
Anexa la scrisoarea CNTS 
din ” ” 2019

Raportul privind realizarea
Planului de acţiuni anticorupţie în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui pentru anii 2018-2020, perioada

trimestrul I anul 2019

I. Rezumatul executiv privind principalele progrese şi deficienţe
În vederea îmbunătăţirii accesului la informaţie şi asigurării transparenţei în procesul decizional pe pagina web a instituţi ei este 

publicată informaţia ce conţine descrierea structurii instituţiei, adresa, funcţiile si direcţiile de activitate ale instituţiei. Actele normative ale
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instituţiei publice sunt publicate pe pagina web pe categorii si după tematică, în incinta instituţiei este amenajat spaţiu p entru documentare, 
accesibil tuturor. De asemenea, instituţia dispune de responsabili desemnaţi de accesul la informaţii de interes public.

În ceea ce priveşte stabilirea costurilor serviciilor de recoltare sânge/component sanguine, producere component, preparate 
biomedicale şi diagnostic sanguine acestea s-au realizat în perioada de referinţă în corespundere cu actele normative aprobate în acest scop, 
prin procedură transparentă. De asemenea, s-a recalculate costul serviciilor medicale oferite populaţiei în corespundere cu aplicarea 
metodologiei creării preţurilor şi achitarea sumelor din mijloace publice către parteneriatele publice -private menţionăm aprobarea Hotărîrii 
Guvernului nr. 1020 din 22.12.2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată la 13.01.2012 în Monitorul Oficial al RM nr. 7-12, art. Nr. 25, cu privire la Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea 
serviciilor medico-sanitare şi Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico- 
sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile 
medico-sanitare publice şi cele private.

Pentru creşterea transparenţei cu privire la gestionarea finanţelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost 
încheiat contract cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină pentru serviciile prestate de instituţia noastră în anul 2019. De asemenea, 
s-a întocmit raport anual despre activitatea economico-financiară a instituţiei, finanţate de la bugetul de stat şi din Fondurile asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală şi s-a prezentat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale. Pe pagina web a instituţiei este plasat 
numărul şi data contractului încheiat cu CNAM, tipul de asistenţă medicală, precum şi suma contractuală, inclusiv şi distribuirea serviciilor 
medicale prestate pe tip şi beneficiar.

În scopul îmbunătăţirii managementului calităţii şi perfectării cadrului normativ în acest sens, la nivel de instituţie se respectă 
procesele/procedurile, inclusiv de evaluare şi audit, conform unui plan prestabilit, examinate rapoartele în cadrul Consiliului medical.

Pornind de la necesitatea apărării intereselor populaţiei, fortificării integrităţii instituţionale în instituţie şi sistemul de sănătate şi 
consolidării eforturilor comune în prevenirea şi combaterea corupţiei se aplică prevederile Planului instituţional anticorupţie.
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Personalul de conducere a respectat regimul declarării averilor şi intereselor personale, iar începând cu martie current s-a implimentat 
regimul cadourilor prin emiterea aprobat la nivel de instituţie şi aprobat a Registrul declaraţiilor privind conflictele de interese, Registrul 
riscurilor, Registrul de evidenţă a cadourilor şi componenţa comisiei de evidenţă şi evaluare a cadourilor şi desemnarea resp onsabililor în 
acest sens.

Prioritatea 1.: Îmbunătăţirea accesului la informaţie şi transparenţa în procesul decizional din cadrul instituţiei
Acţiunea 1.1.1. Asigurarea accesului la informaţie 
Termenul de realizare: Permanent
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - vicedirector calitate, SMAISAH, STI, SEEC, SAG nr.1, 2 şi 3 
Indicator de progres:
1. Actele normative ale instituţiei adoptate publicate pe pagina-web oficială a instituţiei;
2. Spaţiu amenajat pentru documentare, accesibil solicitanţilor, în incinta instituţiei;
3. Persoane responsabile pentru efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale numiţi şi instruiţi;
4. Publicarea pe pagina web oficială a informaţiei ce conţine descrierea:

a) structurii instituţiei şi adresa acesteia;
b) funcţiilor, direcţiilor şi formelor de activitate ale instituţiei;
c) subdiviziunilor şi acompetenţelor acestora, programului de lucru al acestora, cu indicarea zilelor şi orelor de audienţă a funcţionarilor şi persoanelor responsabile de

furnizarea informaţiilor, documentelor oficiale;
5. Publicarea anuală pe pagina-web oficială a unui îndrumar ce conţine liste ale dispoziţiilor, hotărîrilor, altor documente oficiale, emise de instituţie, şi domeniile în care poate 
furniza informaţii;
6. Publicarea pe pagina-web oficială a rapoartelor de activitate, inclusiv despre domeniile în care poate furniza informaţii.__________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 1.1.1

Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Actele normative ale 
instituţiei adoptate 
publicate pe pagina-web 
oficială

Spaţiu amenajat pentru 
documentare, accesibil 
solicitanţilor, în incinta 
instituţiei;

Persoane responsabile 
pentru efectuarea 
procedurilor de furnizare a 
informaţiilor oficiale 
numiţi şi instruiţi;

Publicarea pe pagina web 
oficială a informaţiei ce 
conţine descrierea:

a) structurii 
instituţiei şi adresa 
acesteia;
b) funcţiilor,

direcţiilor şi formelor de 
activitate ale instituţiei;
c) subdiviziunilor şi
acompetenţelor acestora, 
programului de lucru al 
acestora, cu indicarea 
zilelor şi orelor de 
audienţă a funcţionarilor

Publicarea anuală pe 
pagina-web oficială a unui 
îndrumar ce conţine liste 
ale dispoziţiilor, 
hotărîrilor, altor 
documente oficiale, emise 
de instituţie, şi domeniile 
în care poate furniza 
informaţii

Publicarea pe 
pagina-web 
oficială a 
rapoartelor de 
activitate, inclusiv 
despre domeniile 
în care poate 
furniza informaţii

2



şi persoanelor 
responsabile de furnizarea 
informaţiilor, 
documentelor oficiale;

http://cnts.md/?pase id=5 
2

Spaţiu este amenajat la 
intrarea în subdiviziunile 
instituţiei dislocate în 
mun. Bălţi, mun. Chişinău 
şi mun. Cahul, este 
accesibil tuturor.

http://cnts.md/?pase id=5 
2

a).
http://cnts.md/?pase id=7 
2 ;
b).
http://cnts.md/?pase id=2
5;
c).
http://cnts.md/?pase id=2 
5

http://cnts.md/?pase id=5 
2

http: //cnts.md/?pas 
e id=31

Acţiunea 1.1.2. Asigurarea transparenţei în procesul decizional 
Termenul de realizare: Permanent
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului National de Transfuzie a Sângelui - vicedirector calitate, SMAISAH, STI 
Indicator de progres:
1. Număr de anunţuri/comunicate referitor la iniţierea elaborării deciziei publicate pe pagina-web oficială;
2. Număr de proiecte de acte normative şi materiale aferente acesteia publicate pe pagina-web oficială;
3. Număr de dezbateri publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
4. Număr de întruniri publice organizate în cazul a 5 şi mai multe propuneri la proiectul de document de politică/act normativ neacceptate de autoritatea autor;
5. Număr de recomandări ale cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate înaintate în procesul de elaborare a proiectelor de
6. Sinteza obiecţiilor şi propunerilor autorităţilor publice, precum şi sinteza recomandărilor reprezentanţilor societăţii civile (structurată pe articole sau puncte 
normativ) publicate pe pagina-web oficială;
7. Număr de proiecte de acte normative adoptate publicate pe pagina-web oficială;
8. Raport anual privind transparenţa în procesul decizional publicat pe pagina-web oficială.__________________________________________________________

acte normative; 
din proiectul de act

Progresul în implementarea acţiunii 1.1.2
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de 
anunţuri/comunic 
ate referitor la 
iniţierea elaborării 
deciziei publicate 
pe pagina-web 
oficială

Număr de 
proiecte de acte 
normative şi 
materiale aferente 
acesteia publicate 
pe pagina-web 
oficială

Număr de 
dezbateri publice 
organizate pe 
marginea 
proiectelor de acte 
normative

Număr de 
întruniri publice 
organizate în 
cazul a 5 şi mai 
multe propuneri la 
proiectul de 
document de 
politică/act 
normativ 
neacceptate de 
autoritatea autor

Număr de 
recomandări ale 
cetăţenilor, 
asociaţiilor 
constituite în 
corespundere cu 
legea, altor părţi 
interesate 
înaintate în 
procesul de 
elaborare a

