
 

Indicatorii de monitorizare şi evaluare a Programului naţional de securitate  transfuzională şi autoasigurare a ţării cu 

produse sanguine pentru anul 2020 

 

Nr. Denumire indicator Criteriu de evaluare și metodologia de 

calcul 

Perioada 

de 

raportare 

Rezultat obținut în anul 2020 

1 2 3 4 5 

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

1 Examinarea 

sângelui/componentelor 

sangvine  donate prin 

metodologii performante de 

detectare a markerilor 

infecţiilor hemotransmisibile 

Metodologii performante de detectare a 

markerilor infecţiilor hemotransmisibile 

prezente și aplicate în examinarea sângelui 

donat 

anual Realizat în corespundere  cu Algoritmul aprobat prin ordinul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 825 din 

02.07.2018 „Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a 

sângelui donat” 

2 Examinarea sângelui/ 

componentelor sangvine 

donate prin metodologii 

performante în 

imunohematologie 

Metodologii performante în 

imunohematologie  prezente și aplicate în 

examinarea sângelui donat 

anual Realizat în corespundere  cu Algoritmul aprobat prin ordinul 

Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 825 din 

02.07.2018 „Cu privire la aprobarea algoritmelor de testare a 

sângelui donat” 

3 Mostre de sânge donate, 

testate conform standardelor 

naționale, % 

Numărător - număr de mostre de sânge 

testate *100 

 

Numitor - număr de mostre de sânge  total 

donate   

anual 62849*100/62849=100% 

4 Prevalenţa markerilor de 

infecţii hemotransmisibile, 

total, conform tipului 

determinat, în rîndul 

donatorilor de 

sânge/componente sangvine, 

inclusiv: 

Numărător- numărul donatori cu infecții 

hemotransmisibile pozitiv confirmat/ 

înregistrat*100 

 

Numitor - numărul de donatori total 

deserviți 

anual 1382*100/45901 = 3,0% 

4.1 Prevalenţa HBV (hepatita 

virală B) în rîndul donatorilor 

de sânge/componente 

sanguine  

Numărător- numărul donatori cu HBV 

pozitiv confirmat/ înregistrat*100 

 

Numitor - numărul de donatori total 

deserviți 

anual 331*100/45901=0,7% 



4.2 Prevalenţa HCV (hepatita 

virală C) în rîndul donatorilor 

de sânge/componente 

sanguine  

Numărător- numărul donatori cu HCV 

pozitiv confirmat/ înregistrat*100 

 

Numitor - numărul de donatori total 

deserviți 

anual 415*100/45901=0,9% 

4.3 Prevalenţa HIV (virusul 

imunodeficienţei umane) în 

rîndul donatorilor de 

sânge/componente sanguine  

Numărător- numărul donatori cu HIV 

pozitiv confirmat/ înregistrat*100 

 

Numitor - numărul de donatori total 

deserviți 

anual 132*100/45901=0,3% 

4.4 Prevalenţa sifilisului în rîndul 

donatorilor de 

sânge/componente sanguine  

Numărător- numărul donatori cu sifilis 

pozitiv confirmat/ înregistrat*100 

 

Numitor - numărul de donatori total 

deserviți 

anual 545*100/45901=1,2% 

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

1 Toate actele normative 

naţionale revizuite/ajustate la 

rigorile aquis-ului comunitar 

european şi implementate 

pînă în anul 2021 

Numărător - numărul de acte normative 

naționale revizuite/ajustate la actele 

normative europene *100 

 

Numitor – numărul de acte normative 

naționale transpuse 

anual 54*100/54 = 100% 

În anexă la Indicatori de monitorizare şi evaluare a Programului 

naţional de securitate  transfuzională şi autoasigurare a ţării cu 

produse sanguine pentru anul 2020. 

2 Număr de instituții medico-

sanitare publice ce asigură 

managementul calității în 

corespundere cu standardele 

naționale în raport de 95 %, 

% 

Numărător - numărul de instituții medico-

sanitare, ce asigură managementul calității 

în corespundere cu standardele naționale în 

domeniul organizării și asigurării asistenței 

hemotransfuzională *100 

 

Numitor – numărul total de instituții 

medico-sanitare ce acordă asistența 

hemotransfuzională 

anual Instituţiile ce participă la producerea produselor sanguine: 

17*100/17 = 100%  
 

Instituţiile, utilizătoare de produse sanguine: 

65*100/69 = 94,2%  

3 Număr de hemotransfuzii  

asigurate cu produse 

sangvine  în corespundere cu 

standardele de calitate 

naționale,% 

Numărător - numărul hemotransfuzii 

asigurate cu produse sanguine, care 

corespund standardelor naționale  *100 

 

