
Informație cu privire la medicamentele pentru care au fost depuse cereri în anul 2022 

în vederea compensării din fondurile AOAM 

(Reactualizare la data 31.12.2022) 

Nr.

d/o 

Data 

depunerii 

cererii 

Nr. 

de 

înre-

gis-

trare 

Denumirea 

Comună 

Internațională 

Denumirea 

Comercială 

Solicitantul Maladia pentru care se solicită 

includerea medicamentului în 

LMC 

Stadiul de evaluare 

a dosarului 

Decizia Consiliul 

pentru medicamente 

compensate 

1 20.01.2022 168 Rivaroxabanum 

 

 

Notă: Cererea 

privind includerea 

DCI Rivaroxabanum 

în lista medicamen-

telor compensate din 

FAOAM a fost 

depusă în anul 2021 

de către operatorul 

economic „Grin 

Farm” S.R.L. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

discutat  în cadrul 

ședințelor 

Consiliului din data 

de 24.09.2021 și  

respectiv 23.12.2021. 

Rovaltro Hama Pharma 

JSC 

Prevenirea evenimentelor 

aterotrombotice, tratamentul 

trombozei venoase profunde  și al 

emboliei pulmonare și prevenirea 

recurenței TVP și EP la adulți. 

Infecția cu coronavirus de tip nou 

(Covid-19).  

Raportul tehnic de 

evaluare (cu 

indicația - pentru 

tratamentul în 

infecția cu Covid-19) 

a fost prezentat în 

cadrul ședinței 

Consiliului din 

24.09.2021. 

Revenirea spre discuții 

într-o altă ședință a 

Consiliului, urmare a 

actualizării PCN 

“Infecția cu coronavirus 

de tip nou COVID-19”. 

 

Decizia Consiliului din 

24.09.2021.  

 Prezentat repetat  

(cu indicația trata-

mentul cheagurilor 

în tromboza venoasă 

profundă, tromboem-

bolie pulmonară. 

Infecția cu Covid-19) 

în cadrul ședinței 

Consiliului din  

23.12.2021. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

 

Decizia Consiliului din 

23.12.2021. 

 

2 21.01.2022 175 Molnupiravirum Molnupiravir Comisia de 

specialitate 

Medicina de 

Familie 

Infecția cu coronavirus de tip nou 

(Covid-19), forme ușoare și medii. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

3 09.02.2022 376 Molnupiravirum Molnupiravir SC D'Reddys 

Laboratories 

România SRL 

Infecția cu coronavirus de tip nou 

(Covid-19), forme ușoare și medii. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 



din 21.10.2022. 

4 10.03.2022 732 Insulinum 

detemirum 

Levemir® 

FlexPen® 

Novo Nordisk 

A/S, 

Danemarca, 

Reprezentanța 

din RM 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulți, adolescenți și copii de la 

vârsta de 1 an și peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

5 Insulinum 

degludecum 

Tresiba™ 

FlexTouch™ 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulți, adolescenți și copii de la 

vârsta de 1 an. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

6 Insulinum aspartum NovoRapid® 

FlexPen® 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulți, adolescenți și copii cu vârsta 

de 1 ani an și mai sus. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

7 Insulinum aspartum NovoRapid® 

Penfill® 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

8 Insulinum aspartum 

biphasic 

NovoMix® 30 

FlexPen® 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulți, adolescenți și copii de la 

vârsta de 10 ani și peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

9 18.03.2022 799 Insulinum glarginum Basalog ONE Esculap-Farm 

SRL 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta 

de 2 ani şi peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

10 24.03.2022 855 Insulinum glarginum Lantus® 100 U/ml Sanofi-Aventis 

Deutschland 

GmbH, 

Germania 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta 

de 2 ani şi peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

Insulinum glarginum Lantus® SoloStar® Tratamentul diabetului zaharat la 

adulţi, adolescenţi şi copii cu vârsta 

de 2 ani şi peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 



din 14.06.2022. 

