
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII al REPUBLICII MOLDOVA 

 

ORDIN 

mun. Chișinău 

12.08.2009                                                                                            Nr. 278 

Cu privire la produsele parafarmaceutice  

și alte produse de uz medical ce pot fi livrate  

prin întreprinderile și instituțiile farmaceutice 

 

În temeiul prevederilor art. 51 (2) al Legii nr. 1456- XII din 25 mai 1993 cu privire la 

activitatea farmaceutică, republicată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59-61, 

art. 200), Hotărârii Guvernului nr.1525 din 29 decembrie 2007 cu privire la aprobarea 

Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (Monitorul Oficial din 27.06.2008, nr. 112-

114, art. 726), Hotărârii Guvernului nr. 96 din  29.01.2007 cu privire  la stabilirea condițiilor de 

plasare pe piață şi de utilizare a dispozitivelor medicale (Monitorul Oficial din 09.03.2007, nr. 

32-35, art. 212), Hotărârii Guvernului nr. cu privire la instituirea Sistemului informațional 

automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice 

îmbuteliate” (Monitorul Oficial din 24.08.2007, nr. 131-135, art. 970), Regulilor și normativelor 

privind etichetarea produselor cosmetice aprobate prin ordinul medicului șef sanitar de stat al 

Republicii Moldova Nr. 66 din  22.12.2004 (Publicat : 09.12.2005 în Monitorul Oficial Nr. 164 

art. Nr: 566), punctul 8 al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Sănătății , aprobat prin Hotărârii Guvernului Nr. 326 din  21.03.2007(Publicat: 23.03.2007 în 

Monitorul Oficial Nr. 39-42 art. Nr: 332), cât și în scopul asigurării accesului populației la 

produsele parafarmaceutice și alte produse de uz  medical, prin întreprinderile și instituțiile 

farmaceutice. 

ORDON: 

1. Se aprobă lista produselor parafarmaceutice și altor produse de uz medical ce pot fi livrate 

prin întreprinderile și instituțiile farmaceutice, conform anexei. 

2. Conducătorii întreprinderilor și instituțiilor farmaceutice vor livra către populație produsele 

parafarmaceutice și alte produse de uz  medical, conform anexei la prezentul ordin, care vor 

corespunde cerințelor documentației analitico-normative și/sau tehnice ce reglementează 

calitatea acestora. 

3. Agenția Medicamentului va evalua semestrial executarea prevederilor prezentului ordin cu 

informarea Ministerului Sănătății. 

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

 

Controlul executării prevederilor prezentului Ordin se atribuie dlui Boris Golovin, viceministru. 

 

         Ministrul                                                                                 Larisa CATRINICI                                                              



Anexă 

La Ordinul MS RM 

Nr. 278 din 12.08.2009 

LISTA 

produselor parafarmaceutice și altor produse de uz medical ce pot fi livrate prin 

întreprinderile și instituțiile farmaceutice* 

1. Ape minerale medicinale 

2. Articole și accesorii utilizate în aplicarea unui tratament medical, precum și necesare 

îngrijirii bolnavilor. 

3. Echipamente de protecție acustică. 

4. Insecticide și acaricide destinare aplicării pe corpul uman. 

5. Plante medicinale și produse derivate, uleiuri volatile. 

6. Produse cosmetice pentru îngrijire corporală. 

7. Produse de puericultură, precum biberoane, suzete, tetine, lapte-pulbere etc. (cu excepția 

articolelor de îmbrăcăminte, încălțăminte pentru copii, jucării, articole de papetărie, 

detergenți, cărți și reviste). 

8. Produse dietetice, de regim și articole sau accesorii necesare utilizării lor. 

9. Produse și articole utilizate în igiena buco-dentară și/sau corporală. 

10. Suplimente alimentare. 

11. Dispozitive medicale (pentru autotestare, lentile de contact ocular și accesorii pentru ele, 

echipamente și materiale destinate protecției sau îmbunătățirii sănătății, inclusiv protecției 

sexuale sau cu acțiune contraceptivă, truse de prim ajutor, inclusiv autovehicule, pentru 

copii etc.), cu excepția dispozitivelor medicale implantabile.  

 

• Produsele vor fi autorizate pentru utilizare și certificate în modul stabilit de legislație, de 

către organele abilitate ale Ministerului Sănătății și Institutului Național de Standardizare 

și Metrologie și vor fi furnizate de persoanele juridice deținătoare de licența respectivă. 