Sinteza obiecţiilor 
şi propunerilor 
autorităţilor 
publice, precum şi 
sinteza
recomandărilor 
reprezentanţilor 
societăţii civile 
(structurată pe 
articole sau 
puncte din_______

Număr de 
proiecte de acte 
normative 
adoptate publicate 
pe pagina-web 
oficială

Raport anual 
privind
transparenţa în
procesul
decizional
publicat pe
pagina-web
oficială
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proiectelor de acte 
normative

proiectul de act 
normativ) 
publicate pe 
pagina-web 
oficială

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

http: //cnts.md/?pa 
ge id=52

Acţiunea 1.2. Asigurarea transparenţei în stabilirea costurilor şi cheltuielilor din fondurile publice
Acţiunea 1.2.1. Stabilirea costurilor serviciilor de recoltare sânge/component sanguine, producer component sanguine, preparate biomedicale şi diagnostice sanguine şi 
revizuirea anuală a costyurilor la serviciile medicale oferite de instituţie prin procedură transparentă 
Termenul de realizare: Trimestrul I anual
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - vicedirector calitate, SEEC, SJ, STI 
Indicator de progres:
1. Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială._______________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.1
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Metodologia stabilirii tarifelor pentru serviciile publice prestate contra plată publicată pe pagina web oficială

http://cnts.md/?page id=31

Acţiunea 1.2.2. Elaborarea şi aprobarea Raportului privind achiziţiile publice realizate conform necesităţilor instituţiei (centralizate în sănătate şi instituţionale) 
Termenul de realizare: Trimestrul I anual
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Vicedirector medical, Vicedirector calitate, SJ, Farmacist, STI 
Indicator de progres:
1. Raport privind achiziţiile publice realizate conform necesităţilor instituţiei (centralizate în sănătate şi instituţionale) , cu analiza lacunelor şi problemelor identificate în procedura 
de procurare a bunurilor în patrimoniul instituţiei publice._______________________________________________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 1.2.2
Descrierea
măsurilor
întreprinse

Realizarea indicatorilor de progres
Raport privind achiziţiile publice realizate conform necesităţilor instituţiei (centralizate în sănătate şi instituţionale) , cu analiza lacunelor şi problemelor identificate 
în procedura de procurare a bunurilor în patrimoniul instituţiei publice_______________________________________________________________________________
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de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

http://cnts.md/?page id=33

Acţiunea 1.2.3. Publicarea Raportului anual consolidat privind stabilirea cheltuielilor din fondurile publice 
Termenul de realizare: Trimestrul I anual
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - director, SEEC, STI 
Indicator de progres:
1. Raport publicat pe pagine web oficiale ale acestora şi expediate Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

___________________________________________ Progresul în implementarea acţiunii 1.2.3_________
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Raport publicat pe pagine web oficiale ale acestora şi expediate Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

http://cnts.md/?page id=31

Acţiunea 1.2.4. Gestionare transparentă şi responsabilă a patrimoniului public 
Termenul de realizare: Permanent, cu raportarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - director, vicedirector calitate, SEEC, STI, SADG 1,2 şi 3, SJ, SRU, SC 
Indicator de progres:
1. Raportul anual de performanţă operaţională (infrastructură, patrimoniu (cu raportarea anuală a stării acestuia, inventariere utilaj, ambulanţe, maşini etc., intervenţii efectuate, 
unitate de cercetare etc.) elaborat şi aprobat
2. Programul anual al activităţii de audit aprobat
3. Declaraţia privind buna guvernare, publicată pe pagina web oficială a instituţiei
4. Plan anual de achiziţii publice, publicat pe pagina web oficială a instituţii
5. Raport privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control prezentat în termen MSMPS__________________________________________________

___________________________________________ Progresul în implementarea acţiunii 1.2.4_________________________________________________________
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de

Realizarea indicatorilor de progres
Raportul anual de performanţă
operaţională (infrastructură,
patrimoniu (cu raportarea
anuală a stării acestuia,
inventariere utilaj, ambulanţe,
maşini etc., intervenţii 

________ ’_______________ 1___________________ 2_______________________

Programul anual al activităţii 
de audit aprobat

Declaraţia privind buna 
guvernare, publicată pe pagina 
web oficială a instituţiei