Insulinum glarginum Toujeo® 

SoloStar® 

Tratamentul diabetului zaharat la 

adulţi, adolescenţi şi copii incepind 

cu vârsta de 6 ani. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

Insulinum glulisinum Apidra® SoloStar® Tratamentul diabetului zaharat la 

adulți, adolescenți și copii cu vârsta 

de 6 ani sau peste. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 

11 15.04.2022 1072 Ampicillinum + 

Sulbactamum 

Ampiplus Antibiotice SA Tratamentul infecțiilor produse de 

microorganisme sensibile la această 

asociere: -infecții ale căilor 

respiratorii superioare și inferioare, 

pneumonii bacteriene; -infecții ale 

tractului urinar și pielonefrită; -

infecții cutanate și ale țesuturilor 

moi. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

12 15.04.2022 1073 Benzathini 

benzylpenicillinum 

Moldamin Antibiotice SA. Tratamentul și profilaxia infecțiilor 

determinate de agenți sensibili la 

peniciline: -infecții ORL; - sifilis; -

profilaxia infecțiilor streptococice și 

complicațiilor acestora (reumatism 

articular acut și manifestările 

acestuia: coreea, cardita, 

endocardita, glomerulonefrita 

(profilaxie primară și secundară)). 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

13 16.05.2022 1377 Cariprazinum Reagila Gedeon Richter 

PLC 

Schizofrenie Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

14 20.05.2022 1458 Insulinum lispro Humalog Eli Lyli  Tratamentul de susținere în condiții 

de ambulator a diabetului zaharat 

(analogi de insulină). 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 14.06.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

14.06.2022. 



15 29.06.2022 1945 Budesonidă/Fumarat 

de formoterol 

dihidrat 

Symbicort® 

Turbuhaler® 

Dita EstFarm 

SRL 

Astm bronșic.Bronhopneumopatia  

cronică obstructivă (BPOC). 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022 și 

12.12.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

12.12.2022. 

16 29.06.2022 1946 Budesonidum Pulmicort® Dita EstFarm 

SRL 

Tratamentul de întreținere cu 

glucocorticoizi pentru controlul 

inflamației subiacente a tractului 

respirator la pacienții cu astm 

bronșic. Tratamentul 

pseudocrupului (laringită 

subglotică) care necesită spitalizare. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022 și 

12.12.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

12.12.2022. 

18 13.09.2022 2724 Oxcarbazepinum Oxapin YUV PHARM 

S.R.L. 

Tratamentul epilepsiei Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022 și 

12.12.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

12.12.2022. 

19 04.10.2022 1 253 Trimetazidinum Preductal MR Servier Pharma 

S.R.L 

Terapie adăugată la tratamentul 

simptomatic al pacienților cu 

angină pectorală stabilă insuficient 

controlați terapetic, sau cu 

intoleranță la tratament 

antiB6:B13anginos de I linie. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022 și 

12.12.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

12.12.2022. 

20 04.10.2022 1254 Perindoprilum+ 

Indapamidum 

Noliprel ARG 

Forte 

Servier Pharma 

S.R.L 

Hipertensiune arterială esențială la 

adulți 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022 și 

12.12.2022. 

Includerea în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

12.12.2022. 

21 11.10.2022 3334 Cyproteronum Androcur  Bayer SRL                                    Tratament antiandrogenic în 

carcinomul inoperabil de prostată. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Cerere retrasă de către 

compania Bayer SRL       



22 21.10.2022 3334 Bicalutamidum   Institutul 

Oncologic 

Tratamentul cancerului de prostată 

avansat în asociere cu terapia cu 

analogi ai hormonului de eliberare a 

hormonului luteinizant (LHRH) sau 

cu castrarea chirurgicală. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului cu 

operatorii economici, în 

vederea includerii DCI 

în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

23 21.10.2022 3334  Anastrozolum Anastrozol 

Axastrol 

Institutul 

Oncologic 

Tratamentul cancerului de sân la 

femeile în menopauză 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului cu 

operatorii economici, în 

vederea includerii DCI 

în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

24 21.10.2022 3334 Hydroxycarbamidum Hydroxycarbamide Institutul 

Oncologic 

Tratamentul leucemiei mielocitare 

cronice. 

Tratamentul carcinomului de col 

uterin în asociere cu radioterapia. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului cu 

operatorii economici, în 

vederea includerii DCI 

în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

25 21.10.2022 3334 Mercaptopurinum Mercaptopurin Institutul 

Oncologic 

Tratamentul leucemiei acute la 

adulţi, adolescenţi şi copii. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului cu 

operatorii economici, în 

vederea includerii DCI 

în Lista MC. 

