
Raport de activitate al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

pentru anul 2015 

Anul 2015 a însemnat pentru Agenția Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (AMED) 

aceeași activitate susținută pentru atingerea obiectivelor impuse de misiunea prioritară 

a Agenției, respectiv de evaluare a documentației de autorizare, în vederea punerii pe 

piață a unor medicamente de uz uman de bună calitate, sigure și eficace și de 

supraveghere a siguranței medicamentelor de uz uman aflate în circuitul terapeutic, prin 

activitatea de inspecție și farmacovigilență. 

Ca şi în anii precedenţi, realizările AMED în domeniul medicamentului de uz uman, s-au 

bazat pe eforturile depuse de specialiștii Agenției, din cadrul secţiilor şi subdiviziunilor. 

Evaluarea rezultatelor obţinute în 2015 denotă faptul că Agenţia Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale şi-a onorat atribuţiile şi obligaţiile, cele de baza privind 

autorizarea de punere pe piaţă, activitatea de inspecţie, control al calităţii 

medicamentului şi de farmacovigilenţă. 

Prioritățile de bază pentru anul 2015 au fost orientate spre:  

 Asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obiectului de activitate al AMDM, aşa cum 

este prevăzut în Regulamentul structurii şi efectivului-limită;  

 Asigurarea respectării de către medicamentele autorizate a standardelor 

corespunzătoare de calitate, siguranţă şi eficacitate şi autorizarea lor intr-un 

termen cît mai scurt posibil;  

 Asigurarea autorizării modificărilor/variaţiilor la autorizaţiile de punere pe piaţă ale 

medicamentelor de uz uman (pentru noi concentraţii sau forme farmaceutice etc.) 

într-un termen cît mai scurt posibil, cu condiţia protejării sănătăţii publice;  

 Autorizarea în continuare numai a studiilor clinice şi investigaţiilor clinice care 

prezintă garanţii adecvate pentru pacienţi, în conformitate cu reglementările 

comunitare armonizate;  

 Întreprinderea de acţiuni în vederea asigurării unei supravegheri eficiente a 

medicamentelor de uz uman si a dispozitivelor medicale în toată țara;  

 Consolidarea prestigiului dobândit în plan intern şi internaţional, prin prestaţii 

calitative superioare, atît în relaţia cu partenerii interni, cât şi cu cei externi;  

 Îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate în relaţiile cu partenerii interni şi externi;  

 Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii. 

Perfecţionarea cadrului normativ şi legislativ 

Pe parcursului anului 2015 angajaţii Secţiei Juridice, în colaborare cu secţiile specializate 

din cadrul Agenţiei Medicamentului au conlucrat asupra următoarelor acte juridice: 

LEGI 

 Legea RM nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică; 

 Legea RM nr.1409-XIII din 17.12.1997 cu privire la medicamente; 



 Legea RM nr. 92 din 26.04.2012 cu privire la dispozitivele medicale 

HOTĂRÂRI DE GUVERN  

 HG RM nr. 71 din 23.01.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului, structurii şi 

efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. 

ORDINE ale Ministerului Sănătăţii 

 Ordinul nr. 58 din 29.01.2015 "Cu privire la modificarea şi completarea ordinului 

ministerului sănătăţii nr. 739 din 23.07.2012 "Cu privire la reglementarea 

autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor 

postautorizare" 

 Ordinul nr. 755 din 29.09.2015 "Cu privire la modificarea Ordinului Ministerului 

Sănătăţii nr. 1400 din 09.12.2014 "Cu privire la aprobarea Regulilor de bună 

practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman" 

ACTE emise de AMDM 

 Ordinul AMDM nr. A07.PS-01.RG.04-309 din 28.12.2015 "Cu privire la 

aprobarea Ghidurilor necesare în vederea autorizării produselor 

medicamentoase de uz uman şi introducerea modificărilor postautorizare" 

 Ordinul AMDM NR. 126 DIN 23.06.2015 ”Cu privire la Instrucțiunea cu privire 

la verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse în funcțiune și aflate în 

utilizare” 

 Ordinul AMDM NR. A07.PS-01.RG.04-7 DIN 13.01.2015 „Cu privire la 

înaintarea necesarului pentru achiziţionarea dispozitivelor medicale centralizat” 

 

PROIECTE de acte normative şi legislative: 

 Proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 160 din 22.07.2011 

privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Remis 

Ministerului Sănătății pentru promovare; 

 Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului privind 

achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile 

sistemului de sănătate (HG nr. 568 din 10 septembrie 2009) - aprobat prin HG nr. 

