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Cu privire la modificarea ordinului nr.459 din 15.04.2013
„Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor
sanguine şi costul acestora pe anul 2014”
în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 331 din 11.03.2014 „Cu
privire la modificarea ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la acordarea
serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, în scopul revizuirii
costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a componentelor, preparatelor
biomedicale şi diagnostice sanguine întru acordarea serviciilor de producere a
produselor sanguine şi asigurării asistenţei hemotransfuzioale instituţiilor medicosanitare private, departamentale nefmanţate de la bugetul de stat, ajustării sinecostului
serviciilor de producere a produselor sanguine pe anul 2014, cît şi în corespundere cu
Regulamentul de activitate a Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,
ORDON:
1. Vicedirectorul medical, managerul calităţii, şefii de subdiviziuni vor lua act de
informare despre prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 331 din 11.04.2014
„Cu privire la modificarea ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la acordarea
serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, cu executare
necondiţionată a acestuia, în anexă ordinul sus menţionat - 1 (una) filă.
2. Vicedirectorul medical, managerul calităţii, şef SMAIM, şef SAPSIMS, şef SEEC
vor organiza şi asigura serviciile de recoltare sînge, producere componente sanguine,
preparatele diagnostice şi biomedicale din sînge în corespundere cu noile modificări a
Nomenclatorului şi costurile serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a
componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine, anexa nr. 1 - 1 (una)
filă.
3. Şef secţie economie şi evidenţă contabilă (dna Liuba Casian) va organiza şi asigura
realizarea prevederilor ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 331 din 11.04.2014 „Cu
privire la modificarea ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la acordarea
serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” cu modificările
ulterioare după cum urmează:
reevaluarea stocurilor de produse sanguine, care sunt la evidenţa contabilă în
subdiviziunile instituţiei la 01.04.2014, cu reflectarea diferenţei, conform
nomenclatorului şi costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de producerea

componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice, conform prevederilor actelor
normative ce reglementează activitatea de evidenţă contabilă;
punerea în aplicare, începînd cu 01.04.2014, a costurilor aprobate la toate serviciile
de recoltare şi producere produse sanguine şi evidenţa contabilă a gestiunii acestora, în
corespundere cu prevederile contractului-cadru încheiat cu instituţiile medico-sanitare
publice şi private, Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor de recoltare şi
diagnostice sanguine instituţiilor medico-sanitare private.
4. Vicedirector medical (dna Doina Banari), şef SEEC (dna Liuba Casian) vor organiza
şi asigura, în termen de pînă la data de 15.04.2014, informarea centrelor regionale de
transfuzie a sîngelui şi instituţiile medico-sanitare publice în componenţa cărora
activează secţii de transfuzie a sîngelui despre necesitatea implementării şi respectării
prevederilor ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 331 din 11.04.2014 „Cu privire la
modificarea ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de
producere a produselor sanguine şi costul acestora”.
5. Şef STI (dl Cebotari Dumitru) va organiza şi asigura:
implimentarea noile preţuri în baza de date a sistemului informaţional automatizat
Serviciul de Sînge „CTS Manager”;
plasarea pe padina web a instituţiei ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 331 din
11.04.2014 „Cu privire la modificarea ordinului nr. 459 din 15.04.2013 „Cu privire la
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, în termen
de pînă la 15.04.2014.
6. A institui comisia pentru efectuarea reevaluării stocurilor de produse cu întocmirea
actului de reevaluare în următoarea componenţă:
Preşedintele comisiei: Doina Banari, vicedirector medical
Membrii:
Lilia Tomuz, contabil
Alexandra Mudrea, asistentă superioară SAPSIMS, gestionar
Galina Vasilache, şef SPPS, gestionar
Ana Fortună, şef STA, gestionar
Veronica Oprea, şef SRPS, gestionar
7. Şef serviciu evidenţă contabil şi gestiune (dna Lozovan Ecaterina) va organiza
eliberarea facturilor instituţiilor medico-sanitare în corespundere cu noile costuri a
serviciilor de producere a produselor sanguine şi alte soluţii.
Controlul executării ordinului în cauză se atribuie dnei Liuba Casian, şef secţie
economie şi evidenţă contabilă.
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Nomenclatorul şi costurile serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a
com ponentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine
U/m

Denumire servicii

N/o

Cost servicii (lei)

Servicii de recoltare a sîngelui cu utilizare terapeutică
1

Sînge conservat, inclusiv autosînge

kilogram

725

Servicii de producere a componentelor sanguine cu utilizare terapeutică

3
4

Plasmă proaspăt congelată, inclusiv
autoplasmă
Plasmă proaspăt congelată antistafilococică
Plasmă proaspăt congelată anti Rhezus

