
 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE 

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE 
 
 

 
”Cu privire la aprobarea listelor de bunuri și servicii care  

urmează a fi achiziționate de către Centrul pentru Achiziții Publice  

Centralizate în Sănătate pentru anul 2023” 

 

 În temeiul Legii nr. 131/2015 cu privire la achizițiile publice, pct. 5 din Regulamentul 

cu privire la modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor centrale de achiziţii, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 56/2021, pct. 3,6 și 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 1128/2016, Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 cu privire la activitatea grupului de lucru, în 

scopul desfășurării procedurilor de achiziții conform listelor de bunuri și servicii, 

 

O R D O N: 

 

1. A aproba lista de bunuri și servicii, care urmează a fi achiziționate de către Centrul pentru 

Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), după cum urmează: 

1)  Lista de bază a medicamentelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice și 

autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale, conform 

anexei nr. 1; 

2)  Lista medicamentelor oncologice şi imunosupresive conform necesităților instituțiilor 

medico-sanitare publice, conform anexei nr. 2; 

3)  Lista suplimentară de medicamente conform necesităților instituțiilor medico-sanitare 

publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale, 

conform anexei nr. 3; 

4)  Produse radiofarmaceutice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice, 

conform anexei nr. 4; 

5)  Surfactanţi și Cafeină citrat conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice, 

conform anexei nr. 5; 

6)  Lista centralizată de endoproteze conform necesităților beneficiarilor, conform anexei nr. 6; 

7)  Lista centralizată a articolelor parafarmaceutice conform necesităţilor instituţiilor medico-

sanitare publice, conform anexei nr. 7; 

8)  Lista centralizată a consumabilelor de laborator conform necesităţilor instituţiilor medico-

sanitare publice, conform anexei nr. 8; 

9)  Lista centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților instituţiilor medico-sanitare 

publice, conform anexei nr. 9;  

10) Lista centralizată a reagenților de laborator, biochimie conform necesităţilor instituţiilor 

medico-sanitare publice, conform anexei nr. 10; 

11) Lista centralizată a reagenților imunologici conform necesităţilor instituţiilor medico-

sanitare publice, conform anexei nr. 11; 

12) Lista centralizată de consumabile medicale conform necesităților instituţiilor medico-

sanitare publice, conform anexei nr. 12; 
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13) Lista centralizată de implanturi oftalmologice (cristaline) și consumabile oftalmologice 

conform necesităților instituţiilor medico-sanitare publice, conform anexei nr. 13; 

14) Lista centralizată de consumabile pentru dispozitive medicale de tip deschis conform 

necesităților instituţiilor medico-sanitare publice, conform anexei nr. 14; 

15) Lista centralizată de instrumentar medical (chirurgical) conform necesităților instituţiilor 

medico-sanitare publice, conform anexei nr. 15; 

16) Lista de bunuri - COVID-19, conform anexei nr. 16; 

17) Lista centralizată a consumabilelor angiografice și costisitoare, conform anexei nr. 17; 

18) Lista de endoproteze și implanturi spinale, conform anexei nr. 18; 

19) Lista de implanturi cohleare, conform anexei nr. 19; 

20) Lista de protezări valvulare și vasculare, conform anexei nr. 20; 

21) Lista privind oxigenul medical și alte gaze medicale conform necesităților instituţiilor 

medico-sanitare publice, conform anexei nr. 21; 

22) Lista dispozitivelor medicale conform necesităților instituţiilor medico-sanitare publice și 

autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale, conform 

anexei nr. 22; 

23) Lista soluțiilor cardioplegice conform necesităților instituţiilor medico-sanitare publice, 

conform anexei nr. 23. 

 

2. Lista bunurilor și serviciilor menționate în pct. 1 la prezentul ordin, vor fi achiziționate 

centralizat și poate fi completată cu noi bunuri și/sau servicii, la solicitarea instituțiilor medico-

sanitare publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale, 

cu aprobarea de către Ministerului Sănătății. 

 

3. Instituțiilor medico-sanitare publice și autorităților/instituțiilor bugetare care prestează 

servicii medicale și sociale li se interzice inițierea procedurilor de achiziție a bunurilor și 

serviciilor comune care fac obiectul achizițiilor centralizate. 

 

4. În conformitate cu lista de bunuri și servicii aprobată conform pct. 1, în funcție de valoarea 

contractelor, destinația, particularitățile de achiziționare și utilizare a acestora, grupul de lucru 

al CAPCS, aplică una dintre procedurile de achiziție publică prevăzute în Legea nr. 131/2015 

privind achizițiile publice. 

 

5. Informațiile generalizate privind lista și cantitățile de bunuri și servicii, precum și cerințele 

de calitate față de acestea se examinează separat pentru fiecare lot/poziție de către grupul de 

lucru din cadrul CAPCS. 

 

6. Executarea prezentului ordin mi-l asum personal. 

 

 

 

Director                                                                 Gheorghe CORCEAG 
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