
 
O R D I N  

cu privire la modul de prescriere şi eliberare a medicamentelor  

   

nr. 960  din  01.10.2012  

   
Monitorul Oficial nr.216-220/1223 din 19.10.2012  

   

* * *  

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la activitatea farmaceutică nr.1456-XII din 

25 mai 1993, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cu privire la medicamente nr.1409-

XIII din 17 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, Legii cu privire la 

circulaţia substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor nr.382-XIV din 6 mai 1999, cu 

modificările şi completările ulterioare, în temeiul pct.9 al Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 

precum şi în scopul organizării eficiente a asistenţei cu medicamente a populaţiei,  

ORDON:  
1. Se aprobă:  

1) Regulile generale de prescriere a medicamentelor (anexa nr.1);  

2) Particularităţile prescrierii medicamentelor cu conţinut de substanţe stupefiante şi 

psihotrope (anexa nr.2);  

3) Particularităţile prescrierii medicamentelor pentru eliberare gratuită (anexa nr.3);  

4) Regulile de eliberare a medicamentelor din farmacii (anexa nr.4);  

5) Lista medicamentelor antituberculoase (de prima linie) – Denumiri Comune 

Internaţionale (DCI), ce se interzic pentru eliberare bolnavilor de ambulatoriu (anexa nr.5);  

6) Lista medicamentelor ce se află la evidenţa cantitativă în întreprinderile farmaceutice şi 

instituţiile medico-sanitare (anexa nr.6);  

7) Formularul actului de nimicire a reţetelor cu termen de păstrare expirat (anexa nr.7).  

2. Directorul Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei 

Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, şeful Secţiei Sănătate a Primăriei mun.Bălţi, 

conducătorii instituţiilor medico-sanitare indiferent de forma de proprietate:  

1) vor asigura instituţiile subordonate cu formulare de reţete aprobate, conform anexelor, 

necesare pentru prescrierea şi eliberarea medicamentelor, conform prevederilor prezentului 

ordin;  

2) vor asigura prescrierea medicamentelor exclusiv conform Denumirii Comune 

Internaţionale (DCI), inclusiv pentru medicamentele compensate din fondurile obligatorii de 

asistenţă medicală;  

3) vor monitoriza corectitudinea prescrierii medicamentelor în cadrul instituţiilor din 

subordine şi vor aplica sancţiuni disciplinare pentru prescrierea neconformă a reţetelor;  

4) vor asigura prescrierea medicamentelor stupefiante şi pacienţilor, care în baza cererii 

depuse pentru transfer, se află la evidenţă în instituţia medico-sanitară, la locul temporar de trai;  

5) vor asigura accesul pacienţilor la medicamente cu conţinut de substanţe stupefiante şi 

psihotrope, conform prevederilor legale.  

3. Conducătorii instituţiilor de învăţămînt medical şi farmaceutic mediu de specialitate, 

universitar şi postuniversitar vor include în curicula de instruire tematica privind regulile de 

prescriere şi eliberare a medicamentelor, conform prevederilor prezentului ordin.  

4. Conducătorii farmaciilor:  



1) vor asigura informarea sistematică a cadrelor medicale despre medicamentele aflate în 

stoc, lipsa temporară a medicamentelor, erorile de prescriere depistate la etapa de primire a 

reţetelor;  

2) vor asigura eliberarea medicamentelor din farmacii şi filialele acestora în strictă 

conformitate cu prevederile prezentului ordin, vor asigura informarea pacienţilor despre prezenţa 

în farmacie a medicamentelor – sub Denumiri Comerciale (DC), ce corespund Denumirilor 

Comune Internaţionale prescrise, precum şi enunţarea preţului cu amănuntul al acestor 

medicamente, începînd de la cel mai mic preţ;  

3) vor asigura prezenţa în farmacii a stocului de medicamente permis de regulamentul de 

funcţionare, inclusiv a medicamentelor şi dispozitivelor medicale de importanţă socială, aprobate 

în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii, conform prevederilor normative în vigoare;  

4) vor efectua evaluarea permanentă a respectării modului de prescriere şi eliberare a 

medicamentelor, cu informarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare despre erorile 

depistate şi întreprinderea măsurilor ce se impun.  

