
    REPUBLICA  MOLDOVA                                            РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
      CONSILIUL  RAIONAL   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ
                 STRĂŞENI             СТРЭШЕНЬ
           

                                                            DECIZIE nr. 3/
                                                       din    24   mai    2019   
                                                                                                                        
Cu privire la realizarea  Programului teritorial 
de securitate transfuzională i autoasigurare a ăriiș ț
cu produse sangvine  pentru anii 2018-2021

     În temeiul art. 43, art. 46 ale Legii nr. 436/2006  privind administraţia publică locală, cu
modificările i completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411/ 1995, cu modificările iș ș
completările ulterioare,  art.  6 al   Legii  nr.  241/2008 privind donarea de sînge i  transfuziaș
sangvină , Hotărîrii Guvernului nr. 657/2017 „Cu privire la  aprobarea Programului naţional de
securitate transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru  anii 2017-2021”,ș ț
Programului teritorial de securitate transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvineș ț
pentru anii  2018-2021, aprobat prin Decizia Consiliului raional nr.  3/4 din 17 august 2018,
examinînd nota informativă, Consiliul raional DECIDE:

1. Se ia act de informaţia cu privire la implementarea Programului teritorial de securitate
transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021, se anexează.ș ț
     2. Se pune în sarcina conducătorilor instituţiilor medicale din raion fondate de Consiliul
raional:
-  în  colaborare  cu  autorită ile  administra iei  publice  locale  de  nivelul  întîi,  asigurareaț ț
implementării ac iunilor Programului teritorial de securitate transfuzională i autoasigurare aț ș
ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021;ț

- anual,   pînă la data de 25 februarie de informat vicepre edintele raionului,  responsabil deș
domeniul sănătă ii,  despre realizarea Programului nominalizat. ț
      3. Comisia pentru monitorizarea realizării Programului teritorial de securitate transfuzională

i autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021, să se întrunească în edin eș ț ș ț
de lucru pentru examinarea situa iei donărilor de sînge în raion i întreprinderea ac iunilor întruț ș ț
mărirea numărului de donatori.
     4.  Vicepre edintele raionului,  responsabil  de domeniul sănătă ii,  va elabora informa iaș ț ț
generalizatoare în baza informa iilor solicitate de la institu iile medicale, fondate de Consiliulț ț
raional,  i  va informa anual, pînă la data de 28 februarie,  Ministerul Sănătă ii,  Muncii iș ț ș
Protec iei  Sociale  despre  executarea  Programului  teritorial  de  securitate  transfuzională  iț ș
autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021ț

5.  Se  desemnează  responsabil  de  controlul  executării  prevederilor  prezentei  decizii
preşedintele raionului.
     6. Prezenta decizie intră în vigoare la data includerii în Registrul de stat al actelor locale.

Preşedinte al şedinţei,                                                 
                                                              
Contrasemnat:
Secretar al Consiliului raional,                                        Nina  RUSU

  AVIZAT:
Serviciul juridic                                             I. Malic
Vicepre edintele raionului                           I. Ursuș



Notă informativă
Despre realizarea Programului teritorial de securitate transfuzională şi

autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021

Programul reprezintă un document de politică publică pe un termen de 4 ani,

care  este  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.

Scopul  principal  al  programului  este asigurarea  cerinţelor  de  siguranţă  şi

biosecuritate a produselor sangvine în asistenţa  hemotransfuzională i  are dreptș

obiective  menţinerea  sistemului  de  management  al  calităţii  în  asistenţa

hemotransfuzională, să contribuie la autoaprovizionarea ţării cu sînge şi produse

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

dezvolte  continuu donările  voluntare  de  sînge/componente  sangvine  şi  sporirea

numărului anual de donatori voluntari sistematici. 