Numitor – numărul total de hemotransfuzii 

înregistrate 

 

anual 108842*100/108842 = 100% 



4 Număr de personal medical 

instruit 

Numărător - numărul de personal medical 

cu studii superioare instruit în prescrierea 

şi utilizarea produselor sanguine conform 

cerinţelor actuale ale Ghidului european de 

utilizare raţională a produselor sanguine și 

protocoalelor clinice naționale în 

managementul hemoragiilor 

 

Numitor - numărul total de personal 

medical cu studii superioare implicat în 

prescrierea produselor sanguine 

 145*100/1500 = 9,7% 

Tematica: 

„Hemovigilenţa la nivel de instituție medico-sanitară” – 145 

persoane 

5 Curriculumul programului de 

pregătire a cadrelor medicale 

elaborat, aprobat și aplicat 

pentru:  

a) studenți și medici 

rezidenți ai Universității de 

Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”;  

b) personalul medical cu 

studii medii din cadrul 

colegiilor medicale  

c)  medici specialiști în 

cadrul  Universității de Stat 

de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu”;  

d)  felceri/asistenți medicali, 

laboranți – program de 

educație medicală continuă 

Curriculumul programului de pregătire a 

cadrelor medicale elaborat, aprobat și 

aplicat 

începând 

cu 2018 

Realizate 3 instruiri conform curicurilor/programelor aprobate 

inclusiv: 

- 2 (două) destinate medicilor transfuziologi și hematologi 

din cadrul instituțiilor medico sanitatre cu tematica 

„Actualități în transfuziologie” – 36 persoane; 

- 1 (una) destinată asistenţilor medicali din cabinetele de 

transfuzie a sângelui și secțiile clinice IMS cu tematica 

„Asistența medicală în hemotransfuzie” – 21 persoane. 

6 Participări la conferințe, 

congrese, schimb de 

experiențe, etc. în afara țări 

 

 

 

 

Numărul de personal medical participant la 

conferințe, congrese, schimb de experiențe, 

etc în afara țării 

anual 4 persoane participante la vebinar organizat de Organizația 

Mondială a Sănătății cu tematica „Asigurarea managementului 

eficient în scopul fortificării sistemului transfuzional” 

Obiectivul III:  Autoaprovizionarea ţării cu sânge şi produse sangvine 



1 Centrul şi secţiile de 

transfuzie a sângelui 

asigurate cu tehnologii  

moderne, echipamente, 

consumabile destinate 

procesului de producere a 

componentelor, preparatelor 

biomedicale şi diagnostice 

sangvine  

Numărător- numărul de instituții care 

participă la producerea produselor 

sanguine asigurate cu dispozitive medicale 

specifice pentru recoltarea, păstrarea și 

transportarea sângelui/componentelor 

sanguine *100 

 

Numitor – numărul total de instituții care 

participă la producerea produselor 

sanguine 

anual 17*100/17 = 100% 

2 Secţiile şi cabinetele de 

transfuzie a sângelui 

asigurate cu tehnologii  

moderne, echipamente, 

consumabile destinate 

procesului   de transport, 

depozitare, realizare a 

compatibilităţii 

transfuzionale 

Numărător- numărul de instituții publice, 

utilizatori de produse sanguine asigurate cu 

dispozitive medicale specifice pentru 

păstrarea și transportarea 

sângelui/componentelor sanguine *100 

 

Numitor – numărul total de instituții 

publice, utilizatori de produse sanguine 

anual 30*100/56 = 53,6% 

3 Număr de proiecte cu 

finanţare externă elaborate/ 

încheiate/ implementate 

Număr absolut de proiecte cu finanţare 

externă elaborate/ încheiate/ implementate 

anual 1 

4 Modulele soft ale Sistemului 

Automatizat Serviciul de 

Sânge CTS Manager 

actualizate, aplicate și 

implementate 

Gradul de implementare a soft-ului 

actualizat 

2019 Sistemul Automatizat Serviciul de Sânge este creat, termenul de 

lansare industrială extins până la 01 ianuarie 2022.  

5 Aplicaţia de raportare a 

hemovigilenţei,  creată, 

aplicată  şi implementată 

Gradul de implementare a aplicației de 

raportare a hemovigilenței 

2019 Aplicaţia de raportare a hemovigilenţei este creată, cu 

exploatare industrială până la 01 ianuarie 2022. 



