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RAPORT DE EVALUARE ( AUDIT MEDICAL)  

PENTRU  CABINETUL DE TRANSFUZIE A SÎNGELUI DIN ____________________________________ 

denumirea instituției medico-sanitare 

 

 

INFORMAŢIE GENERALĂ 

 

Tip audit medical:               planificat                                neplanificat                     intern                                 extern    

Data  auditului    __________________________________________Auditul efectuat de către:__________________________________________________ 

Numele, prenumele:_______________________________________Funcţia: ________________________________________________________________ 

Numele, prenumele: ______________________________________ Funcţia: ________________________________________________________________ 

Numele:________________________________________________ Funcţia: _______________________________________________________________ 

Adresa instituției: _______________________________________________________________________________________________________________ 

Telefon: ______________________________________________________Fax:_____________________________________________________________ 

Numele persoanei principale de contact: _____________________________Funcţia:__________________________________________________________ 

Numele persoanei de însoţire: _____________________________________Funcţia:__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

-perioada- 
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SCOPUL AUDITULUI MEDICAL  

Evaluarea activităților hemotransfuzionale în cadrul instituțieifaţă deun setdestandardestabilite şidepistareaneconcordanţelorîntre activități practice şi actele 

normativ-tehnice în domeniu, stabilirea performanţeirealeşiplanificarea acţiunilorcorectivepentru a reduceriscul erorilor în realizarea activităților 

hemotransfuzionale 

I. COMPARTIMENTUL – ADMINISTRARE  

Nr. Criterii de corespundere  Da Nu Standarde de calitate 

1.1 ASPECTE GENERALE 

1.1.1. Încăperile sunt potrivite după 

dimensiune, design şi construcţie pentru 

a facilita accesul, mentenanţa şi 

funcţionarea. 

  Actele normative ce reglementează normele sanitaro-igienice pentru încăperi sunt reflectate 

în HG Nr. 663 din  23.07.2010 ”pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile 

de igienă pentru instituţiile medico-sanitare”publicat  la 30.07.2010 în Monitorul Oficial 

Nr. 131-134, întra în in vigoare la 30.01.2011 și ordinul Ministerului Sănătății nr. 605 din 

27.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea activității 

secției, cabinetului de transfuzie a singelui” încăperile vor corespunde normelor sanitaro-

igienice în vigoare și includ: registratura și vestiarul pentru donatori,camera de examinare 

medicală, a donatorilor, sala de colectare a sîngelui, sala de păstrare a produselor sanguine, 

dispozitivelor medicale in vitro destinate asigurăriiasistenței hemotransfuzionale și recoltare 

asângelui, cabinetul de lucru a personaluluimedical, cabinetul pentru realizarea testărilor 

imunohematologice și/sau a laboratorului instituțional, inclusiv și pentru examinările de 

laboratorca hemograma șicoagulograma, sau dvada (copia contract) de realizare examinări 

imunohematologice în altă instituție autorizată în acest scop care poate fi cooptat in 

activitate și din altă subdivliziune specializată a institutiei. Toate aceste cerințe vor fi 

relatate prin prezentarea Regulamentului secție de transfuzie a sângelui, aprobat prin ordin 

institutional. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Ordinul institutional de aprobare a regulamentului  de organizare și funcționare a 

cabinetului; 

2. Organigrama cabinetului; 

3. Copia autorizației sanitară de funcționare; 

4. Copia certificatului de acreditare în vigoare; 

5. Copia ultimei evaluări curente anuală realizată de reprezentanții responsabili din cadrul 

structurii de evaluare și acreditare în sănătate. 

6. Schema încăperilor cabinetului, cu indicarea amplasării dispozitivelor medicale și a 

mobilierului; 

7. Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor 

normelor sanitaro-igienice în vigoare pentru încăperile cabinetului și/sau încăperile 

laboratorului destinate pentru examinările imunohematologice, hemogramă și 

coagulogramă; suprafeţele dispozitvele medicale destinate activităților specifice serviciului 

(recoltarea sînge, păstrarea și stocarea produselor sanguine, testările imunohematologice și 

probile la compatibilitate pretransfuzionale, etc.) corespunde normelor sanitaro-igienice în 

1.1.2. Toate suprafeţele (pereţii, podeaua, 

tavanele, mesele de lucru etc.) sunt în 

stare bună şi sunt fabricate din 

materiale ce pot fi uşor curăţate şi 

decontaminate, dacă este necesitate 
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vigoare, etc. 

1.1.3. Programele/ procedurile de dezinfecţie 

sunt respectate şi documentate. 

Produsele dezinfectante sunt certificate 

pentru uz în mediul medical pe 

instituție.  

  Dosarul va include minimum de documente: 

1.programul de prelucrare sanitară și procedurile standard de operare de realizare a 

dezinfectării și de prelucrare sanitară:  

- pentru încăperi ce necesită condiții speciale (sala de colectare a sîngelui, sala de 

păstrare a produselor sanguine, dispozitivelor medicale in vitro destinate asigurării 

asistenței hemotransfuzionale și recoltare a sîngelui, laborator pentru realizarea testăriloi 

imunohematologice, hemogramă și coagulogramă); 

-  pentru încăperi auxiliare (registratura și vestiarul pentru donatori,camera de examinare 

medicală, a donatorilor, cabinetul de lucru a personalului medical, etc.) 

În fiecare încapere prezența Fişei de monitorizare a programului de prelucrare sanitară a 

încăperilor; 

2. ordinul de atribuire responsabilitate pentru pregătirea soluțiilor de 

dezinfectare/prelucrare și programul de pregătire a soluțiilor de dezinfectare și prelucrare 

aprobat la nivel de instituție, conform prevederilor Hotărîrii Medicului șef sanitar de stat al 

Republicii Moldova nr.2 din 30.04.2010 ”cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind 

calculele necesităților instituției medico-sanitară în produse biodistructive”; 

3. copia certificatului privindînregistrarea de stat/avizare sanitară a produselor 

biodistructive, emis în corespundere cu prevedrile ordinului MSMPS nr.299 din 06.05.2010 

”cu privire la înregistrarea produselor biodistructive”, verificat în Registrul național al 

produselor biodistructive înregistrate în Republica Moldova, deținător ANSP. 

4. Procesele verbale de validare a produselor biocide la etapa de recepționare a acestora la 

depozitul instituției; 

5. Fișa/proces verbal/notă de constatare de evaluare a competențelor persoanei 

responsabilă de realizarea programului de prelucrare sanitară și procedurile standard de 

operare de realizare a dezinfectării și de prelucrare sanitară, din cadrul ultimei evaluări, 

anticipat auditului. 

1.1.4. Temperatura și umiditatea în încăperile 

unde sunt efectuate activități care 

necesită respectarea și monitarizarea 

acestor parametri corespund 

normativelor, sunt respectate şi 

documentate 

  Pentru sala de păstrare a produselor sanguine, dispozitivelor medicale in vitro destinate 

asigurării asistenței hemotransfuzionale și recoltare a sîngelui, laborator pentru realizarea 

testăriloi imunohematologice, hemogramă și coagulogramă inclusiv va fi prezentă Fişa de 

monitorizare a parametrilor mediului ambiant. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Fișele de monitorizare a parametrilor mediului ambiant (per fiecare încăpere)pentru 

perioada 01.01.2020 – luna anticipată prezentării dosarului. 

1.1.5. Ventilația și iluminarea în încăperile 

unde sunt efectuate activități care 

necesită respectarea și monitarizarea 

acestor parametri corespund 

  Constatarea tipului de ventilație (activ/pasiv), funcționalitatea acestuia.  Prezența actelor de 

verificare a iluminării locurilor de lucru eliberate de centru de sănătate publică. Descrierea 

tipului de ventilație. 

Dosarul va include minimum de documente: 
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normativelor, sunt respectate şi 

documentate 

1. Procese verbale de evaluare a condițiilor de muncă (meteoclimatici, etc) în cabinet 

realizate de subdiviziunile ANSP; 

2. Fișele de atestare a locurilor de muncă implicate în asigurarea asistenței 

hemotransfuzionale. 

1.1.6. Există lămpi cu raze ultraviolete pentru  

iradierea încăperilor, activitatea 

acestora este monitorizată și 

documentată 

  Prezența lămpilor cu raze ultraviolete în sala de colectare a sîngelui.Monitorizarea funcției 

pentru fiecare lampă va fi documentată prin îndeplinirea Registrului de monitorizare a 

iradierii cu raze ultraviolete. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Registrul de monitorizare a iradierii cu raze ultraviolete. 

1.1.7. Limitarea accesului persoanelor a căror 

prezenţă ar putea permanent afecta 

intenţionat securitatea activităţii 

specifice domeniului de promovare, 

examinare medicală donatori, recoltare 

probe sînge, imunizare donatori, în 

orice timp şi la orice etapă. 

  Este verificată prin inspectarea vizuală. 

Vor fi prezente inscripții „ACCES interzis” sau „ACCES pentru persoane autorizate” 

Confirmarea prezenței inscripției la intrare sau în alte încăperi cu acces limitat. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui. 

1.1.8. Există un sistem funcţional de 

identificare a colaboratorilor instituţiei 

şi vizitatorilor 

  Este verificată prin inspectarea vizuală. 

Prezenţa ecusoanelor la personalul ce activează. 

Deservirea persoanelor fizice(donatori de sînge) este efectuată  în baza prezentării 

buletinului de identitate sau alt document de identificare a persoanei. Descrierea procesului 

de identificare în secție și instituție. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui/instituție. 

1.1.9. Prezente/accesibile actele normative, 

regulamente și instrucțiuni specifice 

activităților 

  Inspectarea documentelor legislative, normativ tehnice prezente pe suport de hîrtie, ca parte 

componentă a Manualului Calității din subdiviziune și anume a listei documentelor 

managementului de calitate și Dosarului nomenclator a documentației obligatorii pentru  

secție, aprobat la nivel de instituție și coordonat cu Arhiva națională. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Prezentarea manualului calității a secției cu  toate componentele acestuia. 