Pentru îndeplinirea scopului principal au fost întreprinse următoarele ac iuniț

i activită i:ș ț

a)  s-a  asigurat  biosecuritatea  componentelor  sangvine  prin  ajustarea

algoritmului examinării de laborator a sîngelui/componentelor sangvine donate în

depistarea  markerilor  infecţiilor  hemotransmisibile  şi  a  spectrului  de  examinări

imunohematologice;

b) s-au întreprins unele ac iuni pentru perfecţionarea procesului tehnologic deț

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

componentelor sangvine; c) a fost sporirit gradul de biosecuritate a materiei prime;

c)  s-a  reu it  asigurarea  siguranţei  produselor  sangvine  în  asistenţaș

hemotransfuzională  prin  perfecţionarea  condiţiilor  de  transportare  şi  stocare  a

produselor sangvine.

d) a fost depus efort pentru sporirea gradului de informare şi  participare a

populaţiei la donarea de sînge/componente sangvine:

e) s-a pus un accent important  pe informare i  stimularea  de donarea deș

sînge,  inclusiv  autodonare  de  sînge/componente  sangvine,  prin  distribuirea

spoturilor publicitare, materialelor informaţionale privind promovarea donărilor de



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

instituţiilor medico-sanitare şi pe reţele internet de socializare, 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;

f) au fost organizate puncte de donare a sîngelui cît mai aproape de potenţialii

donatori de sînge/componente sangvine (puncte de recoltare a sîngelui – staţionare

şi mobile);

g)  s-a  reu it  organizarea  (promovarea,  recrutarea  şi  menţinerea)  donărilorș

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.

Astfel, în linii mari, s-a reu it într-o anumită măsură asigurarea cerinţelor deș

siguranţă şi biosecuritate a produselor sangvine în asistenţa hemotransfuzională în

sută la sută de donări şi transfuzii sangvine, menţinerea sistemului de management

al calităţii în asistenţa hemotransfuzională, autoaprovizionarea par ială cu sînge şiț

produse  sangvine  a  raionului  i  creşterea   numărului  de  donatori  voluntari  şiș

neremuneraţi în primele luni ale anului 2019 fa ă de perioada similară a anuluiț

precedent.

Vicepreşedinte al raionului                                               Ion URSU



Anexă
la Nota informativă 

Activitatea serviciului de transfuzie in Institu ia Medico - Sanitară Publică  Spitalul raional Stră eni pentruț ș
anul 2018 i trimestrul I anul 2019ș

S-au transfuzat următoarele cantită i de componen i sanguini: ț ț

Pentru 2018

1. Concentrat eritrocitar deleucocitat cu solu ie aditivă S - 109 litri /390 unită i ț ț
2. Plasmă proaspăt congelate – 70 litri/ 231 unită i ț
3. Crioprecipitat - 40 doze 
4. Solu ie Albumină -10% - 5,1 litri ț
5. Au primit transfuzii - 399 pacien i. ț
6. Donatori-rude: plan 242, s-a îndeplinit - 349 donări. 

Pentru I trimestru anul2019 

1. Concentrat eritrocitar deleucocitat cu solu ie aditivă -29,8 litri/l07 unită i ț ț
2. Plasmă proaspăt congelată - 15,5 litri / 49 unită i ț
3. Solu ie Albumină l0% - 1,1 litri ț
4. Au primit transfuzii  - 122 pacien i ț
5. Donatori-rude: plan - 232, în I trimestru 2019 - 109 donatori.

Rezultatele donărilor de sînge în raionul Stră eni pentru anul 2018 i 2019 organizate de centrele de sănătateș ș

Anul 2018

Nr. APL Donări programate Donări efectuate

1 Stră eni ș 440 (luna IV-XI) 285- (84%)
2 Zubre tiș 70 (luna I) 20- (29%)
3 Lozova; 140 29- (17%)
4 Coju na ș 180 20- (17%)
5 Vorniceni ; 120 50- (27%)
6 Pănă e ti ș ș 60 21- (28%)
7 Sire i ț 130 54- (42%)
8 Codreanca 55 19 –(35%)
9 Romane ti ș 55 19 (55%)

