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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

 
 
 

O R D I N  
П Р И К А З  

 
 
        23.04. 2007                                                                                  Nr.  162                          

mun. Chişinău 
 

Cu privire la  aprobarea regulamentului 
şi listei medicamentelor esenţiale  
 
 În temeiul Politicii de stat în domeniul medicamentului aprobate prin Hotărîrea 
Parlamentului nr.1352-XV din 03.10.2002, a Legii cu privire la medicamente nr.1409-
XIII din 17.12.1997 şi în scopul asigurării unui management raţional al 
medicamentelor, 
      APROB: 

1. Regulamentul Listei medicamentelor esenţiale (anexa nr.1). 
2. Lista medicamentelor esenţiale (anexa nr.2) 

      ORDON : 

1. Conducătorii instituţiilor şi întreprinderilor din cadrul sistemului de sănătate 
să asigure implementarea prevederilor Regulamentului Listei medicamentelor 
esenţiale şi încadrarea activă în promovarea conceptului medicamentelor 
esenţiale. 

2. Agenţia Medicamentului (dl Vladimir Verdeş) să asigure publicarea, 
gestionarea,  aplicarea modificărilor şi completărilor la lista medicamentelor 
esenţiale, crearea şi organizarea activităţii Comisiei Permanente pentru 
elaborarea, evaluarea şi actualizarea Listei medicamentelor esenţiale. 

3. Controlul executării prevederilor prezentului ordin se atribuie dlui 
viceministru Boris Golovin. 

 
 Ministru              

 Ion ABABII 
 

 



Anexă 
la Ordinul MSPS al RM 
Nr. 162 din 23.04.07 

 
 

REGULAMENTUL 
LISTEI MEDICAMENTELOR ESENŢIALE 

 
 
 
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea "Cu privire la 
medicamente" nr. 1409-XIII din 17.12.1997, Legea RM "Cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală” nr. 1585 – XIII din 27.02.1998 şi cu prevederile 
Politicii de Stat în domeniul Medicamentului aprobate prin Hotărârea 
Parlamentului nr.1352-XV din 03.10.02, precum şi conform actelor normative 
emise de Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova.  
 
2. Medicamentele esenţiale sunt cele ce asigură necesităţile majorităţii populaţiei în 
medicaţia celor mai răspândite boli. La baza selectării lor sunt: importanţa pentru 
sistemul de stat al ocrotirii sănătăţii, eficienţa şi inofensivitatea deja demonstrată, 
corelaţia comparativă cost-beneficiu-risc.  
Medicamentele esenţiale trebuie să fie disponibile în orice moment, în cantităţi 
necesare, forme medicamentoase corespunzătoare, având o calitate garantată, 
informaţie suficientă despre preparat, un preţ accesibil pentru fiecare pacient şi 
pentru întreaga populaţie. Realizarea conceptului medicamentelor esenţiale 
presupune flexibilitate şi capacitate de adaptare la diverse situaţii. 
 
3. Republica Moldova îşi definitivează lista proprie de medicamente esenţiale 
(LME). 
 
4. Utilizarea raţională a medicamentelor esenţiale este considerată drept una dintre 
măsurile cele mai justificate din punctul de vedere al corelaţiei cost-eficienţă-risc. 
 
5. Selectarea medicamentelor esenţiale este unul dintre principiile-cheie ale 
politicii naţionale în domeniul medicamentului.  
 
6. Conceptul medicamentelor esenţiale include următoarele aspecte: 

- accesul la medicamentele esenţiale depinde de următorii factori:  
selectarearaţională, preţuri accesibile, finanţare stabilă, sistem sigur de ocrotire   
a sănătăţii; 

- selectarea medicamentelor esenţiale, în conformitate cu recomandările clinice 
standardizate, este un pas important în asigurarea accesului la asistenţa medicală; 

- aprobarea oficială a conceptului medicamentelor esenţiale determină direcţiile 
prioritare de activitate ale sistemului farmaceutic, mai ales pentru asigurarea cu 
medicamente în sectorul de stat şi eliberarea medicamentelor compensate în 
cadrul programului asigurărilor medicale; 

- elaborarea şi actualizarea sistematică a listei naţionale a medicamentelor       
esenţiale , conform  îndrumarelor  farmacoterapeutice  ştiinţific-argumentate; 



- selectarea riguroasă a unui număr restrâns de medicamente esenţiale asigură 
asistenţă medicală mai calitativă, dirijare mai bună a rezervelor de medicamente, 
utilizare mai efeicientă a resurselor financiare din domeniul ocrotirii sănătăţii. 

 
7. Principalele domenii de utilizare a LME sunt:  

- instruirea de bază a medicilor şi farmaciştilor;  
- achiziţia medicamentelor pentru necesităţi publice; 
- întocmirea listelor de medicamente compensate; 

- donaţii de medicamente şi susţinere internaţională; 
- monitoringul sortimentului şi a preţurilor pentru medicamente; 
- informarea populaţiei. 

 
8.Pentru selectarea şi utilizarea medicamentelor esenţiale se aplică  

următoarele criterii: 
- se recomandă de a selecta doar acele medicamente, eficacitatea şi inofensivitatea 

cărora este demonstrată cu certitudine în diverse condiţii; 
- cost-eficacienţa-riscul   este argumentul de bază în selectarea medicamentelor din 

aceeaşi grupă farmaco-terapeutică. La compararea costului medicamentelor 
trebuie luat în consideraţie costul integral al tratamentului cu aprecierea 
eficacităţii terapiei; 

- în unele cazuri selectarea medicamentelor poate fi influenţată şi de alţi factori, 
cum ar fi proprietăţile farmacocinetice sau condiţiile de producere, păstrare a 
medicamentelor etc.; 

- pentru  fiecare medicament selectat trebuie să fie specificată forma farmaceutică 
respectivă, care îi asigură calitatea adecvată, inclusiv biodisponibilitatea; trebuie 
determinată stabilitatea medicamentului în condiţiile de păstrare şi utilizare 
presupuse;  

- majoritatea medicamentelor esenţiale selectate trebuie să fie unicomponente. 
Produsele combinate care au doze fixate sunt selectate doar în cazul când sunt 
argumentate avantajele efectului terapeutic, inofensivităţii sau că respectarea 
schemei terapeutice reduce apariţia cazurilor refractare în tratamentul bolnavilor 
de malarie, tuberculoză, HIV/SIDA. 

  
9. Procesul selectării medicamentelor esenţiale va corespunde următoarelor cerinţe: 
- transparenţă şi caracter consultativ; 
- criteriile de includere în LME (excludere) să fie clar definite; 

- selectarea medicamentelor să fie în corelaţie cu standardele clinice de tratament 
ştiinţific-argumentate; 

- LME şi schemele standard de tratament să fie diferenţiate conform nivelelor 
asistenţei medicale; 

- LME şi schemele standard de tratament trebuie actualizate cel puţin 1 dată la 2 
ani şi este necesară monitorizarea utilizării lor; 
10. Comisia Permanentă va acţiona conform unui principiu important: nu toate 
argumentele sunt la fel de convingătoare. Rezultatele monitorizării studiilor 
clinice sunt mai convingătoare decât rezultatele unor cercetări efectuate fără grup 
de control, ultimele fiind mai credibile decât  părerea personală a unor experţi. 
Cu cât  mai argumentată este dovada, cu atât mai convingătoare este 



recomandarea. Forma cererii de includere (excludere) a medicamentelor în (din) 
LME se anexează la prezentul Regulament. 

