
Acţiunile anticorupţie realizate de către Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui
pentru trimestru II anul 2019

I Nr. 
I e r t Acţiunea Termenul de 

realizare1
Instituţiile

responsabile2 Indicatorii de progres3 Sursa de vcrificare4 Obiectivul Sursa de
1. Asigurarea transparenţei şi accesului la 

informaţie de interes public
Permanent Centrul 

Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

1. Actele normative ale instituţiei publicate pe 
pagina web.
2. Procedurile de achiziţii publice efectuate pe 
platforma electronică SIA RSAP şi publicate 
pe pagina web.

Pagina web a CNTS, 
platforma electronică SIA 
RSAP

Transparenţa Bugetul de 
stat

2.

'x

Asigurarea transparenţei în stabilirea 
preţurilor

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Preţurile pentru serviciile prestate publicate pe 
pagina web şi în Monitorul Oficial.

Pagina web a CNTS, 
Monitorul Oficial al RM

Transparenţa Bugetul de 
stat

Creşterea transparenţei cu privire la 
gestionarea finanţelor şi activitatea 
economică

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Deciziile şi dările de seamă despre contractele 
încheiate publicate pe pagina web a Agenţiei 
Achiziţii Publice la capitolul transparenţă

1. Pagina web a Agenţiei 
Achiziţii Publice;
2. Pagina web a CNTS

Transparenţă Bugetul de 
stat

4. Gestionare transparentă şi responsabilă a 
patrimoniului public

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

1. Raportul privind executarea bugetului 
instituţiei publice din contul cheltuielilor pe 
componenţa de bază
2. Raport privind circulaţia valorilor materiale
3. Raport privind circulaţia mijloacelor fixe

Pagina web a CNTS Transparenţă Bugetul de 
stat

5

(L

Asigurarea respectăm regimului de 
incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de 
limitare a publicităţii

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Atestarea cazurilor de incompatibilităţi şi 
restricţii în ierarhie

adoptarea deciziilor de 
rigoare în acest sens

Etica Bugetul de 
stat

Asigurarea respectăm regimului conflictelor de 
interese şi neadmiterea favoritismului

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Soluţionarea şi declararea situaţilor de conflict 
de interese inclusiv raportarea la instituţiile 
abilitate

adoptarea deciziilor de 
rigoare în acest sens

Etica,
Descurajare

Bugetul de 
stat

/

Q

Asigurarea respectării regimului cadourilor Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

1. Instruiri privind regimul cadourilor;
2. Ţinerea Registrului de evidenţă a cadourilor

Pagina web a CNTS Etica Bugetul de 
stat

Dezvoltarea continuă a acţiunilor de informare 
a populaţiei cu privire la declararea actului de 
corupţie din Instituţie

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Informarea pacienţilor despre inadmisibilitatea 
oferirii de ’’cadouri” şi ’’mulţumiri”

Materiale publicitare afişate 
în locuri vizibile

Etica,
Descurajare

Bugetul de 
stat
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9 Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la 
populaţie cu privire la actele de corupţie în 
Instituţie

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Monitorizarea permanentă a paginii web a 
Instituţiei precum şi a condicii de cereri şi 
reclamaţii

1. Pagina web a CNTS;
2. Condica de cereri şi 
reclamaţii

Etică,
Transparenţă
Protecţie

Bugetul de 
stat

10 Crearea unui sistem de monitorizare 
imparţială a satisfacţiei pacientului

Trimestru II, 
2019

Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Ordinul cu privire la crearea comisiei de 
monitorizare imparţială a satisfacţiei 
pacientului cu definirea clară a drepturilor şi 
obligaţiilor Comisiei

1. Registru de evidenţă a 
satisfacţiei pacientului;
2. Pagina web a CNTS

Etică,
Transparenţă

Bugetul de 
stat

Şeful serviciului juridic A. Gheorghiţa
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Acţiunile anticorupţie realizate de către Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui
pentru trimestru III anul 2019

Nr.
c r t

Acţiunea Termenul de 
realizare1

Instituţiile
responsabile Indicatorii de progres3 Sursa de verificare'1

Obiectivul
corelaţi»'

Sursa de 
finanţare'

1. Asigurarea transparenţei şi accesului la 
informaţie de interes public

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

1. Actele normative ale instituţiei publicate pe 
pagina web
2. Procedurile de achiziţii publice efectuate pe 
platforma electronică SIA RSAP şi publicate 
pe pagina web.

