
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

      CONSILIUL  RAIONAL    РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ 

            

                                              DECIZIE nr. 3/ 

                                                    din  17  august  2018 

                                                                                                                  PROIECT 

Cu privire la aprobarea Programului teritorial  

de securitate transfuzională și autoasigurare  

a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021  

 

În conformitate cu prevederile art. 43 al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 

privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, art.6 al  Legii nr. 

241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge și transfuzia sangvină,art. 6 al  Legii 

ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, cu modificările și completările ulterioare, 

Hotărîrii Guvernului nr. 657 din 23.08.2017 „Cu privire la  aprobarea Programului naţional de 

securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru  anii 2017-2021”, 

examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE: 

 

     1.  Se aprobă: 

- Programul teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse 

sangvine pentru anii 2018-2021, conform anexei nr. 1; 

- Planul de acțiuni pentru implementarea Programului teritorial de securitate 

transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021, 

conform anexei nr. 2; 

- Se aprobă componența nominală a Comisiei pentru monitorizarea realizarea 

Programului teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse 

sangvine pentru anii 2018-2021, conform anexei nr. 3.  

     2. Instituţiile medico-sanitare publice fondate de Consiliul raional Strășeni, vor asigura, în 

limitele competenţelor atribuite, implementarea Programului teritorial de securitate 

transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021 și vor informa 

anual pînă la 30 ianuarie, Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni despre 

realizarea Programului nominalizat. 

     3.  Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni: 

- va coordona realizarea Programului nominalizat de către instituțiile medicale din raion; 

- va elabora informația generalizatoare privind implementarea programului și va informa 

anual, pînă la data de 28 februarie, Consiliului raional și Ministerul Sănătății, Muncii și 

Protecției Sociale despre executarea Programului teritorial de securitate transfuzională și 

autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021. 

      4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul teritorial de securitate transfuzională și 

autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021 se va efectua din contul şi în 

limitele mijloacelor bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  

      5.  Se desemnează responsabil de controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii 

vicepreşedintele raionului (I. Ursu ). 

 

 

Preşedinte al şedinţei                                                                  

Contrasemnat: 

Secretar al Consiliului raional,                                             Nina   RUSU 

 

VIZAT: 

Vicepreședintele raionului                              Ion Ursu 

IMSP Spitalul raional Strășeni                        Iu. Topor 

Serviciul juridic                                               I. Malic 



                                                                                          Anexa nr. 1 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                  nr. 3/     din   17  august   2018 

 

 

PROGRAMUL TERITORIAL 

de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării 

cu produse sangvine pentru anii 2018-2021 

  

I. INTRODUCERE 

1. Asistenţa hemotransfuzională este o ramură prioritară a medicinei moderne, contribuind 

prin activitatea sa la diminuarea substanţială a mortalităţii şi invalidizării populaţiei. O 

componentă de bază în aplicarea tratamentului hemotransfuzional o reprezintă sîngele uman 

donat. Majoritatea ţărilor din lume consideră sîngele donat un patrimoniu naţional. În orice 

moment sîngele ne poate deveni necesar nouă sau apropiaţilor noştri. Salvarea vieţilor a milioane 

de oameni se datorează celor care rămîn necunoscuţi – donatorii de sînge, care au oferit, din 

toată inima, sîngele lor fără a pretinde vreo recompensă. 

2. Programul de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine 

pentru anii 2018-2021 (în continuare – Program) este o parte componentă a politicii social-

economice a statului, direcţionată spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate, 

salvarea vieţii pacienţilor ce necesită asistenţă hemotransfuzională.  

3. Programul stabileşte acţiunile de bază conform priorităţilor expuse în Politica Naţională 

de Sănătate a Republicii Moldova pentru anii 2007-2021, Strategia de dezvoltare a sistemului de 

sănătate în perioada 2008-2017, cadrul european de politici în domeniul securităţii transfuzionale 

şi autosuficienţei cu produse sangvine la nivel naţional, precum şi sporirii nivelului de bunăstare 

în interesul naţiunilor din întreaga lume – Strategia „Sănătate 2020”.  

4. Prezentul Program constituie o continuare a Programului naţional de securitate 

transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2012-2016. 

5. Implementarea Programului urmează a fi realizată de instituţiile de profil din sistemul 

Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, precum şi de alte instituţii şi organizaţii din 

Raionul Strășeni. 