 
  11. LME se editează tipografic, se publică în reviste de specialitate, 
   se plasează pe  site-urile Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Medicamentului, 
   USMF  „Nicolae Testemiţanu”. 
 
  12. Implementarea LME presupune aplicarea / respectarea următoarelor  
  principii /  condiţii: 

- transparenţa totală a întregului proces de elaborare-aprobare-revizuire a LME; 
- deciziile adoptate la toate etapele procesului de implementare vor  

fi bazate pe date ştiinţifice confirmate; 
- toţi participanţii la procesul de implementare au drept la opinii; 

          - corelarea LME cu protocoalele clinice standard de tratament şi diagnostic  
            prin implicarea specialiştilor principali ai MS RM şi a medicilor practicieni; 

- asigurarea accesului la LME pentru toţi specialiştii din sfera ocrotirii sănătăţii; 
- actualizarea şi editarea periodică a LME; 
- LME va fi corelată permanent cu Standardele de tratament şi Formularul 
Farmacoterapeutic Naţional, va reflecta actualităţile farmacoterapiei, 
farmacoeconomiei; se va ţine cont de recomandările respective ale Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii. 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

CERERE DE INCLUDERE (EXCLUDERE) A MEDICAMENTELOR ÎN 

(DIN) LISTA MEDICAMENTELOR ESENŢIALE 

 

1. Denumirea Comună Internaţională. 

2. Enumerarea sinonimelor. 

3. Forma farmaceutică solicitată. 

4. Indicaţiile terapeutice de bază pentru care medicamentul este solicitat. 

5. Grupa Farmacoterapeutică. 

6. Informaţie despre eficienţa preparatului cu indicarea surselor bibliografice ( în 

special pentru medicamentele noi, recent lansate pe piaţa farmaceutică). 

7. Rezultatele studiilor de bioechivalenţă cu indicarea surselor (pentru preparatele 

generice. 

8. Date referitoare la inofensivitatea preparatului cu indicarea surselor. 

9. Date referitoare la echivalenţa (neechivalenţa) terapeutică cu indicarea surselor.  

10.  Data expirării termenului de înregistrare. 

11.  Rezultatele studiilor farmacoeconomice. 

12.  Argumente suplimentare în vederea includerii (excluderii) medicamentului  în 

(din) LME. 

13.  Denumirea organizaţiei solicitante, cu indicarea telefonului de contact al persoanei 

responsabile. 

14.  Semnătura personală a specialistului care solicită includerea (excluderea) 

medicamentului în (din) LME şi parafa organizaţiei. 
 

 

 

 

 

 



Anexă 
la Ordinul MSPS al RM 
Nr. 162 din 23.04.07 

 

 

LISTA MEDICAMENTELOR ESENŢIALE 

 
1. Anestezice 
1.1 Preparate pentru anestezie şi oxigen 

Halotan 
Isofluran* 
Ketamină 
Oxibutirat de sodiu 
Protoxid de azot* 
Tiopental de sodiu 

lichid/vapori de inhalat 250ml 
lichid/vapori de inhalat 200ml 
sol.inj. 50 mg/ml 
sol.inj. 20% 10 ml 
gaz de inhalat 
liof./sol.inj. 1 g, 0,5 g 

         Oxigen*                                      gaz de inhalat 
 

1.2 Anestezice locale 
Lidocaină 
Procaină 
 
 
Bupivacaină  

sol.inj. 1%*, 2%; spray 10% 
sol.inj. 0,25%*, 0,5%, 1%*, 2% - 1*, 2, 5, 10, 20* ml; 
sol.inj.0,25%*, 0,5%* - flac.* 200, 400 ml; ung.* 5%, 
10%; supozitoare* 100 mg   
sol.inj. 0,5%  

 
1.3 Preparate pentru premedicaţie 

Atropină 
Diazepam 
Morfină 
Propofol  
Midazolam  
Prometazină 

sol.inj. 1 mg/ml 
sol.inj. 5 mg/ml, comp. 5 mg, 10 mg 
sol.inj. 10 mg/ml 
emuls. inj. / emuls. perf. 10 mg/ml 
sol.inj. 5 mg/5 ml  
sirop* 5 mg/5ml; sol.inj. 50mg/2ml 

 
2. Analgezice, antipiretice, antiinflamatoare nesteroidiene, antigutoase 
2.1 Analgezice non-opioide şi antiinflamatoare nesteroidiene 

Acid acetilsalicilic 
Diclofenac  
 
Ibuprofen 
Ketoprofen 
 
Dexketoprofen 
Paracetamol 
 
 
Ketorolac 
Nimesulid 
Lornoxicam 
Piroxicam  
Metamizol 
 

comp. 100, 325, 500 mg;  
comp. gastrorez. 25 mg, 50 mg, 100 mg; sol.inj. 25 mg/ml, 
3 ml; supozitoare 50 mg, 100 mg 
comp. / caps. 200 mg; cremă 5%  
capsule 50 mg, 150 mg; sol.inj. 100 mg/2 ml, supozitoare 
100mg  
comp. 25 mg 
comp. 200 mg, 500 mg; supozitoare 50 mg, 100 mg, 
125mg, 250mg; sirop 120/5ml-50ml, 100 ml, susp.orală 
120/5 ml-100 ml, comp.eferv. 500 mg, comp.film. 500 mg 
sol.inj. 30 mg/ml, comp. 10 mg 
comp. 100 mg  
liof./sol.inj. 8 mg 
supozitoare 20 mg  
sol. inj. 50%-2 ml 
 

2.2 Analgezice opioide 
Fentanil sol.inj. 50 µg/ml  



Morfină 
Tramadol 
 
Trimeperidină  
Alfentanil*  
Remifentanil* 

comp.* 10 mg; sol.inj. 10 mg/ml 
caps. 50mg, 200 mg; sol.inj. 50 mg/ml 2 ml, supozitoare 
100 mg; comp.elib.prelung. 150 mg, 100 mg 
sol.inj. 1%*, 2%-1ml 
sol.inj. 0,0005%-2 ml 
liof./sol.inj. 1mg, 2 mg, 5 mg 

 
 

2.3 Antigutoase 
Allopurinol 
Colchicină  

comp. 100 mg, 300 mg 
comp. 500 μg* 

 
2.4 Medicaţie utilizată în afecţiuni reumatice 
Azatioprin    comp. 50 mg  
Clorochină*    comp. 100 mg, 150 mg 

       Hidroxiclorochină*                     comp.film. 200 mg 
Ciclofosfamidă    comp.* 200 mg 
Metotrexat  comp. 2,5mg, sol.inj. 10 mg/1ml, 50 mg/5 ml, concent./sol.perf. 

