
Anexa 1la ordinul MS
nr.__1004_ din „__27_” ____12___2011

PROGRAMUL
de recrutare a donatorilor pentru asigurarea donărilor de sînge/componente sanguine pentru

anul 2012
Nr
d/o

Teritoriul administrativ Numărul total de donări
programate pentru anul

2012

Unitatea  Serviciului de Sînge
responsabilă de recoltarea

1 Raionul Briceni 1699 CRTSBălţi
2 Raionul Donduşeni 1020 CRTSBălţi
3 Raionul Drochia 2033 STS IMSP SR Drochia
4 Raionul Edineţ 1870 STS IMSP SR Edineţ
5 Raionul Făleşti 2087 CRTSBălţi
6 Raionul Floreşti 2032 CRTSBălţi
7 Raionul Glodeni 1396 CRTSBălţi
8 Raionul Ocniţa 1265 CRTSBălţi
9 Raionul Râşcani 1581 CRTSBălţi

10 Raionul Sângerei 2105 CRTSBălţi
11 Raionul Soroca 2262 STS IMSP SR Soroca
12 Raionul Şoldăneşti 978 CRTSBălţi
13 Raionul Teleneşti 1674 CRTSBălţi

Total Raioane Zona Nord 22002
14 municipiul  Bălţi 3242 CRTSBălţi
15 IMS departamentale şi private 100 CRTSBălţi

Total   Zona Nord 25344
16  municipiul Chişinău 15081 CNTS
17 Raionul Anenii-Noi 1870 STS IMSP SR Anenii-Noi
18 Raionul Basarabeasca 659 CNTS
19 Raionul Căuşeni 2080 STS IMSP SR Căuşeni
20 Raionul Calaraşi 1776 STS IMSP SR Calaraşi
21 Raionul Criuleni 1644 CNTS
22 Raionul Cimişlia 1394 STS IMSP SR Cimişlia
23 Raionul Dubăsari 792 CNTS
24 Raionul Leova 1211 CNTS
25 Raionul Ialoveni 2224 CNTS
26 Raionul Hânceşti 2754 STS IMSP SR Hânceşti
27 Raionul Nisporeni 1506 STS IMSP SR Nisporeni
28 Raionul Orhei 2833 STS IMSP SR Orhei
29 Raionul Rezina 1187 CNTS
30 Raionul Străşeni 2056 CNTS
31 Raionul Ştefan-Vodă 1622 STS IMSP SR Ştefan-Vodă
32 Raionul Taraclia 997 STS IMSP SR Taraclia
33 Raionul Ungheni 2641 STS IMSP SR Ungheni
34 Raionul Cahul 2804 STS IMSP SR Cahul
35 Raionul Cantemir 1416 STS IMSP SR Cantemir
36 Raionul Ceadâr-Lunga 1380 STS IMSP SR Ceadâr-Lunga
37 Raionul Comrat 1711 STS IMSP SR Comrat
38 Raionul Vulcaneşti 518 CNTS

UTA Gagauzia (Total) 3609
Total Zona Centru şi Sud raioanele 37075

39 IMS departamentale şi private 2500 CNTS
Total Zona Centru şi Sud 54656
Total Republică Moldova 80000



Notă: programarea donărilor în teritoriile administrative s-a efectuat după principiul teritorial şi de 2,25 la sută din numărul mediu al populaţiei per
teritori



Anexa nr.2 la ordinul MS
nr.___1004___din ”__27__”____12_____2011

Programarea recoltării, procesării şi examinării de laborator a donărilor de sînge/componente sanguine de către unităţile serviciului de sînge pentru
anul 2012

