


Aprobat 
 prin ordinul Ministerului Sănătăţii  

nr. 62 din 01.02.2011 
 

Elemente de identificare şi înregistrare obligatorie a trasabilităţii produselor 
sanguine în cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii  

 
 

I. Identificarea donatorului şi donării de sînge/componente sanguine, unităţii 
serviciului de sînge şi trasabilităţii produselor sanguine în cadrul acestora.  
 

1. Date de identificare a donatorului de sînge/componente sanguine  
Cod identificare donator – reprezintă  codul ce se generează la prima prezentare 

la unitatea serviciului de sînge (centre şi secţii de transfuzie a sîngelui) pentru fiecare 
persoană şi, ulterior, utilizat la fiecare prezentare a persoanei respective pentru donare 
în orice punct de colectare a sîngelui din ţară. Codul donatorului este compus din două 
litere MD – Republica Moldova şi  urmat de 8 cifre care relatează apartenenţa acestora 
conform zonei nord, centru şi sud a ţării: 

a) Zona Centru   - de la MD00000001 pînă la MD59999999 
b) Zona Nord     - de la MD60000001 pînă la MD79999999 
c) Zona Sud       - de la MD80000001 pînă la MD99999999 

 
2. Date de identificare a unităţii serviciului de sînge şi donării sanguine 
Cod identificare unitate serviciu de sînge şi unitatea (donarea) sanguină -  

reprezintă codul generat la fiecare donator pentru fiecare donare de sînge/componente 
sanguine şi este compus din 9 cifre. Codurile pentru donările de sînge/componente  
sanguine realizate în Republica Moldova încep cu cifra 1 (unu). A 2-a cifră din cod  
identifică locaţia donării, respectiv pentru unităţile de colectare a sîngelui amplasate 
conform zonei Centru - Sud - cifrele 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 şi Nord - cifrele 4, 5, 6. A 3-a 
cifră din cod identifică unitatea serviciului de sînge în care s-a realizat donarea de 
sînge/componente. 

1) A. Zona Centru - Sud 

10XXXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

11XXXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

121XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

122XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

123XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

124XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

125XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

126XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 



127XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

128XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

129XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

130XXXXXX - CNTS Chişinau (CN) 

    B.  Secţii de Transfuzie a Singelui 

 131XXXXXX - IMSP STS Anenii Noi (AN) 

 132XXXXXX - IMSP STS Căuşeni (CS) 

 133XXXXXX - IMSP STS Ştefan Vodă (SV) 

 134XXXXXX - IMSP STS Ungheni (UN) 

 135XXXXXX - IMSP STS Nisporeni (NS) 

 136XXXXXX- IMSP STS Călăraşi (CL) 

 137XXXXXX- IMSP STS Hînceşti (HN) 

 138XXXXXX- IMSP STS Orhei (OR) 

 139XXXXXX- IMSP STS Cimişlia (CM) 

 191XXXXXX- IMSP STS Cantemir (CT) 

 192XXXXXX- IMSP STS Ciadîr-Lunga (CG) 

 193XXXXXX- IMSP STS Comrat (CO) 

 194XXXXXX- IMSP STS Taraclia (TR) 

 17XXXXXXX- IMSP STS Cahul (CH) 

 18XXXXXXX- IMSP STS Cahul (CH) 

2) A.  Zona Nord:     

  14XXXXXX- CRTS Bălţi (BL) 

  15XXXXXXX- CRTS Bălţi (BL) 

   B. Secţii de Transfuzie a  Sîngelui 

    161XXXXXX- IMSP STS Drochia (DR) 

    162XXXXXX- IMSP STS Edineţ (ED) 

    163XXXXXX-  IMSP STS Soroca (SR) 

    164XXXXXX- IMSP STS Ocniţa (OC)   

    Codul de identificare a donării de sînge este reprezentat şi prin cod de bare. Codul 
de bare include informaţia privind unitatea serviciului de sînge în care a avut loc 
donarea de sînge/component sanguin şi numărul sub care este înregistrată aceasta.  



          3. Date de identificare a produselor sanguine 
Produsele sanguine pentru utilizare terapeutică de Centrele de Transfuzie a 

Sîngelui din Republica Moldova sunt reprezentate atît prin abrevierea denumirii 
produsului sanguin (cod produs), cît şi prin cod bare, care  reprezintă o codificare a 
abreviaturii acestuia.  

Date de identificare a componentelor sanguine pentru utilizare terapeutică 
produse de Centrele de Transfuzie a Sîngelui din Republica Moldova sunt  prezentate în 
anexa nr. 1 la Elementele de identificare şi înregistrare obligatorie a trasabilităţii 
produselor sanguine în cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii al Republicii Moldova.  

Centrele de Transfuzie a Sîngelui includ pe eticheta produsului sanguin 
informaţiile obligatorii, conform anexei nr. 2 la Elementele de identificare şi 
înregistrare obligatorie a trasabilităţii produselor sanguine în cadrul sistemului ocrotirii 
sănătăţii a Republicii Moldova, după cum urmează: 

a) denumirea produsului sanguin; 
b) statutul produsului sanguin; 
c) cod produs reprezentat prin abreviatură; 
d) cod produs reprezentat prin cod de bare; 
e) cod donare reprezentat prin cod numeric; 
f) informaţia despre apartenenţa de grup sanguin a produsului; 
g) informaţia privind timpul de recoltare şi expirare produs; 
h) cerinţele către condiţiile de păstrare a produsului; 
i) datele de contact a Centrului de Transfuzie a Sîngelui. 