852 din 11.12.2015; 

 Examinarea şi avizarea a 6 proiecte de HG, înaintate de către autorităţile publice 

centrale de specialitate; 

 Participarea la elaborarea proiectului de Ordin al MS pentru modificarea şi 

completarea Ordinului MS nr. 739 din 23 iulie 2012 „Cu privire la reglementarea 

autorizarii produselor medicamentoase de uz uman şi întroducerea modificărilor 

postautorizare” – aprobat prin Ordinul MS nr. 969 din 19.11.2015. 

 

 

 



1. Autorizarea medicamentelor 

Activitatea Comisiei Medicamentului în anul 2015 s-a desfăşurat în cadrul a 9 şedinţe de 

lucru, care s-au soldat cu emiterea unui total de 804 autorizatii de punere pe piața.  

Din 804 de dosare repartizate pentru expertiza specializată, 291 dosare au fost pentru 

autorizare primară şi 513 dosare pentru autorizare repetată. Din numărul total de 

autorizații emise 101 sunt pentru produse autohtone şi 703 pentru produse de import.  

(tab.1) 

În vederea întreţinerii Nomenclatorului de Stat al medicamentelor autorizate în Republica 

Moldova au fost elaborate şi aprobate de către Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 

Medicale 29 ordine cu privire la anularea certificatelor de înregistrare şi excluderea din 

Nomenclatorul de stat al produselor înregistrate în legătură cu autorizarea repetată, cu 

scadenţa termenului înregistrării preparatelor, precum şi la solicitarea producătorului. 

 

2. Aplicarea  regulilor de bună practică de fabricaţie (GMP) a medicamentelor 

de uz uman şi promovarea regulilor de bună practică de distribuţie a 

medicamentelor (GDP) 

Asigurarea populaţiei cu medicamente de calitate, este unul din obiectivele strategice ale 

AMDM. În acest scop se elaborează acte legislative, care au ca scop reglementarea 

controalelor şi inspecţiilor la fabricanţii şi distribuitorii de medicamente, în vederea 

asigurării populaţiei cu medicamente calitative, sigure şi eficiente. 

Inspectoratul GMP şi GDP a efectuat pe parcursul anului controale planificate şi inopinate 

atât la producătorii de medicamente din RM (Beta SRL, Depofarm SRL, Farmacia Cojuşna, 

Universal-Farm SRL, FlumedFarm SRL, Vitapharm-Com SRL), RNP Pharmaceuticals SRL, 

cât şi la distribuitori. Conform datelor Camerei de Licenţiere, în RM activează 56 

distribuitori. (Tab. 2) 

 

Au fost realizate inspecţii GMP la solicitarea următorilor producători de medicamente din 

RM:  

 Eurofarmaco SA (mai 2015) 

 Farmprolect SRL (octombrie 2015) 

 RNP Pharmaceuticals SRL (noiembrie 2015) 

La solicitarea Comisiei Medicamentului, AMDM sau a producătorilor externi, au fost 

efectuate inspecţii GMP la 8 fabricanţi de medicamente din afara ţării. 

3. Supravegherea calităţii medicamentelor 

Politica generală a AMDM prevede activitatea de control al calităţii medicamentului, 

având ca scop controlul calităţii, siguranţei şi eficacităţii medicamentului, prin analize de 

laborator. 

Pe parcursul anului 2015, LCCM al AMDM a analizat 35825 de serii de medicamente, 

provenite din producţie internă şi din import (1472 de fabricaţie locală, 34353 din 

import). 