Recoltare Procesare
Examinare de laborator infecţii

hemotransmisibile şi izoserologie

Nr.
d/o

Unitatea Serviciul de sînge
Număr de donări

sînge/plasmă
programate

Unitatea Serviciul
de sînge

Număr de donări
sînge/plasmă
programate

Unitatea Serviciul
de sînge

Număr de donări
sînge/plasmă
programate

1 Centrul Naţional de Transfuzie a Sîngelui 27872 CNTS 27872 CNTS 27872
2 Centrul Regional de Transfuzie a Sîngelui

Bălţi
19179 CRTSB 19179 CRTSB 19179

3 STS IMSP SR Drochia 2033 CRTSB 2033 CRTSB 2033
4 STS  IMSP SR Edineţ 1870 CRTSB 1870 CRTSB 1870
5 STS IMSP SR Soroca 2262 CRTSB 2262 CRTSB 2262
6 STS IMSP SR Anenii-Noi 1870 CNTS 1870 CNTS 1870
7 STS  IMSP SR Căuşeni 2080 CNTS 2080 CNTS 2080
8 STS IMSP SR Călăraşi 1776 CNTS 1776 CNTS 1776
9 STS IMSP SR Cimişlia 1394 CNTS 1394 CNTS 1394

10 STS IMSP SR Hînceşti 2754 CNTS 2754 CNTS 2754
11 STS IMSP SR Nisporeni 1506 CNTS 1506 CNTS 1506
12 STS IMSP SR Orhei 2833 CNTS 2833 CNTS 2833
13 STS IMSP SR Ştefan-Vodă 1622 CNTS 1622 CNTS 1622
14 STS IMSP SR Taraclia 997 CNTS 997 CNTS 997
15 STS IMSP SR Ungheni 2641 CNTS 2641 CNTS 2641
16 STS IMSP SR Cahul 2804 CNTS 2804 CNTS 2804
17 STS IMSP SR Cantemir 1416 CNTS 1416 CNTS 1416
18 STS IMSP SR Ceadîr-Lunga 1380 CNTS 1380 CNTS 1380
19 STS IMSP SR Comrat 1711 CNTS 1711 CNTS 1711

Total pe unităţi Serviciului de Sînge Total Centrele de Transfuzie a Sîngelui Total  Centrele de Transfuzie a Sîngelui
CNTS – 27872, CRTSB – 19179 CNTS – 54656 CNTS – 54656
STS IMSP raionale zona Nord - 6165 CRTSB – 25344 CRTSB – 25344
STS IMSP raionale zona Centru Sud - 26784

Total 80000 80000 80000



Anexa nr.3 la ordinul MS
nr._1004_____din ”__27__”______12___2011

Programul de producere a componentelor sanguine, preparatelor diagnostice şi biomedicale sanguine pentru anul 2012
inclusivNr.

d/o
Produsul sanguin u/m Total Serviciul

de Sînge Centrul Naţional de Transfuzie a
Sîngelui

Centrul Regional de Transfuzie
Bălţi

1. Plasmă proaspăt congelată imună
1.1. Antistafilococică inclusiv: kg 325 225 100
1.1.1 pentru preparate biomedicale sanguine kg 225 155 70
1.2. Anti-Rh (D) inclusiv: kg 50,0 35,0 15,0
1.2.1 pentru preparate biomedicale sanguine kg 50,0 35,0 15,0
2. Componente sanguine
2.1. plasmă proaspăt congelată kg 11000 9500 1500
2.2. crioprecipitat doze 13000 4000 9000
2.3. Concentrat eritrocitar deplasmatizat kg 1060 1000 60
2.4. Concentrat eritrocitar kg la solicitarea instituţiilor medico - sanitare
2.5.  Concentrat de plachete doze la solicitarea instituţiilor medico - sanitare
2.6. Concentrat de granulocite doze la solicitarea instituţiilor medico - sanitare
2.7. Plasmă decrioprecipitată congelată kg la solicitarea instituţiilor medico - sanitare
2.8. Plasmă proaspăt congelată

antistafilococică
kg la solicitarea instituţiilor medico - sanitare

3. Preparate diagnostice sanguine
3.1. Ser standard anti- OAB lit 157,28 120,38 36,9
3.3. Eritrocite standarde lit 137,1 105,1 32,0
4. Preparate biomedicale sanguine
4.1. Albumin 10% lit 470,0 - 470,0
4.2. Albumin 20% lit 100,0 - 100,0
4.3. Imunoglobulina umană antistafilococică doze 2250 - 2250
4.4. Imunoglobulina umană anti-Rh doze 500 - 500
4.5.   Imunoglobulina umană normală doze 19000 - 19000
4.6. Polibiolin gr 3000 - 3000
4.7. Glunat lit 15 15 -
4.8. Trombină doze 8000 - 8000
4.9. Peliculă de fibrină buc 700 - 700





