
                                                                                                                           Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 

HOTĂRÂRE   nr. ______ 

din ________________ 2022 

Chişinău 

 

Cu privire la delegarea funcțiilor de administrare  

a unui pachet de acțiuni al statului 

  

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea nr.121/2007 privind administrarea şi 

deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, 

nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

1. Se deleagă Ministerului Sănătății funcțiile de exercitare a drepturilor de 

acționar și de administrare a proprietății publice în S.A.”SANFARM-PRIM”, în 

care statul prin intermediul Agenției Proprietății Publice deține 445234 acţiuni sau 

99,11% din capitalul social. 

2. Agenţia Proprietății Publice, în termen de 1 lună de la data intrării în vigoare 

a prezentei hotărâri, va încheia cu Ministerul Sănătății un contract de cesionare 

(transmitere) a exercitării drepturilor de acționar şi de administrare a proprietății de 

stat în S.A.”SANFARM-PRIM”.  

3. Se aprobă modificările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, 

conform anexei. 

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova. 

 

 

Prim-ministru NATALIA GAVRILIȚA 

  

Contrasemnează:  

  

 

Ministrul sănătății 

 

Ala  Nemerenco 

 

Ministrul finanţelor Dumitru Budianschi 
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Anexă  

la Hotărârea Guvernului nr.____ 

 

MODIFICĂRILE 

ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului  

 

1. În Anexa nr. 4
1
 la Hotărârea Guvernului nr. 902/2017 „Cu privire la 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2007, nr. 390-395, art. 1011), cu modificările ulterioare, 

poziția  S.A. „Sanfarm-Prim” se exclude. 

2. Hotărârea Guvernului nr.148/2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea 

Ministerului Sănătății” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 206-

208, art. 346), se modifică după cum urmează: 

1) punctul 1. din hotărâre se completează cu subpunctul 6
1
) cu următorul 

cuprins: 

„6
1
) Lista societăților comerciale cu cota statului în capitalul social 

administrate de Ministerul Sănătății, conform anexei nr.6
1
”; 

 

2) se completează cu anexa nr. 6
1 
cu următorul cuprins: 

„Anexa nr. 6
1
 

la Hotărârea Guvernului nr.148/2021 

 

LISTA 

societăților comerciale cu cota statului în capitalul 

social administrate de Ministerul Sănătății 
 

1.  S. A. ”SANFARM-PRIM”” 

 

 

  

lex:HGHG20070820945


NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la delegarea 

 funcțiilor de administrare a unui pachet de acțiuni al statului” 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la delegarea funcțiilor de 

administrare a unui pachet de acțiuni al statului” a fost elaborat de Ministerul 

Sănătății. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul implementării Politicii naționale în 

domeniul medicamentului (Hotărîrea Parlamentului nr.1352/2002) prin  

fortificarea aprovizionării cu medicamente și produse medicale a sistemului de 

sănătate din Republica Moldova, precum și asigurarea securității farmaceutice a 

statului.  

Totodată proiectul dat este elaborat și în legătură cu situația pandemică a 

infecției cu virusul SARS-CoV-2 și în contextul urgențelor de sănătate publică, 

în care asigurarea cu medicamente, consumabile, echipamente este de o 

importanță majoră atât pentru instituțiile medico-sanitare publice ale sistemului 

sănătate, cât și pentru protecția și siguranța populației. 

 Este necesar de menționat, că actualmente sistemul de sănătate nu dispune 

de un depozit/distribuitor farmaceutic național/public ce ar asigura stocarea, 

distribuirea și rezerva medicamentelor și produselor medicale necesare activității 

instituțiilor medico-sanitare pentru acordarea asistenței medicale continue și 

neîntrerupte pacienților. 

Mai mult ca atât, la moment toate ajutoarele umanitare și donațiile acordate 

sistemului de sănătate, cât și bunurile achiziționate de Centrul pentru Achiziții 

Publice Centralizate în Sănătate inclusiv pentru prevenirea, controlul și 

combaterea COVID-19 sunt depozitate la S.A. „Sanfarm-Prim” în lipsa altor 

posibilități, deși intră în țară pe alte adrese și ulterior sunt  gestionate de IMSP 

Spitalul clinic municipal de copii „V.Ignatenco” sau alte instituții medicale 

publice, fapt care creiază dificultăți atât din punct de vedere logistic, cât și din 

aspect al gestionării corecte a bunurilor materiale. 

Până la independența Republicii Moldova S.A. „Sanfarm-Prim” a fost un 

Depozit central de medicamente, subordonat Ministerului Sănătății RSSM. Ca 

urmare a procesului de privatizare, în anul 1993 este reorganizat în Asociația 

„Moldovafarm”, fondatorul căreia devine statul cu pachet de acțiuni de 99,11% 

și angajații întreprinderii cu 0,89%. Din anul 2003 se numește  S.A. „Sanfarm-

Prim” și din anul 2018 conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.806/2018 

„Cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului” este transmisă din 

administrarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în 

administrarea Agenției Proprietății Publice. 