1.1.10. Este asigurată şi dispune de mijloace de 

legătură operativă - legătură telefonică 

funcţională, Internet, E-mail, fax, etc. 

  Inspectarea vizuală a mijloacelor de legătură operativă. Confirmarea prezenței acestora. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui/instituție. Se va prezenta în textul declarației adresa de email, 

număr tel. Mobil, staționar/fax, etc. 

1.1.11. Documentaţia este transmisă în arhivă 

în modul stabilit de actele normatve în 

vigoare. 

  Prezența actelor de predare-primire a documentelor în arhiva instituției, conform indicațiilor 

metodice emise de Arhiva națională. Anexarea copiei ultimului act de predare-primire a 

documentelor în arhivă. 

Dosarul va include minimum de documente: 
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1. Copia ultimului act de predare-primire a documentelor  de activitate a secției în arhiva 

instituției. 

1.2 PROCEDURILE ÎN CAZURI DE URGENŢĂ, CONDIȚIILE ȘI SECURITATEA MUNCII 

1.2.1 Există instrucţiuni, proceduri privind 

securitatea şi sănătatea în muncă, 

procedură de notificare a autorităţilor în 

caz de urgenţă, inclusiv vizitatori 

neautorizaţi, sau incendiu, urgenţă 

medicală sau biologică, etc. 

  Prezența Instrucțiunilor de securitate și sănătate în muncă aprobate de conducătorul 

instituției, contrasemnate de personal. Prezența Documentului de proces „Acţiuni în situaţii 

de contingenţă”. Anexarea copiilor documentelor menționate mai sus. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Prezentarea manualului calității a secției cu toate documentele specifice compartimentului  

procedurile în cazuri de urgenţă, condițiile și securitatea muncii. 

1.2.2 Există procedură pentru cazuri de 

urgenţă şi este instruit personalul în 

aplicarea acestei proceduri. 

  Prezența Documentului de proces „Acţiuni în situaţii de contingenţă” cu descrierea 

condiţiilor, modului şi responsabilităţilor de desfăşurare a acţiunilor în situaţii de 

contingenţă, contrasemnate de personal. Prezența altor algoritmi de măsuri în cazurile de 

urgență. Anexarea copiilor documentelor sus menționate. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Prezentarea manualului calității a secției cu toate documentele specifice compartimentului  

procedurile în cazuri de urgenţă, condițiile și securitatea muncii. 

1.2.3 Toate dispozitivele de securitate sunt 

funcţionale și în cantități suficiente 

(inclusiv trusa antiSIDA, duşuri, 

echipament de protecţie, mănuşi de 

protecţie, extinctoare, stingătoare 

antiincendiare…etc. 

  Prezența și competențe angajați în aplicarea echipamentelor antiincendiare (prezența 

stingătoarelor cu prezența marcajului termenului de valabilitate, datei de reîncărcare, etc.). 

Prezența echipamentelor de protecție individuală (halate, mănuși), prezența informației 

contabile privind asigurarea cu echipemnete medicale a personalului în ultimii 2 ani. 

Trusele de securitate sunt în conformitate cu ordinul Ministerul Sănătății nr 765 din 

30.09.2015 „Cu privire la aprobarea Ghidului practic „Siguranța injecțiilor”. Descrierea 

echipamentelor antiincendiare și anexarea copiilor certificatelor acestor echipamente.  

Evaluareacompetențelor personaluiangajat la acest capitol, în materie de cunoaștere și 

aplicare a prevderilor ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecție Socială nr. 765 

din 30.09.2015 „Cu privire la aprobarea Ghidului practic „Siguranța injecțiilor”.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Fișa/proces verbal/notă de constatare de evaluare a competențelor angajaților  din secție în 

domeniul securității în sănătății în muncă. 

Prezența Registrului de evidenţăa expunerii/accidentelor profesionale, conform ordinului 

nr.765 din 30.09.2015 „Cu privire la aprobarea Ghidului practice Siguranța injecțiilor”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Registrului de evidenţăa expunerii/accidentelor profesionale. 

Prezența documentelor sau copiilor acestora  privind starea de sănătate  a personalului care 

activează în subdiviziune, în baza Fișei medicală personală, conform prevederilor ordinelor 

Ministerului Sănătății nr. 255 din 1996 ”cu privire la organizarea obligatorie a examenului 

medical al salariaților din întreprinderile alimentare , instituțiile medicale, comunale și cele 

pentru copii” și nr. 14 din 23.01.01 ”despre completarea ordinului nr. 255 din 1996 ”cu 

privire la organizarea obligatorie a examenului medical al salariaților din întreprinderile 

1.2.4 Personalul medical posedă cunoştinţele 

necesare privind riscul profesional de 

infectare cu HIV, HBV şi HCV, 

precauţiile universale în prevenirea 

transmiterii infecţiei şi atitudinea în 

cazul expunerii profesionale cu 

produsele biologice care fac obiectul 

precauţiilor universale 

  



6 

alimentare, instituțiile medicale, comunale și cele pentru copii” și nr. 14 din 23.01.01”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Fișele medicale a personelor angajate în secție. 

1.2.3 Instruirii în domeniul securităţii muncii 

şi sănătăţii mediului sunt petrecute și 

documentate. 

  Instruirile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt petrecute la angajare și ulterior 

de 2 ori pe an. Fapt confirmat prin prezența Fișelor personale de instruire în domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă (formular conform anexei nr. 5 la Regulamentul privind 

modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire 

a riscurilor profesionale) îndeplinite. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Proces verbal de documentare a ultimei instruiri a angajaților din secție în domeniul 

securității în sănătății în muncă. 

1.2.4 Personalul cunoaște regulile de 

securitate și poate acorda primul ajutor 

în caz de urgențe medicale (lipotimie, 

șoc, inclusiv anafilactic, colaps, etc.) 

  Prezența procedurilor standard de operare pentru urgențe medicale și acordarea primului 

ajutor medical în caz de accident la locul de muncă. Prezentare copie PSO. 

Trusa pentru acordarea primului ajutor va conține toate medicamente necesare cu indicarea 

termenelor de valabilitate.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui/instituție. 

1.2.5 Personalul medical este vaccinat 

împotriva infectării cu virusul hpatitei 

B și altor infecții, conform actelor 

normative 

  Prezența documentelor sau copiilor acestora  privind vaccinarea personalului medical. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Fișele de evidență a personelor angajate în secție și vaccinate, în caz de nevacinare, de 

expus temeiul. 

1.3 SPAŢII DE PĂSTRARE/STOCURI 

1.3.1 Obiectele de unică folosinţă şi 

reactivele sunt păstrate în condiţii cu 

temperatura specificată pe etichetă şi 

cerinţele producătorului.  

  Inspectarea vizuală condițiilor de stocare, prezența marcajelor corespunzătoare pe paletele 

unde se păstrează materiale consumabile, etc. Descrierea procesului de stocare. 

Verificarea termenelor de valabilitate reagenților de laborator și materialelor consumabile, 

prezente în subdiviziune. 

Verificarea documentației:  

 facturile de recepționare,  

 certificate de calitate, 

 Registrul de monitorizare a utilizării materialelor consumabile, reactivelor, reagenţilor şi 

testelor aprobat la nivel de instituție. 

*acte de rebut.  

* procese verbale de validare a consumabilelor/reagenților de laborator/altor produse 

medicale  la etapa de recepționare în instituție 

Separarea și marcarea spațiilor/paletelor de păstrare pentru materiale respinse din activitate. 

Verificarea și descrierea condițiilor de păstrare a stocurilor prin vizitarea depozitelor situate 

1.3.2 Stocurile sunt păstrate pe palete pentru 

a permite efectuarea adecvată a 

inspectării şi curăţeniei.  

  

1.3.3 Stocurile se formează pe baza aplicării 

conceptului - primul intrat/primul ieşit. 

  

1.3.4 Documentaţia stocurilor/preparatelor 

este menţinută adecvat şi conţine 

informaţia despre producător, numărul 

lotului, data expirării termenului de 

utilizare, data recepţionării şi cantitatea 

recepţionată.  
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1.3.5 Este menţinută documentaţia completă 

şi corectă vizând stocurile/reactivele 

nepotrivite sau respinse. 

  în afară subdiviziunii 

Inspectarea în timpul petrecerii auditului dacă este respectată această condiție. Prezența 

inscripției „Accesul interzis”, indicarea persoanei responsabile. 

Prezența procedurii standard de operare pentru activitatea de gestionare stocuri. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, depozit farmaceutic, însoțită de o notă cu 

descrierea proceselor specifice acestui compartiment. 

2. Procese verbale de validare a consumabilelor/reagenților de laborator/altor produse 

medicale  la etapa de recepționare în instituție, însoțite de  copiile certificatelor de calitate a 

reagenților/produselor și copiile facturilor de intrare (recepționare), pentru perioada 

01.01.2020- luna anticipată prezentării dosarului. 

3. Registrul de monitorizare a utilizării materialelor consumabile, reactivelor, reagenţilor şi 

testelor aprobat la nivel de instituție. 

4. Raport de evidență a consumului de materiale consumabile, reagenți, etc. ), pentru 

perioada 01.01.2020- luna anticipată prezentării dosarului. 

5. Copii a actelor de rebut, dacă s-a înregsitrat rebut.  

6. Lista procedurilor standard de operare actualizate, în corespundere cu prevederile actelor 

normative în vigoare, aprobate pentru aplicare în realizarea procesului de gestionare stocuri. 

1.3.6 Livrările acceptate sunt separate evident 

de cele respinse. 

