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Cu privire la aplicarea ordinului 
privind criteriile de performanţă 
pentru dispozitivele medicale in vitro

în scopul asigurării securităţii hemotransfuzionale, în temeiul ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr.878 din 04.09.2014 "privind criteriile de performanţă pentru dispozitivele 
medicale in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii hemotransfuzionale” 
publicată în Monitorul Oficial nr.261-267 din 05 septembrie 2014, în corespundere cu 
Regulamentul de activitate a Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,

ORDON:
1. Se ia act de informare şi executare necondiţionată, prevederile ordinului 

Ministerului Sănătăţii nr.878 din 04.09.2014 "privind criteriile de performanţă pentru 
dispozitivele medicale in vitro şi alte materiale utilizate în asigurarea securităţii 
hemotransfuzionale” (în anexă).

2. Vicedirectori, şefii de subdiviziuni, grupurile de lucru responsabile de 
achiziţionarea şi asigurarea serviciului de sînge şi a instituţiei cu materiale consumabile 
pentru activitatea acestora, farmacist, asistente majoră şi superioare din subdiviziuni, 
felceri laboranţi superiori

vor aplica în activitatea de asigurare şi activitate a subdiviziunilor din subordine 
criteriile de performanţă pentru dispozitivele medicale in vitro şi alte materiale utilizate: 
produse diagnostice, reagenţi de laborator, reactive chimice, materiale consumabile 
utilizate la recoltarea şi procesarea sîngelui donat, producerea preparatelor diagnostice şi 
biomedicale sanguine în corespundere cu criteriile de performanţă aprobate prin ordinul 
Ministrului Sănătăţii nr. 878 din 04.09.2014.

3. Dl Alexandru Gherman, şef SMAIM va organiza în termen de pînă la 26.09.2014
plasarea ordinului pe site-ul www.cnts.md
informarea conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice în cadrul cărora 

activează centre/secţii/cabinete de transfuzie a sîngelui despre necesitatea asigurării 
activităţii suibdiviziunilor menţionate cu dispozitive medicale in vitro cu criterii de 
performanţă aprobate prin ordinul nr. 878 din 04.09.2014.

Controlul realizării prezentului ordin se atribuie dnei Silvia Roşea, manager calitate, 
vicedirector.
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