  

II. OBIECTIVELE PROGRAMULUI 

6. Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă şi 

biosecuritate a produselor sangvine şi asistenţei hemotransfuzionale. 

7. Obiectivul specific I. Asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor 

sangvine în asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări şi transfuzii 

sangvine. 

8. Obiectivul specific II. Menţinerea sistemului de management al calităţii în asistenţa 

hemotransfuzională astfel ca, pînă în anul 2021, 95% dintre activităţile în asistenţa 

hemotransfuzională să fie realizate în corespundere cu documentele sistemului de management al 

calităţii ce reglementează domeniul vizat. 

9. Obiectivul specific III. Contribuirea la autoaprovizionarea ţării cu sînge şi produse 

sangvine astfel ca toate hemotransfuziile să fie asigurate cu produse sangvine, conform 

prevederilor protocoalelor clinice naţionale şi rezervelor (de stat şi medicale) menţinute cu 

volumul stabilit de produse sangvine. 

10. Obiectivul specific IV. Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de 

sînge/componente sangvine şi sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici. 

  

III. DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU ATINGEREA 

OBIECTIVELOR ŞI REZULTATELE SCONTATE 

11. Pentru asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine în 

asistenţa hemotransfuzională, pînă în anul 2021, în 100% de donări şi transfuzii sangvine, se 

propun următoarele activităţi: 



1) asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine: 

a) asigurarea biosecurităţii componentelor sangvine în corespundere cu prevederile 

Ghidului european de preparare, utilizare şi asigurare a calităţii componentelor sangvine şi ale 

altor acte normative specifice domeniului de producere, prin ajustarea algoritmului examinării de 

laborator a sîngelui/componentelor sangvine donate în depistarea markerilor infecţiilor 

hemotransmisibile şi a spectrului de examinări imunohematologice; 

b) asigurarea siguranţei componentelor sangvine în corespundere cu legislaţia Uniunii 

Europene şi alte acte normative specifice domeniului de producere prin perfecţionarea procesului 

tehnologic de recoltare a sîngelui/componentelor sangvine, producere, transportare şi stocare a 

componentelor sangvine; 

c) asigurarea siguranţei preparatelor diagnostice şi biomedicale sangvine în corespundere 

cu prevederile monografiilor farmacopeice europene prin sporirea gradului de biosecuritate a 

materiei prime şi perfecţionarea tehnologiilor de producere a preparatelor sangvine; 

2) asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate imunologică în asistenţa 

hemotransfuzională: 

a) asigurarea biosecurităţii imunologice pretransfuzionale în asistenţa hemotransfuzională 

prin revizuirea algoritmului de examinare imunohematologică a pacienţilor şi perfecţionarea 

tehnologiilor de examinare de laborator; 

b) asigurarea siguranţei produselor sangvine în asistenţa hemotransfuzională prin 

perfecţionarea condiţiilor de transportare şi stocare a produselor sangvine. 

12. Pentru dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sînge/componente sangvine şi 

sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici se propune: 

1) sporirea gradului de informare şi participare a populaţiei la donarea de 

sînge/componente sangvine: 

a) asigurarea creşterii informării şi interesului pentru donarea de sînge, inclusiv autodonare 

de sînge/componente sangvine, prin distribuirea spoturilor publicitare, materialelor 

informaţionale (postere, pliante, bannere etc.) privind promovarea donărilor de 

sînge/componente sangvine voluntare şi plasarea acestora pe paginile web ale instituţiilor 

medico-sanitare şi pe reţele internet de socializare, reţele audiovizuale locale, panouri publicitare 

în diferite localităţi din raion, organizarea campaniilor de informare, promovare şi participare a 

populaţiei la donarea de sînge voluntară şi neremunerată, crearea şi dezvoltarea parteneriatului 

durabil cu organizaţiile nonguvernamentale şi asociaţiile de voluntari în vederea informării, 

promovării donării de sînge voluntare şi recrutării donatorilor de sînge/componente sangvine; 

b) organizarea punctelor de donare a sîngelui cît mai aproape de potenţialii donatori de 

sînge/componente sangvine (puncte de recoltare a sîngelui – staţionare şi mobile); 

c) asigurarea programului educaţional privind donarea de sînge voluntară şi neremunerată 

