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Cu privire la atribuirea responsabilităţii şi 
acces la aplicaţiile Sistemului Informaţional 
Automatizat „Serviciul de Sînge”

întru executarea Legii nr. 133 din 08.07.2011 „Cu privire la protecţia datelor cu 
caracter personal”, Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea 
cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea 
acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, ordinului 
CNTS nr. 19-0 din 22.02.2012 „Cu privire la transpunerea legislaţiei privind datele cu 
caracter personal”, cît şi în temeiul Regulamentului privind activitatea Centrului 
Naţional de Transfuzie a Sîngelui,

ORDON:
1. Se aprobă:

Modul de operare date cu caracter personal şi procedura de verificare, identificare şi 
atribuire elemente în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui -  anexa nr. 1;

Lista angajaţilor subdiviziunilor Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui, 
activitatea a cărora implică operarea datelor cu caracter personal şi stabilire elemente de 
verificare, identificare şi atribuire în cadrul instituţiei, conform anexei nr.2.
2. Vicedirectorii, şefii de subdiviziuni vor lua act de ordinul în cauză, cu îndeplinirea 
necondiţionată a acestuia.
3. Se atribuie responsabilităţi pentru modul de operare a datelor cu caracter personal 
tuturor angajaţilor instituţiei, în strictă corespundere cu procedura de verificare, 
identificare şi atribuire a elementelor, individual pentru fiecare angajat în parte, fară a 
divulga informaţia colectată, procesată şi stocată, conform anexelor.
4. Şefii de subdiviziuni vor completa Lista angajaţilor, activitatea cărora implică 
operarea datelor cu caracter personal şi stabilire elemente de verificare, identificare şi 
atribuire în cadrul instituţiei, conform anexelor, ţinînd cont de personalul angajat, cu 
prezentarea acesteia spre aprobare conducerii instituţiei.
5. Se abrogă ordinul nr. 34-0 din 30.03.2012 „Cu privire la atribuirea responsabilităţii 
şi acces la aplicaţiile Sistemului Informaţional Automatizat „Serviciul de Sînge””.

Controlul executării prezentului ordin se atribuie dnei Silvia Roşea, vicedirector 
calitate.

Director Svetlana Cebotari
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Lista subdiviziunilor Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui 
şi atribuirea modului de operare date cu caracter personal, inclusiv 

procedura de verificare, identificare şi atribuire elemente

Nr.
d/o

Subdiviziunea Anexa Semnătură sef
5

subdiviziune
1 Secţia Administraţie Anexa nr. 1 . Vt/UOif
2 Secţia propagare şi examinare medicală donatori 

nr. 1
Anexa nr. 2

3 Secţia recoltare şi procesare sînge/componente 
sanguine nr. 1

Anexa nr. 3 V.&4
4 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 

medico sanitare cu produse sanguine nr. 1
Anexa nr. 4

5 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr. 1

Anexa nr. 5 'J

6 Secţia monitorizare, audit şi integrare servicii de 
asistentă hemotransfuzională

Anexa nr. 6

7 Laboratorul de referinţă în imunohematologie Anexa nr. 7
8 Laboratorul control calitate produse sanguine şi 

soluţii perfuzabile
Anexa nr. 8

9 Secţia producere preparate sanguine Anexa nr. 9
10 Secţia propagare şi examinare medicală donatori, 

recoltare sînge/componente sanguine şi producere 
componente sanguine nr.2

Anexa nr. 10

11 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 
medico sanitare cu produse sanguine nr.2

Anexa nr. 11

12 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr.2

Anexa nr. 12

13 Secţia propagare şi examinare medicală donatori, 
recoltare sînge/componente sanguine şi producere 
componente sanguine nr.3

Anexa nr. 13

14 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 
medico sanitare cu produse sanguine nr.3

Anexa nr. 14

15 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr.3

Anexa nr. 15

16 Secţia tehnologii informaţionale Anexa nr. 16

Vicedirector calitate / \ /  ( /,/ / /  Silvia Roşea



Lista subdiviziunilor şi angajaţii, 
activitatea cărora implică operarea datelor cu caracter personal 

si stabilire elemente de verificare, identificare si atribuire elemente
9 7 9

în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui

Nr.
d/o

Subdiviziunea Anexa Semnătură sef
5

subdiviziune
1 Secţia Administraţie Anexa nr. 1 J . y u f tc y
2 Secţia propagare şi examinare medicală donatori 

nr. 1
Anexa nr. 2

3 Secţia recoltare şi procesare sînge/componente 
sanguine nr. 1

Anexa nr. 3

4 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 
medico sanitare cu produse sanguine nr. 1

Anexa nr. 4
î w

5 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr. 1

Anexa nr. 5 \____

6 Secţia monitorizare, audit şi integrare servicii de 
asistentă hemotransfuzională

Anexa nr. 6

7 Laboratorul de referinţă în imunohematologie Anexa nr. 7 - /M r r
8 Laboratorul control calitate produse sanguine şi 

soluţii perfuzabile
Anexa nr. 8

9 Secţia producere preparate sanguine Anexa nr. 9
10 Secţia propagare şi examinare medicală donatori, 

recoltare sînge/componente sanguine şi producere 
componente sanguine nr.2

Anexa nr. 10
J k  < /$ £ < &

11 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 
medico sanitare cu produse sanguine nr.2

Anexa nr. 11

12 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr.2

Anexa nr. 12

13 Secţia propagare şi examinare medicală donatori, 
recoltare sînge/componente sanguine şi producere 
componente sanguine nr.3

Anexa nr. 13 5
14 Secţia tratamente aferente şi asigurare instituţii 

medico sanitare cu produse sanguine nr.3
Anexa nr. 14

15 Laboratorul examinare donatori şi 
sînge/componente sanguine nr.3

Anexa nr. 15
( j / l /

16 Secţia tehnologii informaţionale Anexa nr. 16

Vicedirector calitate / UţClCC{/l/ Silvia Roşea