  

1.3.7 Păstrarea informaţiei/stocurilor în afara 

spaţiilor respective corespunde 

cerinţelor controlului mediului.  

  

1.3.8 Spaţiile de păstrare sunt vizitate doar de 

personalul autorizat. 

  

1.3.9 Livrările sunt inspectate în momentul 

recepţionării pentru a le compara cu 

criteriile prestabilite pentru acceptare. 

  

1.3.10 Sunt aplicate proceduri pentru a 

identifica şi trasa orice material de la 

momentul recepţionării până la 

produsul final. 

  

1.4 LICHIDAREA  DEŞEURILOR/CHESTIUNI  CONEXE  PERICOLULUI  BIOLOGIC 

1.4.1 Deşeurile ce prezintă pericol biologic 

sunt segregate şi păstrate într-un spaţiu 

sigur marcat pentru a preveni accesul 

public.  

  Actul normativ ce reglementează activitatea de gestionare a deșeurilor biologice, ”Ghid de 

supraveghere și control în infecțiuile nozocomiale”  emise de Ministerul Sănătății, Muncii 

și Protecției Sociale.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, depozit farmaceutic, însoțită de o notă cu 

descrierea proceselor specifice acestui compartiment. 

2. Ordinul instituțional cu privire la gestionarea deșeurilor biologice 

3. Fișele de transmitere a deșeurilor biologice  

4. Contractul de evacuare a deșeurilor biologice din instituție (în cazul contractării 

serviciilor de evacuare a deșeurilor biologice) și a celor menagere. 

5. PSO privind gestionarea deșeurilor biologice în cadrul subdiviziunii și instituției 

6. Documentația privind distrugerea deşeurilor ce prezintă pericol biologic, în cazul când 

instituția realizează această activitate pe interior (procedura standard de operare pentru 

acestă activitate, după caz, Registru pentru distrugerea deșeurilor biologice în dependență 

de metoda de distrugere (pentru metoda autoclavare - Registru a controlului lucrului 

sterilizatoarelor, cu aburi (autoclav) F-Nr 257/e, etc). 

 

1.4.2 Containerele utilizate pentru deşeurile 

ce prezintă pericol biologic sunt 

marcate adecvat  

  

1.4.3 În scopul lichidării/evacuării, deşeurile 

sunt plasate în containere sigure, 

sanitare unde nu pot pătrunde insectele.  

  

1.4.4 Deşeurile ce prezintă pericol biologic 

sunt scoase cel puţin o dată pe zi. 

  

1.4.5 Există vreo procedură pentru a asigura 

faptul că deşeurile ce prezintă pericol 

biologic sunt distruse adecvat, iar 

procesul distrugerii este documentat. 

  

1.4.6 Deşeurile sunt distruse în incinerator, 

autoclavă, alte instalații validate în 
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acest scop (de specificat) 

1.4.7 Există vreo procedură de asigurare a 

prestării serviciilor de menaj pentru a 

scoate deşeurile menajere, a şterge 

praful şi a curăţa aparatele de iluminat, 

etc. 

  

II. CALIFICAREA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI 

Nr. Criterii de corespundere Da Nu Comentarii 

2.1 CALIFICAREA  

2.1.1 Există lista actuală completă a 

iniţialelor şi semnăturilor angajaţilor. 

  Prezența listei actuale complete a iniţialelor şi semnăturilor angajaţilor ca parte 

componentă a Manualului Calității din subdiviziune. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista actuală completă a iniţialelor şi semnăturilor angajaţilor (nume, prenume, funcție, 

semnătura autorizată a posesorului) 

2.1.2 Responsabili pentru asigurarea 

managementului calității se 

conformă/corespund cerinţelor pentru 

poziţiile/funcţiile lor.  

  Secția urmează să fie condusă de șef de cabinet, specialist cu studii superioare, care ar avea 

pregătire postuniversitară (rezidentură, ordinatură) sau pregătire suplimentară 

(perfecționare, specializare) în transfuziologie, și estenecesar a fi numit în funcție de 

conducătorul instituției medico-sanitare conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 605 

din 27.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind organizarea 

activității secției, cabinetului de transfuzie a singelui”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.copie ordin de instituire  în funcție și a fișei de post a șefului de subdivziune. 

2.1.3 Nivelul de studii al angajaților care 

îndeplineşte activităţile este conform 

cerinţelor. 

  Personalul medical ce activează are perfecționare, specializare în domeniul 

transfuziologiei.Responsabilităţile şi obligaţiunile personalului sunt bine determinate și 

stipulate în Fişa de post aprobată de conducătorul instituției șisemnătă de angajat. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Copia Certificatelor de perfecționare per fiecare angajat; 

2. Planul de educație medicală continuă a personalului medical cu studii superioare; 

3. Planul de educație medicală continuă a personalului medical cu studii medii; 

4. Copia certificatelor privind categoria de calificare pentru fiecare angajat, 

5. Fișele de post pentru fiecare angajat din subdiviziune. 

2.1.4 Conducerea instituţiei a specificat în 

scris responsabilităţile şi obligaţiunile 

pentru personalul calificat care 

activează. 

  

2.1.5 Personalul care activează este adecvat 

pentru a asigura o performanţă 

competentă; studiile, instruirea, 

experienţa, numărul de angajaţi.  

  Verificarea documentelor angajaților cu studii medicale la capitol instruiri în domeniul 

transfuzional, prin prezența copiilor certificatelor de calificare. 

Statele de funcții se aprobă anual, în corespundere cu volumul de activitate transfuzională 

și imunohematologică. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Statele de funcții și personal a secției, autentificată prin semnătură de serviciul personal. 

2. Lista personalului din subdiviziune, cu competențele profesionale per fiecare: studii, 
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funcție, instruiri, experiență (stagiu general și stagiu în secție). 

2.2 INSTRUIREA 

2.2.1 În cadrul instituţiei există planuri anuale 

de formare profesională a personalului 

medical 

  Dosarul va include minimum de documente: 

1. Planul anual de formare profesională în managementul asistenței hemotransfuzionale la 

nivel de instituție medico-sanitară a personalului medical din instituție cît și subdiviziune. 

2.2.2 Atestarea medicilor în vederea stabilirii 

gradului de calificare se efectuează la 

necesitate conform actelor legislative şi 

normative în vigoare 

  Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista personalului cu gradul de calificare, autentificată de conducătorul instituției. 

2.2.3 Competenţa angajaţilor este examinată 

cel puţin anual, iar angajaţii noi – cel 

puţin de 2 ori pe an în primul an de 

activitate. 

  Dosarul va include minimum de documente: 

1. Ordinul intern cu privire la evaluarea competențelor profesionale a angajaților 

2. Proces verbal/notă de constatare privind evaluarea cunoștințelor în managementul 

asistenței hemotransfuzionale la nivel de instituție medico-sanitară cât și subdiviziune. 

2.2.4 Atestarea personalului medical cu studii 

medii speciale în vederea stabilirii 

gradului de calificare se efectuează la 

necesitate, conform actelor legislative şi 

normative în vigoare. 

  Dosarul va include minimum de documente: 

Lista personalului secției ce dispun gradului (categoraiei) de calificare, autentificată de 

serviciul personal. 

2.2.5 Angajaţii îndeplinesc doar obligaţiile 

pentru care au fost instruiţi documentat 

  Dosarul va include minimum de documente: 

1. Fișele de post pentru fiecare angajat din subdiviziune. 

III. PROCEDURI/POLITICI DE CALITATE (asigurarea managementului calității) 

Nr. Criterii de corespundere Da Nu Comentarii 

3.1 Sunt proceduri standard de operare 

elaborare și implimentate pentru toate 

activitățile realizate 

  Verificarea procedurilor standard de operare conform activităților realizate:  

respectarea regimului sanitaro-epidemiologic, gestionarea deșeurilor, 

gestionarea produselor sanguine, 

asigurarea asistenței hemotransfuzionale în perioada pretransfuzie, 

asigurarea asistenței hemotransfuzionale în perioada compatibilizării sanguine; 

asigurarea asistenței hemotransfuzionale în perioada posttransfuzie, 

hemovigilența, 

controlul calității în activitatea secției de transfuzie a sîngelui pentru echipamente de 

laborator și măsurare, pentru echipamentul de păstrare sânge, componente și preparate 

biomedicale sanguine, 

gestionarea SIA ”Serviciul Sânge”  

Procedurile Standard de Operare urmeaza a fi elaborate în conformitate cu următoarele 

acte normative tehnice: 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 91 din 12.02.2015 „Cu privire Ia aprobarea 

„Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi 
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diagnostică" 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 92 din 12.02.2015 „Cu privire la aprobarea Standardelor 

sistemului de calitate în activitatea instituţiilor ce participă la producerea produselor 

sanguine” 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului 

de proceduri standarde pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul 

instituției medico-sanitare” 

PSO privind activitățile de bază în perioada starilor de urgență provocate de infecția 

COVID-19 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, însoțită de o notă cu descrierea proceselor 

specifice acestui compartiment. 

2. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare. 

3.2 Procedurile sunt examinate şi aprobate 

de către unităţile organizaţionale 

relevante, inclusiv de către unitatea 

responsabilă de controlul calităţii. 

  Sunt examinate de vicedirector-președinte comitetului transfuzional de comun cu șeful 

subdiviziunei şi aprobate de directorul instituției, de anexat copia unei PSO. 

PSO se revizuiește anual fapt ce este confirmat prin indicarea datei de revizuire și 

semnăturii persoanei responsabile 

Prezența raportului privind realizarea auditului medical intern și raportului de evaluare a 

cunoștințelor personalului petrecute anual. 