Pagina web a CNTS, 
platforma electronică SIA 
RSAP

Transparenţa Bugetul de 
stat

2. Asigurarea transparenţei în stabilirea 
preţurilor

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Preţurile pentru serviciile prestate publicate pe 
pagina web şi în Monitorul Oficial.

Pagina web a CNTS. 
Monitorul Oficial al RM

Transparenţa Bugetul de 
stat

3. Creşterea transparenţei cu privire la 
gestionarea finanţelor şi activitatea 
economică

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfîizie a 
Sângelui

Deciziile şi dările de seamă despre contractele 
încheiate publicate pe pagina web a Agenţiei 
Achiziţii Publice la capitolul transparenţă

1. Pagina web a Agenţiei 
Achiziţii Publice;
2. Pagina web a CNTS

Transparenţă Bugetul de 
stat

4. Gestionare transparentă şi responsabilă a 
patrimoniului public

Permanent Centrul 
National de 
Transfuzie a 
Sângelui

1. Raponu privind executarea bugetului 
instituţiei publice din contul cheltuielilor pe 
componenţa de bază
2. Raport privind circulaţia valorilor materiale 
3 Raport privind circulaţia mijloacelor fixe

Pagina web a CNTS T ransparenţă Bugetul de 
stat

5 Asigurarea respectării regimului de 
incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de 
limitare a publicităţii

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Atestarea cazurilor de incompatibilităţi şi 
restricţii în ierarhie

adopiarea deciziilor de 
rigoare în acest sens

Etica Bugetul de 
stat

6 Asigurarea respectării regimului conflictelor de 
interese şi neadmiterea favoritismului

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Soluţionarea şi declararea situaţilor de conflict 
de interese inclusiv raportarea la instituţiile 
abilitate

adoptarea deciziilor de 
rigoare în acest ^ens

Etica,
Descurajare

Bugetul de 
stat

7 Asigurarea respectării regimului cadourilor Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

1 Instruiri privind regimul cadourilor;
2. Ţinerea P^egistrului de evidenţă a cadourilor

Pagina web a CNTS Etica Bugetul de 
stat

8 Dezvoltarea continuă a acţiunilor de informare 
a populaţiei cu privire la declararea actului de 
corupţie din Instituţie

Permanent Centrul 
National de 
Transfuzie a 
Sângelui

Informarea pacienţilor despre inadmisibilitatea 
oferirii de "cadouri” şi ’’mulţumiri”

Materiale publicitare afişate 
în locuri vizibile

Etica,
Descurajare

Bugetul de 
stat

I



9 Monitorizării permanentă a feedback-ului de la 
populaţie cu privire la actele de corupţie în 
Instit iţie

Permanent Centrul 
Naţional de 
Transfuzie a 
Sângelui

Monitorizarea peimanentă a paginii web a 
Instituţiei precum şi a condicii de cereri şi 
reclamaţii

1. Pagina web a CNTS:
2. Condica de cereri şi 
reclamaţii

Etică,
Transparenţă
Protecţie

Bugetul de 
stat

10 Monitorizarea imparţială a satisfacţiei 
donatorului de sânge/pacientului

Permanent, 
Trimestrul III. 
2019

Centrul 
Naţionai de 
Transfuzie a 
Sângelui

Standard de monitori/are imparţială a 
satisfacţiei donatorului de sânge pacientului

1. Pagina web a CNTS;
2. Condica de cereri şi 
reclamaţii;
3. Chestionare de 
monitorizare imparţială a 
satisfacţiei donatorului

