
Ministerul Sănătăţii, M uncii  
şi Protecţiei Sociale  
al Republicii M oldova

CENTRUL NAŢIONAL DE 
TRANSFUZIE A SÎNGELUI

O R D I N  
П Р И К А З

19.09.2018 N r.320-d t
mun.Chişinău

Cu privire la participarea 
în cadru vizitei de studiu Italia

în scopul realizării obiectivului ”Dezvoltarea continuă a donărilor voluntare de 
sânge/componente sanguine” inclus în Programul naţional de securitate transfuzională 
şi autoasigurare a ţării cu produse sanguine pentru anii 2017-2021, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 23 august 2017 şi în  corespundere cu Proiectul 
"Consolidarea serviciului de transfuzie a sângelui in Republica M oldova", încheiat 
între Ministerul Sănătăţii, M uncii şi Protecţiei Sociale, Centrul Naţional de Transfuzie 
a Sângelui şi Crucea Roşie din Elveţia, conform ordinului Ministerului Sănătăţii 
Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 494 din 11 aprilie 2018 „Cu privire la instituirea 
grupului de lucru” în  scopul elaborării Strategiei N aţionale privind recrutarea 
donatorilor voluntari de sânge/com ponente sanguine, pentru participarea în vizita de 
studiu, organizată de Crucea Roşie din Elveţia cu sprijinul Asociaţiei Donatorilor 
Voluntari de Sânge din Italia (AVIS) şi în corespundere cu Regulam entul de activitate 
a Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui.-

ORDON:
1. A delega dl A lexandru  Gherman, şe f  SM A ISA H  şi dna Angelica Zinicovschi, 

medic transfuziolog SM A ISA H  - membrii grupului de lucru din cadrul Ministerului 
Sănătăţii M uncii şi Protecţiei Sociale privind elaborarea Strategiei Naţionale 
privind recrutarea donatorilor voluntari de sânge/com ponente sanguine, în perioada 
27 septembrie -  01 octom brie 2018, inclusiv, pentru partic iparea în vizita de studiu 
în Italia, oraşul M ilano.

2. Dl Alexandru G herm an şi dna Angelica Zinicovschi vor prezenta conducerii 
instituţiei până la data de 05.10.2018 o notă inform ativă cu privire la deplasarea în 
cauză.

3. Toate cheltuielile pentru vizita de studiu vor fi suportate de Crucea Roşie din
Elveţia.
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Controlul executării prezentului ordin mi se atribuie mie personal.
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