
Ministerul Sănătăţii
al Republicii Moldova 

CENTRUL NAŢIONAL DE 
TRANSFUZIE A SÂNGELUI

________ 2015

Cu privire la acordarea serviciilor de recoltare sînge, 
producere com ponente, preparate biomedicale 
şi diagnostice sanguine şi costul acestora pentru anul 2015

în temeiul Hotărîrii de G uvern nr. 928 din 13.08.2007 „Cu privire la modul de 
constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate 
Ministerului Sănătăţii” , în conformitate cu ordinelor Ministerului Sănătăţii nr. 459 din 
15.04.2013 „Cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi 
costul acestora” şi nr.258 din 06.04.2015 ”cu privire la m odificarea ordinului nr. 459 
din 15 aprilie 2013” , în scopul asigurării asistenţei hem otransfuzionale instituţiilor 
medico-sanitare inclusiv publice şi private, în temeiul regulamentului de activitate a 
Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,

O R D O N :
1. Vicedirector medical, m anagerul calităţii, şefii de subdiviziuni vor lua act de
informare şi executare necondiţionată ordinul M inisterului Sănătăţii nr. 258 din
06.04.2015 „Cu privire la m odificarea ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 ”cu privire la 
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” (anexa 
nr. 1).
2. V icedirector medical, managerul calităţii, şefii de subdiviziuni monitorizare,
analiză şi informare medicală, asigurări instituţii medico-sanitare cu produse sanguine, 
economie şi evidenţă contabilă vor organiza şi asigura servicii de recoltare sînge, 
producere com ponente sanguine, preparate biom edicale şi diagnostice sanguine în 
corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare.
3. Ş ef  secţie econom ie şi evidenţă contabilă (dna Liuba Casian) va organiza şi
asigura realizarea prevederilor ordinului Ministrului Sănătăţii Ministerului Sănătăţii nr. 
258 din 06.04.2015 „Cu privire la modificarea ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 ”cu 
privire la acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” 
după cum urmează:

reevaluarea stocurilor de produse sanguine care sunt la evidenţa contabilă în 
subdiviziunile instituţiei la 01.04.2015 cu reflectarea diferenţei, conform 
nomenclatorului şi costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de producerea 
componentelor, preparatelor b iom edicale şi diagnostice sanguine, conform prevederilor 
actelor normative ce reglem entează activitatea de evidenţă contabilă.

punerea în aplicare, începînd cu 01.04.2015, a costurilor aprobate la toate serviciile 
de recoltare sînge şi producere produse sanguine şi evidenţa contabilă a gestiunii 
acestora, în corespundere cu cu prevederile contractului-cadru încheiat cu instituţiile 
medico-sanitare publice şi private, Regulam entului cu privire la acordarea serviciilor de 
recoltare a sîngelui, de producere a com ponentelor, preparatelor biomedicale şi 
diagnostice sanguine instituţiilor medicio-sanitare private şi prevederile ordinului 
Ministerului Sănătăţii nr. 258 din 06.04.2015 „Cu privire la modificarea ordinului 
nr.459 din 15 aprilie 2013 ”cu privire la acordarea serviciilor de producere a produselor 
sanguine şi costul acestora” ;
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realizarea anuală a calcului costului serviciilor de recoltare singe şi producere 
componente, preparate biom edicale şi diagnostice sanguine, în baza cheltuielilor de 
facto constatate în anul gestionar precedent cu prezentarea M inisterului Sănătăţii pentru 
examinare, în termen de pînă la 10 martie;
4. Ş e f  secţie m onitorizare, analiză şi informare m edicală (dnul Alexandru Gherman) 
va organiza

monitorizarea echivalentului donărilor de s înge/com ponente sanguine/unitate 
serviciu de producere produse sanguine, conform Regulam entului cu privire la 
acordarea serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a com ponentelor, preparatelor 
biomedicale şi diagnostice sanguine instituţiilor m edicio-sanitare private, cu prezentarea 
informaţiei din anexa nr. 2 la ordin, către data de 10 lunar;

plasarea pe pagina web a instituţiei a ordinului M inisterului Sănătăţii nr. 258 din
06.04.2015 „Cu privire la m odificarea ordinului nr.459 din 15 aprilie 2013 ”cu privire la 
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora” in termen 
de pînă la 10.04.1 T.

Controlul executării prezentului ordin mi se atribuie personal. 