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 



26 21.10.2022 3334 Tamoxifenum Tamoximed 

Tamoxifen 

Institutul 

Oncologic 

Tratamentul adjuvant al cancerului 

de sân precoce la femeile cu tumori 

cu receptori de estrogeni pozitivi; 

Tratamentul femeilor cu cancer 

mamar local avansat/metastatic 

hormonodependent. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

prezentat în cadrul 

ședinței Consiliului 

din 21.10.2022. 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului cu 

operatorii economici, în 

vederea includerii DCI 

în Lista MC.  

Decizia Consiliului din 

21.10.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

27 31.10.2022  3320 Paliperidonum Invega Johnson& 

Johnson S.R.L 

Tratamentul de întreținere al 

schizofreniei la pacienții adulți 

stabilizați cu paliperidonă sau 

risperidonă. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

discutat în cadrul 

şedinţei Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

22.11.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 

28 31.10.2022  3321 Guselkumabum Tremfya  Johnson& 

Johnson S.R.L 

Tratamentul psoriazului în plăci, 

formele moderate până la severe, la 

pacienții adulți care sunt eligibili 

pentru terapia sistemică 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

discutat în cadrul 

şedinţei Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

22.11.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 

29 31.10.2022  3321 Paliperidonum Xeplion Johnson& 

Johnson S.R.L 

Tratamentul de întreținere al 

schizofreniei la pacienții adulți 

stabilizați cu paliperidonă sau 

risperidonă. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

discutat în cadrul 

şedinţei Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

22.11.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 

30 14.11.2022 3474 Golimumabum Simponi Johnson&J 

ohnson S.R.L 

Tratamentul spondilitei 

anchilozante active.Tratamentul 

poliartritei reumatoide active în 

stadii moderate până la severe; în 

stadii severe. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

discutat în cadrul 

şedinţei Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

22.11.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC.  

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 



31 14.11.2022 3475 Ibrutinibum Imbruvica Johnson& 

Johnson S.R.L 

Monoterapie sau în asociere cu 

rituximabum sau obinutuzumab în 

tratamentul pacienților adulți cu 

leucemie limfocitară cronică (LLC) 

netratați anterior. Monoterapie sau 

în asociere cu bendamustină și 

rituximab (BR) în tratamentul 

pacienților adulți cu LLC, cărora li 

s-a administrat cel puțin o terapie 

anterioară. 

Raportul tehnic de 

evaluare a fost 

examinat în cadrul 

şedinţei Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

22.11.2022. 

Neincluderea în Lista 

MC în baza Avizului 

Comisiei de specialitate 

Oncologie şi Hemopati 

maligne. 

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 

32 15.11.2022 3499 Bicalutamidum Casodex Dita EstFarm 

SRL 

50 mg - Tratamentul carcinomului 

de prostată avansat, în combinație 

cu terapia cu analogi ai LHRH sau 

cu castrarea chirurgicală. 

Subiectul a fost 

examinată repetat în 

cadrul şedinţei 

Consiliului pentru 

medicamente 

compensate din 

22.11.2022 

Inițierea procedurii de 

negociere a prețului, 

după înregistrarea 

medicamentului de către 

AMDM.  

Decizia Consiliului din 

22.11.2022. 

 

Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

33 15.11.2022 3499 Bicalutamidum Casodex Dita EstFarm 

SRL 

150 mg - Monoterapie sau ca 

tratament adjuvant la prostatecto-

mia radicală sau la radioterapie la 

pacienţii cu neoplasm de prostată în 

stadiul local avansat şi risc crescut 

de progresie a bolii. 

Neoplasm de prostată local avansat 

fără metastaze, pentru care castrarea 

chirurgicală sau altă intervenţie 

medicală nu este considerată 

potrivită sau acceptabilă. 

34 24.11.2022 3594 Dornase alfa  Pulmozyme Roche 

Registration Ltd 

Tratamentul fibrozei chistice. În proces de evaluare Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

35 24.11.2022 3595 Amitriptylinum 

 

Gabapentinum 

 

 

Diazepamum 

 

 

 Comisia de 

specialitate 

Paliație 

Amitriptylinum comprimate filmate 

25 mg – tratament adjuvant în   

durere neuropată la adulți. 