Din totalul de serii analizate, 61 nu au corespuns cerinţelor calităţii şi au fost rebutate.  



4. Studii clinice 

În perioada 01.01.15 - 31.12.15 au fost recepţionate 64 dosare în baza cererilor 

solicitanţilor. (Tab.3) 

A fost organizată repartizarea dosarelor pentru expertiza specializată la 64 dosare studii 

clinice în baza dispoziţiilor directorului general al AMDM. 

A fost aprobată desfăşurarea a 64 de studii, în următoarele profiluri terapeutice: 

hematologie (1), ginecologie (1),  reumatologie (4), hepatologie (7), oncologie (5),  

nefrologie (1), neurologie pediatrica (2), neurochirurgie (1), chirurgie (1), endocrinologie 

(2), psihiatrie (3), bioechivalenţă (64). (Tab. 4) 

Din numărul total de 10 solicitanţi, 2 dintre ei au fost autohtoni.  

 

5. Farmacovigilență și Utilizare rațională a medicamentelor  

În perioada 01.01.2015– 31.12.2015 au fost recepţionate 278 fişe-comunicare a 

reacţiilor adverse și 8 cazuri de ineficiență a preparatelor medicamentoase sau cu 93 

fişe-comunicare  mai mult comparativ cu anul 2014 (Tab. 5). 

Analizând tipul reacțiilor adverse raportate, s-a constatat că cele mai multe 

medicamente fac parte din grupa Antituberculoase – 65,1%, Antibiotice – 11,51%, și 

AINS – 4,32%. 

    În ceea ce privește incidența raportărilor de reacții adverse la medicamente, 

majoritatea – 93% (265 din cazuri) au fost raportate de către lucrătorii medicali (medici 

și asistente medicale), pacienții  au raportat 5 de cazuri – 2%, companiile farmaceutice 

și reprezentanții medicali – 4% (12 cazuri), iar farmaciștii – 1% (4 cazuri de reacții 

adverse) (Tab. 6). 

6. Avizarea publicităţii medicamentelor 

Cu scopul a verificării infomației despre medicamentele pentru care se face publicitate 

în mass-media, în anul 2015 au fost organizate 23 şedinţe ale Comisiei pentru 

examinarea materialelor publicitare, în urma cărora au fost eliberate 433 avize pentru 

160 medicamente. (Tab. 7) 

 

7. Supravegherea activităţii farmaceutice 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 „Privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător” pe parcursul anului 2015 Inspectoratul GPP DM a 

efectuat  451 controale, din ele 407 controale planificate efectuate în unităţile 

farmaceutice din mun. Chişinău, Bălţi şi raioanele republicii;  44 controale inopinate 

efectuate în instituţiile farmaceutice din mun. Chişinău. 

În perioada de referinţă au fost întocmite 160 procese-verbale, 30  scrisori şi s-au 

examinat 198 petiţii telefonice parvenite în adresa AMDM. (Tab. 8) 

În rezultatul controalelor efectuate s-au înregistrat 395 încălcări, sau cu 55,79% mai 

puțin, comparativ cu anul precedent. 

 



8. Asistenţa cu medicamente a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice şi 

programelor naţionale şi speciale  

Întru organizarea achiziţiei centralizate de medicamente pentru necesităţile IMSP 

s-au colectat cerinţele de medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice 

de la 355 instituţii.  

În baza solicitărilor colectate, s-a elaborat Lista necesarului de medicamente şi 

produse parafarmaceutice necesare instituţiilor medico sanitare pentru anul 2016. 

