
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
mun. Chişinău

[ j y  2018 nr.

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire 
la calcularea costului serviciilor de recoltare sânge 
şi componente sangvine donate, producere componente  
sangvine, preparate diagnostice şi biomedicale din 
sânge uman donat

în scopul reglementării modalităţii de calculare a costurilor serviciilor de 
recoltare sânge şi componente sangvine donate, producere componente sangvine, 
preparate diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat şi în temeiul 
punctului 9 subpunctul 11) din Regulamentul cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin 
Hotarîrea Guvernului nr.694 din 30.08.2017,

O R D O N:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la calcularea costului serviciilor 
de recoltare sânge şi componente sangvine donate, producere componente 
sangvine, preparate diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat, conform 
anexei nr. I la prezentul ordin.

2. Directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui va asigura
calcularea costurilor serviciilor vizate în conformitate cu prevederile
Regulamentului aprobat şi va prezenta spre aprobare Ministerului Sănătăţii, 
Muncii şi Protecţiei Sociale.

3. Secţia planificare asigurări sociale şi medicale va acorda suportul 
consultativ melodic necesar în vederea realizării prevederilor prezentului ordin.

4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova şi pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

5. Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Nelea Rusu, 
Secretar de stat.

Svetlana CEBOTARl



Anexa nr. I 
la ordinul M SMPS 

nr. V S 7 din " S f "  2018

REGULAMENTUL  
cu privire la calcularea costului serviciilor de recoltare sânge şi componente 
sanguine donate, producere componente sanguine, preparate diagnostice şi

biomedicale din sânge uman donat

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul cu privire la calcularea costului serviciilor de recoltare 
fsânge şi componente sanguine donate, producere componente, preparate 
diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat (în continuare -  Regulament) 
este elaborat în temeiul Legii nr. 2 4 1 -X V I din 20.11.2008 “Cu privire la 
donarea şi transfuzia sanguină” cu modificările şi complectările ulterioare şi altor 
acte normative naţionale ce vizează domeniul donării şi transfuziei sanguină şi 
prevede modul de stabilire şi calculare a costului serviciilor de recoltare sânge şi 
componente sanguine donate, producere component, preparate diagnostice şi 
biomedicale din sânge uman donat (în continuare- costul serviciului).

2. în sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
Materie primă - include sânge şi plasma colectată prin tehnologii

automatizate automată. V/
Componente sanguine - componente ale sângelui (eritrocite, leucocite, 

| trombocite şi plasmă) care pot fi obţinute din donarea de sânge/componente 
Isanguine a donatorului, inclusiv şi prin tehnologii automatizate. ^

Produs sanguin - include componente, preparate diagnostice şi 
'biomedicale din sânge.

Preparat biomedical sanguin - produs obţinut din sânge şi/sau 
componente sanguine prin prelucrare biofannaceutică în scopuri terapeutice.

Preparat diagnostic sanguin - produs obţinut prin prepararea 
sângelui/componentelor sanguine în scopuri diagnostice. ^ %

3. Prezentul Regulament este destinat pentru activitatea Centrului Naţional 
de Transfuzie a Sângelui (în continuare CNTS) şi reglementează modul de 
calculare, modificare şi aprobare a costului serviciilor de recoltare sânge şi 
componente sanguine donate, producere componente, preparate diagnostice şi 
biomedicale din sânge uman donat, elementele şi componenţa 
consumurilor/cheltuielilor incluse în costul acestor servicii.

4. Ca bază în reglementarea mecanizmului de formare a costului serviciilor
sunt următoarele principii: acoperirea costurilor/consumurilor/cheltuielilor
îecesare pentru prestarea serviciilor, non-profit, transparenţă, corectitudine şi 
informare publică.

5. Calcularea/modificarea costului serviciilor se atribuie CN TS, cu 
ulterioara prezentare pentru examinare şi aprobare Ministerului Sănătăţii, Muncii 
şi Protecţiei Sociale (în continuare MSMPS).
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6. CNTS calculează costul pentru servicii conform prezentului 
Regulament şi le înaintează MSMPS însoţite de documentele necesare pentru 
argumentarea lor.