 
4. Date de identificare a personalului medical şi nemedical implicat în realizarea 

procesului de producere a produselor sanguine. 
Personalul responsabil de realizarea activităţilor de examinare medicală a 

donatorului de sînge/componente sanguine, recoltare şi procesare sînge, examinare de 
laborator a sîngelui donat şi produsele sanguine pregătite, validarea cît şi de eliberarea 
acestora din cadrul centrelor de transfuzie a sîngelui va fi menţionat în Sistemul 
Informaţional Automatizat “Serviciul de Sînge” şi documentaţia medicală primară de 
evidenţă a activităţilor menţionate. 

  
  II. Identificarea trasabilităţii produselor sanguine în cadrul instituţiilor 
medico sanitare.  

În cadrul instituţiilor medico - sanitare personalul medical ce aplică tratament 
hemotransfuzional va prelua şi înscrie în documentaţia medicală ce reglementează 
procesul de hemotransfuzie informaţiile obligatorii şi elementele de identificare după 
cum urmează: 

a) nume, prenume pacient/recipient de produse sanguine; 
b) cod pacient/recipient de produse sanguine şi/sau număr fişă medicală a 
pacientului/recipient de produse sanguine; 
c) cod donare reprezentat prin cod numeric; 
d) cod produs sanguin reprezentat prin abreviatură; 
e) informaţia despre apartenenţa de grup sanguin a produsului (numai în cazul  
componentelor sanguine); 



f) informaţia despre apartenenţa de grup sanguin a pacientului/recipient de 
produse sanguine (numai în cazul transfuziei de componente sanguine); 
g) rezultatul testului de compatibilitate pretransfuzională (numai în cazul 
transfuziei de componente sanguine); 
h) direcţionarea unitaţilor de produse sanguine neutilizate, confirmarea destinaţiei 
ulterioare a acestora (în cazul netransfuzării acestora); 
i) data (anul/luna/ziua) transfuzării sau destinaţiei ulterioare a produsului 
neutilizat; 
î) Centrul de Transfuzie a Sîngelui care a produs produsul sanguin. 

 
Personalul medical responsabil de realizarea procesului de hemotransfuzie 

(indicarea necesităţii hemotransfuziei, solicitarea, cercetarea sîngelui 
pacientului/recipient şi procedura de hemotransfuzie) va fi menţionat în „Sistemul 
Informaţional Automatizat Serviciul de Sînge” şi documentaţia medicală primară de 
evidenţă a activităţilor menţionate. 
 



Anexa nr. 1  
 la Elemente de identificare şi înregistrare  

obligatorie a trasabilităţii produselor sanguine 
 în cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii  

 
Date de indentificare a componentelor sanguine pentru utilizare terapeutică, produse de Centrele de Transfuzie a Sîngelui  

 
Nr 
d/o Denumirea produsului sanguin Elemente de identificare produs sanguin 

Cod de produs cod de bare 

1 Concentrat eriotricitar  CE *CE* 
*CE* 

2 Concentrat eriotricitar (unitatea 2) CE-2 *CE-2* 
*CE-2* 

3 Concentrat eriotricitar (unitatea 3) CE-3 *CE-3* 
*CE-3* 

4 Concetrat eritrocitar deplasmatizat CED *CED* 
*CED* 

5 Concetrat eritrocitar deleucocitat CEDL *CEDL* 
*CEDL* 

6 Concentrat de plachete CPL *CPL* 
*CPL* 

7 Concentrat granulocitar CG *CG* 
*CG* 

8 Plasmă proaspătă congelată PPC *PPC* 
*PPC* 

9 Plasmă proaspătă congelată (unitatea 2) PPC-2 *PPC-2* 
*PPC-2* 

10 Plasmă proaspătă congelată (unitatea 3) PPC-3 *PPC-3* 
*PPC-3* 



11 Plasmă proaspătă congelată antistafilococică PPCAs *PPCAS* 
*PPCAS* 

13 Plasmă proaspătă congelată antistafilococică (unitatea 2) PPCAs-2 *PPCAS-2* 
*PPCAS-2* 

14 Plasmă proaspătă congelată antistafilococică (unitatea 3) PPCAs-3 *PPCAS-3* 
*PPCAS-3* 

15 Plasmă proaspătă congelată, decrioprecipitată PDECR *PDECR* 
*PDECR* 

16 Plasmă proaspătă congelată concentrată, decrioprecipitată  PDECRC *PDECRC* 
*PDECRC* 

17 Crioprecipitat  CPF8 *CPF8* 
*CPF8* 

18 Autoconcentrat eritrocitar ACE *ACE* 
*ACE* 

19 Autoconcentrat eritrocitar (unitatea 2) ACE-2 *ACE-2* 
*ACE-2* 

20 Autoconcentrat eritrocitar (unitatea 2) ACE-3 *ACE-3* 
*ACE-3* 

21 Autoplasmă proaspătă congelată APPC *APPC* 
*APPC* 

22 Autoplasmă proaspătă congelată (unitatea 2) APPC-2 *APPC-2* 
*APPC-2* 

23 Autoplasmă proaspătă congelată (unitatea 3) APPC-3 *APPC-3* 
*APPC-3* 

  



Statutul produsului 

Cod produs 

Unitatea de masură a 
produsului 

Informații suplimentare despre produs 

Cod donare 

Informații privind timpul de 
recoltare și expirare a produsului 

Datele de contact a Centrului 
de Transfuzie a Sîngelui 

Denumirea produsului 

Cod Produs reprezentat 
prin Cod de Bare 

Soluția de conservare pentru produs 

Informația despre apartenența 
de grup sanguin 

Cod Donare reprezentat prin 
Cod de Bare 

Condițiile de păstrare a 
produsului 

Anexa 2 la   
Elemente de identificare şi înregistrare  

obligatorie a trasabilităţii produselor sanguine  
 în cadrul sistemului ocrotirii sănătăţii a Republicii Moldova 
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