500 mg/5ml 
Penicilamină*     caps. 250 mg 
Sulfasalazină    comp.gastrorezist. 500mg 

 
       Diprospan (betametazon dinatriu fosfat + betametazon dipropionat)      susp. inj. 1 ml; comp.* 
 

3. Antialergice 
Clemastină 
Cloropiramină 
Prometazină                            
Ciproheptadină 
Cetirizină  
Loratadină 
Dexametazon 
Epinefrină 
Hidrocortizon 
 

comp. 1 mg; sol.inj. 1 mg/ml  
comp. 25 mg; sol.inj. 20 mg/ml, caps. 5 mg, 25 mg 
draj. 25 mg; sol.inj. 25mg/ml  
comp. 4 mg, sirop 0,4 mg/ml-100 ml 
comp.film. 10 mg; pic.orale sol. 10 mg/ml 
comp. 10 mg, sirop 5mg/5ml 
comp.0,5 mg; sol.inj. 4 mg/ml-2 ml 
sol.inj. 0,18% 1 ml  
susp. inj. 125 mg/5ml* 
 

  
4. Antidoţi şi alte preparate utilizate în intoxicaţii 
4.1 Nespecifice 

Cărbune activat 
 

Pulbere*, comprimate 
 

4.2 Specifice 
Acetilcisteină  
   
Atropină 
Calciu gluconat 
Dimercaprol* 
Disulfiram 
Deferoxamină* 
Naloxon 
Penicilamină* 
Tiosulfat de sodiu 
Albastru de metilen  
EDTA (edetat de sodiu-
calciu)* 
 

comp. eferv. 100mg, 200mg, 600mg; sol.inj.* 200mg/ml-
10 ml, pulb./sol.orală 100mg, 200mg, 600mg, caps. 200mg 
sol.inj. 1 mg/ml 
sol.inj. 10% 5ml şi 10ml 
sol.inj. 50mg/ml-2 ml 
comp. 500mg; 150 mg, caps. 150mg 
pulb./sol.inj. 500mg 
sol.inj. 0,04%-1ml 
caps. 150 mg, 250 mg 
sol.inj. 30% 10ml 
sol.inj.* 10 mg/ml 
sol.inj. 200 mg/ml 
 
 



5. Anticonvulsive / antiepileptice 
 

Acid valproic 
 
Carbamazepină 
 
Clonazepam 
Diazepam 
 
Fenobarbital  
Magneziu sulfat 
Lamotrigină 
Fenitoină 
Ethosuximid* 
Gabapentină  

comp. filmate 150 mg,  300 mg, 500 mg, 1000 mg, sirop 
300 mg-5 ml, pulb./sol.inj* 400 mg/4 ml 
comp. 200 mg, comp.elib.prelung. 150 mg, 300 mg, 
400mg, 600 mg 
comp. 500 µg, 2 mg; sol.inj.* 1 mg/ml 
sol.inj. 5 mg/ml, soluţie rectală 5 mg, 10 mg, comp. 5mg, 
10mg 
comp. 50 mg*, 15 mg, 100 mg; sol.inj.* 200 mg/ml,  
sol.inj. 25% - 5ml şi 10ml*, pulbere 20g 
comp. 50mg, 100 mg 
comp.117 mg, sol.inj. 50 mg/ml 5 ml, comp.film.100mg* 
capsule 250 mg, sirop 250 mg/5 ml 
capsule 300 mg 

 
6. Antiinfecţioase 
6.1 Antibacteriene  
6.1.1 Peniciline 

Amoxicilină 
Ampicilină 
 
Benzatin benzilpenicilină* 
Benzilpenicilină 
Fenoximetilpenicilină 
Oxacilină 
Amoxicilină + Clavulanat de 
potasiu 

caps. şi comp. 250 mg, 500 mg; pulb./sol.inj. 0,5 g, 1,0 g 
susp. orală 125 mg/5 ml, comp. 250 mg, pulb./sol.inj. 
500mg, 1000 mg 
pulb./susp.inj. 1200000 UA, 2400000 UA  
pulb./sol.inj. 1 mln.UA 
comp. 250 mg; susp. orală 400000UI/5ml 
caps.* 250 mg, 500 mg; pulb./sol.inj. 250 mg*, 500 mg 
comp. film. 375 mg, 625 mg, 1000 mg, pulb./sol.inj. 
600mg, 1200 mg, pulb./susp.orală 457mg/5ml 
 
 

6.1.2 Cefalosporine 
Cefalexin  
Cefaclor 
Cefazolină 
Ceftazidim 
Ceftriaxon 
Cefuroxim 
Cefotaxim 
Cefoperazon 
Cefoperazon+sulbactam 
 

caps. 250 mg, 500 mg 
pulb/susp. orală 125 mg/5 ml; caps. 250 mg, 500 mg 
pulb./sol.inj. 1 g 
pulb./sol.inj. 250mg*, 500 mg, 1000 mg 
pulb./sol.inj. 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g 
pulb./sol.inj. 750 mg 
pulb./sol.inj. 1000 mg 
pulb./sol.inj. 1000 mg 
pulb./sol.inj. 1000 mg+1000 mg 
 

 Carbapeneme        
         Imipenem+cilastatin*                 pulb./sol.inj. 250 mg+250 mg 
                                                             pulb./sol.inj. 500 mg+500 mg 
 

6.1.3 Tetracicline 
Doxiciclină caps. 100 mg 

 
6.1.4 Aminoglicozide 

Gentamicină 
Streptomicină 
Tobramicină   

sol.inj. 40 mg/ml, 80 mg/ml* 
pulb./sol.inj. 1 g 
sol.inj.* 20 mg/ml, 40 mg/ml, 80 mg/2 ml*              

                                        
6.1.5 Grupa cloramfenicolului 

Cloramfenicol pulb/sol.inj. 1 g; caps. şi comp. 250 mg, 500 mg;  



 susp.orală* 150 mg/5 ml 
 

6.1.6 Macrolide şi Lincosamide 
Eritromicină 
Claritromicină 
Roxitromicină 
Azitromicină  
 
Clindamicină 
Lincomicină 

comp. 250 mg; susp.orală 200mg/5ml; sol.inj.* 0,3 g 
comp. film. 250 mg, 500 mg 
comp. 150mg 
caps. 250 mg; comp. 500 mg; pulb./sol.inj. 500 mg  
 
caps. 150 mg; sol.inj. 150mg/ml 
sol.inj. 30% 1 ml, 2 ml*  

 
6.1.7 Diverse 

Vancomicină caps.* 125 mg; pulb./sol.perf. 500 mg 
 

6.2 Sulfamide 
Sulfametoxazol + 
trimetoprim 
Sulfasalazină 

comp. 100 mg+20 mg; 400 mg+80 mg; susp. orală 
200mg+40mg/5ml 
comp. gastrorez. 500 mg 
 

6.3 Derivaţi chinolonici şi Fluochinolone 
Acidul nalidixic 
Ciprofloxacină 
 
Levofloxacină 
Ofloxacină 
Norfloxacin 

caps.* 500mg 
comp. 250 mg, 500 mg, sol.perf. 400 mg/200 ml, 200 
mg/100 ml, concent./sol.perf. 100 mg/10ml, 200 mg/100ml 
comp. film. 250 mg*, 500 mg; sol.perf. 0,5% 100 ml 
comp. film. 200 mg, 400 mg, sol.perf. 0,2% 100 ml 
comp. 400 mg 

