
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

D ISPOZ IŢ IE

„ _________ 2014 mun. Chişinău Nr. 3^ 3 -

Cu privire Ia organizarea campaniei de donare a şîngelui

în  temeiul Legii nr.241 din 20.11.2008 cu privire la donarea de sînge şi 

transfuzia sanguină, Programului naţional „Securitatea transfuzională şi 

autoasigurarea ţării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016” , aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 134 din 27.02.2012, în scopul fortificării activităţilor de 

promovare şi participare la donarea voluntară de sînge a reprezentanţilor forţelor 

de asigurare a ordinii publice şi de apărare, element important pentru securitatea 

hemotransfuzională, în temeiul Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea M inisterului Sănătăţii, structurii şi efectivului lim ită ale aparatului 

central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, 

cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUN:

1. A  organiza la 23 mai 2014, în comun cu Departamentul poliţiei de 

frontieră, campania de donare voluntară a şîngelui în rîndul reprezentanţilor 

forţelor de asigurare a ordinii publice şi de apărare, conform programului 

(anexă).

2. Conducătorii Centrelor de Transfuzie a Şîngelui vor organiza asistenţă 

metodică specialiştilor Departamentului poliţiei de frontieră în promovarea şi 

organizarea donării voluntare de sînge.

3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare vor organiza şi asigura buna 

desfăşurare a campaniei de donare sînge în rîndul reprezentanţilor forţelor de 

asigurare a ordinii publice şi de apărare, prezentaţi la punctele de colectare a 

şîngelui, în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare.

4. Controlul îndeplinirii dispoziţiei în cauză se atribuie dnei Rodica 

Scutelnic, şef Direcţia asistenţă medicală spitalicească şi urgentă.
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Anexa nr. 1

la dispoziţia Ministerului Sănătăţii 

n i 2014

Programul organizării campaniei de donare voluntară a sîngelui, 

realizat de comun cu Departamentul poliţiei de frontieră

Nr. Localitatea Nr. Locul, adresa şi orele 1MSP responsabilă de

d/o desfăşurării persoane

programate

donării deservirea

donatorilor

coordonarea

campanici

1. Municipiul Chişinău 100 Departamentul 

poliţiei de frontieră 

str.Petricani 19 

orele 09.00-15.00

Centrul Naţional de 

Transfuzie a 

Sîngelui,

Echipa mobilă

CNTS

2. Raionul Cahul 44 Centrul Regional de 

Transfuzie a Sîngelui 

Cahul

str. Mateevici 103/2 

orele 09.00-13.00

Centrul Regional de 

Transfuzie a 

Sîngelui Cahul

CRTS

Cahul

3. Raionul Edineţ 34 Edineţ

str. Independenţei 83 

orele 09.00-13.00

SR Edineţ 

(secţia de transfuzie 

a sîngelui)

CMF Edineţ

CRTS Bălti

4. Raionul Ungheni

y *

60 Ungheni

str. Naţională 7,

orele 08.00-14.00

SR Ungheni 

(secţia de transfuzie 

a sîngelui)

CMF Ungheni

CNTS

5. Raionul Ştefan Vodă 42 Ştefan Vodă 

str. Testemiţanu 1 

orele 09.00-13.00

SR Ştefan Vodă 

(secţia de transfuzie 

a sîngelui)

CMF Ştefan Vodă

CNTS

Total 280