5. Agenţia Medicamentului:  

1) va asigura actualizarea periodică a Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor şi 

plasarea acestuia pe pagina web a Agenţiei (www.amed.md), în conformitate cu prevederile 

actelor normative în vigoare privind autorizarea produselor medicamentoase de uz uman;  

2) va efectua sistematic modificări la Lista medicamentelor ce pot fi eliberate din farmacii 

fără prescripţie medicală (OTC) în baza deciziei Comisiei Medicamentului, aprobate prin ordinul 

Ministerului Sănătăţii;  

3) va efectua atît controlul permanent al respectării modului de prescriere de către medicii 

instituţiilor medico-sanitare, cît şi a modului de eliberare din farmacii a medicamentelor, inclusiv 

ale celor cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope, a prezenţei medicamentelor şi 

dispozitivelor medicale de importanţă socială din Lista aprobată în modul stabilit de Ministerul 

Sănătăţii;  

4) va aplica sancţiuni, conform legislaţiei în vigoare, în caz de depistare a încălcării 

regulilor de eliberare a medicamentelor.  

6. Medicamentele compensate (integral sau parţial) de către Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină se vor prescrie conform prevederilor actelor normative în vigoare în 

cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

7. Medicamentele industriale, clasate la Lista OTC, cu conţinut de substanţe stupefiante, 

psihotrope sau precursori nu sînt obiectul prevederilor prezentului ordin.  

8. Ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial al republicii Moldova.  

9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Octavian Grama, viceministru.  

   

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII Andrei USATÎI  

 

Chişinău, 1 octombrie 2012.  
 

Nr.960.   

   

Anexa nr.1  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   

Regulile generale de prescriere a medicamentelor  

  

1. Medicamentele se prescriu exclusiv sub formă de Denumire Comună Internaţională 

(DCI) conform indicaţiilor medicale de către medicii instituţiilor medico-sanitare, indiferent de 

subordonare şi forma de proprietate în baza căreia ele activează, pacienţilor pentru tratament 

ambulatoriu, pe formulare de reţete, aprobate de către Ministerul Sănătăţii, cu ştampila de antet a 



instituţiei medico-sanitare, îndeplinind toate compartimentele reţetei şi confirmînd înscrierile 

prin aplicarea semnăturii şi parafei personale a medicului.  

2. Alegerea medicamentului adecvat şi a dozei, cît şi prescrierea corectă a reţetei ţine de 

responsabilitatea medicului de familie sau medicului specialist de profil.  

3. Medicamentele pentru care nu sînt stabilite anumite particularităţi, conform anexelor 

nr.2 şi nr.3, se prescriu pe formularul de reţetă nr.1 (anexa nr.1).  

4. Reţetele se prescriu citeţ, cu cerneală sau pix, fără corectări.  

5. Denumirea Comună Internaţională a medicamentelor industriale şi ingredientelor 

componente ale formelor magistrale, adresarea medicului către farmacist, indicaţia privitor la 

prepararea formei medicamentoase şi eliberarea ei din farmacie se prescriu în limba română sau 

latină.  

6. La prescrierea reţetelor se admit unele abrevieri ale cuvintelor în limba latină. 

Abrevierile admise sînt prezentate în anexa nr.2 la prezentele Reguli.  

7. În cazul prescrierii medicamentelor magistrale e necesar de a respecta consecutivitatea 

de prezentare: în primul rînd substanţele active, apoi cele auxiliare.  

8. Modul de administrare se indică în limba română sau în limba înţeleasă de pacient, 

detaliat şi concret (nu se admit specificaţii de ordin general “Cunoscut”, “Conform schemelor” 

etc.).  

9. În cazul cînd e necesar de a livra urgent medicamentul din farmacie, în partea de sus a 

formularului, medicul va indica cuvîntul “cito!” (urgent) sau “statim!” (imediat), sau la 

superlativ “citissimo!” (extrem de urgent) sau “statissime!” (extrem de repede).  

10. Cantitatea substanţelor medicamentoase lichide se prescrie în mililitri, grame, sau 

picături, iar a celorlalte – în grame sau unităţi de acţiune (internaţionale sau alte tipuri).  

11. În caz de majorare argumentată a dozei maxime unice stabilită pentru medicamentele 

toxice sau puternic active, medicul va prescrie această doză cu litere şi o va adeveri prin 

inscripţia “Sic volo” şi semnătura personală.  