în instituţiile de învăţămînt liceal; 

2) creşterea numărului de donatori voluntari de sînge/componente sangvine: 

a) organizarea (promovarea, recrutarea şi menţinerea) donărilor voluntare de sînge în 

parteneriat cu autorităţile publice locale din cadrul teritoriilor administrative, instituţiile medico-

sanitare, tinerii din cadrul instituţiilor de învăţămînt, organizaţii şi asociaţii de tineret, 

reprezentanţi ai forţelor de asigurare a ordinii publice, reprezentanţi ai forţelor de apărare şi 

organizaţii neguvernamentale şi asociaţii de voluntari; 

b) promovarea, recrutarea şi creşterea donărilor voluntare de sînge sistematice în rîndurile 

donatorilor voluntari de sînge/componente sangvine. 

  

IV. ETAPELE ŞI TERMENELE DE IMPLEMENTARE 

13. Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen, în medie, de 5 ani, 

care este elaborat şi urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei prin 

reducerea morbidităţii în urma insuficienţei de produse sangvine şi prin sporirea calităţii vieţii în 

urma asigurării securităţii transfuzionale şi asistenţei hemotransfuzionale. 

14. Implementarea Programului se va desfăşura în perioada anilor 2018-2021, în baza 

Planului de acţiuni care determină clar termenele de referinţă.  



15. Autoritatea responsabilă de implementarea prezentului Program este Consiliul raional 

Strășeni, prin intermediul Instituției Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni, Centrului 

de Sănătate Publică Strășeni, Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Strășeni, 

Oficiile Medicilor de Familie, în colaborare cu autorităţile administraţiilor publice locale de 

nivelul unu şi organizaţiile societăţii civile – asociaţii de profesionişti, mass-media etc. 

16. În procesul de implementare a prezentului Program, autorităţile responsabile vor 

colabora cu autorităţile administraţiei publice central și organizaţiile neguvernamentale. 

  

V. ESTIMAREA GENERALĂ A COSTURILOR 

17. Estimarea generală a costurilor pentru realizarea Planului de acţiuni privind 

implementarea prezentului Program a fost efectuată în baza activităţilor identificate şi formulate. 

În procesul de estimare a costurilor au fost identificate cele mai relevante măsuri şi activităţi din 

punctul de vedere al cost-beneficiului pentru realizarea scopului şi obiectivelor Programului. 

18. Sursele de finanţare sînt fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetul 

de stat şi al fondatorului. Mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală reprezintă resursele proprii ale instituţiei medico-sanitare, obţinute în temeiul 

legislaţiei în vigoare conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină, în limitele mijloacelor financiare disponibile.  

  

VI. REZULTATELE SCONTATE 

19. Se preconizează obţinerea următoarelor rezultate: 

a) asigurarea cerinţelor de siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine în asistenţa 

hemotransfuzională în sută la sută de donări şi transfuzii sangvine; 

b) menţinerea sistemului de management al calităţii în asistenţa hemotransfuzională astfel 

ca 95% dintre activităţile în asistenţa hemotransfuzională să fie realizate în corespundere cu 

documentele sistemului de management al calităţii ce reglementează domeniul vizat; 

c) autoaprovizionarea ţării cu sînge şi produse sangvine astfel ca toate hemotransfuziile să 

fie asigurate cu produse sangvine conform prevederilor protocoalelor clinice naţionale şi 

rezervelor (de stat şi medicale) menţinute cu volumul stabilit de produse sangvine; 

d) creşterea anuală a numărului de donatori voluntari şi neremuneraţi sistematici.  

  

VII. INDICATORII DE PROGRES ŞI PERFORMANŢĂ 

20. Indicatorii Programului (indicatori de produs, de proces, de rezultat şi de impact) vor fi 

raportaţi anual. Principiul de bază pentru crearea indicatorilor-cheie va fi concentrarea pe 

„măsurarea progresului” privind obiectivele, rezultatele şi componentele Programului. 

  

VIII. MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI RAPORTAREA PROGRAMULUI 

TERITORIAL 

21. Activităţile de monitorizare a prezentului Program vor avea un caracter sistematic şi 

continuu şi se vor desfăşura pe parcursul întregii perioade de implementare, incluzînd atît 

colectarea, prelucrarea şi analiza datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau efectelor 

neprevăzute, cît şi propunerea eventualelor corectări de conţinut şi de formă în măsurile 

planificate. Monitorizarea se va efectua în baza indicatorilor care vor permite urmărirea şi 

evaluarea în dinamică a procesului de realizare a obiectivelor generale stipulate în Program.  

