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Cu privire la im plem entarea şi asigurarea prevederilor 
ordinului M inisterului Sănătăţii nr. 220 din 02 aprilie 2010 
„Cu privire la aprobarea algoritm elor de testare a sîngelui donat” actualizat

în  temeiul Legii nr. 241 din 20.11.2008 „Cu privire la donarea de sînge şi 
transfuzia sanguină” , Program ului naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea 
ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
134 din 27.02.2012, ordinului M inisterului Sănătăţii nr. 448 din 09.06.2015 „Cu privire 
la actualizarea ordinului M inisterului Sănătăţii nr. 220 din 02 aprilie 2010 „Cu privire la 
aprobarea algoritm elor de testare a sîngelui donat”” , în scopul asigurării securităţii 
hemotransfuzionale şi m enţinerii sistemului de calitate în activitatea serviciului de 
sînge, în corespundere cu recom andările Organizaţiei M ondiale a Sănătăţii şi 
Directivelor Europene, precum şi în temeiul Regulam entului privind activitatea 
Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,

ORDON:

1. Vicedirectori, şefii de subdiviziuni vor lua act de prevederile ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 448 din 09.06.2015 „Cu privire la actualizarea ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 220 din 02 aprilie 2010 „Cu privire la aprobarea algoritm elor de testare a 
sîngelui donat”” , cu executare necondiţionată a acestuia.
2. Se m odifică şi se aprobă în redacţie nouă anexa nr. 6 „Algoritmul de diagnostic bazat 
pe determinarea antigenelor eritrocitare şi anticorpilor antieritrocitari în examinarea de 
laborator a m ostrelor sangvine recoltate de la donatorii de sînge şi componente 
sanguine, validarea unităţii de sînge/componente sanguine recoltat şi calificarea 
donatorului” a ordinului M inisterului Sănătăţii nr. 220 din 02.04.2010 „Cu privire la 
aprobarea algoritm elor de testare a sîngelui donat”,
3. Vicedirector m anagem entul calităţii (dna Silvia Roşea), vicedirector medical (dna 
Doina Banari), şe f LI (dna Ludm ila Suveico), şe fL R IH  (dna N atalia Popuşoi):

vor asigura im plem entarea în activitatea practică a cerinţelor algoritmului aprobat 
prin ordinul M inisterului Sănătăţii sus m enţionat în cadrul instituţiei;

vor aplica noul algoritm  în activitate din momentul asigurării cu reactive de testare al 
componentelor necesare.
4. Vicedirector m anagem entul calităţii (dna Silvia Roşea), şef LRIH (dna Natalia 
Popuşoi):

vor informa Centrele de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico sanitare în 
subordinea cărora activează secţii de transfuzie a sîngelui despre ordinul ministerului 
sănătăţii sus menţionat, în term en de pînă la 15.06.2015;



vor acorda asistenţă organizator metodică în im plem entarea eficientă a algoritmului

5. Se abrogă ordinele CNTS nr. 47-o din 21.04.2010 „Cu privire la aprobarea 
Algoritm elor de testare a sîngelui donat” şi nr. 88-0 din 08.09.2014 „Cu privire la 
aplicarea „Algoritm ului de determinare a antigenelor eritrocitare şi anticorpilor 
antieritrocitari” .
6 . Şef SM AIM (dl A lexandru Gherm an) a asigura plasarea pe sit-ul instituţiei, atît 
ordinul M inisterului Sănătăţii sus m enţionat, cît şi prezentul ordin, în term en de pînă la 
15.06.2015.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Silvia Roşea, managerul 
calitătii, vicedirector.

aprobat prin ordinul sus m enţionat în activitatea Centrelor de Transfuzie a Sîngelui şi 
instituţiilor medico sanitare în subordinea cărora activează secţii de transfuzie a 
sîngelui.

Director Svetlana Cebotari

Exem plarul 1, orig inalu l Serviciul cancelarie 
M anagerul calităţii 

V iced irecto r medical 
LI

SM A IM
LRIH

Farm acistul

E xem plaru l 2, cop ia  1 
E xem plaru l 3, cop ia  2 
E xem plaru l 4, cop ia  3 
E xem plaru l 5, cop ia  4  
E xem plaru l 6, cop ia  5 
E xem plaru l 7, cop ia  6

Ex. S ilv ia R oşea