6 Numărul de instituții medico-

sanitare cu Sistemul 

Informațional Automatizat 

Serviciul de Sânge actualizat 

și completat, gestionat activ, 

% 

Numărător- numărul de instituții medico 

sanitare publice cu Sistemul Informațional 

Automatizat Serviciul de Sânge actualizat 

și completat, gestionat activ *100 

 

Numitor – numărul total de instituții 

publice medico sanitare, utilizatori de 

produse sanguine și care participă la 

producerea produselor sanguine 

2019 Sistemul Automatizat Serviciul de Sânge este creat, termenul de 

lansare industrială extins până la 01 ianuarie 2022. 

7 Programul de producere a 

preparatelor sangvine cu 

destinaţie terapeutică şi 

diagnostică, realizat anual 

Programul de producere elaborat, aprobat 

și realizat anual 

anual Realizat 

Conform ordinului Ministerului Sănătăţii, Municii și Protecției 

Sociale nr. 1307 din 14.11.2019 „Cu privire la reglementarea 

donării de sânge/componente sanguine şi asigurarea instituţiilor 

medico-sanitare cu componente sanguine, preparate diagnostice 

şi biomedicale sanguine pentru anul 2020” 

8 Rezerve de produse sangvine, 

menținute și prezente în stoc 

Rezerve menținute și prezente în stoc, în 

cantități prevăzute de actele normative în 

vigoare 

anual Realizat 

9 Necesităţi de produse 

sangvine, actualizate anual 

Actualizarea anuală a necesităţi de produse 

sangvine pentru asigurarea tratamentului 

hemotransfuzional  

anual Realizat  

10 Contracte cu instituţiile 

medico-sanitare, indiferent de 

forma juridică de organizare, 

încheiate anual 

Număr total de Contracte încheiate anual 78 

11 Contractarea şi prestarea  

serviciilor specializate 

instituţiilor medico-sanitare, 

indiferent de forma juridică 

de organizare 

Număr de Contracte încheiate anual 106 (81- pentru servicii medicale de laborator, 25 - pentru 

servicii medicale de tratament aferent) 

Obiectivul IV: Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de sânge/componente sangvine și sporirea numărului anual de donatori voluntari sistematici 

1 Număr de acorduri de 

colaborare bilaterale încheiate 

în scop de elaborare și editare 

a  materialelor 

informaționale. 

Număr de acorduri de colaborare bilaterale 

încheiate 

2019-2021 - 



2 Număr de materiale 

informaţionale şi 

promoţionale elaborate şi 

editare, inclusiv după criteriu 

categoriei de populație și tip 

donare. 

Număr de materiale informaţionale şi 

promoţionale elaborate şi editare total, 

inclusiv pentru: 

a) populația generală, 

b) tineret,  

c) militari și funcționari ai  structurilor 

forţelor de apărare, 

d) angajați ai forţelor de asigurare a 

ordinii publice, 

e) toate tipurile de donări: sânge, 

plasmă sangvină, celule sangvine  

2019-2021 - 

3 Număr total de materiale 

informaţionale şi 

promoţionale pe fiecare 

categorie distribuite în 37 de 

teritorii administrative. 

Număr de teritorii administrative în care s-

au distribuit materiale informaţionale şi 

promoţionale, inclusiv și pentru fiecare tip 

de material informațional în parte: 

a) populația generală, 

b) tineret,  

c) militari și funcționari ai  structurilor 

forţelor de apărare, 

d) angajați ai forţelor de asigurare a 

ordinii publice, 

e) toate tipurile de donări: sânge, 

plasmă sangvină, celule sangvine 

2019-2021 1. postere pentru angajații ai structurilor de asigurare a ordinei 

publice (500 bucăți),  

2. postere pentru angajații ai structurilor de apărare (200 

bucăți), postere pentru promovarea donărilor voluntare de 

plasmă și cellule (150 bucăți);  

3. postere educaționale pentru donatorii de sânge/componente 

sanguine (300 bucăți);  

4. postere pentru promovarea donărilor de sânge/componente 

sanguine destinate populației generale (350 buc);  

5. pliante pentru promovarea donărilor de sânge/componente 

sanguine destinate populației generale (5000 buc);  

6. flaiere pentru promovarea donărilor voluntare de plasmă și 

celule (2000 bucăți), 

7. spot video pentru educare și de îndemnare a societății civile 

de a participa la donarea benevolă de sânge și componente 

sanguine 

4 Număr de acorduri de 

colaborare bilaterală încheiate 

în scop de elaborare 

spoturilor video, audio. 

Număr de acorduri de colaborare bilaterale 

încheiate 

2019-2021 1 

5 Număr total de spoturi 

publicitare video, audio 

elaborate. 

Număr de spoturi publicitare video 

elaborate. 