Anexa nr. 4 la ordinul MS
Nr. __1004_din _____27.12____ 2011

Lista categoriilor de pacienţi
ce vor fi asiguraţi cu produse sanguine fără implicarea în  recrutarea

donatorilor de sînge/componente sanguine

1. Copii cu vîrsta cuprinsă între 0-18 ani;

2. Ftiziopulmonologie;

3. Maladii infecţioase;

4. Psihiatrie;

5. Narcologie;

6. Dermatologie –venerol



Anexa nr.5 la ordinul MS
nr.__1004___ din „_27__” _____12___2011

CONTRACT de COLABORARE № _______

Data „ ____” ______________ Mun. Chişinău

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, reprezentat de_________________, pe de o
parte şi Consiliul _______________________ reprezentat de Preşedintele raionului/ Primar
municipiu ____________________________________, pe de altă parte, urmînd prevederile
Codului Civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la Guvern nr. 64-XII din 31.05.1990,
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi
efectivului limită ale aparatului central al acestuia, Legea nr. 436 din 28.12.2006 „Privind
administraţia publică locală”, Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea
nr. 241 din 20.11.2008 „Privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină”, semnează acest
Contract de colaborare, convenind asupra următoarelor:

I. Obiectul contractului
1. Prin prezentul Contract părţile prin intermediul instituţiilor direct subordonate se obligă la
colaborarea reciprocă în vederea organizării donării voluntare şi neremunerate de sînge şi
asigurarea asistenţei hemotransfuzionale cu produse sanguine a populaţiei.

II. Obligaţiile părţilor
     2.1. Ministerul Sănătăţii prin intermediul Centrului de Transfuzie a Sîngelui:

2.1.1 Asigură centralizat unităţile serviciului de sînge cu materiale consumabile şi produse
diagnostice  destinate procesului de recoltare a sîngelui  în corespundere cu distribuirile
aprobate;
2.1.2 Recepţionează necesităţile în produse sanguine înaintate de IMSP/Direcţia
sănătate/secţia sănătate __________________ necesare pentru acordarea asistenţei
hemotransfuzionale populaţiei teritoriului administrativ ______________________, în baza
cărora se stabileşte şi aprobă programul donărilor de sînge organizat anual de Consiliul
raional/municipal, conform anexei nr.1 la prezentul contract;
2.1.3 Acordă asistenţă metodică în promovarea şi organizarea donării de sînge/componente
sanguine voluntară şi neremunerată şi cu produse sanguine asistenţa hemotransfuzională
pacienţilor din teritoriul administrativ _________________________;
2.1.4 Organizează pregătirea profesională a cadrelor medicale şi tehnico-inginereşti din cadrul
IMSP __________________ implicate în domeniul producerii produselor sanguine;
2.1.5 Preia şi transportă sîngele/componentele sanguine recoltate în unităţile serviciului de
sînge şi destinat procesării, testării şi validării cu transportul specializat, conform graficului
stabilit, numai în cazul prezenţei secţiei de transfuzie a sîngelui în cadrul IMSP
____________________;
2.1.6Organizează deplasarea echipei specialiştilor CTS pentru realizarea colectei de sînge,
durata totală  a căreia nu va depăşi 4 ore, conform programului stabilit, în cazul absenţei
secţiei de transfuzie a sîngelui în cadrul IMSP;
2.1.7 Eliberează gratuit produse  sanguine în regim non – stop în baza comenzilor, întocmite
de instituţia medico-sanitară respectivă, în limita volumului contractat conform anexei nr. 2 la
prezentul contract şi stocului existent la momentul cererii, prin intermediul personalului
medical nominalizat responsabil de aceasta în corespundere cu legislaţia în vigoare;
2.2.Consiliul raional/municipal______________________________prin intermediul
IMSP/Direcţia sănătăţii/secţia sănătăţii __________________



2.2.1 Organizează donatorii de sînge/componente sanguine, inclusiv voluntari şi neremuneraţi,
în conformitate cu criteriile de eligibilitate a donatorilor de sînge (ordinul MS nr.105 din