Respectiv, prin proiectul în cauză se propune delegarea funcțiilor de 

administrare a proprietății de stat din S.A. „Sanfarm-Prim” către Ministerul 

Sănătății prin încheierea unui contract de cesionare (transmitere) a exercitării 

drepturilor de acționar în S.A. „Sanfarm-Prim”, inclusiv a obligațiilor și 

drepturilor de reprezentare a intereselor statului, din următoarele considerente 



raționale pentru: 

- necesitatea existenței unui depozit/distribuitor național propriu al 

sistemului de sănătate, prin intermediul căruia se va exercita funcția de garant al 

asigurării sănătății populației țării, prin asigurarea instituțiilor medico-sanitare cu 

medicamente și produse medicale; 

- necesitatea fortificării sistemului de stat de aprovizionare cu medicamente 

achiziţionate în cadrul tuturor Programelor Naţionale (medicamente esenţiale, 

achiziţionate din sursele bugetare, utilizate în tratamentul celor mai grave 

maladii - cancer, diabet zaharat, tuberculoză, HIV/SIDA, astm bronşic etc.) și 

asigurarea accesului populației la ele. La moment  medicamentele respective, 

procurate centralizat, sunt distribuite pentru depozitare în diferite instituţii 

medicale - Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc, Spitalul Clinic 

Republican, Spitalul de Dermatologie şi Boli Comunicabile, Institutul 

Oncologic, Centre de sănătate, etc, care nu au nici condiții pentru depozitare și 

păstrare și nici drepul să le păstreze atunci cînd medicamentele sunt destinate 

altor instituții medicale;  

- necesitatea asigurării și monitorizării stocurilor continuie de medicamente 

și produse medicale necesare instituțiilor medico-sanitare întru acordarea 

asistenței medicale corespunzătoare pacienților; 

- necesitatea evaluării permanente a necesităților sistemului de sănătate în 

medicamente, consumabile, echipamente în perioadele de epidemii, calamități 

naturale și alte situații de stări excepționale. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate, pentru proiectele care au ca scop 

armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene 

Proiectul respectiv nu are scop armonizarea legislației naționale cu legislația 

Uniunii Europene 

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul în cauză prevede delegarea către Ministerul Sănătăţii a funcțiilor 

de exercitare a drepturilor de acționar și de administrare a proprietății publice în 

S.A.“SANFARM-PRIM”, în care statul prin intermediul Agenției Proprietății 

Publice deține 445234 acţiuni sau 99,11%  din capitalul social.  

5. Fundamentarea economico-financiară 

Sub aspect financiar, realizarea prezentei hotărâri nu va necesita cheltuieli 

suplimentare din contul bugetului de stat.   

6. Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

 

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

 

8. Constatările expertizei anticorupţie 

 

9. Constatările expertizei juridice 

 

 

Secretar de Stat                                                   Zinaida BEZVERHNI 



str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

Tel. +373 22 268 885, +373 22 268 818; Fax. +373 22 738 781; e-mail: office@ms.gov.md 

https://ms.gov.md 

 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

  

Nr.  01/277 din 26.01.2022 

Cancelaria de Stat 
 

 

CERERE 

privind înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 

care urmează a fi anunțate în cadrul ședinței secretarilor generali de stat 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de înregistrare Nota autorului 

1. Tipul și denumirea proiectului Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la 

delegarea funcțiilor de administrare a unui pachet  

de acțiuni al statului” 

2. Autoritatea care a elaborat 

proiectul 

Ministerul Sănătății  

3. Justificarea depunerii cererii 

(indicația corespunzătoare 

sau remarca precum că 

proiectul este elaborat din 

inițiativa autorului) 

Proiectul în cauză este elaborat în scopul  

fortificării sistemului farmaceutic pentru 

asigurarea optimă cu asistență medicamentoasă, și 

altor bunuri de importanță socială pentru 

domeniul de sănătate. 

4. Lista autorităților și 

instituțiilor a căror avizare 

este necesară 

 

- Cancelaria de Stat, 

- Ministerul Finanțelor, 

- Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării 

Regionale, 

- Ministerul Economiei, 

- Agenția Proprietății Publice, 

- Ministerul Justiției, 

- Centrul Național Anticorupție. 

5. Termenul-limită pentru 

depunerea 

avizelor/expertizelor 

Se solicită examinarea proiectului în termen de 5 

zile. 

6. Numele, prenumele, funcția și 

datele de contact  ale 

persoanei responsabile de 

promovarea proiectului 

Vladimir Carp, Consultant principal, Direcția 

financiar-administrativă, tel.: 022 26-88-06 

email: vladimir.carp@ms.gov.md. 

7. Anexe (proiectul actului care - Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la 

A 

mailto:office@ms.gov.md
https://ms.gov.md/


str. Vasile Alecsandri 2, MD-2009, mun. Chişinău 

Tel. +373 22 268 885, +373 22 268 818; Fax. +373 22 738 781; e-mail: office@ms.gov.md 

https://ms.gov.md 

se solicită a fi înregistrat, 

nota informativă cu 

documentele de însoțire) 

 

delegarea funcțiilor de administrare a unui pachet  

de acțiuni al statului” – 2 file; 

- Nota informativă  – 2 file. 

8. Data și ora depunerii cererii 

 
 

9. Semnătura  

Secretar de Stat,  

Zinaida BEZVERHNI  
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