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Despre aprobarea termenelor de implementare
a Sistemului informaţional automatizat
„Nomenclatorul de stat al medicamentelor” SIA (NSM)
În temeiul Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, Hotărârii
Guvernului nr. 85 din 25 ianuarie 2006 „Cu privire la implementarea Sistemului informaţional
automatizat „Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor” şi Ordinului MSPS nr.68 din 8
februarie 2006 despre implementarea ” SIA „NSM”,
ORDON:
1. Întreprinderile farmaceutice din republică:
vor implementa Sistemul informaţional automatizat „Nomenclatorul de Stat al
Medicamentelor” conform graficului aprobat de Prim-ministrul Republicii Moldova, cu
începere de la 14 mai 2007 până la 30 septembrie 2007;
- vor efectua inventarierea stocurilor de medicamente în termen de până la o lună de la
data instalării produsului program;
- vor aplica Etichetele cu Fâşie Latentă (EFL) în baza listelor de inventariere conform
prevederilor Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.85 din 25.01.2006
şi Dispoziţiei Agenţiei Medicamentului nr. 10-d din 04.04.06 „Despre aplicarea unor
măsuri în vederea implementării SIA „NSM””;
- vor prezenta rezultatele inventarierii la Centrul de Evidenţă Automatizată a Circulaţiei
Medicamentelor (CEACM) al Agenţiei Medicamentului în termen de 10 zile lucrătoare
de la data inventarierii stocului de medicamente.
- vor prezenta rapoartele statistice din cadrul SIA „NSM” la CEACM al Agenţiei
Medicamentului, în primele 10 zile lucrătoare a lunii următoare celei gestionare, conform
procedurilor-standard ale produsului-program din cadrul sistemului nominalizat.
2. Se stabileşte că întreprinderile farmaceutice, care nu se vor conforma prevederilor
prezentului ordin vor fi incluse într-un grafic suplimentar, în baza unei cereri către
Agenţia Medicamentului numai după finisarea procesului de implementare a SIA
„NSM” pe întreg teritoriul republicii. Responsabilitatea şi consecinţele
implementări /neimplementării agenţii economici le vor asuma integral.
3. Datele cu privire la rezultatul inventarierii vor fi prezentate cu utilizarea oricărui suport
electronic nemijlocit la CEACM al Agenţiei Medicamentului sau pe poşta electronică

– ceacm@mail.md, ceacm1@yahoo.com, ceacm@mail.ru
4. Centrul de evidenţă automatizată a circulaţiei medicamentelor al
Agenţiei Medicamentului (dl Nicolae Robu):
va organiza
expedierea prezentului ordin către întreprinderile farmaceutice ce
implementează SIA „NSM”;

-

va organiza publicarea prezentului ordin în „Buletinul” Agenţiei Medicamentului şi
plasarea lui pe pagina Web;

-

va organiza verificarea informaţiei prezentate de către agenţii economici cu informaţia
din baza de date a Clasificatorului medicamentelor aprobat prin ordinul Ministerului
Sănătăţii nr. 271 din 04-07-06.

5.

-

Controlul executării prevederilor prezentului ordin se atribuie prim-vicedirectorului
D-lui Vladimir Safta.
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