Fişierul cu date istorice va fi completat cu indicarea concluziei la revizuirea anuală 

Prezența ordinului intern cu desemnarea persoanelor responsabile de asigurarea 

managementului calității, aprobarea indicatorilor de monitorizare a managementului 

calității în realizarea asistenței hemotransfuzioanle, aprobararea programului activităților 

de audit intern, programul de evaluarea cunoștințelor personalului implicat în asistența 

hemotransfuzioanlă. De anexat copia ordinului în cauză 

Prezența ordinului intern cu desemnarea persoanelor responsabile de asigurarea 

managementului calității. De anexat copia ordinului. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Raportul privind realizarea auditului medical intern  

2. Ordinul intern cu desemnarea persoanelor responsabile de asigurarea managementului 

calității; 

3. Indicatorii de monitorizare a managementului calității în realizarea asistenței 

hemotransfuzioanle peobați pentru anul curent; 

4. Programul anual a activității de audit intern al instituției 

 

3.3 Procedurile sunt examinate şi revizuite 

cel puţin o dată pe an de către 

managerul calităţii al instituţiei. 

  

3.4 Sunt respectate procedurile adecvate de 

control al documentelor pentru a asigura 

faptul că doar procedurile standard de 

operare actuale aprobate sunt aplicate în 

cadrul activităţilor desfăşurate. 

  

3.5 Este păstrat pentru perioada indicată 

fişierul cu date istorice şi actuale ale 

procedurilor standard de operare. 

  

3.6 Există un sistem de asigurare şi control 

al calităţii în activitățile realizate în 

instituție/subdiviziune. 

  

3.7 Există o persoană care monitorizează, 

controlul calităţii a activităţii în 

instituție 

  

3.8 Rezultatele monitorizării calităţii 

serviciilor prestate sunt evaluate şi 

documentate. 
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3.9 Există procese verbale a activităţii 

comitetului/grup de lucru responsabil de 

hemovigilență. 

  Dosarul va include minimum de documente: 

1. Ordinul intern cu aprobarea componenței și regulamentului de activitate a Comitetului 

transfuzional.  

2. Procesele verbale ale ședințelor Comitetului transfuzional al instituției în anul 2019-

2020. 

3. Algoritmi de raportare a incidentelor adverse în activitatea subdiviziunei 

4. Formulare de raportare a incidentelor adverse în activitatea unităţilor serviciului de 

sînge perioada 2019-2020 

5. Formulare de raportare a reacţiei adverse/complicaţiei posttransfuzionale perioada 

2019-2020 

6. Algoritmi de raportare reacţiei adverse/complicaţiei posttransfuzionale în instituție 

7. Ordinul instituțional cu aprobarea comisiei de rebut.  

8. Lista Registrelor, formularele medicale utilizate în evidența și monitorizarea 

activităților de bază (Certificat de calitate pentru fiecare produs sanguin recepționat în 

subdiviziune, pentru perioada 2019-2020 se va prezenta actele de rejectare a 

sîngelui/componente sanguine (forma 409/e) și Fişele de evidenţă a sîngelui/componente 

sanguine distruse (forma 410/e). 

 

3.10 Există un sistem de raportare a 

incidentelor în activitatea 

secției/cabinetului de transfuzie a 

sîngelui 

  

3.11 Există un sistem de raportare a reacţiilor 

şi complicaţiilor constatate în/post 

donare sînge/componente sanguine 

și/sau în/postransfuzii în activitatea  

instituţiei 

  

3.12 Fiecare lot de produse sanguine dispune 

de certificat, care confirmă 

corespunderea preparatului cu 

documentaţia normativ-tehnică. 

  

3.13 Hotărârea despre produsul sanguin 

rebutat se ia în prezenţa 

responsabilului/colaboratorului 

structurii de control, se fixează prin act 

şi se duce evidenţa în cadrul structurii. 

  

3.14 Există un program de audit intern, 

prestabilit de persoane cu 

responsabilităţi şi autoritate bine 

definită. 

  

3.15 Formele registrelor sunt aprobate şi se 

păstrează în termenele corespunzător 

actelor normative vigoare. 

  Inspectarea documentației medicale primare, utilizată în activitate. 

În actvitate se utilizeazănumai documentația medicală aprobată prin actele normativ 

tehnice a Ministerului Sănătății sau prin ordinele interne ale instituției. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, însoțită de o anexă cu menționarea 

formularelor (denumire, număr formă, destinația acestuia). 

IV. ACTIVITĂŢI SPECIFICE DE BAZĂ 

Nr. Criterii de corespundere Da Nu Comentarii 

4.1 REACTIVE/MATERIALE CONSUMABILE UTILIZATE ÎN ACTIVITATEA DE RECOLTARE, PROCESARE, TESTARE ȘI 

VALIDARE PRODUSE SANGUINE 

4.1.1 Toate reactivele/materiale consumabile 

sunt utilizate în perioada de valabilitate 

  Verificarea termenelor de valabilitate a reactivelor/ materialor consumabile utilizate în 

activitate 
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indicată pe ambalaj De anexat Lista reactivelor/materialelor consumabile existente la moment în activitate cu 

termenul de valabilitate a acestora. 

Prezența proceselor verbale de validare pentru reactive/ materiale consumabile aplicate în 

activitate. 

Inspectarea condițiilor de amplasare a deșeurilor biologice, prezența Ordinului pe instituție 

privind gestionarea deșeurilor medicale. De anexat copia ordinului instituțional. 

Inspectarea marcajelor pe materiale consumabile și reagenți de laborator. Evaluarea 

corespunderii de îndeplinire a Registrului de monitorizare a utilizării materialelor 

consumabile, reactivelor, reagenţilor şi testelor aprobat la nivel de instituție și a 

certificatelor de calitate pentru produsele utilizate. 

Descrierea procesului. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista proceselor verbale de validare a reactivilor/materiale consumabile, recepționate 

pâna la data ultima zi a lunii anticipate auditului 

NOTĂ: La evaluarea acestui compartiment se va lua ca bază setul de documente de la 

poziția cu toate subpozițiile ”Spații de păstrare/stocuri” 

4.1.2 Pînă la utilizare în activitate toate 

loturile de reactive/ materiale 

consumabile recepționate sunt supuse 

unui control de asigurare a calității prin 

aplicarea unei proceduri de validare 

  

4.1.3 Materiale consumabile destinate 

activităţilor specifice (colectarea 

sînge/componente sanguine, realizarea 

probelor de laborator, realizarea 

hemotransfuziilor, etc.) după utilizare 

sunt plasate în containere marcate 

”pericol biologic” 

  

4.1.4 Reactivele/ materiale consumabile, 

soluţiile, materialele de calibrare etc.  

utilizate în activităţi sunt marcate 

corespunzător, numărul/data expirării, 

condiţiile recomandate de păstrare, 

avertisment şi numele (iniţialele/data) 

persoanei responsabile, în cazurile 

aplicabile 

  

4.2 DESERVIREA ȘI EXAMINAREA A RECIPIENȚILOR (PACIENȚI) DE SÎNGE/COMPONENTE SANGUINE 

4.2.1 Extrasele din actele legislative şi 

normative cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile pacientului sunt 

afişate întrun loc public şi accesibil 

  Inspectarea vizuală privind prezența actelor legislative şi normative cu privire la drepturile 

şi responsabilităţile pacientului cu amplasarea acestora în locuri accesibile.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind disponibilitatea actelor legislative și 

normative cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului. 

4.2.2 Există proceduri standard de operare 

pentru toate activitățile realizate 

  Prezența procedurilorstandard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează acest compartiment. 

4.2.3 Activitățile sunt realizate conform 

procedurilor standard de operare 

respective 

  Respectarea Algoritmelor de cercetare imunohematologică a sângelui pacienţilor - 

recipienţi de componente sangvine și derealizare a compatibilităţii sangvine 

pretransfuzionale în transfuzie de componente eritrocitare, conform ordinului Ministerului 
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Sănătăţiinr. 447 din 09.06.2015 „Cu privire la aprobarea Algoritmilor de cercetare 

imunohematologică a sîngelui și compatibilizarea sangvină pretransfuzională”. 

Verificarea documentației de instruire pentru personalul medical implicat în lanțul 

hemotransfuzional în realizarea activităților hemotransfuzionale. 

Discuții cu personalul medical pentru verificarea cunoștințelor privind actele normative 

tehnice și PSO pentru asigurarea asistenței hemotransfuzionale în perioada pretransfuzie, 

asigurarea asistenței hemotransfuzionale în perioada compatibilizării sanguine; asigurarea 

asistenței hemotransfuzionale în perioada posttransfuzie, hemovigilența.  

Prezența PSO la locul de lucru, unde este realizată activitatea respectivă. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.2.4 Sunt respectate toate cerințele/criteriile 

pentru înregistrarea persoanei care 

necesită și a dat acordul la realizarea 

hemotransfuziei sau drept urmare 

deciziei consiliului specialiștilor 

instituției. 

  Examinarea fișelor medicale pacienților care au beneficiat de transfuzii sanguine: prezența 

acordului informat semnat de pacient sau rudele acestuia pentru realizarea hemotransfuziei. 

În lipsa membrilor familiei sau dacă urgenţa situaţiei nu oferă timppentru primirea 

acordului, se ia decizia de administrare a componentului sanguine cu 

argumentareaindicaţiilor vitale numai după hotărârea comitetului responsabil de 

hemotransfuzii sau nu maipuţin de 3 medici care vor face înscrierea respectivă în dosarul 

bolnavului. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. De prezentat pentru examinare 5 fișe medicale a bolnavului, cărora li s-a realizat 

transfuzie de componente eritrocitare, componente plasmatice, componente plachetare și 

preprate biomedicale din sânge. 

3. ordinul instituțional prin care se aprobă Acordul informat pentru hemotransfuzie. 

