
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA 

  
D I S P O Z I Ț I E 

mun. Chişinău 
 

07 martie 2022                                                                                    Nr. 191-d 
   
Cu privire la distribuirea medicamentelor  
și consumabile medicale 
 

       În scopul asigurării cu medicamente și dispozitive medicale necesare pentru 
activitatea punctelor medicale din cadrul centrelor provizorii de gestionare a 
situatiei de criza, în conformitate cu pct. 30 din Dispoziția nr. 2 din 25 februarie 
2022 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, precum și  în 
temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea 
Ministerului Sănătății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 148/2021,  

 

DISPUN: 

1. Se aprobă lista de distribuire a medicamentelor și dispozitivelor medicale, 
provenite din donație, conform anexei la prezenta dispoziție. 
 

2. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice vizate în anexa la prezenta 
dispoziție vor: 
1) organiza și asigura recepționarea bunurilor de la depozitul ,,SanFarm-

Prim”, mun. Chișinău, Grenoble, nr. 149 A, (persoana de contact: dna 
Svetlana Susarenco, tel 022727288); 

2) asigura stocarea și evidența ulterioară a medicamentelor și dispozitivelor 
medicale, în conformitate cu prevederile actelor normative; 

3) organiza utilizarea medicamentelor și dispozitivelor medicale, în 
conformitate cu prevederile actelor normative. 

 
3. Controlul executării prevederilor prezentei dispoziții se atribuie Direcției 

politici îndomeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale 

 
 

       Secretar de Stat                                                      Zinaida BEZVERHI



Anexă  
la Dispoziția Ministerului Sănătății  

nr. 191-d  din 07.03.2022 
 

Lista de distribuire a medicamentelor pentru activitatea punctelor medicale  
din cadrul centrelor provizorii de gestionare a situației de criză 

 
Nr. 
d/o Denumirea IMSP CS Costești 

1 Omeprazole 20 mg capsule (as enteric coated pellets) 
(blister) 50 caps. 

2 Ibuprofen 200 mg film-coated tablet 200 comp. 
3 Paracetamol 500 mg tablet 200 comp.  
4 Oral rehydration salts, low osmolarity (2004 WHO 

formula), 20.5 g (for 1 litre) sachet 50 plicuri 

5 Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet (blister)  56 comp. 
6 Enalapril maleate 5 mg tablet (blister) 50 comp.  
7 Vitamin A (retinol palmitate) 200,000 IU capsule 100 caps. 
8 Dezinfectant p/u maini pe baza de alcool etilic >70%, 5L 

PET (UNICEF) 1 buc 

 
Nr. 
d/o Denumirea 

Centrul de plasament pentru 
persoane vîrstnice și persoane cu 

dizabilități  
Chişinău, str. Valea Rădiului 16 

1 Omeprazole 20 mg capsule (as enteric coated pellets) 
(blister) 50 caps. 

2 Amoxicillin 250 mg dispersible tablet (blister) 100 comp. 
3 Ibuprofen 200 mg film-coated tablet 100 comp.  
4 Paracetamol 100 mg dispersible tablet (blister) 30 comp. 
5 Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet (blister)  56 comp. 
6 Enalapril maleate 5 mg tablet (blister) 50 comp.  
7 Salbutamol 100 mcg/dose oral inhaler 200 doses (CFC 

free) (UN1950/2.2/S.P.A98/190 NOT RESTRICTED) 2 fl.  

8 Vitamin A (retinol palmitate) 200,000 IU capsule 100 caps. 
9 Azithromycin monohydrate 200 mg/5 ml powder for oral 

suspension 15 ml bottle 1 fl. 

10 Dezinfectant p/u maini pe baza de alcool etilic >70%, 5L 
PET (UNICEF) 1 buc 

 


		2022-03-07T15:38:53+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