23.04.2009) şi programul de donare aprobat anual prin ordinul Ministerului Sănătăţii, după
principiul de _____ la sută din numărul mediu de populaţie şi donări voluntare şi
neremunerate de sînge şi/sau componente sanguine nu mai puţin de _____ la sută din
numărul total de donări anual organizate;
2.2.2 Înaintează Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui anual, în trimestrul III, luna iulie,
volumul de produse sanguine necesar pentru anul următor de gestiune;
2.2.3 În cazul lipsei secţiei de transfuzie a sîngelui în cadrul IMSP stabileşte programul de
deplasare a echipei CTS pentru colectarea de sînge la o colectă de cel puţin 80 de donări
programate;
2.2.4 Organizează recepţionarea produselor sanguine, solicitate în baza comenzii înaintate
CTS, în limita volumului contractat şi stocului existent la momentul cererii în cadrul CTS,
prin intermediul personalului medical nominalizat responsabil de aceasta, în corespundere cu
legislaţia în vigoare;
2.2.5 Organizează asigurarea donatorilor în perioada postdonare cu alimentare/produse
alimentare ţinînd cont de prevederile actelor legislative şi normative în vigoare;
2.2.6 Reîntoarce CTS unităţile de toate tipurile de plasmă congelată numai în cazul cînd
acestea dispun de termenul de valabilitate restant nu mai mic de 10 la sută din termenul total
de valabilitate a acestora, respectînd cerinţele de păstrare şi transportare, în conformitate cu
standardele aprobate pentru acest scop.

III. Modificarea/rezilierea contractului
3.1. Modificarea sau rezilierea prezentului „Contract” poate fi efectuată doar la iniţiativa
ambelor părţi printr-un Acord adiţional, care va fi considerat parte integrantă a prezentului
Contract.
3.2. Partea iniţiatoare a rezilierii/modificării Contractului este obligată să comunice în timp de
30 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
3.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. Dacă chestiunea
nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul
reziliat, conform situaţiei la data indicată în preavizul de reziliere/modificare.

IV. Forţa majoră
4.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor
cazuri de forţă majoră.
4.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile,
inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele
şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.
4.3. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată de a informa imediat (dar nu mai
tîrziu de 10 zile) cealaltă parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
4.4. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune
trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul
competent din ţara părţii pentru care asemenea circumstanţe au avut loc.

V. Dispoziţii finale
5.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi, de
preferinţă, pe cale amiabilă. În caz dacă neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale



amiabilă, ele vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
5.2. Din data semnării prezentului Contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la
acesta, îşi pierd puterea juridică.

5.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd
acestea au fost făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai
ambelor părţi.
5.4. Prezentul Contract este întocmit în  două  exemplare care se remit câte un exemplar
fiecărei părţi.
5.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil anual, pînă la 31
decembrie.

VI. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR
________________________________

(Adresa juridică)
________________________________

(Rechizitele bancare)
________________________________

______________________________
(funcţia, semnătura, numele)

L.Ş.

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 2
(Adresa juridică)

          ________________________________
(Rechizitele bancare)

   ________________________________

___________________________
(funcţia, semnătura, numele)

L.Ş.



Anexa nr.1 la contractul
nr._1004___din ”__27__”____12.2011_____

Programul organizării donării de sînge/componente sanguine în cadrul Consiliul

raional/municipal____________________________ pentru  anul  _______

donări
№
d/o luna

lunar total
donări

programate localitatea
total inclusiv

voluntare

data
organizării

colectei
mobile

1 Ianuarie

2 Februarie

3 Martie

4 Aprilie

5 Mai

6 Iunie

7 Iulie

8 August

9 Septembrie

10 Octombrie

11 Noiembrie

12 Decembrie

Total



Anexa nr.2  la contractul
nr.__1004__din ”__27__”____12.2011_____

Asigurarea cu componente, preparate diagnostice şi biomedicale sanguine a instituţiilor
medico sanitare publice a Consiliul raional/municipal _____________________

pentru anul _____

Necesitatea IMSP
N/o Denumirea produsului U/m Spital

raional/municipal CMF

1. Concentrat eritrocitar Kg
2. Concentrat eritrocitar deplasmatizat Kg
3. Concentrat de plachete doze
4. Concentrat de granulocite doze
5. Plasmă proaspăt congelată Kg
6. Plasmă proaspăt congelată antistafilococică Kg
7. Plasmă Proaspăt congelată, decrioprecipitată Kg

