
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A L REPUBLICII M O L D O V A 

O R D I N 
m un. Chişinău 

„ 2015 nr. 

Cu privire la aprobarea „Instrucţiunilor de recoltare 
a sângelui şi procesare în componente sanguine" 

In scopul realizării Legii nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea şi transfuzia 
sanguină, Programului naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţarii cu 
preparate sanguine pentru anii 2012-2016", aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.134 
din 27.02.2012, în vederea asigurării securităţii transfuzionale şi menţinerii sistemului 
de calitate în activitatea serviciului de sânge în corespundere cu recomandările 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Directivele Europene, în temeiul prevederilor 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, 

O R D O N : 
1. Se aprobă: 

- „Instrucţiunea cu privire la recoltarea sângelui şi componentelor sanguine de la 
donatori în sistemul containerelor de plastic şi metode automatizate" (Anexa 
nr. 1); 

- „Instrucţiunea cu privire la procesarea sângelui recoltat în sistemul containerelor 
de plastic" (Anexa nr.2). 

2. Conducătorii centrelor de transfuzie a sîngelui şi instituţiilor medico-sanitare în 
componenţa cărora sunt secţii de transfuzie a sîngelui vor implementa în activitatea 
practică şi vorTespecta cerinţele „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare 
în componente sanguine", aprobate prin prezentul ordin. 

3. Consiliul Naţional de Evaluare şî Acreditare în Sănătate va organiza controlul 
respectării „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare în componente 
sanguine" în cadrul evaluării şi acreditării centrelor de transfuzie a sângelui şi 
instituţiilor medico-sanitare în componenţa cărora sunt secţii de transfuzie a 
sângelui. 

4. A recomanda Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină de a organiza 
evaluarea respectării „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi procesare în 
componente sanguine", în cadrul controalelor efectuate în centrele de transfuzie a 
sângelui şi instituţiile medico-sanitare în componenţa cărora sunt secţii de transfuzie 
a sângelui, contractate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. 

5. Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui va organiza monitorizarea implementării 
şi corectitudinea respectării cerinţelor „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi 
procesare în componente sanguine", în cadrul centrelor de transfuzie a sângelui şî 



instituţiilor medico-sanitare în componenţa cărora sunt secţii de transfuzie a 
sângelui, 

6. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu" şi Colegiile de 
Medicină vor organiza implementarea „Instrucţiunilor de recoltare a sângelui şi 
procesare în componente sanguine", în activitatea didactică a catedrelor respective. 

7. Centrul Naţional de Management în Sănătate va organiza plasarea Instrucţiunilor pe 
pagina W E B a Ministerului Sănătăţii, la rubrica „Activitate". 

8. Se abrogă actele normative aprobate prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.516 din 
13.12.2006 „Cu privire la aprobarea documentelor normative tehnice pentru 
activitatea serviciului de sânge": 
- „Instrucţiunea cu privire la recoltarea sângelui de donator în sistemul 

containerelor de plastic"; 
- „Instrucţiunea cu privire la fracţionarea primară a sângelui de donator colectat în 

sistemul containerelor de plastic"; 
- „Instrucţiunea cu privire la recoltarea componentelor sanguine în sistemul 

containerelor de plastic prin metoda de plazmafereză manuală". 
9. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dlui Mihai Ciocanii, viceministru 

al sănătăţii. 

Ministru 


