Anexa
la Hotărîrea Guvernului
nr._______ din ”___”_________20____
PLANUL
de acţiuni pentru dezvoltarea continuă a donării de sânge/componente sanguine voluntare și neremunerate
pe anii 2019-2021
Nr.
Acțiuni
Termen de Responsabili pentru
Parteneri
Indicatori de progres
d/o
realizare
implementare
OBIECTIVUL I: PROMOVAREA CONTINUĂ A DONĂRI DE SÂNGE/COMPONENTE SANGVINE VOLUNTARĂ ȘI NEREMUNERATĂ
1.
Elaborarea materialelor informaţionale şi promoţionale 2019-2021
MSMPS
ONG
Număr de acorduri de
(postere, pliante, bannere, etc.) privind donarea de
MECC
APL
colaborare bilateral încheiate
sânge/componente sanguine pentru toate categoriile de
MAI
Agenții
de în scop de elaborare a
populație, inclusiv: populația generală, tineret, militari și
MA
publicitate
materialelor informaționale
funcționari ai structurilor forţelor de apărare, angajați ai
Agenții de stat
Organizații de
Număr
de
materiale
forţelor de asigurare a ordinii publice și toate tipurile
voluntariat
informaţionale
şi
de donări: sânge, plasmă sanguina, celule sanguine.
Agenți
promoţionale
elaborate,
economici
inclusiv
după
criteriu
categoriei de populație și tip
donare.
2.
Editarea și distribuirea materialelor informaţionale şi 2019-2021
MSMPS
ONG
Număr de acorduri de
promoţionale (postere, pliante, bannere, etc.) privind
MECC
APL
colaborare bilateral încheiate
donarea de sânge/componente sanguine pentru populația
MAI
Agenții
de cu agenți economici în scop
generală, pentru tineret, militari și funcționari ai
MA
publicitate
de
editare
materiale
structurilor forţelor de apărare, angajații ai forţelor de
Organizații de informaționale
asigurare a ordinii publice și toate tipurile de donări:
voluntariat
Număr total de materiale
sânge, plasmă sanguina, celule sanguine.
Agenți
informaţionale
şi
economici
promoţionale
editate
și
distribuite
pe fiecare
categorie.
37
de
teritorii
administrative în care au fost
distribuite
materiale
informaționale.
3.
Elaborarea spoturilor video, audio, vizate de donarea de 2019
MSMPS
ONG
Număr de acorduri de
sânge.
MECC
APL
colaborare bilaterală încheiate
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Nr.
d/o

Acțiuni

Termen de
realizare

4.

Derularea spoturilor video, audio, vizate de donarea de 2019-2021
sânge în rețele audiovizuale publice naționale și locale,
rețele internet de socializare, pe paginile web ale
instituțiilor medico-sanitare, de învățământ, a
structurilor forțelor de apărare și de ordine publică,
agențiilor de stat, autoritarilor publice locale.

5.

Participarea la emisiuni TV, radiou,
publicarea 2019-2021
articolelor în presa locală și națională, rețele de
socializare
privind
promovarea
donării
de
sânge/componente sanguine voluntare, neremunerate și
sistematice, inclusiv cu participarea reprezentanților
instituțiilor medico-sanitare, de învățământ, a
structurilor forțelor de apărare și de ordine publică,
agențiilor de stat, autorităților publice locale.
Organizarea campaniilor de informare a comunităţii 2019-2021
privind realizarea evenimentelor de donare de sânge
voluntară, neremunerată şi sistematică, inclusiv în
cadrul:

6.

1) teritoriilor administrative sub conducerea APL
2) instituțiilor de învățământ superior si profesional
tehnic, organizațiilor si asociațiilor de tineret (angajați,
studenți și tineri)
3) structurilor a forțelor de apărare (militari și
funcționari)

Responsabili pentru
Parteneri
implementare
MAI
Agenții
de
MA
publicitate
Agenții de stat
Agenți
economici
Instituții mass
media
MSMPS
ONG
MECC
APL
MAI
Agenții
de
MA
publicitate
Agenții de stat
Agenți
economici
Instituții mass
media

Indicatori de progres
în scop de elaborare spoturilor
video, audio
Număr total de spoturi de
publicitate
video,
audio
elaborate.
Număr de acorduri de
colaborare bilaterală încheiate
în scop de derulare în rețele
audiovizuale
publice
naționale și locale,
rețele
internet de socializare, pe
paginile web
Număr de instituții care au
plasat pe pagina web spoturile
de publicitate sociala.
Număr de emisiuni TV, radio.

