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Cu privire la aprobarea Ghidurilor de 

activitate hemotransfuzională 

Întru realizarea Legii cu privire la donarea şi transfuzia sanguină nr.241-XVI 
din 20.11.2008 şi Programului naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea 
ţării cu preparate sanguine pentru anii 2007-2011”, în scopul reglementării activităţii 
serviciului de sînge la toate nivelele în corespundere cu recomandările Organizaţiei 
Mondiale a Sănătăţii şi Directivele Europene, în temeiul pct. 8 al Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 326 din 21.03.2007, 

ORDON: 

1. Se aprobă: 
Ghidul pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii componentelor 
sanguine (anexa nr.l). 
Compendiumul metodelor de control al calităţii preparatelor 
imunobiologice din sînge (fizico-chimice, imunochimice, biologice şi 
cercetările hemostazei) (anexa nr.2). 
Ghidul privind organizarea preparării şi utilizării sîngelui autolog şi 
componentelor lui (anexa nr.3). 
Ghidul privind organizarea evenimentului de donare a sîngelui în cadrul 
colectelor mobile (anexa nr.4). 

2. Conducătorii Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui şi Centrului 
Hemotransfuzie Bălţi, conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor implementa 
şi monitoriza eficienţa Ghidurilor aprobate în cadrul activităţii serviciului de sînge 
şi asistenţei medicale acordate populaţiei. 

3. Directorul Consiliului National de Evaluare şi Acreditare în Sănătate (dna 
M.Bolocan) va organiza controlul respectării Ghidurilor aprobate în cadrul 
evaluării şi acreditării instituţiilor medico-sanitare. 



4. Directorul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui (dna S.Cebotari), 
specialistul principal în hematologie şi transfuziologie al Ministerului Sănătăţii 
(dl I.Corcimaru) vor monitoriza implementarea şi gradul de eficienţă a utilizării 
Ghidurilor în instituţiile medico-sanitare din republică. 

5. Şefii direcţiilor Ministerului Sănătăţii: managementul calităţii şi standarde de 
tratament (dl M.Rotaru), servicii medicale publice (dna A.Serbulenco), servicii 
medicale individuale (dna M.Cumpănă), protecţia sănătăţii şi medicina preventivă 
(dna G.Obreja), directorul Centrului Naţional de Management în Sănătate (dl 
M.Ciocanu), vor organiza monitorizarea implementării Ghidurilor în activitatea 
instituţiilor medico-sanitare. 

6. Rectorul USMF „Nicolae Testemiţanu” (dl I.Ababii) va organiza implementarea 
Ghidurilor în activitatea didactică a catedrelor respective. 

7. Se abrogă Ghidul pentru prepararea, utilizarea şi asigurarea calităţii 
componentelor sanguine, aprobat prin ordinul Ministrului Sănătăţii nr.188 din 
15.07.2002. 

Controlul executării prezentului ordin se asumă dlui Boris Golovin, viceministru. 

 

Ministru                                                                          Larisa CATRINICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