8. Criopreciptat doze

9. Ser standard izohemaglutinant anti ABO, set
a cîte 65 ml Set

10. Ser standard anti Rehzus, flacon a cîte 2 ml set

11. Ser standard universal anti Rhezus, flacon a
cîte 2 ml set

12. Eritrocite standarde, set a cîte 100 ml set
13. Solutie Albumina 10% - 10 ml fiole
14.  Solutie Albumina 10% - 20 ml fiole
15. Solutie Albumina 10% - 50 ml fl

16. Solutie Albumina 10% - 100 ml fl

17. Solutie Albumina 10% - 200 ml fl
18. Solutie Albumina 20% - 50 ml fl
19. Solutie Albumina 20% - 100 ml fl
20. Imunoglobulină umană normală doze
21. Imunoglobulină umană antistafilococică doze
22. Imunoglobulină umană anti Rhezus doze
23. Glunat lit

COORDONAT          COORDONAT
Director
Centrul de Transfuzie a Sîngelui

_______________________

          Vicepreşedinte
          Consiliul raional/municipal

           _____________________



24. Polibiolină gr
25. Trombin doze
26. Pelicula izogenă de fibrină buc

COORDONAT                             COORDONAT
Director Centrul de
Transfuzie a Sîngelui ____________

______________Director IMSP Spital raional/municipal
______________Director IMSP CMF



Anexa nr. 6  la ordinul MS
nr._1004__ din „_27__” _____12___2011

CONTRACT de COLABORARE №_____

Data „____”______________ Mun. Chişinău

Centrul de Transfuzie a Sîngelui pe de o parte şi Instituţia Medico-Sanitară
_________________________________(în continuare IMS) pe de altă parte, urmînd
prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, Regulamentul privind activitatea Centrului
de Transfuzie a Sîngelui, Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.
241 din 20.11.2008 „Privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină”, semnează acest
Contract de colaborare, convenind asupra următoarelor:

I. Obiectul contractului
1. Prin prezentul Contract, părţile se obligă la colaborarea reciprocă în vederea organizării
donării voluntare şi neremunerate de sînge şi asigurarea asistenţei hemotransfuzionale cu
produse sanguine populaţiei.

II. Obligaţiile părţilor
2.1. Centrul de Transfuzie a Sîngelui:
2.1.1 Recepţionează necesităţile în produse sanguine înaintate de IMS necesare pentru
acordarea asistenţei hemotransfuzionale pacienţilor instituţiei, în baza cărora se stabileşte şi
aprobă programul donărilor de sînge organizat anual de IMS, conform anexei nr.1 la prezentul
contract;
2.1.2 Acordă asistenţă metodică în promovarea şi organizarea donării de sînge/componente
sanguine  voluntară şi neremunerată şi cu produse sanguine asistenţă hemotransfuzională
pacienţilor din cadrul IMS;
2.1.3 Organizează deplasarea echipei specialiştilor CTS pentru realizarea colectei de sînge,
durata totală a căreia nu va depăşi 4 ore, conform programului stabilit, în cazul solicitării IMS;
2.1.4 Eliberează gratuit produse  sanguine în regim non – stop în baza comenzilor, întocmite
de instituţia medico-sanitară respectivă, în limita volumului contractat conform anexei nr. 2 la
prezentul contract şi stocului existent la momentul cererii, prin intermediul personalului
medical nominalizat responsabil de aceasta în corespundere cu legislaţia în vigoare;
2.2 Instituţia Medico - Sanitară  ___________________________________________
2.2.1 Organizează donatorii de sînge/componente sanguine, inclusiv voluntari şi neremuneraţi,
în conformitate cu criteriile de eligibilitate a donatorilor de sînge (ordinul MS nr. 105 din
23.04.2009), asigurînd donările voluntare şi neremunerate de sînge şi/sau componente
sanguine nu mai puţin de ____ la sută din numărul total de donări anual organizate;
2.2.2 Înaintează Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui anual, în trimestrul III,  luna iulie,
volumul de produse sanguine necesar pentru anul următor de gestiune;
2.2.3 Organizează recepţionarea produselor sanguine, solicitate în baza comenzii înaintate
CTS, în limita volumului contractat şi stocului existent la momentul cererii în cadrul CTS,
prin intermediul personalului medical nominalizat responsabil de aceasta, în corespundere cu
legislaţia în vigoare;
2.2.4 Reîntoarce CTS toate tipurile de plasmă congelată numai în cazul cînd aceasta dispune
de termenul de valabilitate restant nu mai mic de 10 la sută din termenul total de valabilitate a