TOTAL 1830 517- (27%)
Anul 2019

1 Zubre ti (23.01.2019)ș 105 24
2 Lozova (13.02.2019) 140 14
3 CS Stră eni (17.04.2019)ș 200 188

mun. Stră eniș
s. Făgureni 145
Negre tiș 10
Ghelăuza 15
Saca 15
Tătăre tiș 15
Romane tiș 35
Rădeni 25
Drăgu eniș 25
Zamcioji 25
Recea 45
Greble tiș 10
Micleu eniș 55
Huzun 15
Scoreni 80
Codreanca 45

igăne tiȚ ș 30
One tiș 10



 

Notă informativă
la proiectul de decizie „Cu privire la implementarea Programului teritorial de securitate

transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvineș ț
pentru anii 2018-2021

1.Denumirea autorului i, după caz, a participan ilor la elaborarea proiectuluiș ț
Vicepre edintele raionului în colaborare cu IMSP Centrul de Sănătate Stră eni i IMSP Spitalul ș ș ș
raional Stră eniș
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite

Proiectul  de decizie  a fost  elaborat  în conformitate  cu prevederile  Legii  nr. 436/2006
privind administraţia  publică locală,  cu modificările  i  completările  ulterioare,  Legii  ocrotiriiș
sănătăţii nr. 411/ 1995, cu modificările i completările ulterioare, art. 6 al  Legii nr. 241/2008ș
privind donarea de sînge i transfuzia sangvinăș  , Hotărîrii Guvernului nr. 657/2017 „Cu privire
la   aprobarea  Programului  naţional  de  securitate  transfuzională  i  autoasigurare  a  ării  cuș ț
produse sangvine pentru  anii 2017-2021”, Programului teritorial de securitate transfuzională iș
autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru anii 2018-2021, aprobat prin Decizia Consiliuluiț
raional nr. 3/4 din 17 august 2018, în temeiul informaţiei prezentate de către Institu ia Medico-ț
Sanitară  Publică  Centrul  de  Sănătate  Străşeni  şi  de  către  Institu ia  Medico-Sanitară  Publicăț
Spitalul raional Stră eniș .
Proiectul de decizie a fost elaborat în scopul informării Consiliului raional despre executarea 
Programului teritorial de securitate transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvine  ș ț
pentru anii 2018-2021
3. Fundamentarea economico-financiară
Implementarea prezentului proiect nu va necesita cheltuieli suplimentare. 
4. Impactul proiectului
 Proiectul  va  avea  un  impact  semnificativ  în  prestarea  serviciilor  medicale  calitative  iș
acumularea la bugetul institu iei medicale a mijloacelor financiare.ț
5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare
 Proiectul se încorporează în sistemul actelor normative.
6. Avizarea i consultarea publică a proiectuluiș
 În baza celor expuse i în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr.100 /2017 cu privire laș
actele normative,  proiectul de decizie a fost avizat de către Serviciul juridic,  Direc ia economie,ț
construc ii i politici  investi ionale, secretarul Consiliului raional.ț ș ț
Totodată  în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparen a în procesulț
decizional  proiectul  a  fost  plasat  pe pagina web a consiliului  raional   www.crstraseni.md la
directoriul Transparen a decizionalăț , sec iunea ț Consultări publice ale proiectelor.
7. Constatările expertizei anticorup ieț
În temeiul art. 35 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, art. 28 alin. (3) din
Legea integrită ii  nr.  82/2017,   proiectul  a  fost  supus expertizei  anticorup ie  de către  autor.ț ț
Proiectul  de  decizie  corespunde normelor  juridice  i  exclude  orice  element  care  ar  favorizaș
corup ia.ț
8. Constatările expertizei juridice
Prezentul proiect de decizie este în concordan ă cu Legea nr. 436/2006 privind administra iaț ț
publică locală, Hotărîrea Guvernului nr. 657/2017 „Cu privire la  aprobarea Programului naţional
de securitate transfuzională i autoasigurare a ării cu produse sangvine pentru  anii 2017-2021”.ș ț
Structura i con inutul actului corespund normelor de tehnică legislativă.ș ț

Proiectul  deciziei  se  prezintă  Comisiilor  consultative  de  specialitate  pentru  avizare  şi
Consiliului raional pentru examinare şi adoptare în şedinţă.

Vicepreşedinte al raionului                                               Ion URSU


