
 

 

 

 

 
 

GUVERNUL  REPUBLICII  MOLDOVA 
 

HOT Ă R Â R E  nr. 
 

din  _____________ 

Chișinău 
 

 

                                                                             1 
 

Cu privire la modificarea și abrogarea unor acte normative 

------------------- 

În temeiul art.18 alin. (21) din Legea nr. 1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică 

(republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, art. 200), cu 

modificările ulterioare, art. 5 alin. (5) și art. 12 alin. (2) lit. f1)  din Legea nr. 1585/1998 cu 

privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

1998, nr. 38-39, art. 280), cu modificările ulterioare, art. 131 din Legea nr. 102/2017 cu privire la 

dispozitivele medicale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 244-251, art. 389), cu 

modificările ulterioare, lit.a), b) şi e) art.11 din Legea nr.179/2008 cu privire la parteneriatul 

public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411/1995 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Regulamentul privind mecanismul de includere a dispozitivelor medicale pentru 

compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr.104/2022 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 61-67, art. 151), se 

modifică după cum urmează: 

 

1) punctul 7 va avea următorul cuprins:  

            „7. Președintele Consiliului este ministrul sănătății. În absența președintelui, funcțiile 

acestuia sunt exercitate de către vicepreședintele Consiliului, care este directorul general al 

Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.” 

 

2) la punctul 9 subpunctul 1) va avea următorul cuprins: 

„1) în cazul încetării raporturilor de serviciu al membrului desemnat în cadrul autorității 

sau instituției respective;”; 

 

3) la punctul 40 cuvintele „și modelele”, precum și cuvintele „și model” se exclud; 

 

4) punctul 50 va avea următorul cuprins: 

 „50. Pentru fiecare dispozitiv medical solicitat spre includere/inclus în Listă se estimează 

prețul maxim cu amănuntul conform următoarei formule de calcul: 

„Pam = Pac × (1 + Kacd + Kacf) × (1 + Ktva), 

 unde: 

         Pam – preţul cu amănuntul; 

         Pac – preţul de achiziţie (fără TVA); 

 



 

 

 

Kacd – coeficientul adaosului comercial al depozitului; 

Kacf – coeficientul adaosului comercial al farmaciei; 

Ktva – coeficientul taxei pe valoarea adăugată. 

 

Coeficientul adaosului comercial al depozitului se determină conform următoarei formule: 

         Kacd = Acd : 100 (≤ 0,05) 

Coeficientul adaosului comercial al farmaciei se determină conform următoarei formule: 

          Kacf = Acf : 100 (≤ 0,15) 

Coeficientul taxei pe valoarea adăugată se determină conform următoarei formule: 

         Ktva = TVA : 100, unde 

TVA – taxa pe valoarea adăugată (0%, 8%, 20% - în dependență de tipul de dispozitiv 

medical).”; 

 

5) la punctul 51, prima propoziție: 

a) cuvintele „și model” se exclud; 

b) se completează cu textul „a modelelor/denumirilor comerciale de dispozitive 

medicale”; 

 

6) se completează cu punctul 511 cu următorul cuprins:  

„51¹. Rata de compensare se stabilește de Consiliu în funcție de disponibilitatea 

mijloacelor financiare în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, cu asigurarea 

minimum a unui model/denumire comercială de dispozitiv medical compensat integral.”; 

 

7) la punctul 52 cuvintele „pentru dispozitivul” se substituie cu cuvintele „pentru 

denumirea de dispozitiv”; 

 

8) se completează cu punctul 521 cu următorul cuprins:  

