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Nr. 325/14.12.2020 

 

 

 

CĂTRE, 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

 

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că, în calitatea dumneavoastră de Beneficiar al donației care 

face obiectul Protocolului de Donație din 30 martie 2020, înregistrați întârzieri majore în privința 

îndeplinirii obligațiilor asumate. 

 

Astfel, vă reamintim mai jos obligațiile și întârzierile înregistrate la data prezentei: 

 

Ministerul Sănătății, în calitatea sa de Beneficiar, își asuma prin protocol următoarele obligații: 

a) În maxim 2 (două) săptămâni de la semnarea Protocolului de Donație din 30.03.2020 

Ministerul Sănătății și-a asumat obligația de a finaliza, astfel încât să fie disponibil online, 

Registrul Donatorilor Convalescenți COVID-19, precum și procedurile de înregistrare a 

acestora în registru. Întârziere de peste 240 zile! 

b) În maxim 2 (două) săptămâni de la semnarea Protocolului de Donație din 30.03.2020 

Ministerul Sănătății și-a asumat obligația de a finaliza, astfel încât să fie disponibil online, 

Registrul Receptorilor de Plasmă Convalescentă COVID-19. Întârziere de peste 240 zile! 

c) Trimestrial, Ministerul Sănătății și-a asumat obligația de a prezenta un raport din care să 

reiasă utilizarea donației în scopul prevăzut, respectiv: 

i) numărul de donări de plasmă hiperimună recoltată de la pacienți COVID-19 vindecați 

(convalescenți),  

ii) numărul de persoane care au beneficiat de această plasmă pentru prevenirea infectării, 

iii) numărul de persoane care au beneficiat de această plasmă pentru tratamentul COVID-

19, 

iv) Situație sintetică a eficienței utilizării acestei terapii, respectiv a evenimentelor și 

reacțiilor adverse.  

Întârziere de peste 150 zile!  

d) Beneficiarul are obligația să facă apel public la pacienții COVID-19 vindecați și care 

doresc să doneze plasmă să se prezinte la spitalele indicate, care dețin echipamente de 

plasmafereză, pentru a fi evaluați, testați și înregistrați în Registrul Donatorilor 

Convalescenți COVID-19. Întârziere de peste 240 zile! 

 

Având în vedere toate aceste întârzieri, care au afectat în mod grav capacitatea de colectare a 

plasmei convalescente, respectiv au limitat utilizarea echipamentelor donate la un nivel cu mult 

sub minimul stabilit prin contractele de sponsorizare, încheiate cu centrele de transfuzie, respectiv 

65 donări lunar pentru fiecare echipament, dacă Ministerul Sănătății nu își îndeplinește toate 
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obligațiile asumate, vom analiza posibilitatea ca, începând cu 11 ianuarie 2021, să limităm 

donațiile noastre doar la acele județe unde centrele de transfuzie se bucură de sprijinul comunității 

locale și, astfel, au rezultate bune atât în privința colectării cât mai ales în privința administrării de 

plasmă convalescentă. 

 

 

Cu respect,        

 

SC Besmax Pharma Distribution SRL      

 

Florin HOZOC        

Director General 

 

       
 

 