12. Termenul de valabilitate a reţetelor prescrise pe formularul nr.1 (cu excepţia celor 

menţionate în punctul (13), este de 2 luni de zile.  

13. Reţetele pentru medicamentele cu conţinut de substanţe toxice, steroizi androgeni şi 

anabolizanţi, alcool etilic se legalizează suplimentar prin aplicarea ştampilei “Pentru reţete”. 

Astfel de reţete sînt valabile 30 de zile.  

14. Norma maximă de prescriere şi eliberare a alcoolului etilic în stare pură, indiferent de 

concentraţie, pentru bolnavii de ambulatoriu este de 100 ml.  

15. Medicamentele prescrise se includ obligatoriu de către medic în fişa de ambulatoriu sau 

fişa de observaţie a bolnavului în staţionar.  

16. Se interzice prescrierea medicamentelor pentru anestezie generală bolnavilor de 

ambulatoriu şi staţionar.  

   
Anexa nr.1  

la Regulile generale de  

prescriere a medicamentelor  

   



 
   

   
Anexa nr.2  

la Regulile generale de  

prescriere a medicamentelor  

   

Abrevierile admisibile la prescrierea reţetelor  

  

Denumirea română Denumirea latină Abrevierea 

Aceste doze tales doses t.d. 

Amestecă, să fie amestecat Misce, Misceatur M. 

Cât e necesar quantum satis q.s. 

Câte ana aa 

Comprimată tabuletta tabl. 

Decoct decoctum dec., dct. 

Divizează în părţi egale divide in partes aequales div.in p.aeq. 

Eliberează. Să fie eliberat Da, Detur, Dentur D. 

Eliberează (Eliberaţi) aceste doze Da (Dentur) tales doses D.t.d. 

Emplastru emplastrum empl. 

Emulsie emulsum emuls. 

Fiolă ampulla amp. 

Flacon vitrum vitr. 

Gelatinos (de gelatină) gelatinosus (a,um) gelat. 



Granulă (granulaţie) granulum gran. 

Ia Recipe Rp. 

În capsule in capsulis in caps. 

În caşet (oblate) in oblatis in obl. 

În comprimate in tabulettis in tabl. 

În fiole in ampullis in ampull. 

În număr de numero N. 

Liniment linimentum linim. 

Mucilagiu mucilago mucil. 

Părţi egale partes aequales p.aeq. 

Pentru administrare externă ad uzum externum ad uz.ext. 

Pentru administrare internă ad uzum internum ad uz.int. 

Pentru injecţii pro injectionibus pro inject. 

Picătură, picături gutta, guttae gtt., gtts. 

Pulbere pulvis pulv. 

Repetă. Să fie repetat Repete, Repetatur Rep. 

Să se formeze fiat (fiant) f. 

Semnează (Etichetează). Să fie semnat (Etichetat) Signa, Signetur S. 

Sirop sirupus sir. 

Soluţie solutio sol. 

Supozitoare suppositorium supp. 

Tinctură tinctura t-ra, tct. 

Ulei oleum ol. 

Unguent unguentum ung. 

   

   

Anexa nr.2  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   

Particularităţile prescrierii medicamentelor cu conţinut  

de stupefiante, psihotrope şi precursori  

1. Medicamentele cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope, aflate sub control 

internaţional pe teritoriul Republicii Moldova, conform Convenţiilor Internaţionale, aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05.10.2004 (Tabelul II, listele nr.1 şi 

2), se prescriu pe formularul nr.2 de reţetă specială (anexă la “Particularităţile prescrierii 

medicamentelor cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope”). Se permite de a prescrie pe 

o reţetă şi a elibera astfel de medicamente în cantităţi necesare pentru durata tratamentului de 

pînă la 30 de zile.  

Medicul poate emite o nouă prescripţie pentru acelaşi pacient, înainte de expirarea duratei 

tratamentului de 30 de zile, dar nu mai devreme decît expirarea termenului de valabilitate a 

reţetei precedente, în cazul epuizării cantităţii prescrise, sau dacă pe parcursul tratamentului apar 

modificări în starea de sănătate a pacientului, care impun schimbarea dozei sau a 

medicamentelor.  

