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ORDIN
mun. Chişinău

31.10.2008
12.11.2008

Nr. 420/ 392-0

Cu privire la modificările modului de vămuire
a produselor farmaceutice
În scopul asigurării unui control detaliat al cantităţii şi calităţii produselor farmaceutice
importate în ţară, precum şi în conformitate cu prevederile art.135 Cod Vamal al Republicii
Moldova, lit. h) alin. (4) art. 6 al Legii nr.1409-XIII din 17.12.97 cu privire la medicamente
(Monitorul Oficial nr.52-53 din 11.06.1998б art. 368),
ORDONĂM:
1. Medicamentele şi alte produse farmaceutice clasificate la grupul 30, cele clasificate la
poziţiile 3304 99, 3305 10 şi 3305 90, sistemul cu cedare intrauterină „Merena”, clasificat la
poziţia 9018 90 85, precum şi plantele medicinale clasificate la poziţia 1211, conform
Nomenclatorului de Mărfuri se plasează în libera circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova
(inclusiv importate din zone libere sau livrate ca ajutor umanitar) numai cu condiţia vămuirii
acestora în organele vamale şi cu respectarea prevederilor actelor normative, la prezentarea
autorizaţiei de import, eliberate de către Ministerul Sănătăţii sau alte instituţii abilitate.
2. Vămuirea mărfurilor nominalizate în pct. 1 al prezentului Ordin în regimuri vamale
definitive şi suspensive (inclusiv în antrepozite situate în raza de activitate a altor organe
vamale), precum şi evidenţa şi încheierea acestor regimuri se va efectua printr-un singur
„ghişeu unic specializat” creat în cadrul biroului vamal Chişinău, postul vamal Chişinău intern
7 (Stăuceni), amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Stăuceni, str. Chişinăului, nr. 3/1 (cod
3030).
3. Sub incidenţa pct. 2 al prezentului Ordin nu cad produsele farmaceutice utilizate în
scopuri veterinare, produsele farmaceutice plasate în zone libere, precum şi mărfurile
menţionate în pct. 7 al prezentului Ordin.
4. Mărfurile menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin vor fi divizate în următoarele
categorii:
a)
medicamente produse conform standardelor GMP şi eliberate de control deplin

serie cu serie (fabricate de producătorii atestaţi în conformitate cu Regulile de bună practică de
fabricaţie, însoţite de certificatele de calitate a producătorului), controlul calităţii cărora
durează 2-3 zile şi care, după perfectarea vamală în cadrul „ghişeului unic specializat”, vor fi
direcţionate direct la depozitul agentului economic importator.
Punerea în liberă circulaţie (IM 4) a mărfurilor date se va efectua numai în baza
Autorizaţiei de import a medicamentului (Anexă nr. 1), eliberate de către Agenţia
Medicamentului, cu confirmarea atribuirii medicamentului la categoria GMP nemijlocit în
Autorizaţia nominalizată (rubrica 24).
Ulterior, conformitatea acestor produse se validează prin includerea informaţiei despre
ele în următoarele documente :
- Registrul medicamentelor, distribuirea căror se autorizează în baza certificatelor de calitate a
uzinelor producătoare (Anexă nr. 2);
- Registrul medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza controlului organoleptic,
al ambalării şi marcării (Anexă nr. 3).
b)
medicamente non-GMP – supuse controlului deplin al calităţii serie cu serie, în
acest scop urmează a fi plasate la antrepozitele vamale specializate, în care sunt asigurate
condiţiili de păstrare a medicamentelor ( Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.28 din 12.01.2006),
până la finisarea procedurilor de verificare a calităţii, unde se efectuează prelevarea probelor
necesare. Lista antrepozitelor vamale la care se permite antrepozitarea medicamentelor nonGMP se va aproba de către Serviciul Vamal şi se va afişa pe site-ul oficial al instituţiei.
Autorizarea plasării medicamentelor non-GMP (IM 4) în circulaţie liberă se va realiza
numai după efectuarea tuturor expertizelor, la prezentarea Autorizaţiei de import a
medicamentului, eliberate de către Agenţia Medicamentului (Anexă nr.1), fără precizarea
atribuirii medicamentului la categoria GMP, dar cu anexarea Certificatului de calitate (Anexă
nr. 4), sau unuia din Registrele conform anexelor nr.2 şi nr.3, eliberate de către Agenţia
Medicamentului.
c)
Alte produse farmaceutice şi dispozitive medicale, care nu se atribuie la
categoria medicamentelor şi care se plasează în circulaţie liberă numai în baza Autorizaţiei de
import, eliberate de către Ministerul Sănătăţii (Anexă nr. 5).
5. Importul medicamentelor atribuite în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1088 din
05.10.2004 „Cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor narcotice, psihotrope şi
precursorilor acestora, supuse controlului” la categoria substanţelor stupefiante sau care conţin
asemenea substanţe, se va autoriza numai în baza Autorizaţiei de import a medicamentelor,
eliberate de către Agenţia Medicamentului (Anexă nr. 1) şi Autorizaţiei eliberate de către
Comitetului Permanent de Control asupra Drogurilor, prevăzută de către Legea nr.382-XIV
din 06.05.99 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
(Anexă nr. 6).
6. Posturile vamale de frontieră la plasarea mărfurilor menţionate în pct. 1 al prezentului
Ordin în regim vamal de tranzit intern, le vor direcţiona strict la postul vamal intern 7
(Stăuceni) al biroului vamal Chişinău.
În cazul livrării mărfurilor cu alt tip de transport decît cel rutier, tranzitul acestora se va
efectua cu transbordarea lor conform prevederilor pct. pct. 402-405 ale Regulamentului de
aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1140 din 02.11.2005, postul vamal de destinaţie fiind stabilit postul

