoltare, în special Banca 

Mondială şi Guvernul Japoniei, pentru alocarea surselor necesare în acest scop. Suma 

estimativă necesară pentru construcţia şi dotarea Spitalului Regional Bălţi, cu capacitatea de 

250 de paturi, este de aproximativ 80 milioane Euro, perioada de implementare fiind de 

patru ani (2016 - 2019). 