acesta, respectînd cerinţele de păstrare şi transportare în conformitate cu standardele aprobate
pentru acest scop.

III. Modificarea/rezilierea contractului
3.1. Modificarea sau rezilierea prezentului „Contract” poate fi efectuată doar la iniţiativa
ambelor părţi printr-un Acord adiţional, care va fi considerat parte integrantă a prezentului
Contract.
3.2. Partea iniţiatoare a rezilierii/modificării Contractului este obligată să comunice în timp de
30 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
3.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. Dacă chestiunea
nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul
reziliat, conform situaţiei la data indicată în preavizul de reziliere/modificare.

IV. Forţa majoră
4.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor
cazuri de forţă majoră.
4.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile,
inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele
şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.
4.3. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată de a informa imediat (dar nu mai
tîrziu de 10 zile) cealaltă parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
4.4. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune
trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul
competent din ţara părţii pentru care asemenea circumstanţe au avut loc.

V. Dispoziţii finale
5.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi, de
preferinţă, pe cale amiabilă. În caz dacă neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale
amiabilă, ele vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
5.2. Din data semnării prezentului Contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la
acesta, îşi pierd puterea juridică.
5.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd
acestea au fost făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai
ambelor părţi.
5.4. Prezentul Contract este întocmit în  două exemplare care se remit câte un exemplar
fiecărei părţi.
5.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil, anual, pînă la data
de 31 decembrie.
VI. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR

___________________________
           (Adresa juridică)

___________________________________
        (Rechizitele bancare)
____________________________

________________________
(funcţia, semnătura, numele)

L.Ş.

Centrul de  Transfuzie a Sîngelui

______________________
(funcţia, semnătura, numele)

      L.Ş.



Anexa nr.1 la contractul
nr._1004__din ”__27__”____12.2011_____

Programul organizării donării de sînge/componente sanguine pentru  anul ______

Lunile anului
Donări de

sînge/componente
sanguine programate

Inclusiv donări de
sînge/componente sanguine
voluntare şi neremunerate

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

TOTAL

Director CTS__________ Director IMS___________



Anexa nr.2  la contractul
nr.__1004__din ”___27_”____12.2011_____

Asigurarea cu  componente sanguine, preparate diagnostice şi biomedicale din sînge
pentru anul ______

N/o Denumirea produsului U/m Necesitatea

1. Concentrat eritrocitar Kg
2. Concentrat eritrocitar deplasmatizat Kg
3. Concentrat de plachete doze
4. Concentrat de granulocite doze
5. Plasmă proaspăt congelată Kg
6. Plasmă proaspăt congelată antistafilococică Kg
7. Plasmă Proaspăt congelată, decrioprecipitată Kg

8. Criopreciptat doze

9. Ser standard izohemaglutinant anti ABO, set a
cîte 65 ml Set

10. Ser standard anti Rehzus, flacon a cîte 2 ml fl

11. Ser standard universal anti Rhezus, flacon a
cîte 2 ml fl

12. Eritrocite standarde, set a cîte 100 ml set
13. Solutie Albumina 10% - 10 ml fiole
14.  Solutie Albumina 10% - 20 ml fiole
15. Solutie Albumina 10% - 50 ml fl