4.2.5 Sunt respectate criteriile pentru 

realizarea unei hemotransfuzii (vârsta, 

cantitatea de sânge pierdută, greutatea, 

antecendentele medicale, rezultate 

examinări de laborator, etc.). 

  Respectarea criteriilor pentru realizarea unei hemotransfuzii conform Protocoalelor 

Naționale, în fișele medicale sunt prezente indicațiile cu argumentarea pentru realizarea 

hemotransfuzei.  

Examinarea fișelor medicale pacienților care au beneficiat de transfuzii sanguine: prezența 

datelor privind examen fizical și de laborator, ca argumentare pentru realizarea tranfuziei 

de sînge/componente sanguine. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista protocoalelor clinice instituționale în manegementul hemoragiilor, altor maladii ce 

tratamentul cărora implică asistență hemotransfzuională, aplicate la nivel de instituție și 

aprobate (act normativ) în acest sens. 

4.2.6 Fiecare pacient este în mod obligatoriu 

precedat de un examen medical și de 

laborator. 

  

4.2.7 Fiecare hemotransfuzie este în mod 

obligatoriu precedată de un examen de 

laborator (grup sanguin după sisteme 

eritrocitare și alte sisteme), determinare 

  Respectarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sîngelui și compatibilizarea 

sangvină pretransfuzională conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 447 din 09.06.2015 

„Cu privire la aprobarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sîngelui și 

compatibilizarea sangvină pretransfuzională”. 
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anticorpi antieritrocitari, compatibilitate 

sanguină, alte examinări 

Verificarea prezenței reagenților de laborator și materialelor consumabile pentru realizarea 

algoritmelor sus numite. 

Documentarea algoritmelor sus numite în Registru de evidență a examinărilor 

imunohematologice (F-448/e)și Registru de evidență a examinărilor compatibilitate 

sînge/componente sanguine (F-449/e), aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 414 

din 29.05.2015. 

Respectarea Algoritmului de realizare controlului calităţii a examinărilor 

imunohematologice în laboratorul instituţiei medico-sanitare cu documentarea acestuia în 

Fişa de monitorizare a controlului intern al calităţii pentru reagenţii de laborator 

inaprecierea antigenilor eritrocitare(F-450/e), conform ordinului Ministerului Sănătății 

nr.764 din 30. 09.2015„Cu privire la aprobarea Algoritmilor de realizare şi documentare a 

controlului calităţii examinărilor imunohematologice”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. Ordin instituțional cu privire la realizarea examinărilor imunohematologice și 

compatibilizării sanguine pretransfuzionale (în cazul când aceste examinări se realizează în 

cadrul instituției) 

3. Ordin instituțional cu privire la implementarea Algoritmilor de realizare şi documentare 

a controlului calităţii examinărilor imunohematologice(în cazul când aceste examinări se 

realizează în cadrul instituției) 

4. Lista reagenților de laborator și materialelor consumabile pentru realizarea algoritmelor 

de examinare imunohematologică și compatibilizare sanguine pretransfuzională(în cazul 

când aceste examinări se realizează în cadrul instituției) 

5. Registru de evidență a examinărilor imunohematologice, dacă se aplică. 

6. Registru de evidență a examinărilor compatibilitate sînge/componente sanguine, dacă se 

aplică. 

7. Fişa de monitorizare a controlului intern al calităţii pentru reagenţii de laborator 

inaprecierea antigenilor eritrocitare, dacă se aplică 

8. copia contractului cu instituția abilitată se realizeze examinările imunohematologice și 

compatibilizare sanguine pretransfuzională, în cazul cînd instituția contractează aceste 

servicii. 

4.2.8 Fiecare cerere de produs sanguine și 

Formular de hemotransfuzie este 

completată cu informaţiile generate de 

examenul medical şi de examinările de 

laborator cu prezența semnăturilor 

persoanelor responsabile 

  Examinarea corectitudinii în îndeplinirea Cererilor de produse sanguine (F-436/e) și 

Formularelorpentru hemotransfuzie (F-437/e), aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății 

nr. 828 din 31.10.2011 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală 

primară”– prezența inscripțiilor și semnăturilor necesare în toate compartimentele ale 

formularelor. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 
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de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.2.9 Fiecărui pacient căruia i se programează 

și realizează hemotransfuzia i se 

atribuie un număr identificare, 

înregistrat pe Formularul pentru 

hemotransfuzie. 

  Modalitatea de identificarea pacienților se stabilește prin ordinul intern a instituției (prin 

codul numeric personal de sănătate conform poliţei de asigurare (CNPS), codul 

identificator unic a persoanei (IDNP), numărul fișei medicale, etc.) care este înscris pe 

Cerere de produse sanguine și Formularul pentru hemotransfuzie. 

Pentru pacienţii neidentificaţi (fără acte de identificare sau prezenţa tutorului/rudelor 

acestuia) se va folosi sistemul de identificare a pacienţilor aprobat la nivel de instituţie. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. De anexat copiile formularului de cerere de produs sanguine. 

4.2.10 Decizia de permisiune sau 

contraindicaţie către hemotransfuzie 

este înregistrată cu prezența semnăturii 

medicului 

  Examinarea Fișelor medicale la prezența deciziei și indicațiilor către hemotransfuzia și 

semnăturii medicului curant. 

Se va realiza în baza fișelor medicale a bolnavilor transfuzați și prezentate 

 

4.2.11 Documentaţia/informația cu privire la 

pacienții recipienți de produse sanguine 

este protejată de accesul persoanelor 

neautorizate 

  Păstrarea documentației în încăperi unde are acces numai personal autorizat.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.2.12 Pacienţii au posibilitate de a scrie 

plângeri referitor la serviciile medicale 

prestate. Plângerile sunt înregistrate 

oficial de administraţia instituţiei şi 

examinate în termenele stabilite de 

legislaţie. 

  Prezența Condicii pentru sugestii și reclamații fiecare secție clinică. Verificarea prezenței 

plîngerilor și examinării lor în termenele respective. Prezența documentului de proces: 

Procesul de abordare a plîngerii. Prezența algoritmului soluționării reclamațiilor și cererilor 

parvenite. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista DP, inclusiv cu prezentarea mapei cu Documentele de Proces existente 

2. Algoritmul soluționării reclamațiilor și cererilor parvenite 

3. Condica pentru sugestii și reclamații 
4.2.13 Există procedură de evidenţă a 

plângerilor/contestărilor.  

  

4.3 PROCEDURA DE HEMOTRANSFUZIE A SÎNGELUI ȘI PRODUSELOR SANGUINE UMANE 

4.3.1 Există procerduri standard de operare 

pentru aceasta activitate 

  Prezența procedurilor standard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1.  

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului. 

4.3.2 Personalul implicat în procesul de 

transfuzie a 

sîngelui/componentelor/produselor 

  Inspectarea documentelor privind prezența controlului medical, vaccinării contra hepatita 

B. Respectarea tehnicii spălăriipe mîini, utilizarea mănușilor și echipamentului de 

protecție.  
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biomedicale sanguine corespunde 

cerinţelor cu privire la sănătate, igienă 

şi îmbrăcămintea de protecţie, conform 

actelor normative în vigoare 

Personalul angajat cunoaște prevederile ordinului Ministerului Sănătății nr. 765 din 

30.09.2015 „Cu privire la aprobarea Ghidului practic „Siguranța injecțiilor”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. nr personal vaccinat împotriva hepatitei virale B per instituție, inclusiv secțiile care 

realizează transfuzii de produse sanguine. 

4.3.3 Transfuzia 

sîngelui/componentelor/preparatelor 

biomedicale sanguine este efectuată 

numai după indicații medicale, 

compatibilitatea sanguină și acordul 

pacientului. 

  Examinarea Fișelor medicale la prezența: 

- indicațiilor către hemotransfuzia și semnăturii medicului curant; 

- acordului informat pentru realizarea hemotransfuzieisemnat de pacient/rudele acestuia 

sau hotărârea comitetului responsabil de hemotransfuzii. 

Examinarea Formularelor pentru hemotransfuzie (F- nr. 437/e) la prezența inscrpțiilor 

privind cercetarea imunohematologică a sîngelui și compatibilizarea sangvină 

pretransfuzională, conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 447 din 09.06.2015.  

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.3.4 Containerul şi suportul de transportare a 

probelor de laborator corespunde 

cerinţelor 

  Inspectarea vizuală a contairelor și suporturilor pentru probe de laborator  

Prezența PSO pentru prelucratrea containerelor pentru transportarea componentelor 

sanguineși probelor de laborator. 

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.3.5 Este verificată identitatea recipientului 

(pacientului) 

  Prezența PSO „Identificarea pacientului pentru recoltarea mostrei de sânge”. 

Se inspectează corectitudinea verificării identității paciențuluiînainte de recoltare probei de 

laborator și înainte de realizarea transfuziei sanguină.  

Prezența ordinului pe instituție privind modalitatea de identificare a pacienților-recipienți 

de produse sanguine (prin codul numeric personal de sănătate conform poliţei de asigurare 

(CNPS), codul identificator unic a persoanei (IDNP), numărul fișei medicale, etc.), 

prezența sistemului de identificare a pacienţilor neidentificaţi (fără acte de identificare sau 

prezenţa tutorului/rudelor acestuia). 

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.3.6 Procedurile pretransfuzie sunt realizate 

conform PSO respective 

  Prezența procedurilor standard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1. 

Verificarea dacă activitățile pretransfuzionale sunt realizate conform PSO respective și 

ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 447 din 09.06.2015 „Cu privire la aprobarea 

Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sîngelui și compatibilizarea sangvină 

pretransfuzională”. 
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Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.3.7 Unităţile de produse sanguine sunt 

marcate astfel încât să fie posibilă 

identificarea produsului, numărul de 

identificare donare, pacient-recipient de 

produse sanguine 

  Verificarea prezenței marcajelor necesare pe unitatea de produs sanguin destinată unui 

anumit pacient-recipient. 

