
 
O R D I N  

cu privire la asigurarea accesului populaţiei la medicamente  

şi dispozitive medicale de importanţă socială  

   

nr. 959  din  01.10.2012  
   

Monitorul Oficial nr.216-220/1222 din 19.10.2012  

   

* * *  

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea cu privire la medicamente nr.1409-XIII din 

17 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, art.3 şi art.18
1
 din Legea cu privire 

la activitatea farmaceutică nr.1456-XIII din 25 mai 1993, cu modificările şi completările 

ulterioare, în scopul asigurării accesului populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de 

importanţă socială, precum şi în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011,  

ORDON:  
1. Se aprobă:  

Lista medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importanţă socială prezenţa cărora este 

obligatorie pentru vînzare în farmacii, conform anexei.  

2. Conducătorii unităţilor farmaceutice vor asigura:  

1) prezenţa şi vînzarea în farmacii a medicamentelor şi dispozitivelor medicale de 

importanţă socială, conform prevederilor pct.1 al prezentului ordin;  

2) afişarea la un loc vizibil în farmacii a Listei nominalizate în pct.1, cu indicarea preţului 

cu amănuntul pentru fiecare poziţie în parte.  

3. Agenţia Medicamentului va include în programul de inspectare a întreprinderilor 

farmaceutice aspectele ce ţin de accesul populaţiei la medicamente şi dispozitive medicale de 

importanţă socială, cu aplicarea măsurilor ce se impun.  

4. Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate, în limitele competenţelor 

atribuite, va include în standardele de bază de evaluare şi acreditare a întreprinderilor 

farmaceutice indicatorul de evaluare privind accesul populaţiei la medicamente şi dispozitive de 

importanţă socială.  

4. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministrul 

sănătăţii.  

   

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Andrei USATÎI  

 

Chişinău, 1 octombrie 2012.  
 

Nr. 959   

   

  

Anexă  

la Ordinul MS RM  

nr.959 din 01.10.2012  

  

LISTA  

medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importanţă socială  

prezenţa cărora este obligatorie pentru vînzare în farmacii  



  

Nr. Denumirea Comun ă Internaţională (DCI) Forma Farmaceutică 

1. Acetylcysteinum comprimate; capsule; pulbere pentru soluţie orală 

2. Aciclovirum unguent; cremă 

3. Acidum acetylsalicylicum comprimate 

4. Acidum acetylsalicylicum + Paracetamolum + Coffeinum comprimate 

5. Acidum ascorbicum draje 

6. Allohol comprimate filmate 

7. Allopurinolum comprimate 

8. Althaea officinalis L. comprimate 

9. Aluminii hydroxidum + Magnesii hydroxidum suspensie orală 

10. Ambroxolum comprimate 

11. Aminophyllinum comprimate; soluţie injectabilă 2,4% 

12. Bendazolum soluţie injectabilă 

13. Bendazolum + Papaverinum (Papazol) comprimate 

14. Benzylii benzoas cremă; emulsie cutanată 

15. Bisacodylum supozitoare; comprimate gastrorezistente 

16. Calcii gluconas comprimate 

17. Captoprilum comprimate 

18. Carbo activatus comprimate; capsule 

19. Chloramphenicolum comprimate; soluţie cutanată 

20. Chlorhexidinum soluţie cutanată 

21. Clotrimazolum comprimate vaginale; unguent; soluţie 

22. Corvalol® picături orale 

23. Dexamethasonum picături oftalmice, suspensie; soluţie injectabilă 

24. Diclofenacum comprimate; gel; soluţie injectabilă 

25. Diphenhydraminum soluţie injectabilă 

26. Enalaprilum comprimate 

27. Extractum Valerianae siccum (valeriană) drajeu, Picături orale, soluţie 

28. Ferrosi sulfas + Acidum ascorbicum comprimate 

29. Fluconazolum capsule 

30. Furosemidum comprimate; soluţie injectabilă 

31. Fluocinoloni acetonidum unguent 

32. Glibenclamidum comprimate 

33. Heparini natrium unguent 

34. Hydrogenii peroxydum Soluţie cutanată 

35. Ibuprofenum suspensie orală; comprimate filmate 

36. Indometacinum comprimate, supozitoare, comprimate 

gastrorezistente 

37. Iodum soluţie cutanată 

38. Iodum + Kalii iodidum spray bucofaringian, soluţie; soluţie 

bucofaringiană 

39. Isosorbidi dinitras comprimate cu eliberare prelungită 

40. Isosorbidi mononitras comprimate 

41. Kalii aspartas + Magnesii aspartas comprimate 

42. Levamisolum comprimate 

43. Loratadinum comprimate; sirop 

44. Magnesii sulfas soluţie injectabilă 

45. Mebhydrolinum (Diasolin) draje 

46. Mentholum in menthylisovaleratum (validol) comprimate sublinguale 

47. Metamizoli natrium soluţie injectabilă 

48. Metamizoli natrium + Pitofenonum + Fenpiverini bromidum soluţie injectabilă 

49. Metamizoli natrium + Tempidonum comprimate 



50. Metoclopramidum comprimate; soluţie injectabilă 

51. Metronidazolum comprimate; supozitoare 

52. Naphazolinum picături nazale, sol. 

53. Neo-Anuzol® supozitoare 

54. Nitroglycerinum comprimate; comprimate sublinguale 

55. Nitroxolinum comprimate 

56. Pancreatinum comprimate filmate gastrorezistente 

57. Papaverinum supozitoare; soluţie injectabilă 

58. Paracetamolum comprimate filmate; suspensie orală; sirop; 

supozitoare 

59. Rehydron pulbere pentru soluţie orală 

60. Salbutamolum suspensie de inhalat presurizată 

61. Senna glycosides comprimate 

62. Spiritus aethylicus soluţie cutanată 70% 

63. Spironolactonum draje; capsule 

64. Valeriana officinalis + Leonurus cardiaca + Crataegus sanguine (picături 

cardiace) 

picături orale, soluţie 

65. Viridum nitens soluţie cutanată 

66. Xeroformium + Pix liquida liniment 

   
   

Dispozitive medicale  

  

1. Emplastru 

2. Emplastru bactericid 

3. Emplastru cu piper 

4. Faşă de tifon 

5. Garou 

6. Mănuşi de cauciuc nesterile 

7. Mănuşi de cauciuc sterile 

8. Mască de o singură folosinţă 

9. Pară de cauciuc 

10. Pipetă 

11. Seringi 

12. Seringi pentru insulină 

13. Şerveţele îmbibate cu alcool 

14. Sinapisme – Foi de muştar 

15. Sisteme pentru perfuzii 

16. Termofor 

17. Termometru 

18. Tifon 

19. Vată medicală 
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