 
6.4 Derivaţi ai nitrofuranului 

Nitrofurantoin 
Furazolidon  
Furazidin 

comp. 100 mg 
comp. 50 mg 
comp. 50 mg 

          
 6.5 Antituberculoasele (majore) 

Etambutol 
Izoniazidă 
Pirazinamidă 
Rifampicină 
Rifampicină + izoniazidă * 
 
Izoniazidă + etambutol * 
Rifampicin+izoniazid+pirazin
amid * 
Rifampicin+izoniazid+pirazin
amid+etambutol 

comp. 100 mg*, 400 mg 
comp. 100 mg, 300 mg, 200 mg, sol.inj. 10% 5 ml 
comp. 400 mg*, 500 mg 
caps. 150 mg; 300 mg, liof./sol.inj. 150 ml 
comp.150 mg + 100 mg; 300 mg + 150 mg; 60mg+30mg; 
150mg+75mg; 60mg+60mg; 150mg+150mg  
comp. 150 mg + 400 mg 
comp. 60mg+30mg+150mg; 150mg+75mg+400mg; 
150mg+150mg+500mg 
comp. 150mg+75mg+400mg+275mg 
 

 
6.5.1 Antituberculoasele (minore) 

        Etionamidă                                  comp.film. 125 mg*, 250 mg 
        Cicloserină                                  caps. 250 mg  
        Amikacin                                     liof./sol.inj. 1,0 g 
        Kanamicină                                 pulb./sol.inj. 1,0 g 
        Capreomicină*                            pulb/sol.inj. 1,0 g 
        Aminosalicilat de sodiu              comp. 500 mg*, gran./sol.orală* 4 g 
 

6.6 Antihelmintice 
Levamisol comp. 50 mg, 150 mg 



Mebendazol 
Niclosamid* 
Praziquantel* 
Albendazol    
Pirantel          
 

comp. 100 mg 
comp. 500 mg 
comp. 600 mg 
comp. 400 mg 
comp. 250 mg 
 

6.7 Antifungice 
Clotrimazol 
Fluconazol 
Ketoconazol 
Griseofulvină 
Nistatină 
Amfotericin B* 
Sertaconazol 
Butoconazol 

comp. vaginale 100mg; sol.1% flac.15ml 
caps. 50mg, 100mg, 150mg, sol.perf. 0,2% 100ml, 50ml  
comp. 200 mg 
comp.125 mg, 500 mg* 
comp. 500 000 UI; supozitoare  
pulb./sol.perf. 50 mg 
ovule 300 mg 
cremă vaginală 2% 

 
6.8 Antivirale 

Aciclovir 
Ribavirină 
Interferon – alfa 
 
Interferon – beta 
 

comp. 200 mg; cremă 5%, pulb/sol.perf. 250 mg, 500 mg* 
comp. film. 200 mg 
sol.inj. în ser.preump. 3 mln./0,5ml; pulb.pentru sol.inj. 
1mln., 3 mln., 5 mln., 10 mln.* 
pulb./sol.inj. 1 mln UI* + solv.; sol. inj. în ser.preump. 
44mcg/0,5 ml  

 
6.8.1 Preparate anti-HIV 
Analogi nucleozidici inhibitori ai revers transcriptazei 

 
Abacavir* 
Zidovudină 
 
Zalcitabină 
Didanosină 
 
Lamivudină 
Stavudină 

comp. 300mg; pulb./sol.orală 100 mg/5ml 
comp. 300mg*; caps. 100mg, 250mg*; sol.inj.* 10mg/1ml; 
sirop* 50mg/5ml 
comp. 0,375 şi 0,750mg  
comp. masticab. 25mg*, 50mg*, 100mg, 167mg*, 250mg*; 
pulb./sol.orală* 
comp.film. 150mg; sol. orală* 50 mg/5ml 
capsule 15mg*, 20mg*, 30mg*; 40mg; pulb./sol.orală 
5mg/5ml, sirop* 1mg/1ml 

 
Compuşi non-nucleozidici inhibitori ai reverstranscriptazei 

Nevirapină                                   comp. 200mg; susp. orală 50 mg/5ml 
Efavirenz*                                   caps. 50mg, 100mg, 200mg; sol. orală 150mg/5ml 

 
Inhibitori ai proteazei virale 

Indinavir*                                    caps. 200 mg, 333 mg, 400 mg 
Ritonavir*                                   caps. 100 mg; susp.orală 400 mg/5ml 

 
Lopinavir+Ritonavir*                 caps. 133,3mg+33,3mg, sol. orală 400 mg+100mg/5ml 
 
Nelfinavir                                    comp. film. 250 mg; pulb./sol.orală* 50 mg/g 
Saquinavir                                   caps. 200 mg 

 
 6.9 Antiprotozoice 

Clorochină* 
Hidroxiclorochină* 
Metronidazol 

comp. 250 mg; sol.inj. 5%-5ml 
comp.film. 200 mg 
comp. 250 mg; sol.perf. 500mg/100ml; ovule 100mg 



Primachină* 
Chinină* 
Meflochină* 
Sulfadoxin+Pirimetamin* 
Pirimetamin* 
Pirantel 

comp. 7,5 mg, 15mg 
comp. 300 mg, sol.inj. 300 mg/ml 
comp. 250 mg 
comp. 500mg+25mg 
comp. 25 mg 
susp. orală 250 mg/5 ml  

 
7. Antimigrenoase 

Acid acetilsalicilic 
Paracetamol 
 
 
Propranolol 
Metoprolol 
Ergotamină* 
Sumatriptan 
Nomigren 

comp. 325 mg, 500 mg 
comp. 100*mg, 200mg, 500mg; supozitoare 50mg, 100mg, 
sirop 120/5 ml-50ml,100ml, susp.orală 120/5ml-100ml, 
comp.eferv. 500mg, comp.film. 500mg 
comp. 10 mg, 40 mg 
comp. 25 mg, 50 mg, 100 mg 
comp. 1 mg 
comp. film. 50 mg, 100 mg 
comp.film. 

 
8. Antitumorale şi imunosupresive 
8.1 Imunosupresive 

Azatioprină 
Ciclosporină 
Acid micofenolic 
Daclizumab 
Muromonab* 
ALG* (Imunoglobulină 
antilimfocitară) 
ATG* (Imunoglobulină 
antitimocitară) 

comp. film. 50mg 
caps. 25 mg; sol.inj.* 50 mg/ml 
caps. 250 mg, comp. film. 500 mg  
concent./sol.perf. 25 mg/5ml 
sol.inj. 1 mg/ml 
fiole 
 
fiole 

                         
8.2 Citostatice 

Bleomicină 
Busulfan 
Capecitabină 
Carboplatină 
Ciclofosfamidă 
Cisplatină 
 
Citarabină 
Docetaxel  
Doxorubicina 
Epirubicină 
Etoposid 
Fludarabină 
Fluorouracil 
Gemcitabin 
Hidroxicarbamidă 
Idarubicină 
Ifosfamidă* 
Interferon alfa 
Interleukină-2 
Irinotecan 
L-asparaginază 
Lomustin* 
Medroxiprogesteron 

pulb./sol.inj. 15mg 
comp. 2 mg 
comp. 500 mg 
concent./sol.perf. 150 mg/15 ml 
comp.* 25mg; pulb./sol.inj. 200mg 
concent./sol.perf.10mg/20ml, 50mg/100ml; sol.perf. 
50mg/50ml 
pulb./sol.perf. 100mg 
conc.+solv./sol.inj. 80 mg   
liof./sol.inj. 10 mg 
pulb./sol.perf.; concent. p/u sol.perf. 10 mg/5 ml 
caps.*100mg; concent./sol.perf. 20mg/ml 
pulb./sol.inj. 50 mg 
sol.inj. 5 mg/ml-5ml 
liof./sol.perf. 1000 mg 
caps. 500 mg 
pulb./sol.inj. 10 mg*  
pulb./sol.perf. 2000 mg 
sol.inj. şi pulb./sol.inj. 3 mln UI 
pulb./sol.perf. 18 MIU/ml*  
conc./sol. perf. 100 mg/5 ml  
pulb./sol.inj. 10000 UI 
comp. 40 mg 
susp.inj. 150 mg/ml 