Etică,
Transparenţă

Bugetul de 
stat

Şeful servic iu lu i juridic A. Gheorghiţa

2



Lista de inventariere a m ăsurilor anticorupţie  
puse în aplicare la Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui, 

trim estru I-III 2019

P ro c e d u ra S u rsa  \ S itu a ţia  c u re n tă  / In d ica to ri
1 L ..................— -------— - — -------------- --------- -------

I. A n g a ja re a  şi 
p ro m o v a re a  în  bază 
de m e rit şi de 
in te g rita te  
p ro fesio n a lă

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 

(art. 11)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art 5)

- Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411 -XIII 
din 28.03.1995 (ait.4 alin .24)

- HG nr.1016 din 01.09.2016 pentru 
aprobarea Regulamentului privind 
num irea în funcţie pe bază de concurs a 
conducătorilor instituţiilor medico- 
sanitare publice şi a Contractului-tip de 
m anagem ent al instituţiei

- Ordin MS nr. 139 P§3 din 15.10 2015 
cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind angajarea prin concurs a 
personalului medical din sistemul 
sănătăţii

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H  G. nr. 192/24.03.2017 (pct.108)

1 Procedura de numire in funcţie de conducere:

1. în calitate de m anager al instituţiei, Dvs aţi fost numit urm are a unui concurs? -  NU. 

D irec to ru l, a n g a ja t  în  funcţie  în  an u l 2008.

2 Dacă aţi fost num it prin concurs, la câte probe de evaluare aţi participat şi care au lost 

acestea

3. Care este perioada pentru care aţi încheiat contractul de m anagem ent pentru o p erio ad ă  

n ed e te rm in a tă

11 Procedura de numire în funcţie a personalului medical:

1. C om isia de concurs a fost instituită prin O rd in  C N T S n r. 162 d in  „12” noiem brie  2015

2. Nr. de concursuri organizate în perioada anului 2 0 1 9 - 2  (două) co n cu rsu ri, respectiv

1) 17.01.2019
2) 2) 17.08.2019

3. Nr. de dosare depuse de către potenţialii candidaţi în perioada de referinţă - 5 dosare

4. Nr. de persoane angajate în perioada anului 2019 - 4 sa la r ia ţi

11. Incom patibilităţi, 
restricţii şi

lim itare publicităţii

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art. 12)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art. 5)

- Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411-XIII 
din 28.03.1995 (art.4 alin.22))

- Legea nr.264-XVl din 27.10.2005 cu

1. Nr. cazurilor de incom patibilităţi identificate în cadrul instituţiei (ocuparea unor funcţii m  
acelaşi timp, deşi acest cumul este interzis de lege) în perioada de referinţă nu au fost constatate.

2. Nr. cazurilor care au vizat restricţii în ierarhie (raporturi ierarhice nemijlocite cu rudele 
directe sau prin afinitate) în perioada de referinţă nu au fost constatate.

3 Nr. cazurilor înregistrate care au vizat încălcarea regim ului de „lim itare a publicităţii

1



privire la exercitarea profesiunii de 
medic (art.8)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. nr. 192/24.03.2017 (pct.108)

(;utilizarea nume lui/imaginii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activitaţi comerciale 
sau farmaceutice) în perioada de referinţă nu au fost constatate.

4. Nr. procedurilor disciplinarea nu au fost constatate şi nr. persoanelor sancţionate nu sunt 
care au încălcat regimul jurid ic al incom patibilităţilor, al restricţiilor în ierarhie şi al limitării de

publicitate — -—------------------------------

III. D eclararea  
averii şi in tereselor  
personale

- Legea n r . l33 din 17.06.2016 privind 
declararea averii şi a intereselor 
personale (art.3 a lin .(l) lit.e, art.5)

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art. 13)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art 5)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. n r.192/24.03.2017 (pct.108)

1. Actul adm inistrativ prin care a fost num ită persoana responsabilă de actualizarea Registrului 
electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor personale Gestionat de Agenţia Naţională  

Integritate

IV. C onflictu l de 
interese/ favoritism

- Legea nr.133 din 17.06.2016 privind 
declararea averii şi a intereselor 
personale (Capitolul 111)