Pe parcursul anului 2015 au fost desfăşurate proceduri de achiziţie cu scopul 

acoperii necesităţilor:  

 Programelor Naţionale/Speciale (licitaţii - 41; prin cererea ofertelor de 

preţuri - 2; prin cererea ofertelor de preţuri fara publicare – 6;  dintr-o 

singura sursă - 4; contracte de mică valoare - 2); 

 Instituţiilor Medico-Sanitare Publice (licitaţii - 8)  

  Pentru toate licitaţiile organizate pe parcursul anului 2015 au fost desemnaţi 42 

câştigători, inclusiv: 27 pentru procedurile de achiziţii centralizate și 15 pentru 

Programele Naţionale/Speciale. (Tab. 9) 

Totodată au fost elaborate şi înregistrate la Agenţia Achiziţii Publice 9089 contracte 

pentru licitaţiile centralizate de medicamente necesare IMSP pentru 2015, inclusiv 6824 

pentru medicamente și 2262 pentru dispozitive medicale (produse parafarmaceutice și 

54 contracte şi 21 acorduri adiţionale pentru licitaţiile desfăşurate întru realizarea 

Programelor Naţionale/Speciale în anul 2015. (Tab. 10; 11) 

 

9. Nimicirea inofensivă a medicamentelor 

       În anul gestionar 2015 secţia nimicire medicamente (SNM) a acordat serviciul de 

nimicire inofensivă a medicamentelor (NIM) pentru 145 agеnţi economici, care au 

solicitat acest serviciu. Conform solicitărilor agenţilor economici, nimicirii inofensive au 

fost supuse 85 119,80 ambalaje. 

Din numărul total de ambalaje, supuse nimicirii inofensive, 73 110,70 au fost cu termenul 

de valabilitate expirat. Restul medicamentelor au fost nimicite din diverse motive.  

(Tab. 12) 

 

10. Asigurarea pieţei farmaceutice cu dispozitive medicale 

Pe parcursul anului 2015 la AMDM au fost depuse 505 dosare de înregistrare a 

dispozitivelor medicale, ceea ce este dublu față de anul 2014. Din numărul total, 366 au 

fost înregistrate, 26 au fost suspendate, iar 113 la începutul anului se aflau în proces de 

evaluare. 

Pentru asigurarea IMSP- urilor cu dispozitive medicale, au fost depuse 124 cereri 

pentru anul 2015, inclusiv: 

- 94 IMSP-uri au fost acceptate pentru licitaţiile privind achiziţiile publice; 

- 25 IMSP-uri au primit permisiunea de a procura dispozitive medicale de sine 

stătător, în strictă conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în 

domeniul achiziţiilor publice; 

- 5 IMSP-uri au primit refuz. Cele mai frecvente motive de respingere fiind 

neconformarea IMSP-urilor la cerinţele înaintate și lipsa resurselor financiare. 



În anul 2015 de către IMSP-uri au fost solicitate 4 955 dispozitive medicale. 

Ca urmare: 

 2 356 dispozitive medicale au fost incluse în listele pentru licitaţiile privind 

achiziţii publice; 

 537 dispozitive medicale au fost procurate de către IMSP de sinestatator, 

fiind destinate fizioprocedurilor şi/sau de consum curent, accesorii, piesa de 

schimb etc;  

 19 dispozitive medicale solicitate au primit refuz. 

La finele anului 2015 se numărau 216 specificaţii generice; 61 de specificaţii au fost 

elaborate pe parcursul anului, iar 25 de specificaţii au fost ajustate la normele europene. 

 

11.  Avizarea şi înregistrarea preţului de producător la medicamente 

În luna octombrie 2015, Biroul de prețuri din cadrul Secţiei Evaluare, Statistică şi 

Comunicare a fost transferat în Secţia Reglementare şi Strategii din cadrul Agenţiei 

Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. 

 Biroul de preţuri este preocupat în mod constant de reducerea preţurilor la 

medicamente, manifestând un interes sporit pentru asigurarea accesibilităţii economice 

şi intereselor sociale ale consumatorilor. 

În vederea realizării scopului Biroului de preţuri, lunar a fost întocmit proiectul de Ordin 

de aprobare a preţurilor de producător la medicamente şi prezentat pentru avizare 

Ministrului Sănătăţii. Astfel, pe parcursul anului 2015 au fost aprobate şi înregistrate 

preţurile a 4970 produse medicamentoase, inclusiv:  

  

• 2281 medicamente de origine europeană (45,90%);  

• 924 produse medicamentoase din spaţiul CSI (18,59%);  

• 1055 medicamente autohtone (21,23%);  

• 710 medicamente produse în alte ţări (14,28%). 