D irector Svetlana Cebotari
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Evidenţa echivalentului donărilor de sînge/componente sanguine/unitate serviciu de 
recoltare a sîngelui, de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine în 

instituţia m edico-sanitară____________________________ perioada____________ 20___
(denumirea instituţiei)

Nr.

d/o
Denumirea produs sanguin

u/m Contractat Eliberat Stoc restant penlr 
asigurare

cantitaiv donări cantitaiv donări cantitaiv donai

1 Sînge conservat, inclusiv 
autosînge

Kg

2 Plasm ă proaspăt congelată, 
inclusiv autoplasm ă

Kg

3 Plasmă proaspăt congelată  
antistafilococică

Kg

4 Plasmă proaspăt congelată  
decrioprecipitată

Kg

5 Crioprecipitat doze

6 Concentrat eritrocitar, inclusiv 
autoconcentrat eritrocitar

Kg

7 Concentrat eritrocitar 
deplasmatizat

Kg

8 Concentrat de plachete doze

9 Concentrat de granulocite doze

10 Sînge integru pentru laborator Kg

11 Ser standard izohem aglutinant 
OAB

litru

12 Ser standard anti-Rhesus litru

14 Ser standard anti-Rhesus 
universal

litru

15 Eritrocite standarde litru

16 Soluţie A lbum ină 5% litru

17 Soluţie A lbum ină 10% litru

18 Soluţie A lbum ină 20% litru

19 Glunat litru

20 Im unoglobulină um ană norm ală doze

21 Im unoglobulină um ană 
antistafilococică

doze

22 Imunoglobulină um ană anti- 
Rhesus

doze

23 Trom bină doze

22 Polibiolină gr

23 Peliculă izogenă de fibrină buc

TO TA L ******* ******* sţc >Jc >j< ifc îfc

Total in perioada de referinţa inregsitrati la punctele de recoltare a singelui din t a r a ____ donări.

Restante la ” ” 2015 donări.



MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
‘ mun.Chişinău

JO/1 ” ____________ 2015 nr.

Cu privire la modificarea Ordinului nr.459 din 
15 aprilie 20l!3 „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, 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,

O R D O N :

1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la 
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, cu 
modificările efectuate prin ordinul nr.331 din 11 aprilie 2014 cu privire la 
modificarea Ordinului rir.459 din 15 aprilie 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 2014” se substituie cu 
sintagma „1 aprilie 2015”;

2) Punctul 2 din ordin, se completează cu un subpunct nou 4) cu următorul 
cuprins:

”4) prezentarea Ministerului Sănătăţii, pînă la data de 01 februarie a anului de 
gestiune, calculelor argumentate a costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de 
producere a componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine.”

2) Anexa nr.2 la ordin se expune în următoarea redacţie:
„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 sanguine



N/o Denumire servicii U/m Cost servicii 
(lei)

Servicii de recoltare a sîngelui cu utilizare terapeutică
1. Sînge conservat, inclusiv autosînge kilogram 763

Servicii de producere a componentelor sanguine cu utilizare terapeutică
2. Plasmă proaspăt congelată, inclusiv autoplasmă kilogram 1016
3. Plasmă proaspăt congelată antistafilococică kilogram 1626
4. Plasmă proaspăt congelată anti Rhezus kilogram 1662
5. Plasmă proaspăt congelată decrioprecipitată kilogram 1523
6. Crioprecipitat doze 177
7. Concentrat eritrocitar, inclusiv autoconcentrat 

eritrocitar
kilogram 828

8. Concentrat eritrocitar deplasmatizat kilogram 2948
9. Concentrat de plachete doze 251
10. Concentrat de granulocite doze 251

Servicii de producere a preparatelor diagnostice sanguine
11. Sînge integru pentru activităţi de laborator kilogram 763
12. Ser standard izohemaglutinant OAB litru 2983
13. Ser standard anti-Rhesus litru 3820
14. Ser standard anti-Rhesus universal litru 3820
15. Eritrocite standarde litru 1984

Servicii de producere a preparatelor biomedicale sanguine
16. Soluţie Albumină 5% litru 5893
17. Soluţie Albumină 10% litru 11786
18. Soluţie Albumină 20% litru 16644
19. Glunat litru 1597
20. Imunoglobulină umană normală doze 35,64
21. Imunoglobulină umană antistafilococică doze 52,82
22. Imunoglobulină umană anti-Rhesus Rho, doze 39,39
23. Trombină doze 61,12
24. Polibiolină gr 51
25. Peliculă izogenă de fibrină buc 449

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 
Octavian Grama, viceministru.

Mircea BUGA


