MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AL REPUBLICII MOLDOVA
DISPOZIŢIE
mun. Chişinău

14 aprilie 2020

N r . 142-d

Cu privire la repartizarea echipamentului de protecţie individuală
în scopul asigurării respectării regimului sanitar în cadrul instituţiilor
medicale, în temeiul prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea şi
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 694/2017,

DISPUN:
1. Se aprobă listă instituţiilor medico-sanitare publice beneficiare de
echipament de protecţie individuală, conform anexei.
2. Directorul „SANFARM-PRIM”, dl Ştefan Harea, va asigura eliberarea
către instituţiile medico-sanitare publice a echipamentelor de protecţie, conform
anexei la prezenta dispoziţie.
3. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice indicate în anexa la
prezenta dispoziţie, vor:
1) organiza şi asigura recepţionarea echipamentului de protecţie individuală,
de la depozitul „SANFARM-PRIM”, mun. Chişinău, Grenoble, nr. 149 A, până la
data de 15.04.2020 (persoana de contact: Svetlana Susarenco, tel 022727288);
2) asigura stocarea şi evidenţa ulterioară a echipamentului de protecţie
individuală în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
3) organiza eliberarea şi distribuirea echipamentului de protecţie individuală
în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
4. Controlul executării prezentei dispoziţii se atribuie Direcţiei politici în
domeniul asistenţei medicale spitaliceşti şi Serviciului politici medicamente şi
dispozitive medicale.

Secretar de Stat

Alexandru HOLOSTENCO

Anexă
la Dispoziţia MSMPS
Nr. 142-ddin 14.04.2020

Lista instituţiilor medico-sanitare publice beneficiare de echipament
de protecţie individuală
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Set lengerie cu plic
160x200 (culoarea grey)

Set lengerie cotton 100%
90x200 (culoarea bej)

120

Set lengerie colorată
pentru copii

56

-

Set 2 cearşafuri 180x200
şi 2 feţe de pernă
(culoarea grey)

18

2

Set 2 cearşafuri 160x200
şi 2 feţe de pernă
(culoarea grey)

Şervet flauşat
70x140
(culoare roz)

Sanitizer antibacterial 5 I

Şervet flauşat
40x100
(culoare roz

Spitalul Clinic al
Ministerului Sănătăţii,
Muncii şi Protecţiei
Sociale
Institutul Mamei şi
Copilului,
Clinica „Em. Coţaga”
Centrul Naţional de
Asistenţă Medicală
Urgentă Prespitalicească

Şervet flauşat
40x60
(culoare roz)

1.

Echipament spre distribuire

Denumirea IMSP
Aparat de oxigenoterapie
AIRSENSE 10
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