
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
‘ mun.Chişinău

JO/1 ” ____________ 2015 nr.

Cu privire la modificarea Ordinului nr.459 din 
15 aprilie 20l!3 „Cu privire la acordarea serviciilor de 
producere a produselor sanguine şi costul acestora”

în scopul revizuirii costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a 
componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine, şi în temeiul 
prevederilor Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 
Sănătăţii, aprobat , prin Hotărîrea Guvernului nr.397 din 31 mai 2011, cu 
modificările şi completările ulterioare,

O R D O N :

1. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la 
acordarea serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, cu 
modificările efectuate prin ordinul nr.331 din 11 aprilie 2014 cu privire la 
modificarea Ordinului rir.459 din 15 aprilie 2013 „Cu privire la acordarea 
serviciilor de producere a produselor sanguine şi costul acestora”, se modifică după 
cum urmează:

1) în tot cuprinsul ordinului sintagma „1 aprilie 2014” se substituie cu 
sintagma „1 aprilie 2015”;

2) Punctul 2 din ordin, se completează cu un subpunct nou 4) cu următorul 
cuprins:

”4) prezentarea Ministerului Sănătăţii, pînă la data de 01 februarie a anului de 
gestiune, calculelor argumentate a costurilor serviciilor de recoltare a sîngelui, de 
producere a componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine.”

2) Anexa nr.2 la ordin se expune în următoarea redacţie:
„Anexa nr.2

la ordinul MS nr.459 din 15 aprilie 2013

Nomenclatorul şi costurile serviciilor de recoltare a sîngelui, de producere a 
componentelor, preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine



N/o Denumire servicii U/m Cost servicii 
(lei)

Servicii de recoltare a sîngelui cu utilizare terapeutică
1. Sînge conservat, inclusiv autosînge kilogram 763

Servicii de producere a componentelor sanguine cu utilizare terapeutică
2. Plasmă proaspăt congelată, inclusiv autoplasmă kilogram 1016
3. Plasmă proaspăt congelată antistafilococică kilogram 1626
4. Plasmă proaspăt congelată anti Rhezus kilogram 1662
5. Plasmă proaspăt congelată decrioprecipitată kilogram 1523
6. Crioprecipitat doze 177
7. Concentrat eritrocitar, inclusiv autoconcentrat 

eritrocitar
kilogram 828

8. Concentrat eritrocitar deplasmatizat kilogram 2948
9. Concentrat de plachete doze 251
10. Concentrat de granulocite doze 251

Servicii de producere a preparatelor diagnostice sanguine
11. Sînge integru pentru activităţi de laborator kilogram 763
12. Ser standard izohemaglutinant OAB litru 2983
13. Ser standard anti-Rhesus litru 3820
14. Ser standard anti-Rhesus universal litru 3820
15. Eritrocite standarde litru 1984

Servicii de producere a preparatelor biomedicale sanguine
16. Soluţie Albumină 5% litru 5893
17. Soluţie Albumină 10% litru 11786
18. Soluţie Albumină 20% litru 16644
19. Glunat litru 1597
20. Imunoglobulină umană normală doze 35,64
21. Imunoglobulină umană antistafilococică doze 52,82
22. Imunoglobulină umană anti-Rhesus Rho, doze 39,39
23. Trombină doze 61,12
24. Polibiolină gr 51
25. Peliculă izogenă de fibrină buc 449

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe 
pagina web a Ministerului Sănătăţii.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui 
Octavian Grama, viceministru.

Mircea BUGA


