
Informație cu privire la medicamentele pentru care au fost depuse cereri în anul 2023 

în vederea compensării din fondurile AOAM 

(Reactualizare la data 22.03.2023) 

 
Nr. 
d/o 

Data 
depunerii 

cererii 

Nr. de 
înre-

gistrare 

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. 06.01.2023 42 Rivaroxobanum  Comisia de 
specialitate 
Cardiologie 

Prevenirea accidentului vascular 
cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţii cu fibrilaţie atrială, precum 
și tratamentul trombozei venoase 
profunde (TVP) şi al emboliei 
pulmonare (EP). 

Evaluat 
 

Aprobat pentru 
compensare în baza 
Deciziei Consiliului 
pentru medicamente 
compensate din 
13.03.2023 

2. 06.01.2023 42 Apixabanum  Comisia de 
specialitate 
Cardiologie 

 

Prevenirea accidentului vascular 
cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţii cu fibrilaţie atrială, precum 
și tratamentul trombozei venoase 
profunde (TVP) şi al emboliei 
pulmonare (EP). 

Evaluat Respins. 
Decizia Consiliului pentru 
medicamente compensate 
din 13.03.2023 

3. 06.01.2023 42 Dabigatranum  Comisia de 
specialitate 
Cardiologie 

 

Prevenirea accidentului vascular 
cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţii cu fibrilaţie atrială, precum 
și tratamentul trombozei venoase 
profunde (TVP) şi al emboliei 
pulmonare (EP). 

Evaluat Respins. 
Decizia Consiliului pentru 
medicamente compensate 
din 13.03.2023 

4. 06.01.2023 42 Endoxabanum  Comisia de 
specialitate 
Cardiologie 

 

Prevenirea accidentului vascular 
cerebral şi a emboliei sistemice la 
pacienţii cu fibrilaţie atrială, precum 
și tratamentul trombozei venoase 
profunde (TVP) şi al emboliei 
pulmonare (EP). 

Evaluat Respins. 
Decizia Consiliului pentru 
medicamente compensate 
din 13.03.2023 

5. 24.01.2023 234 Cariprazinum Reagila® Reprezentanța 
S. A. ,,Gedeon 
Richterˮ RM 

Capsule 1,5 mg, 3 mg, 4,5 mg și 6 mg 
– tratamentul schizofreniei. 

În proces de 
evaluare 

 

6. 02.02.2023 339 Ipratropii 
bromidum + 

Salpium Plus Reprezentanța 
,,Bilim Ilac 

Soluţie de inhalat prin nebulizator 0,5 
mg + 2,5 mg/2,5 ml - tratamentul 

Evaluat Respins. 
Decizia Consiliului pentru 



Salbutamolum Sanayi ve 
Ticaret A.Ș.ˮ, 

RM 

bronhospasmului reversibil asociat 
cu boli obstructive ale căilor 
respiratorii. 

medicamente compensate 
din 13.03.2023 

7. 02.02.2023 340 Salbutamolum Salpium Reprezentanța 
,,Bilim Ilac 
Sanayi ve 

Ticaret A.Ș. ˮ, 
RM 

Soluţie de inhalat prin nebulizator 2,5 
mg/2,5 ml - utilizat pentru 
ameliararea simptomelor astmului 
broșic; pentru reducerea 
simptomelor BPOC 

Evaluat  Aprobat pentru 
compensare în baza 
Deciziei Consiliului 
pentru medicamente 
compensate din 
13.03.2023 

8. 28.02.2023 688 Oseltamivirum Tamivir „Esculap-
Farm” SRL 

Tratamentul gripei la copii și maturi 
Prevenirea gripei la copii și maturi 

În proces de 
evaluare 

 

9. 28.02.2023 689 Naproxenum + 
Esomeprazolum 

Naxen S  
„Esculap-
Farm” SRL 

Osteoartrită 
Artrită reumatoidă 
Spondilită anchilozantă 

În proces de 
evaluare 

 

10. 02.03.2023 709 Ticagrelorum 
 

Brilique  
„Dita Estfarm” 

SRL 

Prevenirea evenimentelor 
aterotrombotice la pacienții adulți cu 
sindrom coronarian acut sau istoric 
de infarct miocardic și risc crescut de 
apariție a unui eveniment 
aterotrombotic 

În proces de 
evaluare 

 

11. 06.03.2023 740 Golimumab Simponi® „Johnson & 
Johnson” 
Companie 

farmaceutică 
 

Simponi, în asociere cu metotrexat 
este recomandat pentru: 
- Tratamentul poliartritei 

reumatoide active aflate în stadia 
moderate până la severe, la adulți 
la care răspunsul la tratamentul cu 
medicamente antireumatice 
modificatoare ale bolii (MARMB), 
inclusiv metotrexat, a fost 
inadecvat 

- Tratamentul poliartritei 
reumatoide active aflate în stadia 
severe, la adulți care nu au fost 
tratați anterior cu metotrexat. 

În proces de 
evaluare 

 

 


