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

14 aprilie 2020
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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 (respiratoare, viziere), 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
(respiratoare, viziere), 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. 146-d din 14.04.2020

întreprinderea municipală Centrul
Stomatologic Bălţi
2. Centrul de plasament pentru
persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi, mun. Chişinău
3. Centrul de plasament pentru
persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi, comuna Cocieri,
r-nul Dubăsari
4. Centrul de asistenţă şi protecţie a
victimelor şi potenţialelor victime
ale traficului de fiinţe umane,
mun. Chişinău
5. Centrul de plasament temporar
pentru copii cu dizabilităţi,
mun. Hânceşti
6. Centrul de plasament temporar
pentru copii cu dizabilităţi mun.
Orhei
7. Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilităţi
(adulte), corn. Bădiceni, r-nul
Soroca
8. Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilităţi
(adulte), corn. Brînzeni, r-nul
Edineţ
9. Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilităţi
(adulte), mun. Bălţi
1 0 . Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilităţi
(adulte), corn. Cocieri, r-nul
Dubăsari
11. Centrul Naţional de Asistenţă
Medicală Urgentă Prespitalicească
12. Spitalul Dermatologie şi Maladii
Comunicabile
Total
1.

Viziere
(nr. unităţi)

Respiratoare
(nr. unităţi)

Nr.
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Lista instituţiilor medico-sanitare publice beneficiare de echipament
_
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