
 
 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE 

 AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

      mun.Chişinău 
 

  „26 „ ianuarie 2018                                                                            nr.107              
 

 

Cu privire la aprobarea Protocolului clinic național 

     „Tratamentul farmacologic al dependenţei de opiacee” 

 

 

În vederea asigurării unui standard de calitate a actului medical, în temeiul 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr.694 din 30.08.2017 Cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, 
 
 

ORDON: 

1. Se aprobă Protocolul clinic național „Tratamentul farmacologic al dependenţei 

de opiacee”, conform anexei. 

2. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor organiza implementarea şi 

monitorizarea eficienţei utilizării Protocolului clinic național „Tratamentul 

farmacologic al dependenţei de opiacee”, în cadrul asistenţei medicale acordate 

populaţiei. 

3. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale va organiza asigurarea 

pieţii farmaceutice din Republica Moldova cu medicamentele şi dispozitivele 

necesare, incluse în Protocolul clinic național „Tratamentul farmacologic al 

dependenţei de opiacee”, aprobat prin prezentul ordin. 

4. Compania Naţională de Asigurări în Medicină se va ghida de prevederile 

Protocolului clinic național „Tratamentul farmacologic al dependenţei de opiacee”, în 

organizarea și executarea atribuțiilor funcționale. 

5. Agenția Națională pentru Sănătate Publică va organiza: 

1) evaluarea instituţionalizării Protocolului clinic național „Tratamentul 

farmacologic al dependenţei de opiacee”, în cadrul evaluării şi acreditării instituţiilor 

medico-sanitare; 

2) evaluarea respectării prevederilor Protocolului clinic național „Tratamentul 

farmacologic al dependenţei de opiacee”, în cadrul controalelor efectuate în 

instituţiile medico-sanitare, contractate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală; 

3) asigurarea suportului consultativ-metodic, de comun cu IMSP Dispensarul 

Republican de Narcologie, în implementarea Protocolului clinic național 

„Tratamentul farmacologic al dependenţei de opiacee” în activitatea instituţiilor 

medico-sanitare; 

4) plasarea Protocolului pe pagina WEB a Ministerului Sănătăţii, Muncii și 

Protecției Sociale. 

 



 

 

6. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” și 

Colegiile de Medicină vor organiza implementarea Protocolului clinic național 

„Tratamentul farmacologic al dependenţei de opiacee”, în activitatea didactică a 

catedrelor respective. 

7. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr.46 din 27.01.2015 cu privire la 

aprobarea Protocolului clinic naţional „Tratamentul farmacologic cu metadonă al 

dependenţei de opiacee” 

8. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Rodica Scutelnic, 

secretar de stat.      

Ministru 

 

Svetlana CEBOTARI 
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