
 
Republica Moldova 

GUVERNUL 

HOTĂRÎRE Nr. 657  

din  23.08.2017  

cu privire la aprobarea Programului naţional de securitate 

 transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine  

pentru anii 2017-2021 

Publicat : 01.09.2017 în Monitorul Oficial Nr. 322-328     art Nr : 774  

În temeiul Legii nr. 241-XVI din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge şi transfuzia 

sangvină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 1-2, art. 2), cu completările 

ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373), cu modificările și completările ulterioare, precum şi 

în vederea soluţionării problemelor din domeniul sănătăţii referitoare la donarea de sînge și 

transfuzia sangvină, Guvernul HOTĂRĂŞTE:  

    1. Se aprobă:  

    1) Programul naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse sangvine 

pentru anii 2017-2021, conform anexei nr. 1; 

    2) Planul de acţiuni privind implementarea Programului naţional de securitate transfuzională şi 

autoasigurare a ţării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021, conform anexei nr. 2. 

    2. Ministerele și alte autorităţi administrative centrale: 

    1) vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a 

prevederilor Programului naţional de securitate transfuzională şi autoasigurare a ţării cu produse 

sangvine pentru anii 2017-2021; 

    2) vor prevedea anual, în limitele mijloacelor aprobate, alocaţii pentru realizarea acţiunilor 

prevăzute de Programul sus-numit; 

    3) vor informa anual, pînă la data de 28 februarie, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției 

Sociale despre executarea Programului menţionat. 

    3. Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, pînă la 1 aprilie, va prezenta Guvernului 

raportul anual cu privire la realizarea prevederilor Programului nominalizat.  

    4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în Programul sus-numit se va efectua din contul şi în 

limitele mijloacelor bugetului public naţional şi din alte surse financiare care nu contravin 

legislaţiei.  

    5. Se recomandă consiliilor municipale Chișinău și Bălți, administrației unității teritoriale 

autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) și consiliilor raionale:  

    1) să elaboreze programe teritoriale privind securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu 

produse sangvine pentru anii 2017-2021; 

    2) să creeze comisii pentru realizarea programelor teritoriale privind securitatea transfuzională 

și autoasigurarea țării cu produse sangvine pentru anii 2017-2021; 

    3) să prevadă anual alocaţii pentru realizarea acţiunilor prevăzute de Programul menționat; 



    4) să informeze anual, pînă la data de 28 februarie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale despre executarea Programului nominalizat. 

    6. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii, 

Muncii și Protecției Sociale. 

 

    PRIM-MINISTRU                                                    Pavel FILIP 

 

    Contrasemnează: 

 

    Ministrul sănătăţii, muncii  

    și protecției sociale                                                    Stela Grigoraș 

     

    Ministrul finanţelor                                                    Octavian Armaşu 

     

    Ministrul educației, culturii  

    și cercetării                                                                 Monica Babuc 

     

    Ministrul afacerilor interne                                        Alexandru Jizdan 

 

    Nr. 657. Chişinău, 23 august  2017. 
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    anexa nr.2 
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