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AL REPUBLICII MOLDOVA

O R I) I N
mun.Chişinău

2017 nr.

Cu privire la normele de al imentare a 
donatorilor de sânge şi componente  sanguine

In conformitate cu prevederile Legii cu privire Ia donarea de sânge şi 
transfuzia sanguină nr.241 din 20.11.2008, cu completările şi modificările ulterioare, 
Programului naţional privind securitatea transfuzională - autoasigurarea ţării cu 
produse sanguine pe anii 2017-2021 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.657 din 
23.08.17 şi Hotărîrii de Guvern nr. 1240 din 27 octombrie 2006 cu privire la 
aprobarea normelor de asigurare cu produse alimentare, medicamente şi consumabile 
a bolnavilor (maturi şi copii), precum şi a normelor de compensare a donatorilor de 
sînge şi componente sangvine şi alimentaţia lor, în scopul reglementării normelor de 
alimentare a donatorilor dc sânge şi componente sanguine, in temeiul art. 1 1, lit. k al 
Legii nr.98 din 04 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate,

1. Se aprobă Cerinţele pentru setul unic de produse alimentare destinat 
alimentaţiei donatorilor care oferă sânge şi componente sangvine în mod 
neremunerat, conform anexei.

2. Secţia financiar-administrativă şi Secţia planificare asigurări sociale şi 
medicale va identifica şi aloca în bugetul Centrului Naţional de Transfuzie a 
Sângelui suma financiară necesară pentru alimentarea donatorilor de sânge pentru 
anul curent, reieşind din norma de asigurare cu produse alimentare stabilită prin 
Hotărârea de Guvern nr.679 din 30.08.2017 „cu privire la modificarea anexei nr. 4 la 
Hotărîrea Guvernului nr. 1240 din 27 octombrie 2006’’ şi stocul seturilor cu produse 
alimentare existent la 01.09.2017.

3. Directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui va organiza şi 
asigura cu setul unic de produse alimentare donatorii care oferă sânge şi componente 
sangvine în mod neremunerat în corespundere cu cerinţele aprobate prin prezentul 
ordin, după epuizarea stocului de seturi de produse alimentare existent la 01.09.2017.

4. Direcţia politici în domeniul asistenţei medicale primare, urgenţă şi 
comunitară de comun cu Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui vor oferi 
asistenţă metodică în aplicarea prevederilor prezentului ordin.

5. Se abrogă ordinul Ministerului Sănătăţii nr.482 din 12.12.2009 „cu privire la 
alimentarea donatorilor de sînge/componente sanguine” .

6. Controlul realizării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Liliana laşan, 
vicemi nistru.
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Cerinţe le către setul unic de produse al imentare  

destinat al imentării  donatorilor de sânge şi componente  sangvine

1. Setul unic de produse alimentare se oferă donatorilor care donează sânge şi 
componente sangvine în mod neremunerat în perioada postdonare.

2. Valoarea nutritivă şi energetică a setului unic va fi asigurată de:
a) lichide în volum nu mai puţin de 1,0 lit;
b) proteine în cantitate nu mai puţin de 80 gr;
c) calorii în cantitate nu mai puţin de 1500 kcal.

3. Produsele alimentare vor fi naturale, bogate în proteine, glucide, vitamine 
(prioritar din grupa vitaminelor hidrosolubile), substanţe minerale, fără aditivi 
alimentari sintetici şi uşor perisabile.

4. Setul va include obligatoriu cel puţin o poziţie din fiecare cele 4 componente:
1) lichide în volum nu mai puţin de 1,0 lit:
a) suc din mere, tară adaos de zahăr;
b)suc din mere şi struguri, fără adaos de zahăr;
c) suc din struguri, fără adaos de zahăr;
2) produse bogate în proteine:
a) conservă din produse din carne înăbuşită de vită, găină, curcan în cantitate nu mai 
puţin de 300gr;
b)conservă din produse din peşte natural de ton, seldi, sardinele, în suc propriu, în 
cantitate nu mai puţin de 160gr;
3) produse bogate în glucide:
a) ciocolată cu conţinut de cacao de până la 85% în cantitate nu mai puţin de lOOgr;
b) halva în cantitate nu mai puţin de 400gr;
c) fructe uscate bio, tară sîmbure, în amestec sau separat, în cantitate nu mai puţin de 
250gr.
4 )produse bogate în vitamine, prioritar din grupa vitaminelor hidrosolubile şi 
substanţe minerale:
a) conservă aperitiv de legume, în cantitate nu mai puţin de 350gr;
b) conservă legume tocate, în cantitate nu mai puţin de 350gr;
c) conservă ragu de legume, în cantitate nu mai puţin de 350gr,