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art. 14, 15)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G n r .l92/24.03.2017 (pct.108)

1 Nr. conflictelor de interese reale declarate (Fondatorului şi ANI) în perioada de referinţă nu a 

fost constatate

2 Actul adm inistrativ prin care a fost instituit Registrul declaraţiilor privind conflictele de 
interese ordin CNTS nr. 1 7 -0  din 15.03.2019 cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare în cadrul Centrului Naţional de T ransfuzie a Sângelui

3 .Actul adm inistrativ prin care a fost desem nată persoana responsabilă de ţinere a Registrului 
declaraţiilor privind conflictele de interese prin ordinul C NTS nr. 1 7 -0  din 15.03.2019 eu 
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Centrului Naţional de 

T ransfuzie a Sângelui, şe f Serviciu juridic.

4 N r  de ca /u ri de favoritism  denunţate la CNA (indicaţi perioada) nu a fost constatat.

V. Regim ul 
cadourilor

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art. 16)

- Ix g ea  nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

- Codul deontologic al al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H.G. n r.192/24.03.2017 (pct.21, 108)

1.Actul adm inistrativ prin care a fost creat Registrul de evidenţă a cadourilor ordin CN ÎS  nr.
O din 15.03.2019 cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă neeorespunzătoare în cadrul 
Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.

2.Actul adm inistrativ prin care a fost constituită Com isia de evidenţă şi evaluare a cadourilor 
ordin C N TS nr. 1 7 -0  din 15.03.2019 cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă  
necorespunzătoare în cadrul Centrului Naţional de T ransfuzie a Sângelui.___________________



3.Nr. cadourilor declarate şi înregistrate în Registrul de evidenţă a cadourilor în perioada de 
referinţă nu au fost înregistrate cadouri.

4 .Registrul de evidenţă a cadourilor a fost publicat pe pagina web DA

VI. Influenţe
n eco resp u nzătoa re

- Legea integrităţii, nr,82/25.05.20!7 
(art. 17)

- Legea nr.325 din 23 12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5, 
7 alin.(2)

- Regulamentul-cadru cu privire la 
evidenţa cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare, aprobat prin HG nr. 
767 din 19 09.2014

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. n r.192/24.03.2017 (pct.108)

1. Actul norm ativ/adm inistrativ de stabilire a regulilor de organizare a activităţilor de 
denunţare şi tratare a influenţelor necorespunzătoare ordin CNTS nr. 1 7 - 0  din 15.03.2019 cu 
privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul Centrului Naţional 
de T ransfuzie a Sângelui.

2. Persoana/subdiviziunea responsabilă de evidenţa, în registru special, al cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare exercitată asupra angajaţilor serviciul -  şe f serviciu juridic

3. N um ărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate şi înregistrate în registru - nu 
a fost constatat

VII. D enunţarea/nea  
cimiterea 
m anifestărilor de 
corupţie şi protecţia  
avertizorilor de 
integritate

- Legea privind avertizorii de integritate 
Nr. 122 din 12.07.2018

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art. 18, 19)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art 5)

- Regulamentul-cadru privind avertizorii 
de integritate, aprobat prin HG nr.707 
din 09.09.2013

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. nr.192/24.03.2017 (pct.108)

1. Actul norm ativ/intern prin care este instituit Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale şi al 
avertizărilor de integritate precum şi procedurile de exam inare şi raportare internă a dezvăluirilor 
practicilor ilegale ordin CNTS nr. 1 7 - 0  din 15.03.2019 cu privire la evidenţa cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare în cadrul C entrului Naţional de Transfuzie a Sângelui, ordin  
CNTS nr. 2 5 1 - 0  din 0 1 .11.2019  cu privire la unele măsuri de consolidare a integrităţii 
instituţionale

2. Subdiviziunea/persoana responsabilă de înregistrarea avertizărilor de integritate 

V icedirectorii în comun cu serviciul juridic

3. Nr. m anifestărilor de corupţie raportate şi înregistrate în perioada de referinţă nu a fost 
constatat nici un caz

4.Nr. cazurilor raportate către CNA privind m anifestările de corupţie înregistrate, în perioada 
anului 2019 nu a fost constatat nici un caz