MSMPS
MECC
MAI
MA
Agenții de stat

ONG
APL
Agenții
de Număr de articole publicate.
publicitate
Instituții mass
media

MSMPS
MEEC
MAI
MA
Agenții de stat
MSMPS

ONG
APL
Agenții
de
publicitate
Instituții mass
media

Număr de campanii de
informare a evenimentelor de
donare a sângelui organizate
pentru fiecare categorie

MEEC

MA
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Nr.
d/o

Acțiuni

Responsabili pentru
Parteneri
Indicatori de progres
implementare
4) structurilor forţelor de asigurare a ordinii publice,
MAI
5) organizațiilor de voluntariat
Organizații
de
voluntariat
OBIECTIVUL II – EDUCAREA TINERILOR ȘI PREGATIREA PROFESIONALĂ A RECRUTATORILOR PENTRU DONAREA DE
SÂNGE VOLUNTARĂ SI NEREMUNERATĂ
7.
Elaborarea programului cursului în educare (gimnazial
2019
MSMPS
ONG
Programul cursului opțional
și liceal) și de instruire a formatorilor privind donarea
MECC
Organizații de în educare și pentru instruire a
de sânge voluntară şi neremunerată
voluntariat
formatorilor elaborate.
8.
Editarea manualului pentru programul cursului în
2019
MSMPS
ONG
Manuale pentru programul
educare (gimnazial și liceal) și de instruire a
MECC
Organizații de cursului opțional în educare
formatorilor privind donarea de sânge voluntară şi
voluntariat
și de instruire a formatorilor
neremunerată
editate.
9.
Implementarea cursului de educare pentru elevi din 2019-2021 MECC
Cursul opțional inclus în
instituţiile gimnaziale și liceale
curricula de învățîmînt

10.

11.

12.

Termen de
realizare

Implementarea cursului de instruire a formatorilor
implicați în pregătirea recrutatorilor în donarea de sânge
voluntară și neremunerată a reprezentanților:
1) autorităților publice locale nivel I, II
2) prestatorilor de asistența medicală primară
3) structurilor de apărare
4) structurilor de asigurare a ordinii publice
5) instituțiilor de învățământ superior și profesional
tehnic, organizații și asociații de tineret
6) organizațiilor de voluntari

2019

Instruirea reprezentanților mass media în promovarea și
recrutarea populației pentru donarea de sânge voluntară
și neremunerată
Instruirea recrutatorilor de către formatorii în cadrul:

2019

1) teritoriilor administrative nivel I, II și prestatorilor
de asistența medicală primară

APL, MA, MAI,
MECC, organizații
de voluntari
APL
APL
MA
MAI
MECC
MSMPS

2019-2021

MSMPS

Numărul de persoane instruite

organizații de
voluntari

MSMPS

MSMPS, MECC,
MA, MAI
MSMPS

Număr de elevi incluși în
program de educare
Instruiri realizate

Instruiri realizate

ONG,
APL
Organizații
voluntariat

Numărul de persoane instruite
Numărul de instruiri realizate
de Numărul
de
persoane
(recrutatori)
instruite
de
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Nr.
d/o

Acțiuni

Termen de
realizare

Responsabili pentru
Parteneri
implementare
MECC
Agenţi
economici

Indicatori de progres

2) instituțiilor de învățământ superior și profesional
formatori
tehnic, organizațiile și asociațiile de tineret (angajați,
studenți și tineri)
3) structurior de apărare (militarii și funcționarii)
MA
4) structurilor ai forţelor de asigurare a ordinii publice
MAI
Instruirea donatorilor de sânge/componente sanguine
2019-2021
MSMPS
ONG,
Număr de donatori instruiți
13.
privind donarea de sânge/componente sanguine
Organizații de
voluntară și neremunerată, sistematică
voluntariat
OBIECTIVUL III - RECRUTAREA SI PARTICIPAREA LA DONAREA DE SANGE/COMPONENTE SANGUINE VOLUNTARĂ ȘI
NEREMUNERATĂ
Crearea unei structuri/subdiviziuni pentru recrutarea 2019
MSMPS
Structură/Subdiviziune creată
14.
piopulației la donarea de sânge voluntară și
și functională
neremunerată, inclusiv sistematică în cadrul Centrului
Național de Transfuzie a Sângelui
Recrutarea
și
participarea
la
donarea
de 2019-2021
MSMPS
Număr
de
evenimente,
15.
sânge/componente sanguine voluntară și neremunerată
MECC
campanii de donare a
din rândul:
MA
sângelui/componente
MAI
sanguine realizate.
1) teritoriilor administrative nivel I, II și prestatorilor
MSMPS
ONG,
Creșterea anuală a numărului
de asistența medicală primară
APL
de
donări
de
Organizații de sânge/componente sanguine
voluntariat
voluntare și neremunerate cu
Agenţi
15 la suta din numărul
economici
donărilor a anului precedent.
2) angajaților și studenților instituțiilor de învățământ
MECC
ONG,
Creșterea anuală a numărului
superior și profesional tehnic, tinerilor din cadrul
MSMPS
Organizații de de
donări
de
organizațiilor și asociațiilor de tineret
voluntariat
sânge/componente sanguine
voluntare și neremunerate din
numărul total de angajați și
studenți, tineret a asociațiilor
2019 – 40%
2020 -50%
2021 – 60%
3) militarilor și funcționarilor din structurile de apărare
MA
ONG,
Creșterea anuală a numărului
MSMPS
Organizații de de
donări
de
voluntariat
sânge/componente sanguine
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Nr.
d/o