Plan anual de achiziţii publice, 
publicat pe pagina web 
oficială a instituţii

Raport privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de 
management financiar şi 
control prezentat în termen 
MSMPS
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realizarea
acţiunii:

efectuate, unitate de cercetare 
etc.) elaborat şi aprobat
http://cnts.md/?pase id=2635 http://cnts.md/?pase id=31 http://cnts.md/ http://cnts.md/?pase id=33 Raport remis către MSMPS

http://cnts.md/?pase id=56 http://cnts.md/?pase id=56

Prioritatea 3.: Managementul riscului de corupţie pentru excluderea posibilităţilor actului de corupţie şi cultivarea, promovarea şi consolidarea climatului 
de integritate a angajaţilor din sistemul sănătăţii
Acţiunea 3.1.1. Fortificarea capacităţilor de aplicare a prevederilor Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului la nivel instituţional 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia privind angajarea prin concurs a personalului medical din cadrul 
instituţiei
Indicator de progres:
1. Număr de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte instituţii publice sau amngajaţi prin serviciile oferite de ANOFM
2. Număr de caziere de integritate solicitate de instituţiile publice la angajare (instituţii ce cad sub incidenţa Legii integrităţii nr. 82/2017)
3. Număr de contestaţii depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.1

Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin 
transfer de la alte instituţii publice sau angajaţi prin 
serviciile oferite de ANOFM

Număr de caziere de integritate solicitate de instituţiile 
publice la angajare (instituţii ce cad sub incidenţa Legii 
integrităţii nr. 82/2017)

Număr de contestaţii depuse împotriva 
rezultatelor concursurilor organizate

http://cnts.md/?paee id=1185 Nu a fost necesar de solicitat caziere de integritate Nu au fost depuse contestaţii împotriva 
rezultatelor concursurilor organizate

Acţiunea 3.1.2. Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă
necorespunzătoare
Indicator de progres:
1. Număr de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în instituţiile publice
2. Număr de sesizări la Autoritatea Naţională de Integritate cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii
3. Număr de persoane suspendate pentru asemenea încălcări

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.2

Descrierea
măsurilor

Realizarea indicatorilor de progres ]
Număr de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în Număr de sesizări la Autoritatea Naţională de Număr de persoane suspendate pentru asemenea
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întreprinse 
de către 
instituţiile 
responsabil 
e de
realizarea
acţiunii:

ierarhie atestate şi soluţionate în instituţiile publice Integritate cu privire la încălcarea regimului de 
incompatibilităţi şi limitare a publicităţii______

încălcări

Nu au fost atestate cazuri de incompatibilităţi şi 
restricţii în ierarhie

Nu au fost depuse sesizări la Autoritatea Naţională de 
Integritate cu privire la încălcarea regimului de 
incompatibilităţi şi limitare a publicităţii

Nu a fost suspendată nici o persoană cît pentru 
la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi 
limitare a publicităţii atât pentru 
incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie

Acţiunea 3.1.3. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmitere a favoritismului 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă
necorespunzătoare
Indicator de progres:
1. Număr de conflicte de interese declarate şi soluţionate în cadrul instituţiilor publice
2. Număr de conflicte de interese sesizate la Autoritatea Naţională de Integritate
3. Număr de acte de constatare ale Autorităţii Naţionale de Integritate cu privire la conflictele de interese
4. Număr de dosare penale şi contravenţionale privind conflictele de interese penale instrumentate______________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.3

Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de conflicte de interese 
declarate şi soluţionate în cadrul 
instituţiilor publice___________

Număr de conflicte de interese sesizate 
la Autoritatea Naţională de Integritate

Număr de acte de constatare ale 
Autorităţii Naţionale de Integritate cu 
privire la conflictele de interese_____

Număr de dosare penale şi 
contravenţionale privind conflictele de 
interese penale instrumentate________

Nu au fost atestate cazuri de conflicte 
de interese

Nu au fost depuse sesizări la 
Autoritatea Naţională de Integritate cu 
privire la atestarea cazurilor de 
conflicte de interese