V III. T ransparenţa  
decizională

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art.20)

- Legea nr.325 din 23 12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

1. Nr. Planurilor de activitate publicate pe pagina web în perioada de referinţă - Planul de 
activitate este probat prin ordinul CNTS nr. 9 5 - 0  din 18.12.2018 p ro g ra m u lu i de  
a ctiv ita te  a C en tru lu i N a ţio n a l d e  T r a n sfu z ie  a S â n g e lu i p en tru  a n u l 2 0 1 9

3



- Legea nr.239-XVl din 13 11 2008 
privind transparenţa în procesul 
decizional (art.i alin.(3)
- HG nr.967 din 09.08,2016 cu privire la 
mecanismul de consultare publică cu 
societatea civilă în procesul decizional

- Legea nr,263-XVl din 27.10.2005 cu 
privire ia drepturile şi responsabilităţile 
pacientului (art 10)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. nr. 192/24.03.2017 (pct.108)

2.Nr. Rapoartelor de activitate publicate pe pagina web în perioada de referinţă 4 (patru) rapoarte

3.Nr. deciziilor/actelor departam entale cu caracter economic, adm inistrativ sau social cu impact 
potenţial asupra sănătăţii populaţiei sau a activităţii instituţiei care au fost consultate cu opinia 
publică în perioada perioada de referinţă -  1 (unu) proiect.

4. Indicaţi m odalitatea şi locul publicării inform aţiilor cu privire la profilul, volumul, condiţiile, 
calitatea, costul şi m odalitatea de prestare a serviciilor m edicale cetăţenilor 

httDs://cnts.md/?page id = l896

5.Indicaţi zonele IMSP unde sunt afişate inform aţiile cu privire la drepturile pacientului Panouri, 
Stand uri, afişaj în holul instituţiei şi subdiviziuni medicale

6.Indicaţi locul publicării inform aţiilor cu privire la modul de depunere de către pacient a petiţiilor 
şi sugestiilor Condica de cereri si reclam aţii, Form a de contact (https://ents.m d/7page id=72)

IX A ccesul la 
inform aţii de interes 
public

- Legea integrităţii, nr.82/25.05 2017 
(art.21)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

- Legea nr 982-X1V din 11.05.2000 
privind accesul la informaţie

- Legea ocrotirii sănătăţii, nr.411-X1I! 
din 28.03.1995 (art.27)

- Legea nr 263-XV1 din 27.10.2005 cu 
privire la drepturile şi responsabilităţile 
pacientului (art 5, 11,16 alin.(2) şi (3)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin
H G. nr.192/24.03.2017 (pct.36-43, 108)

1.Nr. de solicitări privind accesul la inform aţie parvenite din partea cetăţenilor/societăţii 
civile/m ass-m ediei: 4 adresări

2.Nr. de răspunsuri prin care s-a furnizat inform aţia solicitată: 2 răspunsuri

3.Nr. de răspunsuri prin care s-a refuzat furnizarea informaţiei solicitate: 2 răspunsuri
4 .Indicaţi m otivele refuzului conform  prevederilor art. 11 a Legii nr. 241-XVI din 20 noiem brie 
2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină şi a art. 12 a Legii nr. 263-XVI din 27 
octom brie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Inform aţia despre  
activitatea de donare benevolă a sângelui este una confidenţială care poate fi com unicată Ia 
solicitarea motivată a organului de urm ărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu 
efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în conform itate cu legislaţia.