Pe fiecare unitate de produs sanguin trebuie să fie vizualizate datele despre: 

- unitatea de sînge/component sanguin (codul produsului sanguin, codul donării, data de 

valabilitate); 

- pacient-recipient:prezența etichetei cu informația despre pacient (de exemplu: cu codul 

pacientului, nume, prenume, secția clinică unde se tratează pacientul). 

Cerințele pentru etichetare și informație despre pacientprezentă pe etichetă se aprobă prin 

ordinul instituției. 

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.3.8 Procedurile posttransfuzie sunt realizate 

conform PSO respective 

  Prezența procedurilor standard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1 

Verificarea dacă activitățile pretransfuzionale sunt realizate conform PSO respective. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.3.9 Documentarea procesului de 

hemotransfuzie, inclusiv și în perioada 

posthemotransfuzie este corectă 

  Inspectarea documentației medicale privind procesul de hemotransfuzie: Fișele medicale, 

Registru de evidenţă a eliberării sângelui, componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în cadrul IMS(F-nr. 413/e),Cerere de produse  

sanguine (F-nr. 436/e), Formular pentru hemotransfuzie (F-nr. 437/e), Registrul de 

evidență a examinărilor imunohematologice (F-nr. 448/e), Registrul de evidență a 

examinărilor compatibilitate sînge/componente sanguine (F-nr. 449/e) 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

2. Registru de evidenţă a eliberării sângelui, componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în cadrul IMS 

4.3.10 Cerinţele privind sistemul de 

hemovigilenţă se respectă 

  Prezența ordinului intern cu aprobarea componenței și regulamentului de activitate a 

Comitetului transfuzional.  

Inspectarea proceselor verbale ale ședințelor Comitetului transfuzional al instituției.  

Activitățile sunt realizate în corespundere cu ordinul Ministerului Sănătății nr.638 din 

16.09.2010 „Cu privire la organizarea sistemului de hemovigilenţă” 

Prezența algoritmelor de raportare reacţiei adverse/complicaţiei posttransfuzionale în 

instituție, conform ordinului Ministerului Sănătății nr.638 din 16.09.2010 „Cu privire la 
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organizarea sistemului de hemovigilenţă”. 

Prezența în secțiile clinice a instituției, unde au loc transfuziile sanguine, formularelor de 

raportare a reacţiei adverse/complicaţiei posttransfuzionale (formularNr 440/e, aprobat 

prinordinului Ministerului Sănătății nr. 828 din 31.10.2011 „Cu privire la aprobarea 

formularelor de evidenţă medicală primară”). 

Verificarea cunoștințelor personalului medical implicat în realizarea hemotransfuziilor 

privind cunoașterea algoritmelor de raportare a reacţiei adverse/complicaţiei 

posttransfuzionale 

Dosarul va include minimum de documente: 

Se vor examina documentele prezentate în pct.pct mai sus tangențiale compartimentului 

4.4 PĂSTRARAREA ŞI TRANSPORTAREA SÎNGELUI ŞI COMPONENTELOR SANGUINE UMANE 

4.4.1 Există procedură pentru stocarea 

componentelor sanguine şi 

monitorizarea temperaturii 

  Prezența procedurilor standard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.4.2 Zonele de stocare sunt clar definite, 

localizate şi identificate 

  Separarea zonelor de păstrare în așa mod, încât să poată fi identificate:  

- produsele netestate la compatibilitate după ABO/Rh, separat pe fiecare grup sanguin 

- produsele testate la compatibilitate, separat pe fiecare grup sanguin 

- produsele autologe și direcţionate 

- produsele în carantină 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.4.3 Produsele sanguine care nu sunt încă 

validate sunt păstrate în carantină 

  În zona „carantin” sunt amplasate produse sanguine neconforme (lipsa documentelor ce 

confirm calitatea produsului sanguine, alte neconformități depistate în urma inspecției 

vizuale), toate neconformitățile depistate se înregistreză în Registrul de monitorizare a 

identificării neconformităţilor  şi acţiunile de corectare acestora.  

Aceste unități de produse sanguine nu pot fieliberate pentru transfuzie până la rezolvarea 

situaţiei constatate. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.4.4 Condiţiile de stocare sunt respectate, 

măsurate, controlate şi înregistrate 

  Prezența PSO „Monitorizarea regimului de păstrare a componentelor şi preparatelor 

sanguine”. 
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Temperatura în frigidere și congelatoare este măsurată și înregistrată înRegistru de 

monitorizare a regimului de tempertaură  în echipamentul medical aprobat. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. Registru de monitorizare a regimului de tempertaură  în echipamentul medical 

4.4.5 Accesul la zonele de stocare este 

interzis persoanelor neautorizate 

  Inspectarea în timpul petrecerii auditului dacă este respectată această condiție. Prezența 

inscripției „Accesul interzis persoanelor neautorizate”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.4.6 Sunt stabilite proceduri scrise pentru 

operaţiile de întreţinere, curăţenie şi 

dezgheţare a echipamentului frigorific 

  Prezența procedurilor standard de operare în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătăţii 

nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru 

organizarea asistenței hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”, vezi 

punctul 3.1. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.4.7 Produsele finite se păstrează în condiţii, 

ce asigură păstrarea proprietăţilor 

caractristice a produsului sanguine 

  Prezența PSO „Regimul de păstrareaa produselor sangvineîn instituția medico-sanitară”. 

Inspectarea condițiilor de păstrare a produselor sanguine în dependență de tipul acestuia. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.4.8 Transportarea componentelor sanguine 

se efectuază în containere specifice 

acestui tip de produse  

  Prezența PSO „Transportarea  produselor sangvine în instituția medico-sanitară” și 

„Transportarea produselor sangvine între instituțiilemedico-sanitare” 

Inspectarea respectării condițiilor de transportareconform procedurilor standard de operare. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. Nr.termocontainere destinate strict transportării produselor sanguine cu inscripția 

„pentru transportarea produselor sanguine”. 

3. Fișe de monitorizare a regimului de temperatură în procesul de transportare a produselor 

sanguine 

4.4.9 Există un program de control al lanţului 

de temperatură la transportarea 

componentelor sanguine 

  Prezența Fişelor de monitorizare a regimului de temperatură în procesul de transportare a 

produselor sanguine și Registrelorde monitorizare a regimului de temperatură în 

echipamentul medical.  

Dosarul va include minimum de documente: 
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1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. Nr. termocontainere destinate strict transportării produselor sanguine cu inscripția 

„pentru transportarea produselor sanguine”. 

3. Fișe de monitorizare a regimului de temperatură în procesul de transportare a produselor 

sanguine 

4. Registre de monitorizare a regimului de temperatură în echipamentul medical.  

4.5 RECEPȚIONAREA, PĂSTRAREA ȘI DISTRIBUIREA COMPONENTELOR SANGUINE, PREPARATELOR  DIAGNOSTICE ŞI 

BIOMEDICALE DIN SÎNGE 

 a. recepţionarea produselor sanguine (sînge, componente sanguine, preparate diagnostice și biomedicale sanguine) 

4.5.1 Există procedură pentru a asigura faptul 

că toate colectele livrate sunt 

recepţionate şi înregistrate 

  Prezența PSO pentru activități de recepționare a produselor sanguine și întroducerea 

informației necesare în baza de date:  

- Comanda de produse sangvine din instituția medico-sanitară; 

- Primireacomponentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge 

în subdiviziune  

- Inspectarea vizuală produselor sanguine, 

- Activitatea de operare în baza de date a SIA Serviciul de sînge CTS Manager, 

modulul ,,EXPEDIŢIE’’ pentru PRIMIREA, componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în subdiviziune 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.5.2 Recepţionarea şi verificarea unităţilor 

de produse sanguine se efectuează în 

prezenţa persoanelor responsabile, se 

realizează în corespundere cu procedura 

standard de operare 

  Inspectarea procesului de recepționare a produselor sanguine cu verificarea corespunderii 

cu PSO respective 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.5.3 La verificarea produselor sanguine se 

respectă criteriile de integritate, 

marcare, tip, cantitate şi număr de 

unităţi 

  Verificarea cunoștințelor personalului medical din secția/cabinet de transfuzie a sîngelui și 

din secțiile clinice la capitol cunoașterii criteriilor la recepționarea produselor sanguine. 

Aceste criterii vor fi respactate la diferite etape: 

• la primire de la centrul de transfuzie a sângelui sau altă instituţie,  

• la momentul testării compatibilităţii,  

• înaintea eliberării pentru transfuzie,  

• înaintea transportării la o altă instituţie,  

• la returnare în cabinet/secţie/centru de transfuzie a sângelui. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 
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conform specificului. 

4.5.4 Produsele sanguine recepționate se 

includ în evidenţă 

  Verificarea documentației de evidență a produselor sanguine: 

- facturile pentru toate unităţile de componente sanguine recepționate, certificate de 

calitate; 

- pentru produse sanguine eliberate pentru transfuzie: Registru de evidenţă a eliberării 

sângelui, componentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge în 

cadrul IMS (F – 314/e); 

- pentru produse sanguine rebutate: Act de rejectare a sîngelui/componente sanguine (F – 

409/e), Fişa de evidenţă a sîngelui/componente sanguine distruse (F – 410/e). 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. facturile pentru toate unităţile de componente sanguine recepționate, certificate de 

calitate; 

3. pentru produse sanguine eliberate pentru transfuzie: Registru de evidenţă a eliberării 

sângelui, componentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge în 

cadrul IMS (F – 314/e); 

4. pentru produse sanguine rebutate: Act de rejectare a sîngelui/componente sanguine (F – 

409/e), Fişa de evidenţă a sîngelui/componente sanguine distruse (F – 410/e). 