Nu a fost emis nici un act de constatare 
cu privire la conflictele de interese

Nu a fost intentat nici un dosar privind 
conflictele de interese

Acţiunea 3.1.4. Asigurarea respectării regimului cadourilor 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare în cadrul instituţiei 
Indicator de progres:
1. Comisia de comunicare şi evidenţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul instituţiei
2. Număr de instruiri privind regimul cadourilor
3. Număr de cadouri predate comisiilor de evidenţă şi evaluare a cadourilor în cadrul instituţiilor publice
4. Număr şi sumă a cadourilor răscumpărate în cadrul instituţiilor publice
5. Număr de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi număr de dosare penale şi contravenţionale instrumentate
6. Registre de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web oficiale ale instituţiilor publice__________________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.4
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Realizarea indicatorilor de progres
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Comisia de comunicare 
şi evidenţţă a cazurilor 
de influenţă 
necorespunzătoare în 
cadrul instituţiei

Număr de instruiri 
privind regimul 
cadourilor

Număr de cadouri 
predate comisiilor de 
evidenţă şi evaluare a 
cadourilor în cadrul 
instituţiilor publice

Număr şi sumă a 
cadourilor răscumpărate 
în cadrul instituţiilor 
publice

Număr de cadouri 
inadmisibile, transmise 
agenţiei anticorupţie şi 
număr de dosare penale 
şi contravenţionale 
instrumentate

Registre de evidenţă a 
cadourilor publicate pe 
paginile web oficiale ale 
instituţiilor publice

http://cnts.md/?page id= 
56 Realizate instruiri de SJ

Nu au fost recepţionate 
cadouri în cadrul 
instituţiei

Nu a fost răscumpărat 
nici un cadou

Nu a fost transmis nici 
un de cadouri inadmisibil 
către CNA

Va fi plasat începând cu 
anul 2020

Acţiunea 3.1.5. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare în cadrul instituţiei 
Indicator de progres:
1. Număr de cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul instituţiilor publice
2. Număr de cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate Centrului Naţional Anticorupţie_________________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.5

Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul 
instituţiilor publice____________________________________________________

Număr de cazuri de influenţă necorespunzătoare denunţate Centrului Naţional 
Anticorupţie_______________________________________________________

Nu au fost atestate cazuri de influenţă necorespunzătoare Nu a fost denunţat niciun caz de influenţă necorespunzătoare la Centrului 
Naţional Anticorupţie

Acţiunea 3.1.6. Asigurarea neadmiterii şi denunţării manifestărilor de corupţie; protecţie avertizorilor de integritate 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul instituţiei 
Indicator de progres:
1. Număr de manifestări de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor instituţiilor publice şi agenţiilor anticorupţie
2. Număr de avertizări de integritate depuse în cadrul instituţiei
3. Număr de avertizări de integritate transmise Autorităţii Naţionale de Integritate
4. Număr de avertizori de integritate supuşi protecţiei_________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.6

Descrierea Realizarea indicatorilor de progres
8
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măsurilor 
întreprinse 
de către 
instituţiile 
responsabil 
e de
realizarea
acţiunii:

Număr de manifestări de corupţie 
denunţate de către agenţii publici 
conducătorilor instituţiilor publice şi 
agenţiilor anticorupţie____________

Număr de avertizări de integritate 
depuse în cadrul instituţiei

Număr de avertizări de integritate 
transmise Autorităţii Naţionale de 
Integritate

Număr de avertizori de integritate 
supuşi protecţiei

Nu au fost atestate cazuri manifestări 
de corupţie

Nu a fost denunţat niciun caz de 
avertizăre de integritate

Nu au fost depuse sesizări la 
Autoritatea Naţională de Integritate cu 
privire la atestarea cazurilor de 
avertizăre de integritate

Nu sunt

Acţiunea 3.1.7. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă 
necorespunzătoare în cadrul instituţiei 
Indicator de progres:
1. Număr de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul instituţiilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici
2. Număr de sesizări depuse de către conducătorii instituţiilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii
3. Număr de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei_______________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.7

Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul 
instituţiilor publice în legătură cu incidentele de 
integritate admise de agenţii publici

Număr de sesizări depuse de către conducătorii 
instituţiilor publice la autorităţile anticorupţie cu 
privire la incidentele de integritate ce constituie 
infracţiuni şi contravenţii____________________

Număr de suspendări din funcţii ale agenţilor publici 
inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe 
corupţiei

Nu sunt
Nu au fost depuse sesizări la autorităţile anticorupţie 
cu privire la incidentele de integritate ce constituie 
infracţiuni şi contravenţii

