
 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

DECIZIA  

Consiliului pentru medicamente compensate 

din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală 

 
D/07-04/02-07 Data: 23.12.2021  

În conformitate cu prevederile Ordinului comun al MS și CNAM nr.600/320-A din 

24.07.2015 „Cu privire la mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din 

fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, Ordinului comun al MSMPS și CNAM nr. 

266/59-A din 31.03.21 „Cu privire la aprobarea maladiilor prioritare pentru care urmează a fi 

depuse dosare spre evaluare a medicamentelor în scopul includerii spre compensare din fondurile 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021”, prioritățile strategice stabilite de 

MSMPS pentru compensarea medicamentelor pentru anul 2022 (scrisoarea MSMPS nr 08/3391 

din 18.06.21), Ordinului MS nr. 1033 din 11.11.2021 „Cu privire la aprobarea Listei Naționale a 

Medicamentelor Esențiale”, Consiliul pentru medicamente compensate 

DECIDE: 

1. A lua act de informația prezentată de către CNAM cu privire la disponibilitatea fondurilor 

asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2022 și executarea pentru 11 luni 

2021 (avizul CNAM). 

 

2. Modificarea limitării în indicație pentru DCI Aripiprazolum din Lista medicamentelor 

compensate, după cum urmează: 

➢ DCI Aripiprazolum 10 mg, 15 mg – pentru tratamentul schizofreniei la copii cu 

vârsta până la 18 ani, pentru tratamentul episoadelor maniacale la copii cu vârsta până la 

18 ani, pentru tulburări ale dispoziției (afective F30-F39) la pacienți cu vârsta 13-45 ani), 

integral compensat (100%). 

 

3. Neincluderea în listă a medicamentelor enumerate mai jos, având în vedere impactul 

bugetar estimat per DCI propuse spre includere în listă, precum și fondurile asigurării 

obligatorii de asistență medicală disponibile: 

1) Rivaroxabanum – pentru tratarea cheagurilor și tromboza venoasă profundă, 

tromboembolie pumonară; 

2) Zofenoprilum  – pentru tratamentul hipertensiunii arteriale. Tratamentul infarctului 

acut de miocard; 

3) Olmesartanum medoxomilum – pentru tratamentul hipertensiunii arteriale 

esențiale la adulți. Tratamentul hipertensiunii arteriale la copii şi adolescenţi cu 

vârsta cuprinsă între 6 şi 18 ani; 

4) Olmesartanum medoxomilum + Amlodipinum – pentru tratamentul hipertensiunii 

arteriale esențiale; 

5) Olmesartanum medoxomilum + Amlodipinum + Hydrochlorothiazidum – pentru 

tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale; 

A 



 

6) Ticagrelor  – pentru prevenția evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu 

sindrom coronarian acut sau istoric de infarct miocardic și risc crescut de apariție a 

unui eveniment aterotrombotic; 

7) Semaglutidum – pentru tratamentul diabetului zaharat de tip II; 

8) Oxcarbazepinum – pentru tratamentul epilepsiei; 

9) Ferimanitol Ovoalbumina – pentru anemia feriprivă și stările cu deficit de fier; 

10) Clorhidrat de tramadol + Dexketoprofenum – pentru tratamentul durerii în cancer; 

11) Interferonum α-2b – pentru tratamentul infecțiilor respiratorii virale acute; 

12) Vinpocetinum – pentru encefalopatia mixtă cronică. Boala cerebrovasculară 

(extindere de indicație). 

4. Menținerea limitărilor în indicație pentru DCI Valsartanum din Lista medicamentelor 

compensate din fondurile AOAM, după cum urmează: 

➢ DCI Valsartanum – pentru tratamentul pacienților hipertensivi cu intoleranță la 

inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei. 

5. A lua act de informația prezentată de către Secretariatul Consiliului după cum urmează: 

1) Cheltuielile efective din fondurile AOAM destinate tratamentului infecției cu 

Covid-19 și raportate pentru 11 luni ale anului 2021; 

2) Examinarea eligibilității prezenței în Lista medicamentelor compensate a DCI 

destinate tratamentului infecției cu Covid-19 în corelare cu Protocolul Clinic Național 

(ediția VI) - ”Infecția cu coronavirus de tip nou (COVID-19)”. 

6. Excluderea din Lista medicamentelor compensate a DCI Famotidinum și DCI 

Pentoxifyllinum, pentru tratament simptomatic cu forme moderate de boală a infecției cu 

Covid-19. 

7. Revenirea spre discuții în cadrul ședințelor ulterioare ale Consiliului, la subiectul privind 

actualizarea listei de antibiotice recomandate în tratamentul infecției cu Covid-19 și 

corelarea acesteia cu Lista Națională a Medicamentelor Esențiale. Continuarea actualizării 

Listei de medicamente compensate destinate tratamentului infecției cu Covid-19 în 

vederea divizării acestora în 2 grupe:  

1) Medicamente destinate tratamentului infecției cu Covid-19; 

2) Medicamente destinate tratamentului post Covid-19 și reabilitare. 

8. Aprobarea modificărilor de rigoare din prezenta Decizie în Ordinul comun al MS și 

CNAM nr.727/494/2016 și Ordinul ministrului sănătății și al directorului general al 

CNAM nr.492/139-A/2013. 

 

 

 
 

Secretar de Stat                             Zinaida BEZVERHNI 
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