7. Documentele obligatorii anexe la dosarul de argumentare a costului vor 
include:

1) nomenclatorul serviciilor de recoltare sânge şi componente sanguine 
j donate, producere component, preparate diagnostice şi biomedicale din sânge 
juman donat prestate de CNTS;

2) calculul noilor costuri, conform modelului din anexele la prezentul
Regulamen; '

3) rapoarte privind situaţiile financiare şi alte documente financiar-
Icontabile; j

4) alte informaţii, solicitate de MSMPS. i

II. Metodologia de calcul a costului serviciilor de recoltare sânge şi 
componente sanguine donate, producere componente sanguine, preparate 

diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat

8. Metodologia de calcul a costului serviciilor de recoltare sânge şi 
componente sanguine donate, producere componente sanguine, preparate 
diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat (în continuare metodologie)

I este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare, Planul de conhiri 
I contabile în sistemul bugetar şi normele privind evidenţa contabilă şi raportarea 
financiară în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul Ministerului Finanţelor.

9. Costul serviciilor prestate este constituit din costuri/consumuri/cheltuieli 
directe şi indirecte, cu următoarele elemente:

Indirecte
a) costuri/cheltuieli cu personalul din 
subdizviziunile auxiliare şi medicale cu 
aport indirect; | v
b) costurile resurselor energetice 
(combustibil, carburanţi, energie termică 
şi electrică, apă, gaze natural, etc.; v
c) cheltuielile aferente întreţinerii, 
exploatării şi reparaţiei curente a 
mijloacelor fixe, inclusiv şi a 
clădirilor/încăperilor;
d) cheltuielile serviciilor poştale, de 
telefonie şi a altor mijloace de 
comunicare; |
e) cheltuielile serviciilor de pază, 
securitate, sanitare şi menţinerea 
curăţeniei şi ordinii în instituţii;

Directe
a) costuri/cheltuieli cu personalul din 
subdiviziunile medicale; V 

i b) consuni/cheltuieli de 
medicamente şi alte materiale 
Iconsumabile;
c) consum/cheltuieli de alimentare a 
donatorilor;
d) costuri/cheltuieli pentru plata 
donatorilor de sânge/componente 
sanguine, procedurile de 
imunizare/izoimunizare şi 
reimunizare/ reizoimunizare.



f) cheltuielile aferente deplasărilor 
personalului medical în interes de 
serviciu;
g) costuri/cheltuieli privind a m o rtiz a rea /W # /^  
imobilizărilor necorporale şi 
corporale/mijloace fixe;
h) consumuri de materiale de gospodărie, 
materiale de construcţie, piese de schimb 
şi alte materiale^
j) costuri/cheltuieli privind inventarul 
moale;
k) alte consumuri/cheltuieli indirecte
necesare pentru 
instituţiei.

asigurarea activităţii

10. Nu se includ în costul serviciului costurile/consumurile/cheltuielile ce
ţin de;

a) executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice;
b) investiţii capitale în construcţii, utilaj şi inventai-;
c) reparaţia capitală a clădirilor/încăperilor;
d) acordarea ajutorului material sau financiar altor instituţii;
e) indemnizaţii viagere; (
f) pierderi, furturi, sancţiuni, amenzi.
11. In costurile/consumurile/cheltuielile directe se vor reflecta cheltuielile 

cu personalul conform normelor de tarifare şi consum de materiale stabilite prin 
actele normative în vigoare.

12. în costurile/consumurile/cheltuielile indirecte se vor reflecta cheltuielie 
efective conform rapoartelor financiare a perioadei de gestiune.

13. Metoda de calculare a costului serviciului include costul serviciului de 
producere a unei unităţi de:

a) materie primă (sânge, component sanguin, etc.), ca parte componentă a 
serviciului de producere a produsului sanguin final;

b) produs sanguin final.
14. Costul serviciilor de recoltare sânge/componente sanguine umane 

donate ca materie primă şi a serviciilor de producere preparate biomedicale şi 
diagnostice sanguine se constituie din suma costurilor/consumurilor/cheltuielilor 
directe şi indirecte.