Comparativ cu preţurile de producător înregistrate în anul precedent, în anul 

2015 s-a remarcat o diminuare a preţurilor de producător cu 5,33% exprimată în 

valută străină. (Tab. 13) 

12. Monitorizarea preţurilor în întreprinderile farmaceutice 

Pentru a urmări evoluția prețurilor la medicamente în anul 2015 au fost efectuate 

două tipuri de studii: 

1) Monitorizarea prețurilor cu amănuntul, care a demonstrat că pe parcursul anului 

2015 indicele de preţ la medicamente a fost în creștere cu 18,96% față de anul 

2014. (Informaţia prezentată de Biroul Naţional de Statistică este aproximativ 

egală (18,3%). (Figura nr. 2). 

2) Monitorizarea prețurilor cu ridicata, în urma căreia s-a constatat, că devalorizarea 

monedei naţionale pe parcursul anului 2015 a avut un impact continuu asupra 

grupelor de preţ.  

Astfel, în comparație cu anul 2014 se atestă:  

• diminuare cu 1,97% a grupei de medicamente cu preţ mic (până la 10 lei);  

• diminuare cu 0,8% a grupei de medicamente cu preţ mediu (până la 50 lei);  



• majorare cu 1,17% a grupei de medicamente scumpe (mai mult de 50 lei). 

 

13. Asistenţa informaţională în domeniul medicamentelor 

La data de 1 decembrie 2015 a fost lansată versiunea nouă a paginii web a AMDM, care 

a fost optimizată cu motoare de căutare şi completată cu informaţii necesare pentru 

trei categorii de utilizatori: specialişti din domeniul medicamentului (farmacişti şi 

medici), operatori economici şi populaţie. 

 În anul 2015 pe pagina web amed.md au fost plasate 454 materiale recepţionate 

de la departamentele şi secţiile din cadrul AMDM. 

 

14. Capacităţile instituţionale 

La sfârșitul anului 2015 statele AMDM erau suplinite în proporție de 92,2% și activau 163 

persoane. Din cele 170 unități scriptice erau real ocupate 156,75, și anume: medici – 

20,75;  farmacisti – 74; personal medical cu studii medii – 3, alt personal – 59. 

 

15. Ridicarea nivelului profesional 

Pe parcursul anului 2015, colaboratorii AMDM au participat la mai multe cursuri de 

specialitate, traininguri, sau au efectuat vizite de studiu: 

 Curs de instruire „Auditor intern laboratoare conform ISO/CEI 17025:2005” (or. 

Bucureşti, România); 

 Curs de instruire „Sub-regional Training Workshop on Vaccine Safety-related 

Events Communication” (or. Antalya, Turcia); 

 Curs de instruire „Sistemul de Management al Calităţii conform ISO DIS 9001: 

2014” (or. Bucureşti, România); 

 Curs de instruire „ISO DIS 9001: 2014 Change and implication” (or. Belgrad, 

Serbia); 

 Curs de instruire „ATC/DDD Methodology” (or. Oslo, Norvegia); 

 Studiul cu privire la utilizarea vaccinului poliemielic trivalent pe bivalent (or. 

Batumi, Georgia); 

 Curs de instruire „Value creation using Local Bio Material” (or. Kiev, Ucraina, 

Osong şi Soengnam, Coreea); 

 Curs de instruire „ISO 17025” (or. Helsinki, Finlanda); 

 Atelier de lucru „EDQM” (or. Strasbourg, Franţa); 

 Workshop „New Medicines Workshop” (or. Varşovia, Polonia); 

 Workshop „EDQM” (or. Varşovia, Polonia); (or. Strasbourg, Franța); 

 Atelier de lucru „Third Piperska Workshop” (or. Varşovia, Polonia); 

 Workshop „Revizia standardelor ISO 9001 şi ISO 14001” (or. Bucureşti, România); 

 Workshop „WHO workshop on sentization towards Quality Management 

Authorities” (or. Antalya, Turcia) 

 Cursuri de perfecţionare. 