Acțiuni

Termen de
realizare

Responsabili pentru
implementare

Parteneri

Indicatori de progres
voluntare și neremunerate din
numărul total de militari și
funcționari
2019 – 40%
2020 - 50%
2021 – 60%
Creșterea anuală a numărului
de de
donări
de
sânge/componente sanguine
voluntare și neremunerate din
numărul total de angajați ai
structurilor
forțelor
de
asigurare a ordinii publice
2019 – 40%
2020 - 50%
2021 – 60%

4)
angajaților structurilor forțelor de asigurare a
MAI
ONG,
ordinii publice, subordonate Ministerului Afaceriilor
MSMPS
Organizații
Interne, după cum urmează: Inspectoratului General al
voluntariat
Poliției, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră,
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
Departamentului trupelor de carabinieri, Academiei
„Ştefan cel Mare”, Biroului migrație şi azil, Clubului
sportiv central „Dinamo”, Agenţiei Rezerve Materiale,
Serviciului protecție internă şi anticorupție, Serviciului
tehnologii
informaționale,
Serviciului
dirijare
operațională și inspectare, Serviciului medical.
OBIECTIVUL
IV – DEZVOLTAREA DONĂRII SISTEMATICE DE SÂNGE/COMPONENTE SANGUINE VOLUNTARĂ ȘI
NEREMUNERATĂ
Recrutarea donatorilor de sânge/componente sanguine 2019-2021
MSMPS
ONG
Număr de donatori voluntari
16.
voluntari și neremunerați pentru donarea de sânge
CNTS
Organizații de recrutați
la
donarea
sistematică, conform categoriei stabilite în actele
voluntariat
sistematica, pentru fiecare an
normative
Agenții
economici
Examinarea și revizuirea cadrului legislativ la capitolul:
2019
MSMPS
ONG
Cadru normativ revizuit.
17.
respectarea drepturilor donatorilor de sânge și
componente sanguine voluntari și neremunerați, inclusiv
sistematici
Revizuirea Regulamentului privind acordarea de
2019
MSMPS
ONG
Regulament revizuit
18.
garanții sociale donatorilor voluntari permanenți de
sânge si/sau componente sanguine, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 970 din 18.10.2010
Elaborarea cadrului normativ (regulamente, acorduri,
2019
MSMPS
ONG,
Regulamente/acorduri
19.
etc.) privind punerea în aplicare a Hotărîrii Guvernului
CNAM
APL
aprobate/încheiate.
privind acordarea garanțiilor sociale donatorilor de
CNAS
Organizații de
sânge/componente sanguine voluntare, neremunerate și
Agenții de stat
voluntariat
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Acțiuni

Nr.
d/o

Termen de
realizare

Responsabili pentru
implementare

sistematice.
20.

Identificarea resurselor financiare (naţionale şi externe)
pentru pachetul de garanţii sociale destinate donatorilor
de sânge/componente sangvine voluntari, neremuneraţi
şi sistematici

2019-2021

21.

Organizarea evenimentelor social-culturale pentru
omagierea donatorilor de sânge/componente sanguine
voluntari și neremunerați, inclusiv sistematici.

2019-2021

MSMPS
MECC
MAI
MA
CNAM
CNAS
Agenții de stat
MSMPS
MECC
MAI
MA

Parteneri

Indicatori de progres

Agenţi
economici
ONG,
APL
Organizații
voluntariat
Agenţi
economici

Resurse
financiare şi
materiale
(naţionale
şi
de externe) pentru pachetul de
garanţii sociale

ONG,
APL
Organizații
voluntariat
Agenţi
economici

Număr de evenimente socialculturale organizate pentru
de omagierea donatorilor de
sânge/componente sanguine
voluntare,
neremunerate
sistematici

Abrevieri:
MA
MAI
MECC
MSMPS
APL
CNTS
STS
ONG
CNAM
CNAS

Ministerul Apărării
Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Educației Culturii și Cercetării
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale
Autoritățile Publice Locale
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui
Secția de Transfuzie a Sângelui
Organizații non guvernamentale
Compania Națională de Asigurare în Medicină
Casa Națională de Asigurare Socială
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