2. La prescriere se va ţine cont de “Regulile generale de prescriere a medicamentelor”. 

Reţeta se prescrie nemijlocit de medic, cu aplicarea semnăturii şi parafei acestuia, indicînd 

numărul fişei medicale a bolnavului. Pe un formular de reţetă nr.2 se permite de a prescrie numai 

un medicament din aceste grupe. Astfel de reţete sînt valabile pentru a fi prezentate în farmacie 

în termen de 10 zile.  

3. Medicamentele cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope aflate sub control 

internaţional pe teritoriul Republicii Moldova conform Convenţiilor Internaţionale (Tabelul III, 

listele nr.1, nr.2 şi nr.3), precum şi medicamentele ce se clasează la precursori, aprobate prin 



Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05.10.2004, se prescriu pe formularul de 

reţetă nr.1 cu aplicarea parafei medicului şi se legiferează suplimentar cu ştampila “Pentru 

reţete”. Pe un formular de reţetă nr.1 pot fi prescrise nu mai mult de două denumiri de 

medicamente din listele menţionate în cantităţi necesare pentru durata tratamentului de pînă la 30 

de zile. Astfel de reţete sînt valabile pentru a fi prezentate în farmacie în termen de 30 de zile.  

   
Anexă  

la Particularităţile prescrierii medicamentelor 

cu conţinut de substanţe stupefiante şi psihotrope  

   

 
   

Anexa nr.3  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   

Particularităţile prescrierii medicamentelor pentru eliberare gratuită  

1. Medicamentele destinate pentru eliberare gratuită, conform prevederilor legale, se 

prescriu pe formularul de reţetă nr.3 (anexă la “Particularităţile prescrierii medicamentelor 

pentru eliberare gratuită”).  

2. Pe un astfel de formular poate fi prescrisă numai o singură denumire de medicament. La 

prescriere se va ţine cont de “Regulile generale de prescriere a medicamentelor”.  



3. Dreptul de a prescrie asemenea reţete îl posedă numai medicii instituţiilor medico-

sanitare, indiferent de forma de proprietate, abilitaţi să prescrie medicamente pentru eliberare 

gratuită.  

4. Pentru eliberare gratuită, pot fi prescrise numai medicamente, lista cărora se stabileşte 

prin acte normative.  

5. Numărul reţetelor pentru prescrierea şi eliberarea gratuită a medicamentelor, precum şi 

medicamentele prescrise pe formularul de reţetă nr.3 se înscriu în mod obligatoriu în fişa 

medicală a bolnavului, sau în alt document medical corespunzător.  

6. Medicamentele gratuite, dar care se supun evidenţei cantitative, se vor prescrie atît pe 

formularul de reţetă nr.3, cît şi pe formularul de reţetă nr.1 sau nr.2 (după caz).  

7. Termenul de valabilitate pentru a fi prezentate în farmacie al reţetelor prescrise pe 

formularul de reţetă nr.3 este specificat de medic (10 zile, 30 zile sau 2 luni).  

   
Anexă  

la Particularităţile prescrierii medicamentelor 

pentru eliberare gratuita 

     

 
   

Anexa nr.4  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   



Regulile de eliberare a medicamentelor din farmacii  

1. Medicamentele, cu excepţia celor incluse în Lista OTC (pentru eliberare din farmacii 

fără prescripţie medicală), se eliberează bolnavilor de ambulatoriu din farmacii numai conform 

reţetelor, în care este prescrisă Denumirea Comună Internaţională ale acestora. Eliberarea se 

adevereşte prin semnătura farmacistului pe verso reţetei.  

2. Reţetele ce nu corespund regulilor de prescriere sau conţin incompatibilităţi se consideră 

nevalabile. Aceste reţete se anulează, aplicînd ştampila specială “Reţetă nevalabilă” şi se reţin 

în farmacie. Reţetele anulate se înregistrează în registru special cu informarea periodică (lunară, 

trimestrială) a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare în scopul de a lua măsuri concrete 

pentru excluderea erorilor sau inexactităţilor.  

Eliberarea de către farmacist a medicamentelor prescrise cu erori, ce nu pot fi corectate 

conform prevederilor în vigoare, este interzisă. În cazurile în care erorile depistate în reţetă sînt 

nesemnificative, ele pot fi corectate de farmacist după contactarea telefonică a medicului ce a 

prescris reţeta, iar unele inexactităţi neînsemnate pot fi concretizate prin comunicarea cu 

pacientul. După aceasta medicamentul poate fi eliberat.  