15. Pentru calcularea costului serviciilor se aplică următoarele formule de
calcul:

a) costul serviciului de producere a unei unităţi de materie primă 
(sânge/component sanguin):

Cservicii produccre unitate materie primă (C persona l m oclical^'Cm edicam ente^’C alim entarea donatorilor"^" 

Cplatadonatorilor"*"C,itedieiiuieii)> U l . ld e :

С  servicii producere unitate materie primă c o s tu l s e r v ic iu lu i  d e  p ro d u c e r e  a  u n e i u n ită ţi  d c  m a te r ie
primă;

■



С personal medical ~  cheltuielile cu personalul din subdiviziunile implicate în procesul de 
producere a materiei prime;

^medicamente — cheltuielile pentru medicamente şi consum abile utilizate în producerea materiei 
pnme;

Calimentarea donatorlilor ~  cheltuielile pentru alimentarea donatorilor de sânge/componente 
iguine,

Cpiata donatorilor "  cheltuielile pentru achitarea donatorilor de sânge/com ponent sanguine, 
procedurilor de imunizare/izoim unizare şi reimunizare/reizoimunizare;

Căite cheltuieli -  alte cheltuieli (K de regie (calculat în anexa 3) x la total cheltuieli directe pe 
unitate de materie primă);

Cniin. invest -  costul unui minut de timp al unui serviciu;
Bat -  bilanţul anual de timp al persoanei/echipei prestatoare de servicii;
Nziie -  numărul de zile lucrătoare în perioada de gestiune; 
d -  durata zilnică de muncă,

Bai- N z ile  X 6 0 nljnU[e X d .

f f  b) costul unui serviciu de producere a unei unităţi de produs sanguin:
С  servicii producere unitate produs sanguin =  (C personal medical-*" С  medicamente C scrviciu unitate

t
sieprimă +  С alte cheltuieli), linde:

С  serviciu pfoduccre unitate produs sanguin costul serviciului de producere la o  unitate d e  produs 
|uin;

Cpersonal medical — cheltuielile cu personalul din subdiviziunile implicate în procesul de 
producer a com ponentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi b iom edicale din sânge, ca produse 
finale,

Cmedicamnete - cheltuielile pentru medicamente şi materile consum abile utilizate în procesul dc 
producere a componentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biom edicale din sânge, ca produse 
finale;

^servicii producere unitate materie primă costul serviciului de producere Ia O unitate (kg) de 

materie primă utilizată la producerea produsului sanguin final;

С alte cheltuieli ~  a 'îe  cheltuieli (K de regie (calculat în anexa 3) x  la total cheltuieli directe pe 
unitate de produs sanguin final);

Bal -bilanţul anual de timp ai persoanei/echipei prestatoare de servicii;
NZii< -num ărul de zile lucrătoare în perioada de gestiune; 
d -  durata zilnică de muncă.

B jt—N ^ i le  X 6 0 m y ţU(e X d .

16. Costurile/cheltuielile cu personalul cuprind:

I i) suma tuturor retribuţiilor, conform normelor de tarifare, calculate 
conform formei de retribuire, sporurilor la salariu, premiilor, ajutor material, 
compensaţiilor şi adaosurilor la salariu, indemnizaţiilor pentru concediile de 

odihnă anuale şi suplimentare plătite, altor plăţi şi garanţii salariale permise de 
legislaţia în vigoare.

b) sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
c) primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
d) cheltuielile pentru formarea profesională a personalului (pregătire şi 

reciclarea acestuia).
Calculul costurilor/cheltuielilor cu personalul medical se va prezenta în 

Dorerspundere cu anexa nr.l la prezentul Regulament.
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17. Costiirile/cheltuielilc aferente defalcărilor pentiu asigurările obligatorii 
sociale şi de asistenţă medicală sînt determinate în funcţie de 
costurile/cheltuielile cu personalul, conform legislaţiei în vigoare.

18. Consumurile/cheltuielile pentru medicamente, reagenţi de laborator, 
produse diagnostice şi alte materiale consumabile utilizate în procesul de 
recoltare sânge/componente sanguine, procesare şi producere componente 
sanguine, preparate biomedicale şi diagnostice din sânge uman se calculează 
conform normelor de consum pentru una donare/unitate de măsură pentru 
sânge/produs sanguin, în corespundere cu anexa nr.2 la prezentul Regulament.

19. Consumul/cheltuielile pentru plata oferită donatorilor conform normelor 
de compensare a donatorilor de sânge/componete sanguine şi procedure de 
imunizare, stabilite prin actele normative în vigoare, se vor include în costul 
serviciului de producere a unei unităţi de materie primă.

20. Consumul/cheltuielile pentru alimentaţie oferită donatorilor conform 
normelor de cheltuieli pentru alimentarea donatorilor de sânge/componente 
sanguine în instituţiile medico-sanitare publice, stabilite prin actele normative în 
vigoare, se vor include în costul serviciului de producere a unei unităţi de materie 
primă.