16. Solutie Albumina 10% - 100 ml fl

17. Solutie Albumina 10% - 200 ml fl
18. Solutie Albumina 20% - 50 ml fl
19. Solutie Albumina 20% - 100 ml fl
20. Imunoglobulină umană normală doze
21. Imunoglobulină umană antistafilococică doze
22. Imunoglobulină umană anti Rhezus doze
23. Glunat lit
24. Polibiolină gr
25. Trombin doze
26. Pelicula izogenă de fibrină buc

Director CTS__________ Director IMS___________



Anexa nr.7 la ordinul MS
nr._1004__ din „__27_” ____12____2011

CONTRACT de COLABORARE №_____

Data „____”______________ Mun. Chişinău

Centrul de Transfuzie a Sîngelui pe de o parte şi Instituţia Medico-Sanitară
_________________________________(în continuare IMS) pe de altă parte, urmînd
prevederile Codului Civil al Republicii Moldova, Regulamentul privind activitatea Centrului
de Transfuzie a Sîngelui, Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr.
241 din 20.11.2008 „Privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină”, semnează acest
Contract de colaborare, convenind asupra următoarelor:

I. Obiectul contractului
1. Prin prezentul Contract, părţile se obligă la colaborarea reciprocă în vederea organizării
donării voluntare şi neremunerate de sînge şi asigurarea asistenţei hemotransfuzionale cu
produse sanguine populaţiei.

        II. Obligaţiile părţilor
2.1. Centrul de Transfuzie a Sîngelui:
2.1.1 Recepţionează necesităţile în produse sanguine înaintate de IMS necesare pentru
acordarea asistenţei hemotransfuzionale pacienţilor instituţiei, în baza cărora se stabileşte şi
aprobă programul donărilor de sînge organizat anual de IMS, conform anexei nr.1 la prezentul
contract;
2.1.2 Acordă asistenţă metodică în promovarea şi organizarea donării de sînge/componente
sanguine  voluntară şi neremunerată şi cu produse sanguine asistenţă hemotransfuzională
pacienţilor din cadrul IMS;
2.1.3 Organizează deplasarea echipei specialiştilor CTS pentru realizarea colectei de sînge,
durata totală a căreia nu va depăşi 4 ore, conform programului stabilit, în cazul solicitării IMS;
2.1.4  Eliberează produse  sanguine în regim non – stop în baza comenzilor, întocmite de
instituţia medico-sanitară, în limita volumului contractat, ţinînd cont de echivalentul
donări/produse sanguine, conform anexei nr. 2 la prezentul contract şi stocului existent la
momentul cererii, prin intermediul personalului medical nominalizat responsabil de aceasta, în
corespundere cu legislaţia în vigoare.
2.2 Instituţia Medico - Sanitară  _________________________________________
2.2.1 Organizează donatorii de sînge/componente sanguine, inclusiv voluntari şi neremuneraţi,
în conformitate cu criteriile de eligibilitate a donatorilor de sînge (ordinul MS nr. 105 din
23.04.2009), asigurînd donările voluntare şi neremunerate de sînge şi/sau componente
sanguine nu mai puţin de ____ la sută din numărul total de donări anual organizate;
2.2.2 Înaintează Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui anual, în trimestrul III,  luna iulie,
volumul de produse sanguine necesar pentru anul următor de gestiune;
2.2.3 Organizează recepţionarea produselor sanguine, solicitate în baza comenzii înaintate
CTS, în limita volumului contractat, ţinînd cont de echivalentul donări/produse sanguine şi
stocului existent la momentul cererii în cadrul CTS, prin intermediul personalului medical
nominalizat responsabil de aceasta, în corespundere cu legislaţia în vigoare.



III. Modificarea/rezilierea contractului
3.1. Modificarea sau rezilierea prezentului „Contract” poate fi efectuată doar la iniţiativa
ambelor părţi printr-un Acord adiţional, care va fi considerat parte integrantă a prezentului
Contract.
3.2. Partea iniţiatoare a rezilierii/modificării Contractului este obligată să comunice în timp de
30 zile celeilalte părţi despre intenţiile ei, cu expunerea cauzelor.
3.3. Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunţ. Dacă chestiunea
nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea iniţiatoare are dreptul să declare Contractul
reziliat, conform situaţiei la data indicată în preavizul de reziliere/modificare.