Număr de spoturi publicitare audio 

elaborate. 

2019-2021 - 



6 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 acorduri de colaborare bilaterale 

încheiate 

2019-2021 30  

(16 campanii TV și 14 campanii radio) 

7 Număr de instituții care au 

plasat pe pagina web 

spoturile de publicitate 

sociala. 

 2019-2021 103 

8 Număr de emisiuni TV, radio 

privind promovarea donării 

de sânge/componente 

sangvine voluntare, 

neremunerate și sistematice, 

inclusiv cu participarea 

reprezentanților instituțiilor 

medico-sanitare, de 

învățămînt, ai structurilor 

forțelor de apărare și de 

ordine publică, ai agențiilor 

de stat, autorităților publice 

locale . 

Numărul total de emisiuni TV, radio la 

care au participat reprezentanții instituțiilor 

2019-2021 56 

9 Număr de articole publicate 

privind promovarea donării 

de sânge/componente 

sangvine voluntare, 

neremunerate și sistematice 

Numărul total de articole publicate în 

ziare, internet, etc. 

2019-2021 50 

10 Număr de campanii de 

informare a evenimentelor de 

donare a sângelui organizate. 

Număr de campanii de informare realizate  2019-2021 Total – 448 Campanii/evenimente de informare, donare a 

sângelui, inclusiv: 

17 - la nivel național 

431 - la nivel local 



11 Numărul de parteneri 

implicați în promovarea 

donării de sânge/componente 

sangvine voluntare 

Număr de parteneri ce au 

participat/organizat/susținut campaniile de 

promovare a donării de sânge voluntare. 

2019-2021  

4 ministere: Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, 

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Apărării 

 

37 Autorităţi publice locale  

 

1 (una) organizație neguvernamentală: Uniunea Naţională a 

Studenţilor şi Tineretului din Moldova 

 

19 holdinguri și instituţii mass-media („General Media Group 

Corp” SRL, „COTIDIAN” SA, „SELECTCANAL – TV” SRL, 

„TELESISTEM TV” SRL, Jurnal Trast Media, Î.C.S. 

„PRODIGITAL” SRL, „JEVISE” SRL, P.P „Exclusiv Media” 

SRL, „TV-Comunicații Grup” SRL, Muz FM, Radio Vocea 

Basarabiei, ECO FM, Real Radio SRL, SC „Radio 21” SRL, 

SCP „Radio Polidisc” SRL, „Radio Plai” SRL, „Radio HIT” 

SRL, „Busuioc Media” SRL, „BASARADIO” SRL) 

12 Număr de instruiri realizate 

pentru formarea  formatorilor 

în promovarea donărilor de 

sânge voluntare. 

Numărul absolut de instruiri realizate 

pentru formarea  formatorilor în 

promovarea donărilor de sânge voluntare 

2019-2021 2743, din aceștea 486 donatori de celule și 2257 donatori de 

plasmă convalescentă, care ulterior s-au încadrat sistematic în 

donarea de plasmă. 

13 Numărul de persoane 

(formatori) instruite. 

Numărul absolut de persoane (formatori) 

instruite, conform categoriilor: 

a) reprezentanții autorităților 

administrației publice locale de nivelurile 

întîi şi al doilea; 

b) prestatori de asistență medicală 

primară; 

c) reprezentanții structurilor de 

apărare; 

d) reprezentanții structurilor de 

asigurare a ordinii publice; 

e) reprezentanți instituțiilor de 

învățămînt superior și profesional tehnic; 

f) reprezentanți organizațiilor de 

voluntari; 

g) reprezentanții mass-media 

2019-2021 - 



14 Număr de evenimente, 

campanii de donare 

sânge/componente sangvine 

realizate de fiecare partener.  

Număr total de campanii de donare a 

sângelui organizate și realizate, inclusiv de: 

a) autorităţile administrației publice 

locale de nivelurile întîi şi al doilea și 

prestatorii de asistență medicală 

primară; 

b) angajații și studenții instituțiilor de 

învățămînt superior și profesional 

tehnic, 

c) angajații structurilor forțelor de 

asigurare a ordinii publice, subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne; 

d)  militarii și funcționarii din structurile 

de apărare. 

2019-2021 17 campanii la nivel național, inclusiv : 

1. Instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne: 

- Inspectoratul General al Poliţiei: martie 2020 -328 donări; 

octombrie 2020 - 1658 donări. 

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră: mai 2020 - 191 

donări; decembrie 2020 - 376 donări. 

- Brigada de poliție cu destinație specială „Fulger”: noiembrie 

2020 - 40 donări. 

