MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
ORDIN
mun. Chişinău

.. \U

nr. 03

noiem brie 2018

Cu privire la deplasarea în or. M unich,
Germania
Pentru a participa la C onferinţa ’’Roche Blood Safety Solutions” , la invitaţia Crucii Roşii din
Elveţia şi a Com paniei Roche, în contextul implementării Proiectului "Fortificarea capacităţilor
securităţii hem otransfuzionale în Republica M oldova”, reglem entat de acordul-cadru încheiat
între Centrul Naţional de Transfuzie a Sângelui şi Crucea Roşie din Elveţia, în vederea bunei
realizări a obiectivului "îm bunătăţirea biosiguranţei produselor sanguine, în conformitate cu
standardele Europene” şi buna aplicare a tehnologiilor m odem e în testarea sângelui donator la
marcherii infecţiilor hem otransm isibile, în temeiul punctului 9 al Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea M inisterului Sănătăţii, M uncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr.694 din 30 august 2017, Regulam entului cu privire la delegarea
salariaţilor entităţilor din Republica M oldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.10 din 5
ianuarie 2012 şi Regulam entul cu privire la deplasările de serviciu peste hotarele Republicii
Moldova ale salariaţilor din sectorul sănătăţii, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii
nr.525 din 30 aprilie 2013, emit prezentul ordin:
1. A deplasa în or. M unich, G erm ania, doamna Svetlana Cebotari, Directorul Centrului
Naţional de Transfuzie a Sângelui, în perioada 18-21 noiem brie 2018.
2. Cheltuielile aferente deplasării (participare, cazare, transport) vor fi asigurate de către
Organizatori.
3. Nota informativă privind rezultatele deplasării va fi prezentată Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei Sociale timp de 5 zile după întoarcerea în ţară.
4. Pe perioada deplasării atribuţiile de serviciu ale Directorului Centrului Naţional de
Transfuzie a Sângelui vor fi exercitate de către doamna Doina Banari, vicedirector medical.
5. Controlul realizării prezentului ordin mi-1 asum.
Anexă: Invitaţia din 08.11.2018; Solicitarea permisiunii de participare (nr. 01-14/1138 din
12.11.2018;
/
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