
MINISTERUL SANATAJH , MUNCII SI PROTECJIEI SOCIALE  
AL REPUBLICII MOLDOVA

DISPOZITIE

2018 inun. Chi§inau Nr. _______

Cu privirc la organizarea
evenimcntului de donare voluntara a singelui

In temeiul Legii nr. 241 din 20 noiembrie 2008 ,,Cu privire la donarea de 
singe §i transfuzia sanguina” si a Programului national de securitatea transfuzionala 
§i autoasigurare a ^arii cu produse sanguine pentru anii 2017-2021, aprobat prin 
Hotarirea Guvernului 657 din 23 august 2017, in scopul fortificarii activita|ilor de 
promovare §i participare la donarea voluntara de singe a populatiei, element 
important pentru securitatea hemotransfuzionala, in temeiul Regulamentului cu 
privire la organizarea §i func{ionarea Ministerului Sanatatii, Muncii si Protectiei 
Sociale, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 694 din 30 august 2017,

DISPUN:

1. Se aproba:
1) C o m p o n e n t  nominala a Comitetului organizatoric, responsabil de 

desfa§urarea evenimentului de donare voluntara a singelui din 29 aprilie 2018, 
consacrat „Zilei faptelor bune” (anexa nr. 1);

2) Programul evenimentului de donare voluntara a singelui, din 29 aprilie 2018, 
consacrat „Zilei faptelor bune” .

2. Directorul Centrului National de Transfuzie a Singelui va organiza, la data de 
29 aprilie 2018, buna destasurare a evenimentului de donare voluntara a singelui, 
consacrat „Zilei faptelor bune” .

3. Comitetul organizatoric de comun cu persoanele responsabile din cadrul 
Centrului Republican de Voluntariat CCE „KEDEM ”, vor asigura la data de 29 
aprilie 2018, asisten^a metodica necesara si prezenta la evenimentul de donare a 
singelui, a populatiei din mun. Chisinau, implicate in ac^iunile de voluntariat.

4. Controlul Indeplinirii prezentei dispozitii mi-1 asum personal.

Secretar general de stat С Boris GILCA



Anexa nr. 1
la dispozitia Ministerului Sanatatii, 

Muncii si Protectiei Sociale 
n r di n”/ ^  ” ' W  2018

Componenfa nominala 
a Comitetului organizatoric responsabil de desfa^urarea evenimentului de 

donare voluntara a singelui din 29 aprilie 2018, consacrat „Zilei faptelor bune’

Silvia Rosea 

Doina Banari 

Vera Tofan 

Veronica Oprea 

Anatol Bediuc 

Eugen Balan 

Alexandra Gorbatii

Vicedirector calitate 

Vicedirector medical 

§ef, SPEMD nr. 1 

§ef, SRPSCS nr. 1 

§ef, SAG

Presedinte, Uniunea tineretului si studentilor din RM

Manager de proiect, Centrul Republican de Voluntariat 
CCE „KEDEM ”



Anexa nr. 2
la dispozitia Ministerului Sanatatii, 

Muncii si Protectiei Sociale 
nr.y ^ / din’V ^  2018

Programul evenimentului 
de donare voluntara a sTngelui, din 29 aprilie 2018, 

consacrat „Zilei faptelor bune”

Nr.
d/o Loca^ia evenimentului

Numarul de 
persoane 

programate

Perioada desfa§urarii evenimentului 
si responsabilii

orele responsabili

mun. Chisinau

1. Centrul Republican de 
Voluntariat CCE „KED EM ”

100 12:00-16:00 CRV CCE 
„KEDEM ”;
CNTS