Melfalan  
Metotrexat 
Mitomicin* 
Oxaliplatină 
Paclitaxel 
Tioguanină 
Trastuzumab 
Tretinoin*  
Vinblastină 
Vincristină 

Vinorelbin 

Calciu folinat  

Clorambucil  

Dacarbazină*  

Dactinomicină*  
Mercaptopurină  
Procarbazină* 
  

comp. film. 2 mg 
comp. 2,5mg; pulb./sol.perf. 50 mg 
pulb./sol.perf. 10 mg 
liof./sol.perf. 100 mg 
conc./sol.perf. 210 mg/35 ml 
comprimate 40 mg 
liof./sol.perf. 150 mg 
capsule 10 mg  
liof.+solv./sol.inj 5 mg+5 ml; pulb./sol.inj. 10 mg*  
sol.inj. 1 mg/ml 
conc./sol.perf. 50 mg/5 ml 
comp.* 15 mg; sol.inj. 30 mg/3 ml 
comp. film. 2 mg 

pulb./sol.inj. 100 mg 

sol.inj. 500 μg 
comp. 50 mg 
caps. 50 mg; pulb./sol.inj. 10 mg 
 

 
8.3 Hormoni şi antihormonale 

Acid clodronic 
Acid zoledronic* 
Dexametason 
Exemestan  
Filgrastim 
Goserelin* 
Hidrocortison 
Letrozol 
Prednisolon 
Tamoxifen 

caps. 400 mg, concent./sol.perf. 60 mg/5 ml 
pulb./sol.perf. 4 mg 
comp. 0,5mg; sol.inj. 4mg/ml-2ml 
comp. film.* 25 mg 
sol. inj. 480 mcg*  
seringă-implant 3,6 mg  
susp./inj. 125mg/5ml* 
comp. film. 2,5 mg  
sol.inj. 30 mg/ml, 25 mg/ml*; comp. 5 mg 
comp. 10 mg, 20 mg 

 
9. Antiparkinsoniene 

Biperiden* 
Levodopa + carbidopa 
Trihexifenidil  

comp. 2 mg; sol.inj. 5 mg/ml 
comp. 100 mg+10 mg*; 250 mg + 25 mg 
comp. 2 mg, 5 mg* 

 
10. Preparate utilizate în afecţiuni sanguine 
10.1 Antianemice 

Clorură de fier 
Fier + acid folic 
Fier + acid ascorbic 
Acid folic 

pic.orale,sol. 440 mg/10 ml 
comp., capsule 
comp. 320 mg + 60 mg; 50 mg + 30 mg 
comp. 1 mg, 5 mg 

 
10.2 Hemostatice  

Protamină sulfat 
Menadionă  

Concentrat de factor VIII*  

Concentrat de factor IX* 
Desmopresina  

sol.inj. 10 mg/ml 
comp. 15 mg; sol.inj. 1% 1 ml 
fiole a câte 250 UI 
fiole a câte 250 UI 
sol.inj.* 4 μg/ml, comp. 0,1 mg, 0,2 mg 
comp. 250 mg; sol.inj. 250 mg/2 ml 



Etamsilat 
 

10.3 Antitrombotice 
         Heparină                                     sol.inj. 10ml (1000 UI/ml*, 5000 UI/ml, 20000 UI/ml*) 
         Heparine micromoleculare         sol.inj.  
        Warfarină                                   comp. 3 mg 
        Fenindionă                                  comp. 30 mg 
         Streptokinază                              pulb./sol.perf. 1500000 UI          
              Acid acetilsalicilic                      comp. 100mg, 325mg, sol. inj.* 1g 
         Dipiridamol                                draj.* / comp. 25 mg, sol.inj.* 10 mg/2 ml 

 
11. Substituenţi plasmatici şi preparatele pentru alimentare parenterală 

Albumină* 
Dextran-40 
Dextran-70 
Lipofundin 
Osmofundin* 
Aminoplasmal-Hepa 
Aminoplasmal  
Aminosteril        
Aminoped* 
Gelofuzin 
Infesol-40, Infesol-100 
Hepasol  
Refortan 

sol. perf. 5%, 10%, 20% - 50ml, 100ml, 250ml 
sol. perf. 200ml; 400ml 
sol. perf. 200 ml; 400 ml 
emuls. perf. 500 ml 
sol. perf. 10% - 500ml, 20% - 500ml 
sol. perf. 10%-500 ml 
sol. perf. 10%-500 ml 
sol. perf. 10%-500 ml* 
sol. perf. 5%, 10%/100 ml, 250 ml 
sol. perf. 500 ml 
sol. perf. 100 ml, 500 ml 
sol. perf. 500 ml 
sol.perf. 250 ml, 500 ml 

 
12. Preparate cardiovasculare 
12.1 Antianginoase 

Atenolol 
Metoprolol 
Gliceril trinitrat 
Nitroglicerină trinitrat 
Isosorbid dinitrat 
Propranolol 
Verapamil 

comp. 50 mg, 100 mg, sol.inj.* 25 mg/5 ml 
comp. 25 mg, 50 mg, 100 mg 
comp./comp. sublinguale 500 µg 
concent./sol.perf. 10 mg/2ml, spray sublingual 1% 
comp. 20 mg, sol perf. 0,1%-10 ml 
comp. 10 mg, 20 mg*, 40 mg 
comp. 40 mg, 80 mg; sol.inj. 5 mg/2 ml 

 
12.2 Antiaritmice 

Amiodaronă 
Atenolol 
Digoxină 
Procainamidă* 
Verapamil 

Diltiazem  

Chinidină sulfat*   
Etacizină 
Bretiliu tozilat* 

comp. 200 mg; sol.inj. 150 mg/3 ml 
comp. 50 mg, 100 mg 
comp. 0,1 mg, 0,25 mg; sol.inj.* 0,25 mg/ml 
sol.inj. 100mg/ml 
comp. 40mg, 80mg; sol. inj. 5mg/2ml 

comp. 60mg, 90mg, sol. inj.* 5%-10ml 

comp. 200 mg 
comp. 50 mg 
sol. inj. 5%-10ml 

 
12.3 Antihipertensive 

Amlodipină 
Atenolol 
Captopril 
Enalapril 
Lisinopril  
Ramipril 

comp. 5 mg 
comp. 50 mg, 100 mg 
comp. 25 mg  
comp. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg 
comp. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg 
comp. 2,5 mg, 5 mg, 10 mg 