5/Nr. de contestări privind refuzul IMSP de a prezenta inform aţia solicitată: Nu au fost 

înregistra te

X  G estionarea  
patrim oniului 
public, a finanţelor  
ram bursabile şi 
neram bursabile

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art 22)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind

1. Actul administrativ conform  căruia se realizează procedura de achiziţii a bunurilor, lucrărilor şi 
serviciilor ordin CNTS nr. 1 0 3 -0  din 19.12.2018 cu privire la Grupul de lucru responsabil de 
organizarea achiziţiilor publice la Centrul N aţional de Transfuzie a Sângelui

2. Actul adm inistrativ prin care a fost instituit grupul/grupurile de lucru pentru achiziţii publice
4
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controlul financiar public intern

- Legea nr 181 din 25.07.2014 finanţelor 
publice şi responsabilităţii bugetar- 
fiscale

- Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achiziţiile publice

- Legea nr 179-XV1 din 10.07.2008 cu 
privire la parteneriatul public-privat

- Legea ocrotirii sănătăţii, n r.411 -XIII 
din 28.03.1995 (art 4 alin.(4)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G. nr.192/24.03.2017 (pct. 108)

ordin CNTS nr. 1 0 3 -0  din 19.12.2018 cu privire la Grupul de lucru responsabil de 
organizarea achiziţiilor publice la C entrul Naţional de T ranstuzie a Sângelui

3. Nr. de cereri din partea societăţii civile privind includerea în grupul de lucru: nu au parvenit

4. Nr. de reprezentanţi ai societăţii civile incluşi în grupul de lucru pentru achiziţii : în grupul de 
lucru responsabil de organizarea achiziţiilor publice la Centrul Naţional de 1 ransfuzie a Sângelui 

nu sunt reprezentanţi ai societăţii civile

5.Nr. de sancţiuni disciplinare aplicate m em brilor grupului de lucru pentru achiziţii pentru 
neraportarea sau adm iterea influenţelor necorespunzătoare: nu a fost constatat nici un caz de 
neraportarea sau adm iterea influenţelor necorespunzătoare https://cnts.ind/

6. Actul adm inistrativ prin care au fost aprobate planurile trim estriale/anuale pentru achiziţii:
Planul anual pentru achiziţii aprobat sub formă de inform aţie https://cnts.m_d/
7. Nr. Planurilor publicate pe pagina web, în perioada anului l(u nu ) plan de achiziţii

8 Nr. anunţurilor de atribuire a contractelor publicate pe pagina web. în perioada anului 2019 
pentru 7 achiziţii publice. https.://cnts.md/?page_Ld=33;
httns://achizitii.md/ro/public/tender/list?a=transfuzie&paRe=Nong; https://mte n d e r. g ov,md/tenders

9. Indicaţi link-ul web unde sunt publicate Planurile de achiziţii https://cnts.rrid/7page id-33

10. Indicaţi link-ul web unde sunt publicate invitaţiile/anunţurile la procedurile de achiziţii
https://cnts.md/?page id=33; https://achizitii.m d/ro/public/tenderyjist?q=transfuzLe&page=None; 

https://m tender.gov.m d/te nders

11. Indicaţi link-ul w eb unde sunt publicate listele contractelor atribuite
https://cnts.md/?page id=33; https://achizitii.m d/ro/puM ic/ţen^,r/|işt?.afţr^]sfuzieg^ age5Nojie;

https://m tender.gov.md/tenders

12. Indicaţi link-ul web unde sunt publicate Rapoartele trim estriale/sem estriale/anuale cu privire la 
m onitorizarea executării contractelor de achiziţii publice conform  cerinţelor pct. 34 din HG nr. 
667/2016 privind im plem entarea contractelor de achiziţii MtPi.:/ / cnts-.ro.d-/ZB.age id~33

13. Nr. de oferte respinse ca urm are a tentativei de corupere din partea unor operatori econom ici, j
J------- 1----- _____-------------------------------------------------------------------------------  С

https://cnts.ind/
https://cnts.m_d/
https://mte
https://cnts.rrid/7page
https://cnts.md/?page
https://achizitii.md/ro/public/tenderyjist?q=transfuzLe&page=None
https://mtender.gov.md/tenders
https://cnts.md/?page
https://achizitii.md/ro/puMic/%c5%a3en%5e,r/%7ci%c5%9ft?.af%c5%a3r%5e%5dsfuzieg%5eage5Nojie
https://mtender.gov.md/tenders


nu a fost constatat nici un caz

14. Nr. de contracte atribuite pentru procurări de m edicam ente la un preţ sem nificativ mai scăzut 
în com paraţie cu ofertele altor operatori economici: nu au fost înregistrate

15. Nr. de proceduri de achiziţii anulate - 2 proceduri. în Fişele de date a achiziţiilor au fost comise 
erori tehnice la specificaţiile tehnice pentru produsele solicitate în rezultatul cărora Autoritatea 
contractantă nu avea posibilitatea de a utiliza bunurile solicitate.