IV. Forţa majoră
4.1. Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a
angajamentelor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor
cazuri de forţă majoră.
4.2. Prin cazuri de forţă majoră se subînţeleg: războaiele, calamităţile naturale, incendiile,
inundaţiile, cutremurele de pămînt, modificările în legislaţie şi dispoziţiile Guvernului, grevele
şi alte circumstanţe, ce nu depind de activitatea părţilor.
4.3. Partea care invocă clauza de forţă majoră este obligată de a informa imediat (dar nu mai
tîrziu de 10 zile) cealaltă parte despre survenirea circumstanţelor de forţă majoră.
4.4. Survenirea circumstanţelor de forţă majoră, momentul dezlănţuirii şi termenul de acţiune
trebuie să fie confirmate prin certificatul cu privire la forţa majoră, eliberat de organul
competent din ţara părţii pentru care asemenea circumstanţe au avut loc.

V. Dispoziţii finale
5.1. Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către părţi, de
preferinţă, pe cale amiabilă. În caz dacă neînţelegerile nu vor putea fi soluţionate pe cale
amiabilă, ele vor fi examinate în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
5.2. Din data semnării prezentului Contract toate negocierile şi corespondenţa referitoare la
acesta, îşi pierd puterea juridică.
5.3. Orice modificări şi completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul cînd
acestea au fost făcute în scris şi semnate de către reprezentanţii împuterniciţi pentru aceasta ai
ambelor părţi.
5.4. Prezentul Contract este întocmit în  două exemplare care se remit câte un exemplar
fiecărei părţi.
5.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării fiind valabil, anual, pînă la data
de 31 decembrie.
VI. RECHIZITELE BANCARE ŞI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRŢILOR

_______________________
           (Adresa juridică)
____________________________
      (Rechizitele bancare)
____________________________

__________________________
       (funcţia, semnătura, numele)

      Centrul de  Transfuzie a Sîngelui

____________________________
(funcţia, semnătura, numele)

L.Ş.



L.Ş.

Anexa nr.1 la contractul
nr.__1004__din ”__27__”____12.2011_____

Programul organizării donării de sînge/componente sanguine pentru  anul ______

Lunile anului
donări de

sînge/componente
sanguine programate

inclusiv donări de
sînge/componente sanguine
voluntare şi neremunerate

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

TOTAL

Director CTS__________ Director IMS___________



Anexa nr.2  la contractul
nr._1004___din ”_27___”___12.2011______

Asigurarea cu  componente sanguine, preparate diagnostice şi biomedicale din sînge
pentru anul ______

N/o Denumirea produsului U/m Necesitatea

1. Concentrat eritrocitar Kg
2. Concentrat eritrocitar deplasmatizat Kg
3. Concentrat de plachete doze
4. Concentrat de granulocite doze
5. Plasmă proaspăt congelată Kg
6. Plasmă proaspăt congelată antistafilococică Kg
7. Plasmă Proaspăt congelată, decrioprecipitată Kg

8. Criopreciptat doze

9. Ser standard izohemaglutinant anti ABO, set a
cîte 65 ml Set

10. Ser standard anti Rehzus, flacon a cîte 2 ml fl

11. Ser standard universal anti Rhezus, flacon a
cîte 2 ml fl

12. Eritrocite standarde, set a cîte 100 ml set
13. Solutie Albumina 10% - 10 ml fiole
14.  Solutie Albumina 10% - 20 ml fiole
15. Solutie Albumina 10% - 50 ml fl

16. Solutie Albumina 10% - 100 ml fl

17. Solutie Albumina 10% - 200 ml fl
18. Solutie Albumina 20% - 50 ml fl
19. Solutie Albumina 20% - 100 ml fl
20. Imunoglobulină umană normală doze
21. Imunoglobulină umană antistafilococică doze
22. Imunoglobulină umană anti Rhezus doze
23. Glunat lit
24. Polibiolină gr
25. Trombin doze
26. Pelicula izogenă de fibrină buc

Director CTS__________ Director IMS___________
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