
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
AL

REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL NAŢIONAL DE 
TRANSFUZIE A SÂNGELUI

MHHHCTEPCTBO 
3/ţPABOOXPAHEHHfl 

PECnYBJIHKH MOJI/ţOBA

HALţMOHAJIbHblH IţEHTP 
nEPEJIHBAHHfl KPOBH

O R D I N
nPHKA3

lăQG-t& T. <o3zP
mun.Chişinău

Cu privire la implementarea şi asigurarea Algoritmilor de cercetare 
imunohematologică a sîngelui şi compatibilizarea sangvină pretransfuzională

în temeiul Legii nr. 241 din 20.11.2008 „Cu privire la donarea de sînge şi 
transfuzia sanguină”, Programului naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea 
ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 
134 din 27.02.2012, ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 447 din 09.06.2015 „Cu privire 
la aprobarea Algoritmilor de cercetare imunohematologică a sîngelui şi compatibilizarea 
sangvină pretransfuzională”, în scopul asigurării securităţii hemotransfuzionale şi 
menţinerii sistemului de calitate în activitatea serviciului de sînge, în corespundere cu 
recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi Directivelor Europene, precum şi în 
temeiul Regulamentului privind activitatea Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui,

ORDON:
1. Vicedirectori, şefii de subdiviziuni vor lua act de prevederile ordinului Ministerului 
Sănătăţii nr. 447 din 09.06.2015 „Cu privire la aprobarea Algoritmilor de cercetare 
imunohematologică a sîngelui şi compatibilizarea sangvină pretransfuzională”, cu 
executare necondiţionată a acestuia.
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2. Vicedirector managementul calităţii (dna Silvia Roşea), vicedirector medical (dna 
Doina Banari), şef Laborator de Referinţă în Imunohematologie (dna Natalia Popuşoi):

vor asigura implementarea în activitatea practică a cerinţelor algoritmului aprobat 
prin ordinul Ministerului Sănătăţii sus menţionat în cadrul instituţiei;

vor aplica noul algoritm în activitate din momentul asigurării cu toate componentele 
necesare a reactivilor de testare imunohematologică.
3. Vicedirector managementul calităţii (dna Silvia Roşea), şef Laborator de Referinţă în 
Imunohematologie (dna Natalia Popuşoi):

vor informa Centrele de Transfuzie a Sîngelui şi instituţiilor medico sanitare despre 
ordinul ministerului sănătăţii sus menţionat, în termen de pînă la 15.06.2015;

vor acorda asistenţă organizator metodică în implementarea eficientă a algoritmului 
aprobat prin ordinul sus menţionat în activitatea Centrelor de Transfuzie a Sîngelui şi 
instituţiilor medico sanitare.
4. Se abrogă ordinul CNTS nr. 46-o din 21.04.2010 „Cu privire la aprobarea 
algoritmelor de cercetare izoserologică şi compatibilizare sanguină” .
5. Şef SMAIM (dl Alexandru Gherman) a asigura plasarea pe sit-ul instituţiei, atît 
ordinul Ministerului Sănătăţii sus menţionat, cît şi prezentul ordin, în termen de pînă la 
15.06.2015.

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