 „521. În cazul în care pe parcursul anului de gestiune, la denumirea de dispozitiv medical 

se înregistrează un model/denumire comercială  nouă sau se obține un preț negociat mai mic, 

suma fixă compensată pentru denumirea de dispozitiv medical se reevaluează, luând în 

considerare și prețul modelului nou inclus în listă.”. 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 105/2022 cu privire la aprobarea mecanismului de negociere 

pentru includerea medicamentelor și/sau dispozitivelor medicale pentru compensare din fondurile 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, 

nr. 61-67, art. 152), se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr.1: 

   a) la punctul 2:  

la subpunctul 1) cuvintele „pentru care pe piața farmaceutică există o singură denumire 

comercială în cadrul unei denumiri comune internaționale” se substituie cu cuvintele „conform 

deciziei Consiliului pentru medicamente compensate”; 

subpunctul 2) va avea următorul cuprins: 

„2) dispozitivele medicale depuse spre evaluare în scopul includerii în sistemul de 

compensare și/sau compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medical, conform 

deciziei Consiliului pentru dispozitive medicale compensate;”;  

subpunctul 4) se abrogă. 

b)  se completează cu punctul 161 cu următorul cuprins: 

„161. Ședințele Comisiei de negocieri se consideră deliberative dacă la ele participă cel 

puțin 3 membri ai Comisiei.”; 

c) la punctul 23 textul „e-mail și la adresa” se substituie cu textul „e-mail și/sau la 

adresa”; 

d) se completează cu punctul 361 cu următorul cuprins: 

 

 



 

 

 

„36¹. Procesul-verbal final și Garanția de preț semnate olograf sau electronic, se depun de 

către furnizor la sediul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină sau se expediază prin 

scrisoare recomandată, sau prin e-mail.”; 

e) la punctul 39 după cuvântul „semna” se completează cu textul „(olograf sau 

electronic)”, iar cuvintele „nu poate depăși un an calendaristic” se substituie cu textul „va fi de la 

un an până la trei ani din data semnării, la decizia părților”;  

 

2) în anexa nr. 2: 

 a) la subpunctul 6.8  după cuvântul „devierii” se completează cu cuvintele „spre 

majorare”; 

b) la subpunctul 7.4 textul „31 decembrie” se exclude.    

 

          3. Hotărârea Guvernului nr. 106/2022 cu privire la prescrierea și eliberarea 

medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate pentru tratamentul în condiții de 

ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie, (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2022, nr. 61-67, art. 153), se modifică după cum urmează: 

 

1) în anexa nr. 1: 

a) la punctul 4 după cuvintele „medicii neurologi,” se completează cu cuvintele  „medicii 

oncologi”; 

b)  la punctul 9 subpunctul 3) cuvântul „anticonvulsivante” se substituie cu cuvintele             

„pentru tratamentul maladiilor neurologice”; 

c) punctul 9 se completează cu subpunctul 5) cu următorul cuprins: „5) oncolog (în cazul 

medicamentelor pentru tratamentul pacienților oncologici).” 

d) la punctul 10 după cuvintele „a medicului neurolog,” se completează cu cuvintele  

„medicului oncolog”; 

e)  la punctul 15 după textul „Rețetele se prescriu” se adaugă textul „în trei exemplare” și 

se exclude textul „nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013, asigurându-se că au fost completate toate 

cele trei exemplare ale rețetei.”; 

            f) la punctul 25 după cuvântul „constatarea” se completează cu cuvintele  „valabilității 

rețetei și a”, iar textul „nr. 492/139-A din 22 aprilie 2013” se exclude. 

 

2) în anexa nr.3:  

a) la subpunctul 2.2 se completează cu litera b1) cu următorul cuprins: 

„b1) la executarea drepturilor și obligațiilor contractuale să asigure protecția datelor cu 

caracter personal, în conformitate cu prevederile actelor normative;” 

b) la subpunctul 3.3, cuvântul „rezilierea” se substituie cu cuvântul „rezoluțiunea”; 

 

           4.  Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 428/2012 „Cu privire la parteneriatul public-privat 

pentru prestarea serviciilor de radioterapie”. 

 

 

Prim-ministru               Dorin RECEAN 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul sănătății                 Ala Nemerenco  

 

Ministrul finanțelor            Veronica SIREȚEANU 

 

 


