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Cu privire la aprobarea Nomenclatorului naţional  
al produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică 
 

`Întru realizarea Legii nr.241-XVI din 20.11.2008 privind donarea şi 
transfuzia sanguină şi Programului naţional „Securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea ţării cu preparate sanguine pentru anii 2007-2011”, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.637 din 07.06.2007, în scopul reglementării activităţii 
serviciului de sînge la toate nivelele în corespundere cu recomandările Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii şi Directivele Europene, în temeiul prevederilor pct.8 al 
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat 
prin Hotărîrea Guvernului nr.777 din 27 noiembrie 2009, 
 

ORDON: 
 

1. Se aprobă Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru 
utilizare terapeutică şi diagnostică (anexă). 

2. Conducătorii Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi Centrului 
Hemotransfuzie Bălţi vor implementa în activitatea practică şi vor respecta 
cerinţele Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare 
terapeutică şi diagnostică la recoltarea, prepararea, validarea, păstrarea, distribuirea 
şi transportarea lor. 

3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor asigura respectarea 
cerinţelor Nomenclatorului aprobat la recepţionarea, transportarea, păstrarea şi 
utilizarea produselor sanguine umane în scop terapeutic şi de diagnostic. 

3. Directorul Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (dna 
Maria Bolocan) va organiza controlul respectării Nomenclatorului naţional al 
produselor sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică în cadrul 
evaluării şi acreditării instituţiilor medico-sanitare. 

4. Directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui (dna Svetlana 
Cebotari), specialistul principal în hematologie şi transfuziologie al Ministerului 
Sănătăţii (dl Ion Corcimaru): 

4.1. vor monitoriza implementarea şi corectitudinea respectării 
Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru utilizare 
terapeutică şi diagnostică în instituţiile medico-sanitare din republică;  



4.2. vor monitoriza gradul de eficienţă a producerii şi utilizării produselor 
sanguine în cadrul sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii. 

5. Şefii direcţiilor Ministerului Sănătăţii: politici în managementul calităţii 
serviciilor medicale (dna Maria Cumpănă), politici în sănătate publică (dna Aliona 
Serbulenco), politici în asistenţa medicală (dna Tatiana Zatîc), politici asistenţa 
medicală femeii, copilului şi grupurilor vulnerabile (dna Rodica Scutelnic) vor 
organiza monitorizarea implementării Nomenclatorului naţional al produselor 
sanguine umane pentru utilizare terapeutică şi diagnostică în instituţiile medico-
sanitare din republică. 

6. Rectorul USMF „Nicolae Testemitanu” (dl Ion Ababii) va organiza 
implementarea Nomenclatorului naţional al produselor sanguine umane pentru 
utilizare terapeutică şi diagnostică în activitatea didactica a catedrelor respective. 

7. Controlul executării prezentului ordin se atribuie viceminiştrilor, dlui 
Gheorghe Ţurcanu, dlui Mihai Magdei, dlui Octavian Grama. 

 
 

semnat 
Ministru                                                                             Vladimir HOTINEANU 
 

 