2. Instituțiile subordonate Ministerului Apărării: septembrie 

2020 - 529 donări; noiembrie 2020 - 218 donări 

3. Instituțiile subordonate Ministerului Educației, Culturii și 

Cercetării: martie 2020 - 244 donări; octombrie-decembrie 

2020 - 1321 donări. 

4. Administrația Națională a Penitenciarelor: septembrie 2020 - 

111 donări; decembrie 2020 - 165 donări. 

5. Centrul Național Anticorupție: octombrie 2020 - 56 donări; 

decembrie 2020 - 70 donări. 

6. Serviciu Protecție și Pază de Stat: septembrie 2020 - 108 

donări; decembrie 2020 - 20 donări. 

7. Serviciul Vamal: decembrie 2020 - 80 donări. 

8. 1 (una)– campanie în cadrul celebrării Zilei Mondiale a 

Donatorului de Sânge  

15 Creșterea anuală a numărului 

de donări de 

sânge/componente sangvine 

voluntare și neremunerate, 

recrutați de APL cu 15 la suta 

din numărul donărilor a 

anului precedent. 

Numărător - numărul de donări voluntare 

şi neremunerate, recrutaţi de autorităţile 

publice locale*100 

 

Numitor - numărul total de donări 

voluntare şi neremuneraţe  

2019- 

2021 

Total recrutati de APL în parteneriat cu Instituțiile de asistența 

medicală primară – 21494 donatori (35% din numărul total de 

donări voluntare) 

 

21494*100/61493=35% 

16 Creșterea anuală a numărului 

de donări de 

sânge/componente sangvine 

voluntare și neremunerate din 

numărul total de angajați, 

studenți și tineri 

2019 – 40% 

2020 -50% 

2021 – 60%. 

Numărător - numărul de donări voluntare şi 

neremunerate, recrutaţi de tinerii din cadrul 

instituţiilor de învăţămînt, organizaţii și 

asociații de tineret *100 

 

Numitor - numărul total de angajați, 

studenți  

2019- 

2021 

Total recrutati de instituţiile de învăţămînt şi organizaţiile de 

tineret – 1432 donatori (2,3% din numărul total de donări 

voluntare) 

 

1432*100/61493=2,3% 



17 Creșterea anuală a numărului 

de donări de 

sânge/componente sangvine 

voluntare și neremunerate din 

numărul total de angajați ai 

structurilor forțelor de 

asigurare a ordinii publice 

2019 – 20% 

2020 – 30% 

2021 – 40% 

Numărător - numărul de donări voluntare şi 

neremunerate, recrutaţi de forțele de 

asigurare a ordinii publice *100 

 

Numitor - numărul total de angajați a 

forțelor de asigurare a ordinii publice 

2019- 

2021 

Total recrutati de structurile forțelor de asigurare a ordinii 

publice – 3372 donatori (5,5% din numărul total de donări 

voluntare sau 24,0 din numărul total de angajați) 

 

3372*100/61493=5,5% 

3372*100/14000=24,0% 

18 Creșterea anuală a numărului 

de donări de 

sânge/componente sangvine 

voluntare și neremunerate din 

numărul total de militari și 

funcționari 

2019 – 40% 

2020 - 45% 

2021 – 50%. 

Numărător - numărul de donări voluntare şi 

neremunerate, recrutaţi de forțele de 

apărare *100 

 

Numitor - numărul total de  militari și 

funcționari 

2019- 

2021 

Total recrutati de structurile forțelor de apărare – 854 donatori 

(2,2% din numărul total de donări voluntare sau 21,3 din 

numărul total de angajați) 

 

854*100/61493=2,2% 

854*100/4000=21,3%  

19 Număr de donatori voluntari 

recrutați la donarea 

sistematica, anual 

Numărător - numărul total de donatori 

voluntari şi sistematici *100 

 

Numitor - numărul total de donatori de 

sânge/componente sanguine voluntari și 

neremunerați 

2019- 

2021 

48*100/40= 120%  

Înregistrată creșterea cu 20% comparativ anului 2019 (în 2019 – 

40 donatori voluntari şi sistematici) 

 

48*100/61493=0,1%  din total donatori voluntari de 

sânge/componente sanguine  

20 Evenimente social-culturale 

organizate pentru omagierea 

donatorilor de 

sânge/componente sangvine 

voluntare, neremunerate 

sistematici. 

Număr de evenimente social-culturale 

organizate. 

2019- 

2021 

1 (unu) eveniment social-cultural, în cadrul celebrării Zilei 

Mondiale a donatorului de Sânge 

 

 