5

Plasmă proaspăt congelată decrioprecipitată

6
7

2

kilogram

941

kilogram

1476

Kilogram
kilogram

1679
1346

doze

137

kilogram

787

8

Crioprecipitat
Concentrat eritrocitar, inclusiv
autoconcentrat eritrocitar
Concentrat eritrocitar deplasmatizat

kilogram

2879

9
10

Concentrat de plachete
Concentrat de granulocite

doze

211

doze

211

Servicii de producere a preparatelor diagnostice sanguine
11

Sînge integru pentru activităţi de laborator

kilogram

725

12

Ser standard izohem aglutinant OAB

litru

4578

13
14

Ser standard anti-Rhesus
Ser standard anti-Rhesus universal

litru
litru

4857

15

Eritrocite standarde

litru

16

Soluţie Album ină 5%

17

Soluţie Album ină 10%

18
19
20
21

Soluţie Album ină 20%
Glunat
Imunoglobulină umană normală
Imunoglobulină umană antistafilococică

22

Imunoglobulină umană anti-Rhesus Rh0

23
24

Trombină

doze
doze

Polibiolină
Peliculă izogenă de fibrină

gr
buc

4857
3867

Servicii de producere a preparatelor biomedicale sanguine

25

litru
litru

5089

litru
litru

15194
1597
8 2 .3 0

doze
doze

7597

15.20
12
5 1 .7 0
67
321

C o n cen trat
eritro citar
C o n cen trat
8.
C o n cen trat
9.
10. | C o n c en trat
7.
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J

k ilo g ram

e ritro c ita r dep lasm atizat
de p la c h e te
d e eran u lo cite

k ilo g ra m
d o ze
d o ze

787
2879
211
211

Servicii de producere a preparatelor diagnostice sanguine
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e ritro citar, in clusiv au to co n cen trat

/

11.

S înge integru p en tru activ ităţi de lab o rato r

k ilo g ram

12.

S er sta n d ard izo h em ag lu tin an t 0A B

13.

S er sta n d ard an ti-R h esu s

litru
litru

4857

14.
15.

S er sta n d ard a n ti-R h e su s u niversal
E ritro cite sta n d ard e

litru
litru

4857
3867

16.

litru
litru

5089

17.

S oluţie A lb u m in ă 5%
S o lu ţie A lb u m in ă 10%

18.

S oluţie A lb u m in ă 2 0 %

litru

19.
20.

G lunat

litru

Im u n o g lo b u lin ă u m an ă no rm ală
Im u n o g lo b u lin ă u m a n ă an tistafilo co cică
Im u n o g lo b u lin ă u m an ă an ti-R h esu s R h 0
T ro m b in â
P o lib io lin ă
P elicu lă izo g en ă d e fib rin ă

doze
doze
d o ze
d o ze

15194
1597
82,30
15.20
12
51.70
67
321

725
4578

Servicii de producere a preparatelor biomedicale sanguine
C u privire la m odificarea O rd in u lu i nr.459 din 15.04.2013
*Cu privire la a co rd area serviciilor de pro d u cere a pro d u selor sanguine şi costul acestora”

în scopul revizuirii costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a
componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine, şi în temeiul
prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, cu
modificările şi completările ulterioare,

ORDON:
1.
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.459 din 15.04.2013 „Cu privire la
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” se
modifică după cum urmează:
1) în tot cuprinsul ordinului sintagma „1 aprilie 2013” se substituie cu
sintagma „1 aprilie 2014”;
2) Anexa nr.2 la ordin va avea următorul cuprins:

21.
22.
23.
24.
25.

gr
buc

2.
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe
pagina web a Ministerului Sănătăţii.
3.
Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Mihai
Ciocanu, viceministru.

„Anexa nr.2
la ordinul MS nr.459 din 15 aprilie 2013

Nomenclatorul şi costurile serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a
componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sans>uine
N /o

D enum ire servicii

U /m

C ost servicii
(lei)

Servicii de recoltare a sîngelui cu utilizare terapeutică
1.

S înge conservat, inclusiv autosînge

kilogram

725

Servicii de producere a componentelor sanguine cu utilizare terapeutică
2.

P lasm ă proaspăt co ngelată, inclusiv autoplasm ă

3.
4.

P lasm ă p roaspăt congelată antistafilococică

5.
6.

P lasm ă p roaspăt con g elată anti R hezus
P lasm ă proaspăt co n g elată d ecrio p re cip ita ti
C rio p recipitat

kilogram
kilogram

941
1476

kilogram

1679

kilogram
doze

1346
137

7597
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