 



 

16. Managementul calităţii 

Secția managementul calității și audit intern are misiunea de a menține și îmbunătăți 

sistemul de management al calității din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale.  Eficacitatea sistemului de management al calității s-a monitorizat prin auditele 

interne, efectuate conform programului  de audit aprobat. Prin urmare, pe parcursul 

anului 2015 au fost efectuate 21 audite din 24 planificate. În februarie 2015, Organismul 

de certificare TÜV Thüringen, a efectuat un audit extern prin care a confirmat, că sistemul 

de management al calității din cadrul Agenției este menținut în conformitate cu cerințele 

standardului ISO 9001:2008 și este eficace.  

17. Activitatea economico-financiară a AMDM se caracterizează prin bugetul de 

venituri şi cheltuieli, gestionate de la bugetul de stat în valoare de 43,595.1 mii lei la 

capitolul venituri şi 51,975.7 mii lei la capitolul cheltuieli. 

Structura cheltuielilor poate fi detaliată în felul următor: retribuirea muncii – 17,331.9 

mii lei; contribuţii de asigurări sociale şi asigurări medicale – 4,548.0 mii lei; deplasări – 

371.1 mii lei; procurări mijloace fixe – 3,437.1 mii lei. 

Toate cheltuielile s-au încadrat la nivelul bugetului aprobat pentru 2015, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Toate activităţile s-au realizat în cadrul Secţiei economie, finanţe şi evidenţă contabilă, 

asigurându-se derularea optimă şi eficientă a plăţilor şi încasărilor la nivel de unitate. 

Priorităţile pentru anul 2016 

- Asigurarea îndeplinirii corespunzătoare a obiectului de activitate al AMDM, aşa cum este 

prevăzut în Regulamentul structurii şi efectivului-limită; 

- întărirea rolului Agenţiei în 8ontinu înseamnă politica medicamentului – stabilirea 

responsabilităţii publice faţă de cetăţean a producătorului şi a distribuitorului de 

medicamente şi a rolului Agenţiei, în scopul monitorizării şi verificării acestui proces. 

- ajustarea legislaţiei naţionale la Directivele Europene, întru asigurarea respectării de 

către medicamentele autorizate a standardelor corespunzătoare de calitate, siguranţă şi 

eficacitate şi autorizarea lor intr-un termen cît mai scurt posibil; 

- Asigurarea accesibilităţii fizice şi economice a medicamentelor pe piaţă, prin 

intermediul: 

 autorizării modificărilor/variaţiilor la autorizaţiile de punere pe piaţă ale 

medicamentelor de uz uman (pentru noi concentraţii sau forme farmaceutice etc.) 

într-un termen cît mai scurt posibil, cu condiţia protejării sănătăţii publice;  

 soluţionării problemelor legate de accesul redus a la medicamente în zona rurală 

 ajustării mecanismului de înregistrare a preţului 

 implementarea şi monitorizarea implementării adaosului regresiv la medicamente  



 Autorizarea în continuare numai a studiilor clinice şi investigaţiilor clinice care 

prezintă garanţii adecvate pentru pacienţi, în conformitate cu reglementările 

comunitare armonizate;  

- Consolidarea prestigiului dobândit în plan intern şi 9ontinua9onal, prin prestaţii 

calitative superioare, atît în relaţia cu partenerii interni, cât şi cu cei externi;  

- Îmbunătăţirea 9ontinua a sistemului de management al calităţii.  

- Consolidarea imaginii AMDM atât pe plan naţional, cît şi internaţional, cu respectarea 

sarcinilor şi funcţiilor de bază. 

 

CONCLUZII 

AMDM a manifestat şi va continua să manifeste o disponibilitate totală pentru cooperare 

şi comunicare, cu convingerea fermă că numai astfel se poate realiza un parteneriat real 

între conducerea agenţiei şi angajaţii acesteia, pe de o parte, şi de asemenea, între 

Agenţie, Ministerul Sănătăţii şi toate părţile interesate. 
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Tab. 7 

Avizarea publicității medicamentelor în anul 2015 
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