vamal Chişinău intern 7 (Stăuceni).
În cazul grupajului produselor farmaceutice cu mărfuri care au diferiţi destinatari,
mijlocul de transport se direcţionează în tranzit pînă la postul vamal Chişinău intern 7
(Stăuceni), iar după vămuirea produselor farmaceutice respective, se direcţionează după
destinaţie.
În cazul livrării în aceiaşi unitate de transport şi către acelaşi destinatar a produselor
farmaceutice împreună cu alte mărfuri, decît cele menţionate în pct. 1 al prezentului Ordin,
întregul lot se vămuieşte de către postul vamal Chişinău intern 7 (Stăuceni).
7. Vaccinurile, serurile, antiserurile, produsele radiofarmaceutice, medicamentele ce
conţin substanţe stupefiante (morfina hidroclorid, omnoponul şi metadona, clasificate la
poziţia 30044010; promedolul şi fentanilul, clasificate la poziţia tarifară 30049019) şi alte
produse ce necesită un regim special de transportare sau păstrare, pot fi vămuite cu derogare
de la procedura de vămuire stipulată în pct. 2 al prezentului Ordin la un organ vamal de
frontieră, cu condiţia prezentării acestuia a unei scrisori în original de confirmare din partea
Agenţiei Medicamentului.
8. În scopul facilitării procedurii de prelevare a probelor şi efectuare a unei expertize
calitative a produselor farmaceutice atribuite la categoria non-GMP, pe întreaga perioada de
antrepozitare a acestora şi cu condiţia depunerii garanţiei financiare pentru aceste mărfuri,
supravegherea vamală poate fi efectuată fără sigilarea obligatorie a accesului la spaţiile unde
se păstrează mărfurile respective, dar cu utilizarea altor metode, enumerate în pct. 47 al
Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii
Moldova.
9. Direcţia Fraude Vamale (dl. V. Mîţu) va asigura elaborarea şi implementarea
criteriilor de risc în SI „Asycuda World” cu privire la locul de vămuire a mărfurilor
menţionate în prezentul Ordin.
10. Se abrogă Ordinul Serviciului Vamal nr. 359-0 din 08.10.2008 „Cu privire la
vămuirea produselor farmaceutice”.
11. Executarea prezentului Ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale şi a
instituţiilor abilitate de Ministerul Sănătăţii.
12. Controlul asupra executării prezentului Ordin se pune în sarcina Viceministrului
Sănătăţii (dl. B. Golovin) şi a Vicedirectorului General al Serviciului Vamal (dl. N.
Bătrîncea).
13. Prezentul Ordin întră în vigoare la data semnării.
Ministru
al sănătăţii
..................................
Larisa CATRINICI

Director general
al Serviciului Vamal
..................................
Viorel MELNIC

Anexa nr. 1
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

AGENŢIA MEDICAMENTULUI

A U T O R I Z A Ț I E D E I M P O RT
_____________ 8. AUTORIZAŢIA Nr.
cod OCPO
de IMPORT

1.Importător, adresa:

2. Nr. Inr.
3. Producător, adresa

ORDINARĂ

Din ___/___/___

din ___/___/___

9. Vinzător, adresa

10.Țara vînzătoare
4. Ţara destinaţiei

11.Termen de
valabilitate

Conform autoriaţiei
__/__/__

5. Ţara producătoare
6. Vama

14.Denumirea şi
caracteristica mărfii

7. Codul vamei 12. Tipul tranzacţiei

15.Codul
mărfii

13. Valuta plăţii
16. Unitatea
de măsura

20. Temei pentru cererea autorizaţiei
Contract nr. ____________ din ___/___/___
anexa nr. ____________
din ___/___/___
(specificaţia)

