


Misiunea AMDM constă în realizarea politicii statului în
domeniul medicamentului, activității farmaceutice și dispozitivelor
medicale în scopul promovării și protejării sănătății publice prin
asigurarea cu medicamente și dispozitive medicale de calitate,
inofensive, eficiente și accesibile.

Viziunea AMDM constă în consolidarea statutului de
autoritate națională de referință în domeniul medicamentului de uz
uman și în controlul performanței și securității dispozitivelor medicale
aflate în utilizare, precum și în consolidarea statutului de sursă
expertă de informații exacte în domeniul medicamentului de uz
uman, furnizate în timp util către părțile interesate.

Politica în domeniul calității constă în furnizarea
consecventă a serviciilor care să satisfacă cerințele clientului și
cerințele legale, precum și urmărirea creșterii satisfacției clientului
prin aplicarea eficace a sistemului de management al calității în
conformitate cu cerințele standardului ISO 9001.



Direcţiile de activitate

➢ autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor;
➢ autorizarea importului medicamentelor neînregistrate, în scopul

înregistrării;
➢ Supravegherea și controlul calităţii medicamentelor;
➢ promovarea şi monitorizarea utilizării raţionale a medicamentelor;
➢ aplicarea şi dezvoltarea sistemului de farmacovigilenţă;
➢ autorizarea supravegherii testărilor clinice și aprobarea rezultatelor
➢ monitorizarea procesului de aprovizionare şi dotare cu dispozitive

medicale, în special a instituţiilor medico-sanitare publice;
➢ crearea şi ţinerea Registrului de stat al dispozitivelor medicale,
➢ suportul managementului informațional al instituțiilor medicale și

autorităților de supraveghere în domeniul dispozitivelor medicale;
➢ monitorizarea pieţei medicamentelor şi dispozitivelor medicale

prezente pe piaţă, inclusiv a calităţii acestora;
➢ crearea şi administrarea Catalogului naţional de preţuri de

producător la medicamente,
➢ supravegherea şi controlul asupra activităţii farmaceutice, cu

excepția controlului;
➢ licențierea activității farmaceutice;
➢ Comitetul permanent de control asupra drogurilor.



Autorizarea  
medicamentelor



Autorizarea medicamentelor
2020



Medicamente autorizate în dependență de 
țara deținătorului





Farmacovigilența 
și Studiile clinice



Dinamica aprobării studiilor clinice



Profilul studiilor clinice



Diagrama studiilor clinice aprobate
2020 pe faze



Incidența raportorilor de cazuri de  
reacții adverse



Incidenţa reacţiilor adverse la  
medicamente recepţionate în conformitate

cu grupele farmacoterapeutice



Incidența manifestărilor reacțiilor  
adverse
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Comunicările spontane ale RA la  
medicamente



Numărul de reacții adverse



Management 
şi Supraveghere Dispozitive  

Medicale



Analiza datelor incluse de  
către IMSP în SIMDM

Au fost analizate modele din clasificatorul SIMDM și s-au identificat acele modele
introduse greșit (dublate, GMDN sau producătorul atribuit incorect).

Recepționarea cererilor de la IMSP privind modificarea clasificatoarelor SIMDM
(modele DM, producători, biblioteca IMSP):
1.Au fost înregistrate și procesate cererile de modificare a clasificatoarelor SIMDM.
2.Pentru toate cererile a fost transmis răspuns către IMSP.
3.Cereri privind modificarea utilizatorilor SIMDM.
4.Au fost procesate cererile privind modificarea utilizatorilor SIMDM, dintre care:
5.Modificarea clasificatoarelor SIMDM (modele DM, producători, biblioteca IMSP).

S-au efectuat înregistrări noi în clasificatoarele SIMDM, modelele și respectiv
producătorii au fost adăugate conform cererilor recepționate de la IMSP dar și listei
de achiziționare a dispozitivelor medicale de la CAPCS pentru anul 2020.

În perioada de referință au fost efectuate consultari online pentru suportul
utilizatorilor. La capitolul de perfecționare a SIMDM au fost examinate punctele
privind perfecționarea SIMDM (completarea fișei dispozitivului, administrarea
notificărilor utilizatorilor, generarea rapoartelor din SIMDM, punerea în funcțiune a
DM, transferul dispozitivelor între locații, îmbunătățirea modulului Managementul
reparațiilor ș.a).