21. Contribuţia costurilor/consumurilor/cheltuielilor indirecte se stabileşte 
prin coeficient de regie (K  de regie), calculat în corespundere cu anexa nr.3 Ia 
prezentul Regulament. Coeficient de regie (K  de regie) se înmulţeşte la cheltuielie 
directe pe unitate de materie primă/produs sanguin.

III. Ajustarea/modificarea costului serviciului

22. Propunerea de modificare a costului serviciului va fi înaintată de CNTS.
23. Costul serviciului se actualizează în funcţie de indicele preţului de 

consum stabilit în prognoza macroeconomică de către Ministerul Economiei şi 
Infrastructurii. Indexarea costului serviciului poate fi efectuată doar atunci când 
indicele preţului de consum este mai mare de 3%.

24. Costul serviciului se recalculează în baza costurilor/ consumurilor/ 
cheltuielilor efective suportate de CNTS în anul de gestiune precedent.

25. MSMPS va prezenta CNTS acordul sau dezacordul privind modificarea 
costului serviciului în termeni prevăzuţi de legislaţia în vigoare din momentul 
ecepţionării propunerii.
I  26. Modificarea costului serviciului se va realiza anual, pînă la 01 aprilie.

IV. Dispoziţii finale

27. Regulamentul cu privire la calcularea costului serviciilor de recoltare 
sânge şi componente sanguine donate, producere componente, preparate 
diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat întră în vigoare la data
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28. Orice modificare/completare a Regulamentului cu privire la calcularea 
costului serviciilor de recoltare sânge şi componente sanguine donate, producere 
componente, preparate diagnostice şi biomedicale din sânge uman donat se va 
efectua prin ordinul MSMPS.
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Anexa nr. 1
la Regulamentul cu privire Ia calcularea costului 

serviciilor de recoltare sânge ţi componente 
sanguine donate, producerecomponente, 

preparate diagnostice si biomedicale din sânge

Calculul costurilor/cheltuielilor cu personalul medical (anual)
_____________ _______________ _________________  (lei)i 
 ̂

4 
j

Denumirea
specialistului

Remunerarea
muncii

Contribuţii de 
asigurări 

sociale de stat 
obligatorii

Primele de 
asigurare 

obligatorie de 
asistenţă 
medicală

Total

i 2 3 4 5 6*

1.
2.

и

Nr.
d/o

Denumirea
specialistului

Ajutor
material*

Premiu*

Contribuţii 
de asigurări 
sociale de 

stat 
obligatorii

Primele de 
asigurare 

obligatorie de 
asistenţă 
medicală

Total

i 2 4 5 б 7*

1.
2.
. . .

n

Nr.d/o Denumirea specialistului Formarea profesională**
2 3*

г

• ■

Nr.
d/o

Denumirea
specialistului

Total
col.6*+col.7*+col.3* Bat C m in  invest

2 3 4 5=3M

,
,
,,

Ajutor m aterial şi prem iu în m ărim e de un salariu d e funcţie. 
* Pentru formarea profesională, se calculează media pentru 5 ani.



Лпеха m 2
la Regulamentul cu priviră la calcularea costului 

serviciilor de recoltare sânge şi componente 
sanguine donate, producerecoinpoiiente. preparate 

diagnostice şi biomedicale din sânge

Consumul/cheltuielile 
)e n tru  medicamente şi consumabile utilizate nemijlocit în cadrul procesului 

de recoltare unitate materie primă şi producere unitate produs sanguin

Denumirea medicamentelor 
şi consumabilelor

U/m Cantitatea necesară 
pentru o unitate de 

materie primă/ 
produs sanguin

Preţ/ unitate, 
lei Suma, le

2 3 4 5‘0x4

otal X X

8



Anexa nr.3
1л Regulamentul cu privire la calcularea costului 

serviciilor de recoltare sânge şi componente 
sanguine donate, producerecomponeme, preparate 

diagnostice şi biomedicale din sânge

Calculul coeficintului de regie a costurilor/consumurilor/cheltuielilor 
inderecte pentru serviciile de recoltare sânge şi componente sanguine 
donate, producere componente, preparate diagnsotice şi biomedicale

sanguine

Tip cheltu ieli

date ra port financiar anual privind execu tarea  bugetului
Total in c lu s iv  ch e ltu ie li total

d irecte ind irecte E x c lu se  (nu au tangenţă cu 
serv ic iile  de producere  
p roduse sanguine)

2 3 =4 + 5+6 4 5 6

tul de reg ie

e = total co l.5 /total col. 4)
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