17.Canti- 18.
tatea

22. AGENŢIA MEDICAMENTULUI
N.P.
Funcţia Director general
__________________

21. Conducătorul organizaţiei importătoare

Funcţia

DIRECTOR

19.Valoarea
mii valută

Data ___/___/___

23. Secţia import-export de medicamente, alte
produse farmaceutice şi parafarmaceutice
N.P.
Funcţia Şef Secţiei
_________________

Data ___/___/___

Semnat şi legalizat
Data ___/___/___
24. Condiţii si precizări: Autorizaţia urmează a fi revizuită la 00.00.200X
Instrucţiunea în limba moldovenească sau moldovenească şi rusă.
Produsele sunt incluse în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor.
Medicamentele fabricate în conformitate cu Regulile GMP

Anexa nr. 2
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
AGENŢIA MEDICAMENTULUI

Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor
MD 2019 or. Chişinău, str. Grenoble, 149 „а”, tel.727203

REGISTRUL
medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza certificatelor de
calitate ale uzinelor producătoare
nr.

nr. de
înreg

Denumire
medicament

Serie

1.
2.
3.
4.

Şef Laborator pentru Controlul
Calităţii Medicamentelor

Cantitate Producător

Certificat
Producător

Valabil
până la

Anexa nr. 3
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
AGENŢIA MEDICAMENTULUI

Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor
MD 2019 or.Chişinău, str.Grenoble,149 „а”, tel.727203

REGISTRUL
medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza controlului organoleptic, al ambalării şi
marcării
nr.

nr. de
înreg

Denumire
medicament

Serie

Cantitate

Producător

Valabil
până la

1.
2.
3.
4.

Aspectul, ambalarea şi marcarea eşantioanelor corespund prevederilor DAN
Şef Laborator pentru Controlul
Calităţii Medicamentelor

DAN

Anexa nr. 4
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
AGENŢIA MEDICAMENTULUI

Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor
MD 2019 or. Chişinău, str. Grenoble, 149 „а”, tel. 727203

Certificat de calitate nr.

din

Denumire

1

Seria

1

Producător:
Prezentat la
de
Primit _________ambalaje prelevate din ________ ambalaje depozitate. Consumat - _____ , restituit - _____ .
Analiza efectuată conform DAN:

nr.

Denumire indice

1.
2.
3.
4.

Concluzie:

Şef Laborator pentru Controlul
Calităţii Medicamentelor

Prevederi DAN

Rezultate analiză

Anexa nr. 5
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

A U T O R I Z A Ț I E D E I M P O RT
1. Importator adresa:

2. IDNO 1002600039072
3. Producător, adresa:

din:

8. AUTORIZAŢIE Nr.

1152-08 TM

ORDINARĂ din:

de IMPORT
28.07.2008

28.02.1996
9. Vînzător, adresă:

MOLDOVA
MD
Germania
DE
10. Ţara vînzătoare:
Germania
DE
11. Termen de valabilitate:
AEROPORT
3028
a) Solicitat:
b) Conform autorizaţiei
Chişinău intern 7
3030
31.12.2008
31.12.2008
Cumpărare/Vînzare
11
840 Dolar SUA
USD
12. Tip tranzacţie
14. Valută plată
14. Denumirea şi caracteristica mărfii
15. Cod marfă:
16. Măsură:
17. Cantitate: 19.Valoare valută:
Instrumente şi aparate pentru medicină
901839000
buc
10
368 900,00
4. Ţara destinaţiei
5. Ţara producţiei
6. Vama:

20. Temei pentru cererea autorizaţiei
Invoice №
din:
Invoice №
din:
Invoice №
din:
Proforma Inv №
din:
Proforma Inv №
din:
Proforma Inv №
din:
Contract №
din:
Specificaţie №
din:
21. P.N. Conducătorul organizaţiei importatoare
Funcţia: Director

Total pentru produse licenţiate:
Total conform documentelor depuse:
22. MINSTERUL SĂNĂTĂŢII
P.N.
Funcţia: VICEMINSTRU
____________________
Data:

28.07.2008

23.
P.N.
Funcţia: Vicedirector CNMS

S. Harea
__________________

Semnat şi leglaizat
28.07.2008
Data:
24. Condiţii şi precizări:

__________________
Data: 28.07.2008

368 900,00
368 900,00
38-73-28

Anexa nr. 6
la Ordinul nr. 420/ 392-0 din 31 octombrie 2008