Secția Reglementare
și evaluare dispozitive  

medicale



Tendința dintre numărul dosarelor noi depuse și 
numărul dosarelor înregistrate 2015-2020



Corelația dintre dosarele depuse și înregistrate



Autorizarea activității 
farmaceutice 

GMP, GDP şi GPP



Dinamica inspecțiilor GMP efectuate

Denumirea 

întreprinderii
Numărul certificatului Adresa locului de fabricație

Data 

eliberării 

certificatului

Valabilitate 

certificat GMP

SC Balkan 

Phamaceuticals 

SRL

AMDM.MD.GMP.H.001.2020 MD-2091, Republica 

Moldova, mun. Chișinău, or. 

Sîngera, str. Industrială, 7/A

10.04.2020 09.04.2021

SC Balkan 

Phamaceuticals 

SRL

AMDM.MD.GMP.H.002.2020 MD-2002, Republica 

Moldova, or. Chișinău, str. 

Nicolae Grădescu, 4

14.07.2020 13.07.2021

Biotehnos Prod

SRL

AMDM.MD.GMP.H.003.2020 MD-6826, Republica 

Moldova, r-l Ialoveni, 

s. Sociteni, str. Tudor 

Ciorescu, 5

23.10.2020 08.10.2023



Inspecții realizate la fabricanții de 
medicamente de uz uman din Republica

Moldova:

Denumirea 

întreprinderii
Numărul certificatului Adresa

Data eliberării 

certificatului

SC GRIN-FARM

SRL

AMDM.MD.GDP.H.001.2020 MD 2002, Republica Moldova, 

mun. Chișinău, str. Calea 

Basarabiei, 54

20.11.2020

Vinamex SRL AMDM.MD.GDP.H.002.2020 MD-2052, Republica Moldova, 

mun. Chișinău, str. Maria 

Drăgan, 19

18.12.2020

Victory’s

Pharma SRL

- MD-2075, Republica Moldova, 

mun. Chișinău, str. Bucovinei, 

3/2 

-

New Tone SRL - MD 4829, Republica Moldova, 

r-nul Criuleni, s. Porumbeni, str. 

Crinilor, 5

-



Licențierea activității  
farmaceutice



Numărul de întreprinderi farmaceutice 

licențiate, conform Registrul de licențiere, 

anii 2018-2020

Nr

Întreprinderi farmaceutice Abrevieri

Numărul 

de 

unități 

anul 

2018

Numărul 

de 

unități 

anul 

2019

Numărul 

de 

unități 

anul 

2020
1. Farmacie comunitară de forme 

industriale

FFI 296 271 246

2. Farmacie comunitară cu funcţie de 

producere
FFIP 33 27 29

3. Filială a farmaciei cu funcţie de 

producere, forme industriale

FIL FFI, FIL 

FFIP
891 921 944

4. Secţia asistenţă cu medicamente şi 

dispozitive medicale (farmacie) IMSP 

CS, IMSP CMF

FCS, FCMF 34 34 34

5. Filiale a secţiei asistenţă cu 

medicamente şi dispozitive medicale 

(farmacie) IMSP CS, IMSP CMF

FIL FCS, FIL 

FCMF
119 122 158

6. Farmacia spitalicească FS 7 7 7
7. Întreprindere Farmaceutică Industrială ÎFI 15 11 12

8. Laborator Micro Producere LMP 1 1 3

9. Depozit Farmaceutic DF 65 52 56
10. Filială a Depozitului Farmaceutic FIL DF 3 3 2

Total: 1 462 1 447 1 491



Distribuirea numărului de farmacii, depozite  
farmaceutice, întreprinderi farmaceutice pe  

teritoriul RM

Transnistria,10

Municipii,669

Raioane, 812



Comitetul  
Permanent de  
Control asupra  

Drogurilor



Numărul de licențe/autorizații
eliberate

Autorizații de import/export  
substanţelor stupefiante,  

psihotrope şi a precursorilor

Examinarea documentelor privind
corespunderea limitelor necesităţilor
substanţelor narcotice, psihotrope şi
precursorilor depuse pentru eliberarea
autorizatiei de import/export și eliberarea
copiilor, duplicatelor autorizaţiilor.