Nu a fost suspendăt din funcţienici un salariat 
inculpat pentru infracţiuni de corupţie sau conexe 
corupţiei

Acţiunea 3.1.8. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: Comisia de comunicare şi evidenţţă a cazurilor de influenţă necorespunzătoare în cadrul instituţiei 
Indicator de progres:
1. Registre ale riscurilor care includ riscurile de corupţie în instituţie
2. Registrulde evidenţă a riscurilor completat cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul instituţiilor publice
3. Raport privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor elaborat anual___________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 3.1.8

Descrierea
măsurilor
întreprinse

Realizarea indicatorilor de progres
Registre ale riscurilor care includ riscurile de 
corupţie în instituţie_____________________

Registrulde evidenţă a riscurilor completat cu 
riscurile de corupţie după incidentele de integritate

Raport privind implementarea măsurilor de tratare a 
riscurilor elaborat anual
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de către 
instituţiile 
responsabil 
e de
realizarea
acţiunii:

din cadrul instituţiilor publice

http://cnts.md http://cnts.md http://cnts.md

Prioritatea 4.: Dezvoltarea unui dialog mai activ cu populaţia cu privire la declararea actului de corupţie în instituţie
Acţiunea 4.1.1 Dezvoltarea continuă a acţiunilor de informare a populaţiei 
Termenul de realizare: Permanent, cu verificarea anuală în trimestrul I
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - STAAIMSPS nr.1,2 şi 3, STI 
Indicator de progres:
1. Număr de acţiuni de informare a populaţiei despre drepturile şi obligaţiunile beneficiarilor sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv despre inadmisibilitatea 
oferirii de „cadouri” şi „mulţumiri”
2. Număr de acţiuni de informare a beneficiarilor, inclusiv cu privire la modalitatea de a-şi manifesta nemulţămirea, de a raporta acte de corupţie cum ar fi: condiţionarea actului 
medical, plăţile informale solicitate
3. Grila de salarizare a angajaţilor din sistemul sănătăţii plasată pe pagina web oficială_______________________________________________________________________________

Progresul în implementarea acţiunii 4.1.1

Realizarea indicatorilor de progres
Descrierea
măsurilor
întreprinse
de către
instituţiile
responsabil
e de
realizarea
acţiunii:

Număr de acţiuni de informare a populaţiei despre 
drepturile şi obligaţiunile beneficiarilor sistemului 
asigurării obligatorii de asistenţă medicală, inclusiv 
despre inadmisibilitatea oferirii de „cadouri” şi 
„mulţumiri”

Număr de acţiuni de informare a beneficiarilor, inclusiv 
cu privire la modalitatea de a-şi manifesta 
nemulţămirea, de a raporta acte de corupţie cum ar fi: 
condiţionarea actului medical, plăţile informale 
solicitate

Grila de salarizare a angajaţilor din sistemul 
sănătăţii plasată pe pagina web oficială

http://cnts.md/?pase id=37 http://cnts.md/?pase id=8 http://cnts.md

Acţiunea 4.1.2 Monitorizarea permanentă a feedback-ului de la populaţie cu privire la actele de corupţie în sistemul sănătăţii 
Termenul de realizare: Permanent, cu raportare trimestrială
Subdiviziunea responsabilă: subdiviziuinile/angajaţi a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui - Vicedirector calitate 
Indicator de progres:
1. Număr de reclamaţii colectate trimestrial per instituţie publică (soluţionate/ nesoluţionate)
2. Raport anual privind examinarea şi soluţionarea plîngerilor şi reclamaţiilor pe instituţie____________________________

Progresul în implementarea acţiunii 4.1.2

Descrierea
măsurilor
întreprinse

Realizarea indicatorilor de progres
Număr de reclamaţii colectate trimestrial per instituţie publică (soluţionate/ 
nesoluţionate)

Raport anual privind examinarea şi soluţionarea plîngerilor şi reclamaţiilor pe 
instituţie
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III. Riscuri  a ferente  implementăr i i  acţ iuni lor  scadente  la sfîrşitul  semestrulu i /anulu i
La finele perioadei de referinţă nu s-au identificat.

IV. Propuner i  de modif i care  şi ajustare a planului  dc acţiuni  sectorial /  local
In perioada de referinţă nu suni necesare

Ş e f  serviciu juridic— Andrei Gheorghila
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