3. Fişa de ambulatoriu, fişa de observaţie în staţionar sau altă documentaţie medicală în 

nici un caz nu substituie reţetele pentru medicamentele indicate bolnavului de către medic şi nu 

pot servi ca temei pentru eliberarea medicamentelor din farmacie.  

4. În cazul formelor medicamentoase magistrale nu se admite eliberarea din farmacie a 

substanţelor stupefiante şi psihotrope separat, dacă acestea au fost prescrise asociate cu alte 

substanţe medicamentoase.  

5. Dacă în prescripţia magistrală, este prescrisă o substanţă toxică, stupefiantă, psihotropă 

sau puternic activă în doză mai mare decît doza unică maximă fără indicaţia specială a 

medicului, farmacistul va elibera aceste medicamente în cantitate recalculată, reieşind din 1/2 din 

doza unică maximă prevăzută pentru medicamentul respectiv.  

6. Pentru preparatele cu conţinut de Morfină medicii vor prescrie doza eficientă conform 

Protocoalelor Clinice Naţionale, iar farmaciştii vor elibera medicamentele conform regulilor 

aprobate.  

7. Medicamentele cu conţinut de substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori se 

eliberează numai de către farmaciile autorizate în modul stabilit de legislaţie cu drept de 

activitate cu aceste medicamente.  

8. Eliberarea medicamentelor din farmacii, costul cărora se compensează din fondurile 

asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se efectuează conform reţetelor instituţiilor medico-

sanitare, prescrise pe formularul nr.3 sau formularul nr.3/C aprobat de Ministerul Sănătăţii şi 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (pentru medicamentele integral sau parţial 

compensate) de către farmaciile, care au încheiat cu Compania contract de prestare a serviciilor 

în acest scop.  

9. Se interzice eliberarea din farmacii, conform reţetelor instituţiilor veterinare, a 

medicamentelor cu conţinut de psihotrope, stupefiante şi precursori, precum şi a medicamentelor 

prevăzute în punctul (13) al “Regulilor generale de prescriere a medicamentelor”.  

10. Se interzice eliberarea din farmacii către bolnavii de ambulatoriu şi staţionar a 

medicamentelor pentru anestezie generală, a acidului clorhidric concentrat, acetonei şi eterului 

etilic în stare pură. Pentru bolnavii de ambulatoriu se interzice eliberarea din farmacii şi a 

medicamentelor antituberculoase (de prima linie), indicate în anexa nr.5 la prezentul ordin.  

11. Se admite eliberarea din farmacii bolnavilor de ambulatoriu, fără prescripţie medicală, 

a permanganatului de potasiu în cantităţi de pînă la 10g, inclusiv în cazul divizării lui în 

farmacie, cu înregistrarea obligatorie în “Registrul de evidenţă a elaborărilor farmaceutice”, ce 

serveşte ca temei pentru evidenţa ieşirilor.  

13. Reţetele perfectate pe formularele nr.2 şi nr.3 se păstrează în farmacii timp de 3 ani; 

medicamentele cu conţinut de substanţe ce fac parte din listele indicate la pct.2, 3, 4 şi 5 a anexei 

nr.6 la ordin, perfectate pe formularele nr.1 se păstrează – 1 an, iar medicamentele cu conţinut de 

substanţe psihotrope, stupefiante şi precursori ce nu se află la evidenţa cantitativă şi 



medicamentele incluse în pct.13 al “Regulilor generale de prescriere a medicamentelor” se 

păstrează - 1 lună. Reţetele pentru celelalte medicamente se restituie pacientului.  

14. După expirarea termenilor de păstrare, reţetele se nimicesc prin ardere cu perfectarea 

actului respectiv, conform anexei nr.7 la ordin.  

15. Cantitatea eliberată a medicamentelor, ce se află la evidenţă cantitativă, se transcrie de 

către farmacist pe verso reţetei cu litere.  

La eliberarea medicamentelor magistrale cu conţinut de stupefiante sau toxice,componenţa 

formei medicamentoase se transcrie pe etichetă.  

Actele de nimicire a reţetelor vor fi păstrate pe parcursul unui an de la data întocmirii.  

16. La eliberarea medicamentelor industriale, în cazurile în care reţetele se reţin în 

farmacie, pacienţilor li se indică în scris modul de administrare a medicamentului.  