22. Activitatea de evaluare a Programului se va desfăşura pe parcursul întregii perioade de 

implementare şi va include elaborarea, în baza indicatorilor de monitorizare, a rapoartelor anuale 

şi a raportului final de evaluare a Programului. 

23. În scopul asigurării transparenţei proceselor de implementare a prezentului Program, 

rapoartele anuale de evaluare, precum şi raportul final de evaluare vor fi publicate pe pagina web 

a Consiliului Raional Strășeni. 

 

 

 

 



                                                                                              Anexa nr. 2 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                                                  nr. 3/     din   17  august   2018 

 

PLANUL  

de acţiuni privind implementarea Programului teritorial de securitate transfuzională  

şi autoasigurare a raionului cu produse sangvine pentru anii 2018-2021 

 

Obiectivul general al Programului este asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a 

produselor sangvine și asistenței hemotransfuzionale. 

 

 

Denumirea obiectivului/acțiunii/subacțiunii 

Termen 

de 

realizare 

Autorita

tea 

responsa

bilă 

Indicatori de progres şi 

performanţă 

Obiectivul I:  Asigurarea cerinţelor de siguranţă și biosecuritate a produselor sangvine în asistenţa 

hemotransfuzională 

1.1. Asigurare

a siguranței și 

biosecurității 

componentelor 

sangvine: 

 

1) Asigurarea biosecurității 

componentelor sangvine în 

corespundere cu prevederile 

Ghidului european de  

preparare, utilizare și 

asigurare a calității 

componentelor sangvine  

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Examinarea sîngelui/ 

componentelor sangvine 

donate prin metodologii 

performante de detectare a 

markerilor infecţiilor 

hemotransmisibile, realizată 

1.2. Asigurare

a cerinţelor de 

siguranţă și 

biosecuritate 

imunologică în 

asistenţa 

hemotransfuzio

nală: 

1) Asigurarea biosecurității 

imunologice 

pretransfuzionale în asistența 

hemotransfuzională prin 

revizuirea algoritmului de 

examinare 

imunohematologică a 

pacienților și perfecționarea 

tehnologiilor de examinare de 

laborator; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Numărul de hemotransfuzii 

asigurate cu examinări 

imunologice 

pretransfuzionale, conform 

standardelor naţionale, % 

2) Regulat de contribuit la 

perfecționarea lucrătorilor 
permanent 

IMSP SR 

Strășeni 

3) Asigurarea siguranței 

produselor sangvine în 

asistența hemotransfuzională 

prin perfecționarea condițiilor 

de transportare și stocare a 

produselor sangvine. 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

4) Reparația capitală a 

cabinetului de tranfuzie a 

sângelui. 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Obiectivul II: Menținerea sistemului de management al calității în asistența hemotransfuzională  

2.1.Asigurarea 

managementul

ui calității în 

corespundere 

cu 

recomandările 

și standardele 

1) Revizuirea, aprobarea şi 

asigurarea reglementărilor 

naţionale la rigorile aquis-ului  

comunitar specific 

domeniului, respectiv: 

a) în asistența 

hemotransfuzională în 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Toate actele normative 

naţionale revizuite/ ajustate la 

rigorile aquis-ului comunitar 

european şi implementate 

pînă în anul 2021 



uniunii 

europene  și  

internaționale: 

 

instituţia medico-sanitară 

utilizatoare de produse 

sangvine; 

2) Aplicarea şi monitorizarea 

sistemului de hemovigilenţă 

în instituțiile;  

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

3) Revizuirea, aprobarea și 

asigurarea evaluării şi 

monitorizarea sistemului de 

management  al calității și 

activității  asistenței 

hemotransfuzionale la nivel 

naţional, regional și 

instituțional. 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

2.2.Optimizare

a asistenţei  

hemotransfuzio

nale în cadrul 

sistemului de 

ocrotire a 

sănătăţii: 

 

