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Cu privire la organizarea audienţei cetăţenilor

în scopul executării Legii nr. 190-X11 din 19 iulie 1994 "Cu privire la petiţionare” , decretul 
Preşedintelui Republicii M oldova  nr. 46-11 din 17.02.1997 „privind asigurarea drepturilor 
cetăţenilor la petiţionare” , cît şi în scopul organizării accesului populaţiei, donatorilor de 
sînge/componente sanguine şi persoanelor, cointeresate pentru informaţii şi reclamaţii referitor la 
activitatea de donare de sînge şi asigurare asistenţă hem otransfuzională , în temeiul Regulamentului 
de activitate a Centrului N aţional de T ransfuzie  a Sîngelui,

O R D O N :
1. Se aprobă:

Programul de audienţă  în cadrul Centrului Naţional de T ransfuzie  a Sîngelui, conform 

anexei.
2. Se stabileşte m odalita tea de organizare  şi petrecere a audienţei cetăţenilor/petiţionarilor:

prin prezentarea cetăţeanului/petiţionarului la sediul instituţiei, biroul persoanei responsabile 

de audienţă;
pentru solicitările înregistrate în subdiviziunile instituţiei dislocate  în mun. Bălţi şi or. Cahul 

în adresa directorului, şefilor de secţie econom ie si evidentă contabilă , servicii resurse um ane şi 

juridic, în cazul neatlării acestora în locaţia respectivă, prin skype.
3. Se atribuie responsabilitate pentru înregistrarea şi m onitorizarea  procesului de audienţe la 

Centrul Naţional de T ransfuzie  a Sîngelui Serviciului cancelarie.
4. Ş e f  serviciu cancelarie va organiza  şi asigura:

plasarea Program ului de audienţă  în cadrul Centrului Naţional de Transfuzie a Sîngelui în
%

locuri accesibile pentru  vizualizare populaţiei în toate locaţiile subdiviz iunilor instituţiei şi pe 
siteu-1 w w w .cn ts .m d .

controlul strict asupra evidenţei şi exam inării solicitărilor şi petiţiilor, abordate în audienţă, 

prezentînd Inform aţia privind m ăsurile întreprinse în cadrul exam inării petiţiilor şi primirii 

cetăţenilor la audienţă, trimestrial, p înă la data de 10 a lunii u rm ătoare  perioadei de raportate.
5. Secţia Tehnologii Inform aţionale  va asigura condiţiile tehnice de realizare a audienţelor prin 

skype şi buna funcţionare a sistem ului în zilele de audienţă.

6. Se abrogă ordinul nr 30 -0 din 21 .03.2016 ” Cu privire la organizarea audienţei în cadrul 
Centrului Naţional de T ransfuzie  a S îngelui” .

Controlul executării prezentului ordin mi-1 asum.

Director Svetlana Cebotari

http://www.cnts.md

