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CENTRE DE TRANSFUZIE 
Formular Scrisoare de Intenție privind 

Parteneriatul cu Asociația Donăm Plasmă 
 
 
DATE PRIVIND SOLICITANTUL 
 
Date de contact 
(toate câmpurile trebuie obligatoriu completate) 
 
Numele Centrului de Transfuzie: ____________________________________________ 

Adresă: _____________________________________________________________________ 

Populația deservită: 

ü Populația Municipiului: ___________ 

ü  Populația județului: _____________ 

ü Populația regiunii : ______________ 

 

Conducătorul Centrului de Transfuzie, 

Nume și Prenume __________________________________________ 

 

Persoană împuternicită, 

Nume și Prenume __________________________________________ 

Telefon fix : ______________  

Mobil :__________________ 

Adresă de email : ___________________________ 

 
Evaluarea performanței  
* toate câmpurile trebuie obligatoriu completate, se accepta si valori cu 0 
(zero) 
 
Numărul mediu anual de donatori de sânge (media pe ultimii 5 ani) : _________ 

Numărul mediu anual de donatori de trombocite (media pe ultimii 5 ani): ____ 

Numărul mediu anual de donatori de plasmă convalescentă (media pe ultimii 2 

ani) : _________ 
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Evaluarea structurii de personal 

* toate câmpurile trebuie obligatoriu completate, se accepta si valori cu 0 
(zero) 
 

Număr total personal angajat : _____ ; din care: 

ü Medici: ________ 

ü Cadre medicale medii: ________ 

ü Personal auxiliar: _________ 

 

Autorizații și certificări: 

Vă rugăm să specificați ce autorizații și certificări dețineți și să anexați copii 

după acestea. 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Beneficiați de susținerea anumitor SPONSORI LOCALI ? (de exemplu: Consiliul 

Judetean; Primăria Municipiului Reședință de Județ sau Primăria Municipiului în 

care se află Centrul de Transfuzie; Spitalul Județean sau Spitalul Municipal) 

� DA 

� NU 

 

Dacă răspundeți cu DA la această întrebare vă rugăm să completați câmpurile de 

mai jos pentru fiecare sponsor (in funcție de caz). 

 

ü SPONSOR 1 : 

Date de contact 
Numele sponsorului local: ________________________________________________  
Adresă: ___________________________________________________________________ 
Conducătorul sponsorului local, 
Nume și Prenume _______________________________  
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Persoană împuternicită, 
Nume și Prenume _____________________________________ 
Telefon fix : ______________  
Mobil :__________________ 
Adresă de email : ____________ 
 
Cum se implică sponsorii locali 
(aveți posibilitatea de a bifa mai multe variante)  
 
� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile centrale. 

� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile locale. 
� Cofinanțarea campaniilor de promovare a donării în procent de: ________. 

� Reprezentarea la nivelul autorităților centrale a intereselor și nevoilor 

Centrelor de Transfuzie Sanguină pentru derularea activității de plasmafereză. 

 

ü SPONSOR 2: 

Date de contact 
Numele sponsorului local: ________________________________________________ 
Adresă: ___________________________________________________________________ 
Conducătorul sponsorului local, 
Nume și Prenume _______________________________  
Persoană împuternicită, 
Nume și Prenume _____________________________________ 
 Telefon fix : ______________  
 Mobil :__________________ 
 Adresă de email : ____________ 
 
Cum se implică sponsorii locali 
     (aveți posibilitatea de a bifa mai multe variante)  
 
� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile centrale. 

� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile locale. 
� Cofinanțarea campaniilor de promovare a donării în procent de: ________. 

� Reprezentarea la nivelul autorităților centrale a intereselor și nevoilor 

Centrelor de Transfuzie Sanguină pentru derularea activității de plasmafereză. 
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ü SPONSOR 3: 

Date de contact 
Numele sponsorului local: ________________________________________________ 
Adresă: ___________________________________________________________________ 
Conducătorul sponsorului local, 
Nume și Prenume _______________________________  
Persoană împuternicită, 
Nume și Prenume _____________________________________ 
Telefon fix : ______________  
Mobil :__________________ 
Adresă de email : ____________ 
 
Cum se implică sponsorii locali 
(aveți posibilitatea de a bifa mai multe variante)  
 
� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile centrale. 

� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile locale. 
� Cofinanțarea campaniilor de promovare a donării în procent de: ________. 

� Reprezentarea la nivelul autorităților centrale a intereselor și nevoilor 

Centrelor de Transfuzie Sanguină pentru derularea activității de plasmafereză. 

 

ü SPONSOR 4: 

Date de contact 
Numele sponsorului local: ________________________________________________ 
Adresă: ___________________________________________________________________ 
Conducătorul sponsorului local, 
Nume și Prenume _______________________________  
Persoană împuternicită, 
Nume și Prenume _____________________________________ 
 Telefon fix : ______________  
 Mobil :__________________ 
 Adresă de email : ____________ 
 
Cum se implică sponsorii locali 
(aveți posibilitatea de a bifa mai multe variante)  
 
� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile centrale. 

� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile locale. 
� Cofinanțarea campaniilor de promovare a donării în procent de: ________. 
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� Reprezentarea la nivelul autorităților centrale a intereselor și nevoilor 

Centrelor de Transfuzie Sanguină pentru derularea activității de plasmafereză. 

 

ü SPONSOR 5: 

Date de contact 
Numele sponsorului local: ________________________________________________  
Adresă: ___________________________________________________________________ 
Conducătorul sponsorului local, 
Nume și Prenume _______________________________  
Persoană împuternicită, 
Nume și Prenume _____________________________________ 
Telefon fix : ______________  
Mobil :__________________ 
Adresă de email : ____________ 
 
Cum se implică sponsorii locali 
(aveți posibilitatea de a bifa mai multe variante)  
 
� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile centrale. 

� Obținerea acordurilor, autorizațiilor, certificărilor de la autoritățile locale. 
� Cofinanțarea campaniilor de promovare a donării în procent de: ________. 

� Reprezentarea la nivelul autorităților centrale a intereselor și nevoilor 

Centrelor de Transfuzie Sanguină pentru derularea activității de plasmafereză. 

 

Beneficiați de susținerea anumitor SPONSORI PRIVAȚI  din partea 

comunității locale? 

� DA 

� NU 

Dacă răspundeți cu DA la această întrebare vă rugăm să completați 

câmpurile de mai jos pentru fiecare sponsor privat. 

 

ü SPONSOR 1 : 

Numele sponsorului privat: _____________________  
Adresă: _________________________________________ 
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Conducătorul sponsorului privat, 
Nume și Prenume ______________________________ 
Persoana împuternicită, 
Nume și Prenume ______________________________  
 Telefon fix : _____________________________________ 
 Mobil :__________________________________________ 
 Adresă de email : _______________________________ 
 
� Este interesat să cofinanțeze investițiile în Centrul de Transfuzie Sanguină 

pentru derularea activității de plasmafereză în procent de _______ . 

 

ü SPONSOR 2: 

Numele sponsorului privat: _____________________  
Adresă: _________________________________________ 
Conducătorul sponsorului privat, 
Nume și Prenume ______________________________ 
Persoana împuternicită, 
Nume și Prenume ______________________________  
 Telefon fix : _____________________________________ 
 Mobil :__________________________________________ 
 Adresă de email : _______________________________ 
 
� Este interesat să cofinanțeze investițiile în Centrul de Transfuzie Sanguină 

pentru derularea activității de plasmafereză în procent de _______ . 

 

ü SPONSOR 3: 

Numele sponsorului privat: _____________________  
Adresă: _________________________________________ 
Conducătorul sponsorului privat, 
Nume și Prenume ______________________________ 
Persoana împuternicită, 
Nume și Prenume ______________________________  
 Telefon fix : _____________________________________ 
 Mobil :__________________________________________ 
 Adresă de email : _______________________________ 
 
� Este interesat să cofinanțeze investițiile în Centrul de Transfuzie Sanguină 

pentru derularea activității de plasmafereză în procent de _______ . 
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NOTĂ: Acest formular de intenție poate fi inițializat și transmis nu doar de 
către Centrele de Transfuzie, ci poate fi transmis și de Primării, Spitale 
Județene, Spitale Municipale doar cu acordul Centrului Regional de 
Transfuzie deoarece legislația actuală prevede faptul că plasma nu poate 
fi colectată decât în unități de colectare care fac parte din sistemul național 
de transfuzii, respectiv Centrele de Transfuzie Sanguină Județene sau 
unitățile de transfuzie sanguină din spitale care funcționează în 
subordinea Centrelor Județene de Transfuzie. 
 
 

Data: _____________________ 

 

 

SEMNĂTURI: 

I. Centrul de Transfuzie Sanguină  

______________________________________________ 

Prin  ________________________________________ 

Semnătura  _______________________ 

 

II. Sponsori locali: 

      _______________________________________________ 

     Prin __________________________________ 

     Semnătura  _______________________ 

 

 Sponsori locali: 

      _______________________________________________ 

     Prin __________________________________ 

     Semnătura  _______________________ 

 

 Sponsori locali: 

      _______________________________________________ 

     Prin __________________________________ 

     Semnătura  _______________________ 
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 Sponsori locali: 

      _______________________________________________ 

     Prin __________________________________ 

     Semnătura  _______________________ 

 

 Sponsori locali: 

      _______________________________________________ 

     Prin __________________________________ 

     Semnătura  _______________________ 

 

III. Sponsori privați: 

      _________________________________________ 

            Prin ____________________________ 

            Semnătura  _____________________ 

 

 Sponsori privați: 

      _________________________________________ 

            Prin ____________________________ 

            Semnătura  _____________________ 

 

 Sponsori privați: 

      _________________________________________ 

            Prin ____________________________ 

            Semnătura  _____________________ 

 

 

 

 

 