16. Nr. de contestaţii privind procedura de achiziţii înaintate de către operatorii econom ici: 8 (opt) 
contestaţii pentru 4 proceduri de achiziţii publice

17. Nr. de contracte de parteneriat public-privat încheiate:
până la 31.12.2018 (inclusiv cele în derulare) nu sunt încheiate după 01.01.2019 nu sunt

18. Nr. com isiilor de selectare a partenerului privat pentru perioada de referinţă nu a fost 
instituită şi actul adm inistrativ prin care au fost create nu a fost em is nu a fost necesitate.

19. Nr. ofertelor înscrise în registrul Com isiei de selectare a partenerului privat: 2019 nu au fost 
înregistrate - nu a fost necesitate

20. Nr. controalelor anuale efectuate de către 1MSP, inclusiv cu desem narea unui auditor 
independent privind modul de realizare a contractelor de parteneriat public privat, pentru perioada 
perioada de referinţă nu a fost necesitate

21. Nr. de contracte de parteneriat public-privat înscrise în Registrul patrim oniului public: 
până la 31.12.2018 nu sunt după 01.01.2019 nu sunt

XI. Norm e de etică  
şi integritate

- Legea integrităţii, nr.82/25.05.2017 
(art.23)

- Legea nr.325 din 23.12.2013 privind 
evaluarea integrităţii instituţionale (art.5)

- Codul deontologic al lucrătorului 
medical şi farmacistului, aprobat prin 
H G  n r .l92/24.03.2017

1. Instituirea Com itetului de etică (bioetică) Ordinul nr. 1 39-0  din 10.07.2019 cu privire la 
aprobarea codului de etică şi deontologie a lucrătorului m edical şi a farm acistului, 
lucrătorului nem edical în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui

2. Aprobarea Regulam entului de activitate al Com itetului de etică (bioetică)
Ordinul nr. 1 3 9 -0  din 10.07.2019 cu privire la aprobarea codului de etică şi deontologie a 
lucrătorului m edical şi a farm acistului, lucrătorului nemedical în cadrul Centrului Naţional 
de Transfuzie a Sângelui
Ordin nr. 1 9 -0  din „01” m artie 2019 Cu privire la constituirea Comisiei de aplicare a
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sancţiunilor disciplinare

3 .N um ăr de şedinţe ale Com itetului de etică (bioetică) în perioada de referinţă -  1 (una) şedinţă
Inclusiv la cererea:

pacientului/rudelor acestuia 1 (una) şedinţă  
unui m edic/grup de medici 
adm inistraţia spitalului 
organizaţie neguvernam entală 
alţi solicitanţi

4. Num ărul cazurilor constatate de încălcare a Codului - 1 (una) încălcare

5. Num ărul persoanelor sancţionate - 1 (unu) salariat

6. Nr. de petiţii parvenite din partea cetăţenilor în perioada de referinţă -  1 (una) petiţie

7. Nr. de petiţii care au vizat lipsa de integritatea profesională a personalului m edical în
perioada de referinţă - nu a fost constatat nici un caz

8. Nr. de petiţii exam inate de către Com itetul de etică în perioada de referinţă - 1 (una) petiţie

9. Nr. de petiţii redirecţionate în adresa CNA conform com petenţei în perioada de referinţă nu
a fost constatat nici un caz

XII. Im plem entarea  
sistem ului de 
m anagem ent 
financiar şi control

- Legea nr.229 din 23.09.2010 privind 
controlul financiar public intern

- Ordinul M F nr. 189 dm 05.11.2015cu 
privire la aprobarea Standardelor 
naţionale de control intern în sectorul 
public