Losartan 
Indapamid 
Nifedipină 
 
Nitroprusiat de sodiu* 

comp. 50 mg 
caps. 2,5 mg 
comp. 10 mg, comp./elib.prelung. 20 mg, sol. perf.* 
5mg/50ml 
pulb./sol.inj. 50 mg  

  
12.4 Antihipotensive şi tonicardiace 

Dopamină 
Dobutamină (Dobutrex)* 
Amrinonă* 
Epinefrină 
Fenilefrina 
Norepinefrină* 
Izoturon* 
Difetur* 

sol.inj. 5 mg/ml, 40 mg/ 5ml 
pulb./sol.perf. 250mg 
sol. inj. 100mg/20ml 
sol.inj. 0,18% 1ml 
sol. inj.* 1% 1ml,   
sol. inj. 0,2%-1 ml 
sol. inj. 10%-1 ml 
sol. inj. 10%-1 ml 

                                                 
12.5  Preparate pentru ameliorarea hemodinamicii şi metabolismului cerebral 

Nicergolină 
Vinpocetină 
Nimodipină 
Cerebrolizină 
Piracetam 
 
Cinnarizină 

pulb./sol.inj. 4 mg/ml, comp.film. 5 mg 
sol.inj. 10 mg/2ml, comp. 5 mg, 10 mg 
sol.perf.* 0,02% 10 mg/50 ml, comp. 30 mg 
sol.inj. 5 ml, 1 ml  
comp. 800 mg, 1200 mg, sol.inj. 20%-5ml, sol.perf. 
12g/60ml, sol.orală* 20%-125ml 
comp. 25 mg, 75 mg 

 
12.6 Hipolipemiante şi hipocolesterolemiante 

Simvastatin                                 comp.film. 10 mg, 20 mg 
Atorvastatin                                comp. 10 mg, 20 mg 

 
13. Preparate dermatologice (topice) 
13.1 Antifungice 

Clotrimazol 
Nistatină 

Acid benzoic cu acid 
salicilic* 

Miconazol  
Tiosulfat de sodiu  
Terbinafin  
Sertaconazol* 

soluţie pentru uz extern 1%-15ml; cremă 1% 
unguent 100000 UI/1g 
unguent 
 
cremă 2% 15 g 
sol.inj. 30% 10 ml 
comp. 125 mg, 250 mg, cremă 10 mg/1 g 
cremă 2%  

 
13.2 Antiseptice şi dezinfectante 

Iod 
Kaliu permanganat 
Verde de briliant 

Violet de genţian*  
Neomicină + bacitracină 
Albastru de metilen  
Polividon iodat 
Clorhexidină 
Alcool etilic 

sol. alcoolică 5% flac.10 ml 
pulbere 3g, 5g 
sol. alcoolică 1%, 2% 
sol. p/u uz extern 0,5% 
pulb. 250 UI+5000 UI/g-10 g ung. 250 UI+5000 UI/g 

sol. p/u uz extern  

sol. 10% p/u uz extern, unguent 10% 
sol. 0,05% 100ml p/u uz extern 
sol. 70% 

 



13.3 Antiinflamatoare şi antipruriginoase 
Betametazonă 
Hidrocortizon 

unguent, cremă 0,1% 
unguent, cremă* 0,5%, 1 % 

 
13.4 Scabicide şi pediculocide 

Benzil benzoat 
Permetrină 

cremă 25% 40g, 80g, emuls. 20% 50g, 100g 
soluţie cutanată 0,5% flac. 60ml 

 
14. Substanţe de diagnostic şi medii de contrast raze X  

Fluorescein* 
Tropicamid 
Acid iopanoic* 
Adipiodon* 
Iohexol 
 
 
Iopromid 

Bariu sulfat  
Propiliodon*  
Acid diatrizoic                           

picături oftalmice 1% 
picături oftalmice 0,5% 
comp. 500 mg 
sol.inj. 50% 20 ml 
sol.inj. 300 mg I/ml (647 mg/ml-50 ml); sol.inj. 350 mg 
I/ml (755 mg/ml-50 ml); sol.inj. 240 mgI/ml (518 
mg/ml-20 ml);   
sol.inj. 769 mg/ml-50 ml, 200 ml, 100 ml* 
pulb./susp.orală 80 g 
susp.ul. 500 mg/ml 
sol.inj. 60%-20 ml, 76%-20 ml 

 
 

14. Medii de contrast pentru rezonanţa magnetică 
Gadopentat dimeglumin* 
Gadolinium-DTPA* 
Gadolinium-EOB-DTPA* 
Gadolinium-DTPA-BMA* 
Gadolinium-BOPTA* 
Mangan-DPDP* 
Superparamagnetic ferum oxid (SPIO)* 

flacoane 10, 15, 20 
 
 
 
 
 
 

 
14.1 Radiofarmaceutice pentru diagnostic 

MAA – Tc199m macroagregat uman liofilizat* 
Tc199m – Exametazine* 
Tc199m  - acid dietilentriamin pentecetic (DTPA)* 
Tc199m  - Myoview Tc 99v MIBI – Cu* 
Tc199m  - coloic (staniu clorat)* 
Tc199m  - acid metilendifosfonic sau difosfonat* 
Tc199m  - DMSA (acid dimercapto-succinic)* 
Tc199m  - acid diethyl-acetanilidoiminodioceticum 
(HIDA)* 
131  - Hipuran* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. Diuretice 

Furosemid 
Hidroclorotiazidă 
Manitol 
Spironolactonă 
Acid etacrinic 
Amilorid* 
Hidroclorotiazid+triamteren 
 

comp. 40 mg; sol.inj. 10 mg/ml 
comp. 25 mg, 100 mg 
sol.perf. 200 ml, 400 ml, 500 ml  
comp. 25 mg, 50 mg*  
comp. 50 mg 
comp. 50 mg 
comp. 12,5 mg+25 mg; comp. 25 mg+50 mg* 
 

15.1 Antidiuretice 
        Desmopresină                              sol.inj.* 4 μg/ml; pic. nazale* 0,1 mg/ml-5 ml,  



                                                             comp. 0,1 mg, 0,2 mg. 
 

16. Preparate gastrointestinale 
16.1 Antiacide şi antiulceroase 

Hidroxid de aluminiu + 
Hidroxid de magneziu 
Omeprazol 
Ranitidină 
Famotidină 
Pirenzepină* 

suspensie orală  
 
caps. 20 mg 
comp. 75 mg, 150 mg, 300 mg; sol.inj. 25 mg/ml 
comp. film. 20 mg, 40 mg; pulb./sol.inj. 20 mg/5 ml 
comp. 25 mg, sol.inj. 10 mg/2 ml 

 
16.2 Antiemetice 

Metoclopramidă  
Prometazină 
Domperidon 
Ondansetron 

comp. 10 mg; sol.inj. 5 mg/ml – 2 ml 
drajeuri 25 mg; sol.inj. 25 mg/ml 
comp. 10 mg, supp. 10 mg, 30 mg, 60 mg 
comp. film. 4mg, 8mg; sol. inj. 4 mg/2 ml, 8mg/4ml 

 
 

16.3 Antiproteazice 
Aprotinină 
 

sol.inj. 10 000 UIK/2 ml; liof. şi solv./sol. inj. 10000 
AtrU +2 ml; sol.inj. 100 000 UIK/10 ml  