5. Evidența mișcării sângelui și produselor sanguine, forma de raportare lunară 

4.5.5 Se respectă repartizarea produselor 

sanguine după tip, apratenență de grup 

sanguin, condiţii de stocare şi păstrare 

  Prezența PSO: 

- „Regimul de păstrare a produselor sangvine”,  

- „Stocareacomponentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge în 

subdiviziune” 

Inspectarea vizuală condițiilor de păstrare și stocare în corespundere cu PSO respective. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

 păstrarea și stocarea produselor sanguine în subdiviziune 

4.5.6 Există procedură pentru a asigura faptul 

că toate colectele sunt distribuite şi 

păstrate în limitele de timp stabilite şi la 

temperatură acceptabilă pentru fiecare 

component sanguin, preparate 

diagnostice şi biomedicale din sînge 

  Prezența PSO: „Păstrarea produselor sangvine” 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

 

4.5.7 Produsele sanguine se păstrează în 

echipamente frigorifice specializate 

marcate corespunzător produsului cu 

  Prezența echipamentului frigorific specializat pentru păstrarea componentelor sanguine, 

preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge. 

Inspectarea dacă echipamentului frigorific este marcat corespunzător și este respectat 
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respectarea regimului de păstrare regimul de păstrare pentru fiecare tip de produs sanguin, conform PSO respective. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.5.8 Există procedură ce reglementează 

activitatea de evidenţă a produselor 

sanguine 

  Prezența PSO „Evidenţa zilnică şi lunară a componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în subdiviziune”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.5.9 Se respectă monitorizarea regimului de 

păstrare a produselor sanguine  

  Prezența pentru fiecare unitate de echipament frigorific Registrului de monitorizare a 

regimului de tempertaură  în echipamentul medical aprobat. 

Monitorizarea temperaturii va fi realizată conform tipului de echipament în conformitate 

cu PSO „Monitorizarea temperaturii în echipamentul de păstrare a produselor sangvine, 

reagenților de laborator și mostrelor de sânge” 

Dosarul va include minimum de documente:  

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

2. Registrelor de monitorizare temperaturii în dispozitivele medicale destinate pentru 

stocarea produselor sanguine. 

4.5.10 Se respectă stocarea produselor 

sanguine după tip, apartenență de grup 

sanguin, condiţii de stocare şi păstrare și 

repartizarea produselor sanguine 

congelate conform destinaţiei (stoc 

produse transfuzie, stoc produse materie 

primă,ect.) 

  Inspectarea vizuală a corespunderii cu aceste criterii.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.5.11 Stocurile se formează pe baza aplicării 

conceptului – primul intrat/primul ieşit, 

cu substituirea numărului de produse cu 

termen de valabilitate anterior 

recepţionat cu cele curent recepţionate. 

  Prezența PSO „Gestionarea stocului de produse sangvine”. 

Verificarea stocurilor existente la momentul inspectării și termenelor de valabilitate a 

produselor sanguine.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.5.12 Evidenţa produselor sanguine în 

subdiviziune şi procedura de asigurare a 

acesteia și Verificarea zilnică a 

termenului de valabilitate a produselor 

  Verificarea cunoștințelor personalului medical privind cunoașterea și respectarea 

procedurii de evidență produselor sanguine, conform PSO „Gestionarea stocului de 

produse sangvine” și „Evidenţa zilnică şi lunară a componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în subdiviziune” 
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sanguine se respectă. Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

4.5.13 Se respectă scoaterea din evidenţă a 

produselor sanguine cu termen de 

valabilitate expirat 

  Inspectarea documentației și corectitudinii de îndeplinire: Act de rejectare a 

sîngelui/componente sanguine (F – 409/e), Fişa de evidenţă a sîngelui/componente 

sanguine distruse (F – 410/e), aprobate prin ordinul Ministerului Sănătății nr. 838 din 

31.10.2011).  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

 eliberarea produselor sanguine din subdiviziune 

4.5.14 Există procedură ce reglementează 

eliberarea produselor sanguine din 

subdiviziune 

  Prezența PSO: 

- Eliberarea produselor sangvine în instituția medico-sanitară ; 

- Selectarea sângelui și componentelor sangvine pentru transfuzie; 

- Decongelarea componentelor plasmatice. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

4.5.15 Procedura de eliberare a produselor 

sanguine din subdiviziune cu 

documentarea necesară la această etapă 

este respectată 

  Inspectarea documentației și corectitudinii de îndeplinire: 

Cerere  de  produse  sanguine (F – 436/e), 

Formular  pentru hemotransfuzie (F – 436/e), 

Registru de evidenţă a eliberării sângelui, componentelor sanguine, preparatelor 

diagnostice şi biomedicale din sînge în cadrul IMS (F – 413/e). 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Declarație, sub semnătura conducătorului instituției, privind corespunderea cerințelor în 

secție de transfuzie a sângelui și/sau laborator, privind respectarea activităților de bază 

conform specificului. 

V. ECHIPAMENTE MEDICALE 

Nr. Criterii de corespundere  Da Nu Comentarii 

5.1 În activitatea sunt echipamente validate 

scopului și destinației, aprobate de 

coducerea instituției și/sau responsabilul 

de managementul calității (se va aplica 

anexa cu informația privind 

echipamentul existent în unitate) 

  Subdiviziunea este asigurată cu dispozitive medicale, conform ordinului Ministerului 

Sănătății nr. 605 din 27.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind 

organizarea activității secției, cabinetului de transfuzie a singelui”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează acest compartiment. 

2. Lista dispozitivelor medicale aflate în subdiviziune, care este o parte integrantă a 

Manualului Calității. 
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5.2 Documentaţia de instalare/calificare 

este disponibilă pentru echipamentul 

nou şi de înlocuire în funcţiune 

  Verificarea documentației tehnice: 

pentru dispozitivele achiziționate/primite ca grant și/sau donație în perioada de 24 luni 

preliminară auditului  

- Proces verbal de recepționare  a dispozitivului  (echipament, tehnică, etc.); 

- Proces verbal de punere în funcţiune primară a dispozitivului, număr de inventariere şi 

instruirea personalului.  

- Proces verbal de punere în funcţiune a dispozitivului postreparaţie/deservire, număr de 

inventariere şi instruirea personalului realizat de ingineri. 

Dosarul va include minimum de documente: 

2. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

3. Proces verbal de recepționare  a dispozitivului  (echipament, tehnică, etc.); 

4. Proces verbal de punere în funcţiune primară a dispozitivului, număr de inventariere şi 

instruirea personalului.  

5. Proces verbal de punere în funcţiune a dispozitivului postreparaţie/deservire, număr de 

inventariere şi instruirea personalului realizat de ingineri. 

5.3 Documentaţia de instalare/calificare a 

echipamentului în funcţiune este 

identificată cu ajutorul unui număr 

intern unic sau al numărului serial de la 

producător. 

  Toate echipamente dispun de un număr de inventariere. 

Se recomandă de a identifica echipamentul medical conform cerințelor actuale: Legea nr 

92 din 26.04.2012 „Cu privire la dispozitivele medicale”, ordinele Ministerului Sănătății 

nr. 274 din 18.03.2013 „Cu privire la dezvoltarea sistemului național informațional de 

management al dispozitivelor medicale openMEDIS” și nr. 1179 din 22.10.2013 „Cu 

privire la inventariere dispozitivelor medicale”.  

- Proces verbal de recepționare  a dispozitivului  (echipament, tehnică, etc.); 

- Proces verbal de punere în funcţiune primară a dispozitivului, număr de inventariere şi 

instruirea personalului.  

- Proces verbal de punere în funcţiune a dispozitivului postreparaţie/deservire, număr de 

inventariere şi instruirea personalului realizat de ingineri. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Registrul dispozitivelor medicale din subdiviziune cu toată informația despre acestea 

2. Lista dispozitivelor medicale aflate în subdiviziune, care este o parte integrantă a 

Manualului Calității. 

5.4 Sunt prezente procedurile şi programele 

scrise de mentenanţă, calibrare şi 

curăţare a echipamentului. Se respectă 

aceste proceduri și programe.  

  Prezența PSO „Întreținerea echipamentelor și suprafețelorde activitate”. 

Prezența programului anual de deservire tehnică aechipamentulu, aprobat de conducătorul 

instituției. 

Programul de curățire/prelucrare sanitară a dispozitivelor medicale, inclusive certificatul de 

înregistrare a produsului bioditructiv autorizat pentru aplicarea pe dispozitive medicale, 

verificat prin accesarea Registrului dispozitivelor medicale pe siteu-lui AMED – 

deținătorul registrului. 

Dosarul va include minimum de documente: 
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1. Copiile programelor de curățire a dispozitivelor medicale. 

2. Proframul de deservire a dispozitivelor medicale 

3. Programul evaluării periodice a dispozitivelor medicale 

5.5 Datele vizând certificarea sunt 

actualizate şi disponibile pentru 

echipamentele care necesită aceste 

aprobări 

  Datele privind echipamentele utilizate sunt documentate în Registre de monitorizare a 

activității echipamentului.Prezența cerificatelor privid verificarea metrologică pentru 

echipamente ce necesită aceste verificări. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Copiile certificatelor de evaluare periodică (metrologie) 

2. Registrele de monitorizare a activității echipamentului 

5.6 Datele vizând mentenanţa şi calibrarea 

sunt corecte şi depline pentru tot 

echipament funcţional  

  Verificarea documentației: prezența inscripțiilor necesare în Registrele de monitorizare a 

activității echipamentului, certificatelor privid verificarea metrologică, instrucțiunilor de 

utilizare a echipamentelor, fişa de monitorizare a programului de prelucrare a 

echipamentului. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Copiile certificatelor de evaluare periodică 

2. Registrele de monitorizare a activității echipamentului 

5.7 Există procedură standard de operare 

pentru activităţile specifice realizate la 

echipamentul medical, atît pentru 

personalul tehnic-ingineresc cît și 

medical 

  Prezența PSO pentru toate echipamentele existente în subdiviziune necesare pentru 

controlul calității în activitatea secției/cabinetului de transfuzie a sângelui, conform 

ordinului Ministerului Sănătății nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea 

Manualului de proceduri standarde pentru organizarea asistenței hemotransfuzionale în 

cadrul instituției medico-sanitare” 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

5.8 Există sistem de asigurare a datelor 

despre reparaţiile ale echipamentului în 

rezultatul deficienţilor sau al disfuncţiei 

acestuia. 