738

Eliberarea autorizaţiilor de  
activitate pentru utilizarea  
obiectivelor şi a încăperilor  

destinate activităţilor legate de  
circulaţia substanțelor  

stupefiante, psihotrope sau a  
precursorilor;

Examinarea documentelor privind
corespunderea limitelor necesităţilor
substanţelor narcotice, psihotrope şi
precursorilor depuse pentru eliberarea
autorizatiei de activitate pentru utilizarea
obiectivelor și încăperilor destinate
activităților legate de circulația substanțelor
stupefiante, psihotrope șia precursorilor.

350

COLABORARE
Ministerul afacerilor Interne,

Inspectoratul General al Poliției

Oferirea informațiilorsolicitate în contextul 
scrisorilor.

176



Nimicirea inofensivă  
a medicamentelor



Nimicirea inofensivă a medicamentelor  
(2010 - 2020)

Anii Adresări
nr.

de serii
Taxa serviciu

Nr. total de 

ambalaje

Cauza inutilităţii medicamentelor

termen 

expirat

rebutate

LCCM sau 

DC

alte cauze

2020 161 5363 2807724,39   552932,75 538524,3 10533,51 3880,94

2019 167 2994 1824200,99 212064,60 148445,60 48775 14844

2018 66 1388 863873,10 268780,68 203551,68 62612 2617

2017 148 2744 1177301,08 175780,00 101858,00 20916 53006

2016 162 2045 1886945,82 240141,00 178048,00 36108 25985

2015 145 1477 687304,30 85119,00 73110,70 4424 7585

2014 167 1679 1059000,19 278700,00 173509,00 67388 37803

2013 250 1746 505020,07 362348,00 252399,00 64228 44128

2012 203 1992 559669,18 365003,00 200840,00 111503 53410

2011 145 1030 513843,42 352339,00 280922,00 54635 16782

2010 132 838 644849,00 429859,00 329431,00 33308 15993

Total
1 746 23 296 12529731,54 3323067,03 2480639,28 514430,51 276033,9



Dinamica numărului de ambalaje  
corespunzător formelor farmaceutice  
nimicite inofensiv pe parcursul anilor

2010-2020



Activitatea LCCM



Controlul calității medicamentelor
în perioada anilor 2016-2020

Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020

TOTAL

Numărul de 

serii 

analizate

39 995 39 067 41 457 43 084 38 387

Certificate de 

calitate și

Registre a 

medicamente

lor

39 925 39 042 41 398 40 930 38 359

Rebutate
70 25

59
24

28



Importul și exportul



Import/export 2018

INDICATORI

TOTAL
2020

Autorizații de  
import

Medicamente 4518

Seturi de acte  
examinate

Documente pentru laborator: acte de prelevare a  
probelor medii; declarații vamale; facturi 3242

Permisiuni  
pentru importul  
de mostre

Mostre pentru înregistrare, promovare, testări clinice 681



Avizarea şi înregistrarea  
preţului de producător  

la medicamente



Prețuri de producător la medicamente  
înregistrate în Catalogul naţional de  preţuri

în anul 2020

Total înregistrate 3 359

2020 Nr de medicamente %

Medicamente incluse în CNP 3359

origine europeană 1465 43,61

spațiul CSI 954 28,40

autohtone 408 12,15

în alte țări 532 15,84



Înregistrarea preţurilor de producător la 
medicamente în anul 2020, după grupe de ţări



Activitatea  
economico-financiară



Asigurare resurse financiare
(mii lei)

42 236, 8

24 511,7

2020

Venituri Cheltuieli



Obiectivele propuse pentru 2021

➢ Menținerea, promovarea și dezvoltarea imaginii Agenției ca instituție-
regulator raportată la capacitatea de partener egal în rețeaua
europeană a instituțiilor regulatorii în domeniul medicamentului;

➢ Fortificarea sistemului de farmacovigilență din Republica
Moldova;

➢ Autorizarea medicamentelor sigure, eficiente și calitative, și
sporirea activităţii de supraveghere a pieţei dispozitivelor
medicale și notitificarea acestora;

Cu toate acestea, prioritatea de bază a Agenției rămâne a fi
asigurarea la cel mai înalt nivel a siguranței, calității și
eficacității medicamentelor și dispozitivelor medicale în
Republica Moldova.