                                                     
 16.4 Antiinflamatoare intestinale 

Sulfasalazină 
Mesalazină  
Hidrocortizon  

comp. gastrorez. 500 mg 
comp. gastrorez. 250mg, 500mg; supp. 250mg, 500mg 
supp. 25 mg* 

 
16.5 Spasmolitice 

Atropină sulfat 
Drotaverină 
Platifilină hidrotartrat 
Butilscopolamină 

sol.inj. 1 mg/ml 1 ml 
comp. 40 mg; sol.inj. 20 mg/ml - 2 ml 
sol.inj. 0,2%-1 ml 
comp. 10 mg 

 
16.6 Laxative 

Senoside A+B comp. 70 mg  
 

16.7 Antidiareice 
16.7.1 Rehidratare orală 

Săruri pentru rehidratare orală 
(pentru soluţie glucozo-
electrolitică) 
 
Componenţa: 
Natriu clorid 
Kaliu clorid 
Na citrat (sau K citrat) 
Glucoză 

pulb./sol.orală 20,9 g/l 
 
 
  
g/l 
3,5 
2,5 
2,9 
12 g (10 g) 

 
16.8 Antihemoroidale  

Anestesol     
Unguent cu Heparină  

supozitoare N10 
100U/g* 25g 

 
17. Preparate hormonale şi analogii lor. Preparate antihormonale şi anticoncepţionale 
17.1 Hormoni ai corticosuprarenalelor şi analogii lor sintetici 



Dexametazon 
Hidrocortizon 
Prednisolon 
Triamcinolon 
Metilprednisolon 
 

comp. 0,5 mg; sol.inj. 4mg/ml-2ml 
susp.inj. 125mg/5ml* 
sol.inj. 30mg/ml; 25mg/ml*; comp. 5mg; ung. 5mg/g 
comp. 4 mg; susp.inj. 40 mg/ml 
pulb.+solv./sol.inj. 125mg+2ml; 40mg/ml; 
500mg+7,8ml  

 
17.2 Mineralocorticoizi 

Dezoxicorticosteron* 
 

comp. 5 mg; sol.inj. 10 mg/ml 5 şi 10 ml 
comp. 4 mg;  
 

17.3 Preparate hipoglicemiante 
Glibenclamid 
Metformină 
Insuline cu acţiune rapidă 
Insuline cu acţiune intermediară 
Insuline cu acţiune lentă 

comp. 3,5 mg; 5 mg 
comp. film. 500 mg 
sol.inj. în flacoane, cartuşe 40 UI/ml, 100 UI/ml 
susp.inj. în flacoane, cartuşe 40 UI/ml, 100 UI/ml 
susp.inj. în flacoane, cartuşe 40 UI/ml, 100 UI/ml 

 
17.4 Preparate tiroidiene şi tireostatice 

Kaliu iodid 
Levotiroxină 
Tiamazol 
Propiltiouracil* 

comp. 200 mcg, 1 mg 
comp. 25 µg, 50 µg, 100 µg 
comp. 5 mg 
comp. 50 mg 

 
17.5 Preparatele estrogenilor, analogii lor sintetici; androgeni  

Estradiol 
Etinilestradiol* 
Noretisteron acetate 
Noretisteron enantat* 
Medroxiprogesteron acetat 
Testosteron 

comp. film.1 mg*, 2 mg; comp.vaginale* 25 mg 
comp. 10 µg, 50 µg 
comp. 5 mg 
sol. uleioasă  200 mg/1 ml 
sol.inj. / susp.inj. 150 mg/ml; comp.* 5 mg 
sol.inj. 250 mg/ml 

 
17. 5.1 Antiestrogeni şi Antiandrogeni 

Clomifen                                     comp. 50 mg 
Ciproteron                                   comp. 50 mg* 
 

17.6  Progestative 
         Noretisteron acetat                      comp. 5 mg 
         Alilestrenol*                               comp. 5 mg 
 

17.7 Contraceptive  
17.7.1 Contraceptive hormonale sistemice 

Etinilestradiol + Levonorgestrel 
Etinilestradiol + Noretisteron* 
Levonorgestrel 

comp. 30 µg+150 µg, 50 µg + 250 µg* 
comp. 35 µg+1,0 mg 
comp. 30 µg*, 750 µg, 1,5 mg 

 
17.7.2 Contraceptive locale 

 
17.8 Inhibitori ai prolactinei 

Bromocriptină comp. 2,5mg, 10mg*  
 

17.9  Preparate hormonale ale adenohipofizei şi analogi 
Gonadotrofină corionică* 
Somatrofină 
Menotrofină* (Pergonal)* 

pulb./sol.inj. 500UA, 1000UA 
pulb./sol.inj. 4 UA 
500, 1000 pulb./sol.inj. 75UI FSH+75 UI LH; 



 150UIFSH+150UI LH  
 

18. Seruri şi vaccinuri 
18.1 Vaccinuri 

         Vaccin  BCG 
Vaccin polio oral 
Vaccin contra difteriei, tetanosului şi tusei convulsive (DTP) 
Vaccin diftero-tetanic (DT) pediatric 
Vaccin diftero-tetanic pentru adolescenţi şi adulţi (Td) 
Vaccin combinat contra rujeolei, oreionului şi rubeolei (ROR) 
Vaccin contra hepatitei B  
Vaccin antirabic* 
Vaccin antigripal 

 
18.2 Seruri  

Ser antidifteric* 
Ser antitetanic* 
Ser antibotuluinic* A,B,E 
Ser antigangrenos* 
Ser (γ-globulina) antirabic 

 
19. Miorelaxante şi anticolinesterazice 

Neostigmină 
Pipecuroniu bromid 
Piridostigmină bromid* 
Suxametoniu 
Vecuroniu* 

comp.*15 mg; sol.inj. 0,5 mg/ml  
pulb/sol.inj. 4 mg/2ml 
drajeuri 60 mg; sol.inj. 5% 1 ml 
sol.inj. 50 mg/ml* 
pulb/sol.inj. 10 mg 

 
20. Preparate oftalmologice 
20.1 Antimicrobiene şi antivirale 

Aciclovir 
Cloramfenicol 
Gentamicină 
Sulfacetamidă 
Tetraciclină 
Idoxuridină 

ung.oftal. 3% 
ung.oftal.*1%, pic.oftal. 0,25% şi 0,4%*- 10 ml 
ung.oftal.*1%, pic.oftal. 0,3% 
pic.oftal. 20% şi 30% 
ung.oftal. 1%  
ung.oftal.* 0,1%, pic.oftal. 0,2%* 

 
20.2 Antiinflamatoare 

Dexametazon 
Hidrocortizon 
Prednisolon 

pic.oftal.susp. 0,1% - 5ml 
ung.oftal. 0,5% 
pic.oftal.*  3 mg/ml 

 
20.3 Anestezice locale 

Tetracain pic.oftal.sol. 1% 10ml 
 

20.4 Miotice şi antiglaucomatoase  
Pilocarpină 
Timolol 
Acetazolamidă 

pic.oftal.sol. 10 mg/ml – 10 ml 
pic.oftal.sol. 2,5mg/ml; 5mg/ml 
comp. 250 mg 

 
20.5 Midriatice 

Atropină pic.oftal.sol.* 10 mg/ml – 5 ml 
 

21.Ocitocice şi tocolitice 
21.1 Ocitocice 



Dinoproston* 
Dinoprost* 
Metilergometrină 
Oxitocină 

sol.inj. 5mg/ml 
sol.inj. 5 mg/ml 
comp.* 125mg; sol.inj. 200µg/ml 
sol.inj. 5 U/ml 