1) Sporirea calităţii 

tratamentului 

hemotransfuzional în 

corespundere cu cerinţele 

actuale ale Ghidului european 

de utilizare raţională a 

produselor sangvine şi 

protocoalelor clinice 

naționale; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Număr de hemotransfuzii 

asigurate cu produse sangvine 

în corespundere cu 

standardele de calitate 

naţionale, % 

2) Asigurarea şi 

monitorizarea sistemului de 

trasabilitate a produselor 

sangvine; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

3) asigurarea curriculumului 

programului de perfecționare 

a personalului medical cu 

studii medicale  medii 

(asistenți medicali/felceri 

laboranți) în cadrul colegiilor 

de medicină în producerea și 

asigurarea asistenței 

hemotransfuzionale, modul 

de 30 de ore; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

Obiectivul III:  Autoaprovizionarea raionului cu sînge şi produse sangvine 

3.1. Creşterea 

capacităţii de 

asigurare a 

autosuficienţei 

de servicii de 

recoltare a 

sîngelui și 

producere a 

produselor 

sangvine: 

1) Actualizarea anuală a  

necesităţilor de produse 

sangvine cu utilizare 

terapeutică şi diagnostică, 

conform nomenclatorului 

aprobat; 

 

 
permanent 

IMSP SR 

Strășeni 

1.Programul de producere a 

preparatelor sangvine cu 

destinaţie terapeutică şi 

diagnostică, realizat anual 

2. Rezerve de produse 

sangvine, menţinute şi 

prezente în stoc 

3. Necesităţi de produse 

sangvine, actualizate anual 

4. Contracte cu instituţiile 

medico-sanitare, indiferent de 

forma juridică de organizare, 

încheiate anual 

5. Contractarea şi prestarea 



serviciilor specializate 

instituţiilor medico-sanitare, 

indiferent de forma juridică 

de organizare 

Obiectivul IV: Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sînge/componente sangvine și 

sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici 

4.1. Sporirea 

gradului de 

informare şi 

participare a 

populaţiei la 

donarea de 

sînge/compone

nte sangvine: 

 

1) Asigurarea creșterii 

informării și interesului 

pentru donarea de sînge, 

inclusiv autodonare de 

sînge/componente sangvine 

prin: 

a) plasarea spoturilor 

publicitare de informare pe 

paginile web ale instituțiilor 

medico-sanitare și pe rețele 

internet de socializare, rețele 

audiovizuale publice raional 

și locale, panouri publicitare 

în diferite localități din raion; 

b) organizarea campaniilor de 

informare, promovare şi 

participare a populaţiei la 

donarea de sînge voluntară şi 

neremunerată; 

c) crearea și dezvoltarea 

parteneriatului durabil cu 

organizații neguvernamentale 

și  asociațiile de voluntari în 

vederea informării,  

promovării donării de sînge 

voluntare și recrutării 

donatorilor de 

sînge/componente sangvine;  

d) organizarea punctelor de 

donare a sîngelui cît mai 

aproape de potențialii 

donatori (puncte de recoltare 

a sîngelui – staționare și 

mobile);  

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

1. Număr de campanii de 

informare realizate, inclusiv 

celebrarea Zilei mondiale a 

Donatorului de sînge 

2.Acces prin aplicaţia web la 

informaţii publice privind 

donarea de sînge/componente 

sangvine, asigurat 

3.Programarea pentru donarea 

de sînge/ componente 

sangvine, asigurată prin 

aplicaţia web; 

 4.Creşterea numărului de 

instituţii de învăţămînt liceale 

cu 10% anual 

 2) Asigurarea accesibilității la 

donările de sînge prin: 

a) actualizarea sistemului de 

programare a populaţiei în 

regim on-line la donarea de 

sînge/componente sangvine 

prin aplicația web, cu posibilă 

selectare a punctului de 

donare a sîngelui solicitat de 

potențialul donator; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

 3). Reglementarea procesului 

de asigurare cu produse 

sangvine a instituției. 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 



4.2. Creşterea 

numărului de 

donatori 

voluntari de 

sînge/compone

nte sangvine: 

 

