
  

 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 549  
din  07.06.2005  

cu privire la crearea sistemului informaţional automatizat  
"Nomenclatorul de stat al medicamentelor"  

Publicat : 17.06.2005 în Monitorul Oficial Nr. 083     art Nr : 605  

MODIFICAT 
HG1299/09.12.05, MO172-175/23.12.05 art.1418 
Notă 

În textul hotărîrii, cuvintele "Institutul Naţional de Farmacie" se substituie prin cuvintele "Agenţia 
Medicamentului" prin HG1299/09.12.05, MO172-175/23.12.05 art.1418 

Întru executarea Hotărîrii Parlamentului nr. 1352-XV din 3 octombrie 2002 "Cu privire la aprobarea 
Politicii de stat în domeniul medicamentului" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 149-150, 
art. 1161), Concepţiei Sistemului Informaţional Medical Integrat, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 
1128 din 14 octombrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 193-198, art. 1333), 
precum şi în scopul asigurării securităţii asistenţei farmaceutice şi contracarării importului ilicit de 
medicamente în ţară, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

1. Să se creeze şi implementeze, pînă la 1 aprilie 2006, sistemul informaţional automatizat 
"Nomenclatorul de stat al medicamentelor".  

2. Se stabileşte că beneficiarul sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al 
medicamentelor" este Agenţia Medicamentului şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, iar antreprenorul 
general - instituţiile subordonate Ministerului Dezvoltării Informaţionale.  

3. Ministerul Dezvoltării Informaţionale, în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi 
Agenţia Medicamentului, pînă la 1 septembrie 2005, va elabora proiectul-pilot al sistemului informaţional 
automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor".  

4. Agenţia Medicamentului, cu începere de la 1 septembrie 2005, va implementa evidenţa cantitativ-
valorică a produselor medicamentoase şi medicamentelor importate, precum şi a celor produse în ţară.  

5. Crearea sistemului informaţional automatizat "Nomenclatorul de stat al medicamentelor" va fi 
asigurată de Agenţia Medicamentului din contul mijloacelor speciale şi, parţial, din contul fondului special 
al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.  

6. Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale vor aproba prin 
ordin comun regulamentul cu privire la modul de executare a prezentei hotărîri. 

[Pct.6 introdus prin HG1299/09.12.05, MO172/23.12.05 art.1418] 
PRIM-MINISTRU           Vasile TARLEV  
Contrasemnează:  
Ministrul sănătăţii  
şi protecţiei sociale             Valerian Revenco  
Ministrul dezvoltării  

http://lex.justice.md/document_rom.php?id=B6B05578:AB550C62


informaţionale             Vladimir Molojen  
Ministrul finanţelor             Zinaida Grecianîi  
Chişinău, 7 iunie 2005.  
Nr. 549.  

 