 
21.2 Tocolitice 

Fenoterol 
 
Hexoprenalină 

comp. 5 mg*; sol.perf.* 0,5 mg/10 ml, sol. de 
inhalat presurizată 100 mcg/doză 200 doze (10 ml) 
comp.* 0,5 mg; sol.inj. 5 mcg/2 ml*, 10 mcg/2 ml 

 
22. Soluţii pentru dializă şi hemodializă 

Soluţie pentru Hemodializă* 
- dializat pentru utilizare în  
aparatul "rinichi artificial" 

Soluţie pentru dializă 
peritoneală*  

(componenţă corespunzătoare) 
 
 

(componenţă corespunzătoare) 
 

 
23. Preparate psihotrope 
23.1 Neuroleptice (antipsihotice) 

Clorpromazină 
 
Droperidol 
Haloperidol 
Trifluoperazină 
 
Flufenazină 
Tioridazin 

sol.inj. 2,5% 2ml; comp.film. 25mg; draj. 25mg, 
50mg, 100 mg 
sol.inj. 0,25% - 2 ml, 5 ml 
comp. 5 mg; sol.inj. 5 mg/ml, 50 mg/ml* 
comp. film. 5 mg; sol.inj.* 1 mg/ml, 2 mg/ml; sirop* 
1mg/5 ml 
sol.inj. 25 mg/ml 
drajeuri 10 mg 

          
23.2 Tranchilizante 

Clonazepam 
Diazepam 
 
Fenazepam 
Medazepam 

comp. 500 µg, 2 mg; sol.inj.* 1 mg/ml 
sol.inj. 5 mg/ml, comp. 5 mg, 10 mg, sol.rectală 
10mg, 5 mg 
comp. 0,5 mg, 1 mg 
capsule* / comp. 10 mg 

  
23.3 Antidepresive  

Amitriptilină 
 
Fluoxetină 
Litiu carbonat* 
Mianserină* 

comp. film.10mg*, 25mg, 50mg*; sol.inj.10 mg/ml, 
drajeuri 10 mg, 25 mg  
capsule 20 mg 
comp.elib.prelung. 500 mg 
comp.film. 10 mg, 30 mg 

 
24. Preparate cu acţiune asupra sistemului respirator 
24.1 Preparate antiastmatice 

Aminofilină 
Beclometazonă 
Salbutamol 
 
Teofilină 
Orciprenalină 
 
Efedrină* 
Ipratropium bromid* 
Fluticason 
Budesonid 

comp.150 mg; sol.inj. 2,4%- 5 şi 10 ml 
spray 50 µg/doză şi 250 µg/doză – 200 doze 
comp. 2 mg*, 4 mg; susp. de inhalat presurizată 100 
µg/doză – 200 doze 
comp. 300mg; caps. elib.prelung.* 200 şi 300 mg 
comp. 20mg*, sol.inj.* 0,5 mg/ml, susp. de inhalat 
presurizată 75 mcg/doză 400 doze (20 ml) 
sol.inj. 30 mg/ml 
sol. de inhalat presurizată 0,025% 20 ml  
susp. de inhalat presurizată 125 mcg/doză, 250 mcg/doză 
susp. de inhalat presurizată 50 mcg/doză 



 
24.2 Expectorante şi mucolitice 

Bromhexin  
Ambroxol   
Acetilcisteină 
 
Carbocisteină 
Mucaltin 

comp. 4 mg, 8 mg; sirop 4 mg/5 ml 
comp. 30 mg, sirop 15 mg/5ml  
comp. eferv. 100 mg, 200mg, 600mg; caps. 200mg; 
gran./sol.orală 200mg, 600mg 
sirop 2%, 5% 
comp. 50 mg 

                                       
 

24.3 Analeptice respiratorii 
Etimizol* comp. 100mg; sol.inj. 10mg/ml, 15mg/ml 

 
24.4 Antitusive 

        Dextrometorfan                           sol. orală 3,5mg/5ml*, 0,15%-150ml, sirop 0,1% 150g 
        Butamirat                                    sirop 4 mg/5 ml; draj.* 20 mg 
 

25. Preparate utilizate în dereglările echilibrului hidroelectrolitic şi stării acido-bazice 
25.1 Enterale (a se vedea 16.7.1 Rehidratare orală) 

 
25.2 Parenterale 

Bicarbonat de sodiu 
Clorură de calciu 
Clorură de potasiu 
Clorură de sodiu 

sol. perf. 4% 200 ml 
sol.inj. 10% - 5 ml 
sol.inj. 4% 10 ml 
sol. perf. 0,9% 200 ml; 400 ml; sol.inj. 0,9% 5 ml 

Glucosă 
HAES-Steril* 

sol perf. 5%, 10% - sol. izotone; 40% - sol. hipertonă 
6%-500 ml, 10%-500 ml 

 
26. Vitamine şi minerale 
26.1 Vitamine 

Acid ascorbic 
Acid  folic 
Acid nicotinic 
Cianocobalamină 
Ergocalciferol 
 
Menadionă 
Piridoxină 
Retinol 
 
Tiamină 
Tocoferol acetat 
 
Riboflavină* 

comp. 50 mg, 100 mg, 500 mg; sol.inj. 5-10% 
comp. 1 mg, comp.film. 5 mg 
comp. 50 mg; sol.inj. 1 % -1 ml 
sol.inj. 500 µg/ml 
caps.* (comp.*) 1,25 mg (50000 UI); sol.inj.* 0,5%;  
sol.orală 250 mcg/ml (10000 UI/ml)* 
comp. 15 mg; sol.inj. 1% 1 ml 
comp.* 100 mg; sol.inj. 5% 1 ml 
comp.*10000 UI (5,5 mg); caps. 200000 UI (110 mg)*; 
sol. orală 100000 UI/ml*; fiole* 50000 UI (55 mg) 
comp.*50 mg; sol.inj. 5% 1ml 
sol.inj. 10%*, sol.orală 300 mg/ml-10 ml, caps. 100 mg, 
200 mg, 400 mg  
comp. 10 mg 

 
26.2 Substanţe minerale 

Calciu gluconat 
Preparate cu potasiu 
(Panangin) 
Fluorat de sodiu* 
 

sol. inj. 10% 5 ml şi 10 ml, comp. 500 mg 
 
comp.film., sol.inj.*  
în orice componenţă 
 

                 
           
Notă: * - preparate medicamentoase şi forme farmaceutice neînregistrate în Republica Moldova. 
 
 



Şef direcţie servicii medicale individuale  ______________   
(semnătura) 

  
Şef direcţie servicii medicale publice   ______________  L.Vovc 

(semnătura) 
 

Şef direcţie sănătatea femeii şi copilului  ______________  M.Ţăruş 
(semnătura) 

 
Director general Agenţia Medicamentului  ______________  V.Verdeş 

(semnătura) 
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