Gabapentinum capsule 300 mg, 400 

mg – tratament adjuvant în durere 

neuropată periferică la adulți. 

Diazepamum comprimate 5 mg - 

tratamentul de scurtă durată a 

Subiectul a fost 

examinat în cadrul 

ședinței Consiliului 

pentru medicamente 

compensate din 

12.12.2022 

Extinderea indicațiilor 

pentru DCI din Lista 

MC pentru tratamentul 

în  „Îngrijiri paliative”, 

cu aplicarea ratei de 

compensare 100%, după 

cum urmează: 

Amitriptylinum 

comprimate filmate 25 

mg – tratament adjuvant 

în   durere neuropată la 

adulți; 



 

 

 

 

 

 

 

Metoclopramidum 

 

 

Bisacodylum 

 

 

 

 

 

 

anxietății. 

 

Diazepamum soluție rectală 5 

mg/2,5 ml, 10 mg/2,5 ml – terapia 

de scurtă durată a stărilor acute de 

anxietate. 

 

Metoclopramidum comp. 10 mg - 

prevenirea greţei şi vărsăturilor 

(antiemetic). 

 

 

Bisacodylum comprimate 5 mg - 

tratamentul de scurtă durată al 

constipaţiei. 

 

Gabapentinum capsule 

300 mg, 400 mg – 

tratament adjuvant în 

durere neuropată 

periferică la adulți; 

Diazepamum 

comprimate 5 mg - 

tratamentul de scurtă 

durată a anxietății; 

 

Diazepamum soluție 

rectală 5 mg/2,5 ml, 10 

mg/2,5 ml – terapia de 

scurtă durată a stărilor 

acute de anxietate. 

Decizia Consiliului 

pentru medicamente 

compensate nr. 9 din 

12.12.2022 

Întrucît pentru DCI 

Bisacodylum și DCI 

Metoclopramidum n-au 

fost prezentate oferte din 

partea operatorilor 

economici, examinarea 

acestora a fost 

suspendată. 

36 02.12.2022 6387 Apalutamidum Erleada Johnson& 

Johnson S.R.L 

Tratamentul cancerului de prostată 

non-metastatic rezistent la castrare 

la bărbați adulți, care prezintă un 

risc crescu de a dezvolt boală 

metastatică. 

În proces de evaluare Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 

37 02.12.2022 6387 Abirateronum Zytiga Johnson& 

Johnson S.R.L 

Tratamentul neoplasmului de 

prostată metastazat, sensibil la 

terapie hormonală (mHSPC, 

metastatic hormone sensitive 

prostate cancer), cu risc crescut, 

diagnosticat recent la bărbații 

adulți, în asociere cu o terapie de 

deprivare androgenică (ADT, 

În proces de evaluare Neincluderea în Lista 

MC. Decizia Consiliului 

MC din 10.02.2023. 



androgen deprivation theapy). 

Tratamentul neoplasmului de 

prostată metastazat, rezistent la 

castrare la bărbaţii adulţi asimpto-

matici sau uşor simptomatici, după 

eşecul terapiei de deprivare 

androgenică şi la care chimioterapia 

nu este încă indicată din punct de 

vedere clinic. 

38 09.12.2022 3776 Ferrimanitolum 

ovoalbuminum 

Ferroprotina Pharmony SRL Prevenirea şi tratamentul anemiei 

feriprive şi a stărilor cu deficit de 

fier. 

- profilaxia și tratamentul anemiilor 

la gravide; 

tratamentul anemiei fierodeficitare 

la copii. 

În proces de evaluare   

39 15.12.2022 3843 Spironolactonum+ 

Furosemidum 

Diurex Dita EstFarm 

SRL 

Tratamentul insuficienței cardiace 

congestive cronice. (Pentru trata-

mentul maladiilor cardiovasculare). 

Tratamentul cirozei hepatice. 

În proces de evaluare 

  

40 23.12.2022 3921 Ferrosi sulfas + 

Acidum folicum 

Folifer S.C.”TOP-

PHARMA”S.R.

L. 

288 mg/1 mg - Profilaxia şi 

tratamentul anemiilor la femei 

gravide şi profilaxia malformaţiilor. 

În proces de evaluare 

  

 