16. Se interzice returnarea în farmacii şi filialele acestora a medicamentelor procurate.  

17. La recepţionarea reţetei farmacistul este obligat să informeze solicitantul despre 

prezenţa în farmacie a medicamentelor cu Denumiri Comerciale care corespund Denumirii 

Comune Internaţionale prescrise, precum şi să enunţe preţul cu amănuntul al acestor 

medicamente, începînd de la cel mai mic preţ.  

   

Anexa nr.5  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   

LISTA  

medicamentelor antituberculoase (de prima linie) – Denumiri Comune  

Internaţionale – ce se interzic pentru eliberate bolnavilor  

de ambulatoriu 

  

Nr. Denumirea comună internaţională  

 

în orice formă farmaceutică şi în orice doză, cît şi 

sub orice denumire comercială 

1. Izoniazidă 

2. Rifampicină + Izoniazidă + Pirazinamidă + Etambutol 

3. Rifampicină 

4. Pirazinamidă 

5. Streptomicină 

6. Etambutol 

   

Notă: Lista denumirilor comerciale, cu dozele şi în formele farmaceutice respective, se modifică în dependenţă de 

modificările Nomenclatorului de Stat al Medicamentelor. Modificările pot fi urmărite lunar pe pagina WEB a Agenţiei 

Medicamentului (www.amed.md). 

   

Anexa nr.6  

la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  

   

LISTA MEDICAMENTELOR  

ce se află la evidenţă cantitativă în întreprinderile farmaceutice  

şi instituţiile medico-sanitare publice şi private  

(denumiri comune internaţionale)  
1. Medicamente cu conţinut de substanţe stupefiante (Tabelul nr.2, Lista nr.1) şi 

psihotrope (Tabelul nr.2, Lista nr.2 şi Tabelul nr.3, Lista nr.2) aflate sub control internaţional 

pe teritoriul Republicii Moldova, conform Convenţiilor Internaţionale, aprobate prin Hotărîrea 

Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05.10.2004 - substanţele medicamentoase şi toate 

formele farmaceutice;  

2. Substanţe toxice:  
Atropină sulfat (pulbere)  



Azotat de argint (pulbere)  

Tetracaină (Dicaină) (pulbere)  

3. Substanţe psihotrope, precursori şi medicamente cu conţinut de aceste substanţe:  
Bixtonim (picături)  

Clonidină (Clofelină) (pulbere; picături oftalmice; soluţie injectabilă)  

Diazepam (soluţie injectabilă)  

Droperidol (soluţie injectabilă)  

Efedrină (pulbere, comprimate şi soluţie injectabilă)  

Ergotamină (soluţie injectabilă)  

Ergometrină (soluţie injectabilă)  

Ketamină (soluţie injectabilă)  

Oxibutirat de sodiu (soluţie injectabilă)  

Solutan (picături)  

Tiopental de sodiu (soluţie injectabilă)  

Tramadol (toate formele farmaceutice)  

Trihexifenidil (Ciclodol) (comprimate)  

4. Alcoolul etilic: recepţionat în concentraţii mai mari de 70% sau în ambalaje cu un 

volum mai mare de 100 ml, indiferent de concentraţie.  

5. Medicamentele cu conţinut de substanţe:  
Tropicanidă (picături oftalmice)  

Difenhidramină (pulbere, comprimate)  

   

Anexa nr.7  
la Ordinul MS al RM  

nr.960 din 01.10.2012  
   

Farmacia _________________ 
  
  
Model 
  

   
“APROB”  
Farmacist-diriginte  
_______________  
  

  
ACT 

nr.___ din _____________  
despre nimicirea reţetelor termenul de păstrare a cărora a expirat  

   
   
COMISIA în componenţa:  
Preşedinte: ______________________________  
Membri:  ________________________________  
________________________________________  
________________________________________ 
  
au întocmit prezentul act de nimicire a reţetelor cu termen de păstrare expirat:  
  

Nr. 
d/o 

Denumirea 
medicamentului 

Perioada pentru care s-au livrat 
medicamentele 

Numărul de 
reţete 

Cantitatea de medicament 
eliberat 

      

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

   
   
Modul de nimicire a reţetelor 
________________________________________________________________________________________

____  
   
Semnături: ______________________________ 
 _______________________________________ 

   
 
__________ 
Ministerul Sănătăţii 
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