  Prezența Registrelor de monitorizare a activității echipamentului unde se documentează 

aceste date 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Registrele de monitorizare a activității echipamentului 

5.9 Există sistem de documentare a 

cauzelor disfuncţiei echipamentului, 

metoda de identificare şi ce măsuri de 

corectare au fost întreprinse. 

  Verificarea documentației tehnice: 

- Registrele de monitorizare a activității echipamentului aprobat de conducător. 

- Proces verbal de punere în funcţiune a dispozitivului postreparaţie/deservire, număr de 

inventariere şi instruirea personalului realizat de ingineri. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

2. Proces verbal de punere în funcţiune a dispozitivului postreparaţie/deservire, număr de 

inventariere şi instruirea personalului realizat de ingineri 

3. Registrele de monitorizare a activității echipamentului 

VI. TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE(tehnica și sistemul informațional) 
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Nr. Criterii de corespundere Da Nu Comentarii 

6.1 Dispune unitatea serviciului de sînge de 

tehnica informațională conform 

cerințelor actelor normative  

  Subdiviziunea este asigurată cu tehnica informațională, conform ordinului Ministerului 

Sănătății nr. 605 din 27.07.2015 „Cu privire la aprobarea Regulamentului - cadru privind 

organizarea activității secției, cabinetului de transfuzie a singelui”. 

Prezența listei echipamentului informațional aflat în subdiviziune, care este o parte 

integrantă a Manualului Calității.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează compartimentul. 

2. Listaechipamentului informațional aflat în subdiviziune, care este o parte integrantă a 

Manualului Calității. 

6.2 Dispune unitatea serviciului de sînge de 

un sistem informațional unic al 

serviciului de sînge care vizează 

prelucrarea fluxului de date, documente 

de însoţire, asigură personalul cu 

informaţia necesară pentru exercitarea 

activităţii şi prezentarea la timp a 

rapoartelor 

  Dispune de sistem informațional automatizat Serviciului de Sînge „CTS Manager”, 

module registratura, consultația, donarea, expediție,pacienți.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1. ordinul instituțional de aplicare a SIA serviciul de sânge 

 

6.3 Dispune instituția medico-sanitară de un 

sistem informațional local cu module 

integrate în sistemul informațional unic 

al serviciului de sînge 

  Se indică denumirea sistemului informațional local, proprietățile și dacă este integrat cu 

sistem informațional automatizat Serviciului de Sînge „CTS Manager” 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. ordinul instituțional de integrare a SIA serviciul de sânge cu SIA existent în instituție 

2. Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

6.4 Dispune instituția de lista persoanelor 

cu acces la baza de date cu caracter 

personal, aprobată 

  Prezența Listei angajaţilor activitatea cărora implică operarea datelor cu caracter personal, 

parte integrată a Manualului Calității. Feacare angajat care are acces la baza de date cu 

caracter personal deține o parolă individuală.Pentru siguranță această parolă se modifică la 

fiecare 40 de zile. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.ordin instituțional cu privire la aprobarea listei persoanelor cu acces la baza de date cu 

caracter personal. 

2. Lista angajaţilor activitatea cărora implică operarea datelor cu caracter personal, parte 

integrată a Manualului Calității 

6.5 Sistem informaţional cu conținut de 

date cu caracter personal este accesat de 

persoanele prin utilizarea unei parole de 

acces individuală 

  

6.6 Dispune instituția de politică privind 

protecția datelor cu caracter personal 

  Prezența ordinului pe instituție cu aprobarea Politicii de asigurare a securităţii datelor cu 

caracter personal în cadrul instituției, Regulamentului cu privire la asigurarea securităţii 

datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale automatizate, Regulamentuluicu 

privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în cadrul Serviciului Resurse 
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Umane. 

Regulamentele sunt coordonate cu Ministerul Sînătății și înregisrate la Centrul Naţional 

pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. De anexat copia ordinului instituțional. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.ordin instituțional cu aprobarea Politicii de asigurare a securităţii datelor cu caracter 

personal în cadrul instituției. 

2. Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în 

sistemele informaţionale automatizate 

3. Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter personal în cadrul 

Serviciului Resurse Umane. 

6.7 Sunt atribuite responsabilități pentru  

modul de operare a datelor cu caracter 

personal individual pentru fiecare 

angajat 

  Prezența Listei angajaţilor activitatea cărora implică operarea datelor cu caracter personal 

şi stabilire elemente de verificare, identificare şi atribuire modulul de lucru, aprobată de 

conducătorul instituției, parte integrată a Manualului Calității. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.ordin instituțional cu privire la aprobarea listei persoanelor cu acces la baza de date cu 

caracter personal. 

2. Lista angajaţilor activitatea cărora implică operarea datelor cu caracter personal, parte 

integrată a Manualului Calității 

6.8 Fiecare persoană cu acces la baza de 

date cu caracter personal dispune de o 

declarație de confidențialitate 

  Prezența declarațiilor de confidențialitate, semnate de angajați,conform Politicii de 

asigurare a securităţii datelor cu caracter personal. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Declarație de confidențialitate, semnate de angajați,conform Politicii de asigurare a 

securităţii datelor cu caracter personal pentru fiecare angajat 

6.9 Există proceduri standard de operare și 

se respectă la exercitarea activităților la 

toate modulele a sistemului 

informaţional utilizate în activitate 

  Prezența PSO pentru înregistrarea datelor în sistemul informațional automatizat „CTS 

Manager”, conform ordinului Ministerului Sănătății nr. 464 din 11.06.2015 „Cu privire la 

aprobarea Manualului de proceduri standarde pentru organizarea asistenței 

hemotransfuzionale în cadrul instituției medico-sanitare”. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista cu PSO prezentă parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, însoțită 

de toate procedurile standard de operare, ce reglementează această activitate. 

6.10 Personalul este instruit la utilizarea 

sistemului informațional 

  Prezența lista personalului instruit la utilizarea modulelor sistemului informațional 

automatizat „CTS Manager”.  

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Lista personalului este instruit la utilizarea sistemului informațional 

6.11 Există mecanizm funcțional de 

corectare a erorilor comise la 

întroducerea datelor în sistem 

informațional 

  Prezența Fişelorde monitorizare a erorilor constate în sistemul informaţional automatizat 

“CTS MANAGER”  

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Fişelorde monitorizare a erorilor constate în sistemul informaţional automatizat “CTS 

MANAGER” din ultimul ani anticipat datei de realizare a auditului, dacă au fost. 
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2. Registrul de monitorizare a identificării neconformităţilor şi acţiunile de corectare 

acestora. 

VII. STANDRADELE PENTRU MANAGEMENTUL VARIAŢIILOR (devieri, cauza principală şi acţiuni de corectare) 

Nr. Criterii de corespundere Da Nu Comentarii 

7.1 Există procedură pentru identificarea, 

investigarea şi documentarea 

excepţiilor/abaterilor de la procedurile 

standard 

  Prezența documentelor de proces: 

- Raportare variaţie/neconformitate, 

- Procesul de management al variaţiei şi necorespunderii  

- Procesul acţiunilor corrective. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Lista cu PSO și DP prezente parte integrantă a Manualului Calității din subdiviziune, 

însoțită de toate procedurile standard de operare și documentele de proces, ce 

reglementează această activitate. 

2. Registrul de monitorizare a identificării neconformităţilor şi acţiunile de corectare 

acestora. 

7.2 Există proceduri de analiză, evaluare şi 

corectare a activităţilor la nivel de 

subdiviziune.  

  Prezența: 

- indicatorilor de monitorizare a managementului calității în realizarea asistenței 

hemotransfuzioanle aprobați  la nivel de instituție, diseminați pe secții și la nivel de secție 

monitorizați pe fiecare angajat 

- programului anual de realizare audituli intern. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Programul anual de realizare a auditului intern în cadrul instituției; 

2. Lista indicatorilor de monitorizare a managementului calității în realizarea asistenței 

hemotransfuzioanle aprobați  la nivel de instituție 

7.3 Există procedură pentru evaluarea, 

analiza şi aprobarea planurilor de 

acţiuni de corectare de către personalul 

autorizat. 

  Prezența mecanizmului și procedurii de înlăturare a neconformităților  în asistența 

hemotransfuzională cu desemnarea persoanelor responsabile.Realizarea anuală a auditului 

intern/examinare indicatori a managementului calității în asistența hemotransfuzionale. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1.Copia algoritmilor de înlăturare a neconformităților în instituție 

7.4 Există procedură pentru raportarea 

conducerii instituţiei a eficacităţii 

funcţionării sistemului de acţiuni de 

corectare şi a modificărilor de 

procedură. 

  Audierea în cadrul ședințelor Comitetului Transfuzional/Consiliului calității a 

indicatorilor de monitorizare a managementului calității în realizarea asistenței 

hemotransfuzioanle, rezultatelor auditului intern inclusiv și neconformităților depistate în 

activitate cu prezentarea Notelor informative conducerii instituției. 

Dosarul va include minimum de documente: 

1. Procesele verbale a ședințelor Comitetului Transfuzional și/sau Consiliului calității în 

perioada 2019-2020.  

 