- Ordinul M F nr.49 din 26.04.2012 cu 
privire la aprobarea Regulamentului 
privind evaluarea, raportarea sistemului 
de managem ent financiar şi control şi 
em iterea declaraţiei privind buna 
guvernare

1. Actul adm inistrativ prin care a fost instituit Registrul riscurilor ordin CNTS nr. 1 7 -0  din 
15.03.2019 cu privire la evidenţa cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul 
Centrului Naţional de T ransfuzie a Sângelui.
2. Nr. riscurilor de corupţie identificate, evaluate şi înregistrate în Registrul riscurilor în 
perioada de referinţă -  nu au fost constatate.
3 . Indicaţi m ăsurile întreprinse în vederea diminuării probabilităţii de apariţie a riscurilor de 
corupţie, inclusiv în cazul materializării unor riscuri de corupţie - nu a fost necesitate

Actul adm inistrativ prin care a fost instituit sistemul de inform are şi com unicare internă şi externă 
(mecanismul care asigură circulaţia rapidă, completă şi in timp util a informaţiilor)

1) C O M U N IC A R E  EXTER NĂ
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1.1 Sistem e inform aţionale autorizate în acest scop:

A) financiare

a)Sistem ul 1 с contabil, fm is.gov.m d

b)Alocatii bugetare, e-docplata  

e)Fisc.m d

d)SIA R SA P (M -tender)

1.2) alte tipiri de inform aţii

a) Email

b) telefonia fixă şi mobilă

e) docum ente

A lgoritm ul de soluţionare a reclam aţiilor şi cererilor parvenite în cadrul CNTS

O data cu raportarea inform aţiilor de gestionari sunt Introduse datele în sistem ele inform aţionale 
unde se perm ite raportarea inform aţiilor com plete şi transportarea lor atît în m od electronic cît şi 
pe suport de hirtie.

La baza asigurarii circulaţiei rapide, com plete şi în term en a inform aţiilor sunt program ele şi 
rapoartele electronice care sunt transm ise în sistem ele m enţionate mai sus.

2) С O M U N IC A R E INTERNĂ

2.1 Sistem e infrom aţionale

a)Sistem ul intranet al instituţiei

b) Scype

c) Email

2 .2.alte tipiri de inform aţii



OP/68 R aportare variaţie/neconform itate

DP/78 Procesul de raportare a calităţii autorităţilor superioare pentru procedura de 
revizuire

Structura M anagem entului în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui 

M anagem entul necorespunderilor în activitatea subdiviziunilor CNTS 

A lgoritm ul de soluţionare a reclam aţiilor şi cererilor parvenite în cadrul CNTS  

Procesele verbale si ordinele em ise în urma acestora

4. Nr. de persoane im plicate în procesul de im plem entare a sistemului de m anagem ent 
financiar şi control care au fost instruite - 35 (angajaţii Secţiei economie şi evidenţă contabilă, 
serviciu resurse umane, şe f serviciu jurid ic, vicedirectori şi şefi de subdiviziuni şi servicii)

5. Nr. Declaraţiilor privind buna guvernare em ise şi publicate pe pagina web a instituţiei 
(2018-2019) DA

6. în cadrul IMSP este instituită o unitate de audit intern DA  

Dacă aţi răspuns „Da” treceţi la urm ătoarele întrebări:

7. Nr. de misiuni de audit intern realizate în perioada de referinţă - 3 (trei) misiuni de audit

8. Nr. de riscuri de fraudă şi corupţie constatate de către audit în perioada de referinţă nu au
fost constatate

9. Nr. de recomandări form ulate în cazul identificării unor riscuri de fraudă şi corupţie:
nu a fost necesitate

10. Ponderea recom andărilor im plem entate pentru perioada de referinţă - realizate____________

Director al Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui
„21” noiembrie 2019

Svetlana CEBOTARI

Executor Şef Serviciu Resurse Umane
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