1) Organizarea (promovarea, 

recrutarea şi menţinerea) 

donărilor voluntare de sînge 

în parteneriat cu: 

a) autorităţile publice locale 

din cadrul teritoriilor 

administrative; 

b) instituțiile medico-sanitare 

din teritoriu (CS; OMF);  

c) tinerii din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, 

organizaţii și asociații de 

tineret; 

d) reprezentanţi ai forţelor de 

asigurare a ordinii publice; 

e) reprezentanţi ai forţelor de 

apărare; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

1. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de autorităţile 

publice locale, % 

2. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de instituţiile 

medico-sanitare, % 

3. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de tinerii din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, 

organizaţii şi asociaţii de 

tineret, % 

4. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de forţele de 

asigurare a ordinii publice, % 

5. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de forţele de apărare, 

% 

6. Ponderea donărilor 

voluntare în rîndul 

donatorilor de sînge/ 

componente sangvine 

recrutaţi de organizaţii 

neguvernamentale şi asociaţii 

de voluntari, % 

7. Creşterea numărului de 

donatori voluntari sistematici 

anual cu 1% 

 2) Promovarea, recrutarea şi 

creșterea donărilor voluntare 

de sînge sistematice în 

rîndurile donatorilor voluntari 

de sînge/componente 

sangvine; 

permanent 
IMSP SR 

Strășeni 

 



                                                                      Anexa nr. 3 

la Decizia Consiliului raional Străşeni 

                                                         nr.  3/     din 17  august  2018 

 

Componenţa nominală  

a  Comisiei  pentru  monitorizarea executării Programului teritorial de securitate 

transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021 

 

 

POPA Mihail, preşedinte al raionului, preşedintele Comisiei 

 

URSU Ion, vicepreşedinte al raionului, vicepreşedintele Comisiei 

 

 

Membrii Comisiei:  

  

TOPOR Iurie                       - director interimar al Instituției Medico-Sanitare  

                                               Publice Spitalul raional Strășeni 

 

MAROLA Constantin   - medic-șef al Centrului Sănătate Publică Strășeni 

BAHNARU Victor   - șef interimar al Instituției Medico-Sanitare Publice  

    Centrul de Sănătate Strășeni 

CEAGLEI Olga   - vicedirector medical al Instituției Medico-Sanitare  

     Publice Spitalul Raional Strășeni 

MANOLI Vera   - șef al Direcţiei  finanţe, Consiliul raional Strășeni 

POCINOC Nicolae   - specialist principal în asistenţa medicală a mamei şi 

     copilului, Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul  

     de Sănătate Strășeni 

                                           

 

 

 

 

 

 
 



NOTĂ INFORMATIVĂ 

La proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de securitate transfuzională 

și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021” 

 

I. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

 Proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Programului teritorial de securitate 

transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021” a fost elaborat 

în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 657 din 23.08.2017 „Cu privire la  aprobarea 

Programului naţional de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine 

pentru  anii 2017-2021”. 

 Scopul proiectului constă în a asigura implementarea intervenţiilor stabilite în prezentul 

Program în vederea dezvoltării continue  a donărilor voluntare de sînge/componente sangvine şi 

sporirea numărului anual de donatori voluntari. 

 

II. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţa elementelor noi 

        Programul teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a țării cu produse sangvine 

pentru anii 2018-2021, este documentul de politici privind acțiunile teritoriale în domeniul donării 

de sînge. El stabileşte liniile directoare şi priorităţile  pentru  sporirea gradului de informare şi 

participare a populaţiei la donarea de sînge/componente sangvine. 

  Programul este format din 23 puncte, structurate în 8 capitole şi Planul de acțiuni privind 

implementarea programului nominalizat care ca bază 4 obiective majore. 

 

III. Fundamentarea economico-financiară 

  Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul teritorial de securitate transfuzională și autoasigurare a 

țării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021, se va efectua din contul şi în limitele mijloacelor 

bugetului raional, precum şi din alte surse, conform legislaţiei.  

 

IV. Impactul proiectului 

 Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen lung, care este elaborat 

şi urmează să fie implementat pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei raionului.  

 

V.  Modul de încorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare şi actelor 

administrative a autorităţii 

Acest proiect de decizie nu implică alte modificări ale cadrului normativ al Consiliului 

raional.  

 

VI. Consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind 

transparenţa în procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a consiliului raional 

www.crstraseni.md, la directoriul „Transparenţa decizională”, secţiunea „Consultări publice ale 

proiectelor”. 

 

Proiectul deciziei  se prezintă comisiei consultative de specialitate pentru avizare şi  

propunerii Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă. 

 

 

Vicepreşedinte al raionului,                                                                                     I. Ursu 


