
TERMENI DE REFERINȚĂ 

Audit național pentru evaluarea laboratorului din cadrul Spitalului Dermatologie si 

Maladii Comunicabile  

 

I. INFORMAȚII GENERALE 

Infecția cu HIV în Republica Moldova continuă să prezinte o problemă prioritară de sănătate; 

epidemia HIV se consideră concentrată în grupurile cu risc sporit de infectare, în special în 

rândul consumatorilor de droguri injectabile. În anul 2016, în Republica Moldova au fost 

înregistrare 832 de cazuri HIV+, dintre care 229 în teritoriile de est ale țării; cumulativ până 

la 31 decembrie 2016 în țară au fost înregistrate 11043 cazuri HIV+. Printre cazurile 

înregistrate în anul 2016 circa 56,6% sunt bărbați, 52,3% sunt din mediul urban, ponderea 

tinerilor de 15-24 ani constituie circa 11,2%. 

Programul Național de Prevenire și Control al infecției HIV/SIDA și ITS pentru anii 2016-

2020 (PN HIV/SIDA și ITS) a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului Nr. 1164 din 

22.10.2016. PN HIV/SIDA și ITS este o continuare a precedentului program și rămâne axat 

pe trei strategii de bază: 

 Prevenirea transmiterii HIV și infecțiilor cu transmitere sexuală, în special în 

populațiile-cheie. 

 Asigurarea accesului universal la tratament, îngrijire și suport a persoanelor infectate 

cu HIV și infecții cu transmitere sexuală 

 Asigurarea unui management eficient al Programului național 

În anul 2011 în Republica Moldova a fost aprobat Ghidului național în managementul calității 

investigațiilor de laborator la infecția HIV/SIDA în Republica Moldova (nr. 612 din 

27.07.2011) care necesită a fi ajustat conform noilor recomandări ale Organizației Mondiale 

a Sănătății.  

 

Pe parcursul ultimilor 10 ani se evidențioază o scădere lentă a numărului de testări efectuate, 

însă numărul cazurilor noi depistate are o ușoară ascensiune, în particular, ultimii trei ani. 
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II. OBIECTIVELE ȘI REZULTATUL FINAL 

Obiectivele 

1. Analiza documentației și a înregistrărilor de laborator (proceduri, înregistrări, etc.); 

2. Verificarea respectarii cerințelor Sistemului de Management al Calitatii de către 

personalul de laborator; 

3. Furnizarea recomandărilor pentru consolidarea Sistemului de Management al 

Calității; 

4. Elaborarea planul de acțiuni pentru neconformităților detectate, pentru a îmbunătăți 

capacitățile de laborator. 

 

Rezultatul final 

1. Elaborarea listei cu denumirea Procedurilor Operaționale Standard, ținând-se cont 

de regulile de acreditare pentru laborator - 31 iulie 2017; 

2. Elaborarea listei cu Procedurilor Generale (de Proces și de Sistem), conform regulilor 

de acreditare pentru laborator - 31 iulie 2017; 

3. Recomandarea necesitatatilor de echipamente, reagenți, consumabile, etc. pentru 

fortificarea capacității laboratorului si sporirea măsurilor de biosecuritate în 

laborator – 31 iulie 2017; 

4. Elaborarea raportului care să evidențieze constatările, concluziile, recomandările și 

planul de acțiuni în conformitate cu Sistemul de Management al Calității de laborator 

și pregătirea pentru acreditare conform normelor ISO 15189 – 31 iulie 2017. 

 

III. CONDIȚII PENTRU CONSULTANȚĂ 

Durata estimativă: 1 audit pe o perioada de 15 lucrătoare depline în perioada iulie 2017. 

Management consultanței: Auditul va lucra în subordinea Unității de Coordonare a 

Programului Național HIV/SIDA și ITS, Coordonatorului Laborator. 

 

IV. PROFILUL CONSULTANTULUI 

Cerințele de calificare și baza de evaluare (criterii de evaluare) 

1. Calificare de bază – 90 puncte 

1.1 Studii superioare (de licență) în domeniul medical, biologie și / sau sănătății publice; 

1.2 Cel puțin 5 ani de experiență de activitate în serviciul de laborator; 

1.3 Aptitudini de audit pe domeniul de laborator; 

1.4 Experiență în Sistemul de Managament al Calitatii pentru laboratoarele medicale; 

1.5 Experienta în evaluarea laboratoarelor medicale. 

 

2. Calificări suplimentare – 10 puncte 

2.1 Cunoștințe privind strategiile şi recomandările OMS și alte instituții internaționale 

relevante  în domeniul activităților de laborator medical; 

2.2 Experiență în dezvoltarea standardelor/ghidurilor; 

2.3 Limba Engleza constituie un avantaj. 


