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Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate (în continuare CAPCS), întru 

asigurarea participării pe scară largă a operatorilor economici la procedurile de achiziții publice în 

scopul asigurării concurenței, a publicat pe pagina web www.capcs.md la rubrica 

TRANSPARENȚĂ https://capcs.md/transparenta/ specificațiile tehnice pentru dispozitivele 

medicale pentru realizarea Programelor Naționale pentru anul 2023 din mijloacele financiare ale 

bugetului de stat, după cum urmează: 

1. Programul Național Protezarea auditivă; 

2. Programul Național Prevenire și control al diabetului zaharat; 

3. Programul Național de control al tuberculozei; 

4. Programul Național ”Securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse 

sanguine”: 

-  Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente 

sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la prima etapă de triere conform 

necesităților pentru anul 2023; 

-  Teste pentru tehnologia de examinare de laborator a donatorilor de sânge/componente 

sanguine și sângelui/componentelor sanguine donat la a doua etapă de triere, întru 

realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu 

produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2023; 

- Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional 

„Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform 

necesităților pentru anul 2023; 

- Achiziționarea dispozitivelor medicale întru realizarea Programului Naţional 

„Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform 

necesităților pentru anul 2023; 

 

 

 

 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA 

CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  

CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE  

 

MD-2005,Republica Moldova, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2, 

tel./fax 022 222 445,  e-mail: office@capcs.md 

mailto:secretariat@msmps.gov.md
http://www.capcs.md/
https://capcs.md/transparenta/


 

 

 

Totodată, au fost publicate specificațiile tehnice pentru reagenți, dispozitive medicale, 

servicii de colectare, tratare, transportare și eliminare a deșeurilor medicale și 

autosanitare, după cum urmează: 

- Achiziţionarea centralizată de reagenţi de laborator şi alte materiale consumabile 

necesare cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru 

anul 2023; 

- Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Centrului Național de 

Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023; 

- Achiziția produselor diagnostice, materiale consumabile, reagenți pentru investigații 

biochimice și consumabile de laborator, reactivi  și dezinfectanți conform necesităților 

Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, pentru anul 2023; 

- Achiziționarea Autosanitarelor specializate pentru activitatea mobilă de recoltare 

sânge/componente sanguine (tip bus) conform necesităților Centrului Național de 

Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023; 

- Achiziționarea Serviciilor de colectare, tratare, transportare și eliminare finală a 

deșeurilor solide și lichide rezultate din activitatea medicală conform necesităților 

Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2023; 

Astfel, intervenim respectuos cu rugămintea de a remite obiecțiile și 

propunerile/recomandările pentru fiecare specificație tehnică în parte, inclusiv anonim, pe adresa 

electronică transparenta.capcs@gmail.com 

Urmare a recepționării și analizei divergențelor, obiecțiilor și propunerilor/recomandărilor 

parvenite, CAPCS va întocmi o sinteză, care va fi publicată ulterior pe pagina web www.capcs.md 

la rubrica TRANSPARENȚĂ. 

În cazul în care apar neclarități, puteți apela la numerele de telefon +373 22-222-364, 

+37368998428. 
 

 

 

 

Cu respect, 
  

 

 

 Director                                                                         Gheorghe GORCEAG 
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