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Agenda vizitei de lucru
a Dlui Vitalie TARLEV – secretar de stat în cadrul
Ministerului Economiei și Infrastructurii
Data desfăşurării: 14.03.2018. ora 1015
Locul desfăşurării: Consiliul raional, etj. III, sala mică de ședințe.
Invitați: Primarii din localitățile raionului, șeful adjunct al Oficiului Teritorial al
Cancelariei de Stat, șefii direcțiilor și secțiilor Consiliului raional, șefii serviciilor
desconcentrate în teritoriu, din cadrul Agenției Servicii Publice, reprezentantul în
teritoriu al IS ”Poșta Moldovei”.
Timpul
estimativ
1000 – 1015
1015-1020
1020 – 1120

1120 - 1145

Activitatea

Înregistrarea participanților

Interlocutori

Secția Administrație Publică

Cuvânt de deschidere din partea administrației D-na Diana Manoli raionului
Președintele raionului
Întrevedere (comunicare - dialog) cu Secretarul
D-nul Vitalie TARLEV –
de stat din cadrul Ministerului Economiei și
secretar de stat, Ministerului
Infrastructurii, delegat în teritoriu, în calitate de
Economiei și Infrastructurii,
membru al Guvernului,
participanții la întrunire
Audiența cetățenilor (etj. II biroul Președintelui raionului)

Cu participarea Primarilor:
1120 –
Privitor la mecanismul de conlucrare dintre APL D-nul Sergiu Lipatov - șef
1135
I și Secția Administrativ Militară în vederea Secția Administrativ Militară

1135–
1150

realizării sarcinii de recrutare-încorporare în
serviciul militar.
Privitor la conlucrarea dintre APL I și Centrele
de Sănătate pentru planificarea şi organizarea
zilelor de donare a sângelui în cadrul localităților
raionului.

Secretarul Consiliului raional
Sergiu Lazăr, tel 258 22057,

Telenești

D-na Aliona Nastas, - șef al
IMSP Centrul de Sănătate
Telenești, Coordonator al
instituțiilor publice de medicină
primară.

LEGE Nr. 241
din 20.11.2008
privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină

Articolul 6. Responsabilităţile autorităţilor
administraţiei publice
(1) Organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi autorităţile
administraţiei publice locale, instituţiile culturale, în limitele competenţei lor, sprijină
acţiunile de promovare a donării de sînge voluntare şi neremunerate.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale:
a) planifică şi organizează zile de donare de sînge în teritoriul administrat,
contribuind la autoasigurarea suficientă cu componente sanguine şi derivate sanguine,
pentru acoperirea necesităţilor instituţiilor medicale şi asigurarea rezervelor în caz de
situaţii excepţionale;
b) oferă motivaţie socială donatorilor de sînge pentru a fi fideli actului de donare.

