
MINISTERUL sANATATH, MUNCH ~I PROTECTIEI SOCIALE 

AL REPUBLICH MOLDOVA 


DECIZIA 

Consiliului pentru medicamente compensate 


din fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala 


In eonfonnitate eu prevederile Ordinului nr.600/320-A din 24.07.2015 "Cu privire la 
meeanismul de inc1udere a medieamente10r pentru compensare din fondurile asigurarii obligatorii de 
asistenta medicala" ~i ca unnare a ~edintelor din 29.12.2020 ~i 30.12.2020, Consiliul pentru 
medicamente compensate 

DECIDE: 

1) Extinderea listei medieamentelor compensate cu DCI noi: 

./ Rosuvastatinum: 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg - pentru tratamentul bolilor 
cardiovasculare asociate Cli dislepidemii, rata de compensare 30%; 

./ Deflazacortum: 6 mg, 30 mg, 22,75 mglml - 13 ml, pentru tratamentul bolilor de sistem 
autoimune, inclusiv artrita reumatoida, rata de compensare 100%; 

./ Deflazacortum: 6 mg, 30 mg, 22,75 mglml- 13 ml, pentru tratamentul astmului broru;;ic, rata 
de compensare 70% pentru adulti ~i 100% pentru copii cu varsta 0-18 ani; 

./ Deflazacortum: 6 mg, 30 mg, 22,75 mglml 13 ml, pentru tratamentul maladiilor rare: 
epidennoliza buloasa, pentru tratamentul distrofiei musculare Duchenne, rata de compensare 100%; 

./ Cabergolinum: 0,5 mg, pentru tratamentul hiperprolactinemiei, rata de compensare 70%; 

./ Memantinum: 10 mg, pentru tratamentul bolii Alzheimer, rata de compensare 30%; 
-/ Aripiprazolum: 10 mg, 15 mg, pentru tratamentul schizofreniei pentru copii cu varsta pma la 

18 ani, rata de eomp~nsare 100%; 
./ Aripiprazolum: 10 mg, 15 mg, pentru tratamentul episoadelor maniacale moderate paua la 

severe pentru copii cu varsta paua la 18 ani, rata de compensare 100%; 
-/ Levetiracetamum: 250 mg, 500 mg, 1000 mg, .pentru tratamentul epilepsiei, rata de 

compensare 100%. 

2) Revenirea spre discutii, in cadrul urmatoarelor ~edinte ale Consiliului din 2021, la subiectul 
privind posibilitatea includerii DCI enumerate mai jos: 

-/ Acidum alendronicum - pentru tratamentul osteoporozei; 
-/ Cariprazinum - pentru tratamentul schizofreniei la adulti; 
-/ Sitagliptinum + Metforminum - pentru tratamentul diabetului zaharat; 
-/ Vildagliptinum + Metforminum - pentru tratamentul diabetului zaharat. 

3) Neincluderea in lista a medicamentelor enumerate mai jos, avaud in vedere impactul bugetar 
estimat per DCI propuse spre inc1udere in lista, fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala 
disponibile, precum ~i ca umare a examinarii avizelor comisiilor de specialitate MSMPS: 

./ Adalimumabum - pentru tratamentul poliartritei reumatoide; 

./ Atorvastatinum - pentru tratamentul bolilor cardiovasculare asociate cu dislepidemii; 
-/ Extractum Thymi vulgaris herba + Extractum Hederae helicis foUi - pentru tratamelltul 

bron~itei. 



4) In temeiul prevederilor Hotarani Guvemului nr.1372/2005 ~i Regulaentului privind 
mecamsmul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurarii obligatorii 
de asistenta medicala, aprobat prin Ordinul MSMPS ~i CNAM nr.600/320-A din 24.07.2015, cu 
modificarihi ~i completarile ulterioare, precum ~i In baza informatiei parvenite de la Agentia 
Medicamentului ~i Dispozitivelor Medicale (AMDM), Consiliul a reconfirmat decizia aprobata la 
data 11.12.2020 privind excluderea din lista de denumiri comerciale de medicamente compensate, 
din data 01.01.2021, a denumirilor comerciale care nu se regasesc In Nomenclatorul de stat de 
medicamente. 

5) Realizarea unui demers oficial catre AMDM de examinare a posibilitatii de a evalua in regim 
de urgenta cererile/dosarele la denumirile comerciale (DC) depuse spre aut9rizare/reautorizare, ce 
corespund denumirilor comune internaJionale (DCn prezente In Lista medicamentelor compensate, 
care au fost excluse prin Decizia Consiliului din data 11.12.2020 din motivul expirarii termenului 
de autorizare ~i lipsei acestora In Nomenc1atorul de stat de medicamente autorizate, cu fumizarea 
informatiei catre secretariatul Consiliului pentru medicamente compensate la etapa de aprobare a 
autorizarii pentru DC. 

6) In conformitate cu informatia prezentata de catre AMDM prin s~risorile oficiale din data 
<: 30.11.2020, 14.12.2020, 18.12.2020 ~i 29.12.2020, nu se exclud din lista aenumirilor comerciale de 

medicamente compensate (din data 01.01.2021), denumirile comerciale pentru care AMDM a. 
confirmat inregistrarea in Nomenclatorul de stat de medicamente (denumiri comerciale autorizate in 
RM), precum ~i denumirile comerciale care au obtinut decizia pozitiva a Comisiei Medicamentului 
AMDM privind validarea autorizarii denumirilor comerciale, ~i ca urmare cele incluse In proiect de 
Ordm curent AMDM "Cu privire la autorizarea produselor medicamentoase de uz uman", care va 
intra In vigoare la Inceputullunii ianuarie 2021 (informatia confirmata de AMDM). 

Secretar de stat 
al Ministerului Siiniitiitii, .-/}..#IfII /J M;:r:: ,GOLOVACI 

Muneii ~i Protecpei Soeiale ~~~ 


