MINISTERUL SANATATII, MUNCH
~I PROTECTIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA

COMPANIA NATIONALA DE
ASIGURAru iN MEDICINA

ORDIN
mun.Chi~inau

nr.

9LfI /StSf}
J

Cu privire la modificarea ~i completarea Ordinului
nr. 600/320-A din 24 iulie 2015 "Cu privire la mecanismul
de includere a medicamentelor pentru compensare din
fondurile asiguririi obligatorii de asistenti medicali"

In temeiul prevederilor art. 2 din Legea ocrotirii siinatatii nr.411 din 28 martie 1995, alin.
(3) art. 5 ~i alin. (6) art. 6 din Legea cu privire la medicamente nr.1409 din 17 decembrie 1997,
Hotiirarii Guvemului nr.1372 din 23 decembrie 2005 "Cu privire la modul de compensare a
medicamentelor In conditii1e asiguriirii obligatorii de asistentii medicala", precum ~i In scopul
imp1ementiirii recomandiirilor Curtii de Conturi aprobate prin Hotararea nr.22 din 30.05.2017,
Ministerul SanaUitii, Muncii ~i Protectiei Sociale, in temeiul pet. 9 al Regulamentului privind
organizarea ~i functionarea Ministerului Sanatatii, Muncii ~i Protectiei Sociale, aprobat prin
HotArarea Guvemului nr. 694 din 30 august 2017 ~i Compania NationaUi de Asiguriiri in
Medicina, In temeiul pct.29 lit.e) din Statut, aprobat prin Hotiirarea Guvernului nr.156 din 11
februarie 2002,
ORDONAM:
1. Ordinul "Cu privire la mecanismul de inc1udere a medicamentelor pentru compensare
din fondurile asiguriirii obligatorii de asistentii medicala", nr. 600/320-A din 24 iulie 2015, cu
modificari1e ~i comp1etArile ulterioare, se modifica ~i se completeaza dupa cum urmeaza:
1) pe tot parcursul textului ordinului cuvintele "Ministerul Sanatatii" se substituie cu
cuvintele " Ministerul Siinatatii, Muncii ~i Protectiei Sociale" la cazul gramatical respectiv;
2) in punctul 5 din ordin cuvintele "Svetlana Cotelea, viceministru" se substituie cu
cuvintele "Rodica Scutelnic, Secretar de Stat";
3) Regulamentul privind mecanismul de inc1udere a medicamentelor pentru compensare
din fondurile asiguriirii obligatorii de asistenta medicala, Anexa 1 la ordin, se modifica ~i se
comp1eteaza dupa cum urmeaza:
a) punctul13 din Sectiunea 3 se completeaza cu un subpunct nou 19):
,,19) asigura elaborarea Raportului anual de evaluare al accesului populatiei la medicamente
compensate in termen de pana la 30 aprilie anului urmator de gestiune in limita datelor disponibile
despre medicamente compensate, conform instructiunilor prezentate in Anexa 6 la Regulament.";
b) pUDctul35 din Secpunea 5 se modifica ~i se expune In redactia noua:
,,35. Membri permanenti ai Consiliului pentru medicamente compensate din fondurile asiguriirii
obligatorii de asistentii medicala sunt:
6 reprezentanti din cadrul Ministerului Sanatatii, Muncii ~i Protectiei Sociale;
6 reprezentanti din cadrul Companiei Nationa1e de Asiguriiri in Medicina;
1 reprezentant din cadrul Agentiei Medicamentului ~i Dispozitivelor Medica1e;
Secretarul tara drept de vot - reprezentantul Companiei Nationale de Asigurari In
Medicina";

1

c) punctul60 din Sectiunea 6 se completeaza cu un punct nou 60 ):
Decizia Consiliului poate fi contestata de catre solicitant 'in instanta de judecata In
confonnitate cu procedura stabilita prin Legea Contenciosului administrativ, nr.793 din
10.02.2000.";
,,60 1)

2. Prezentul Ordin intra in vigoare din data publicarii in Monitorul Oficial al Republicii
Moldova.
3. Controlul asupra executarii prezentului ordin se atribuie dnei Rodica Scutelnic, Secretar
de Stat, ~i dlui Iurie Osoianu, vicedirector general.
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