
REGULAMENT 

CAMPANIE 

“Cancerul de piele poate fi prevenit! Fii în siguranță la soare! Testează-te gratuit!” 

 

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL  

Această campanie socială este organizată și desfășurată de FARMACIA FAMILIEI SRL, cu sediul în mun. 
Chișinău, str. Burebista nr. 23. 

Regulamentul stă la dispoziția oricărui participant, pentru consultare, în toate filialele Organizatorului și pe 
site-ul www.ff.md. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament, urmând 
ca astfel de modificari să între în vigoare numai după anuntul prealabil de prezentare a acestor modificări în 
mod public prin expunere pentru consultare în toate filialele și pe site-ul companiei. 

ARTICOLUL 2. DESCRIEREA CAMPANIEI 

Farmacia Familiei va realiza screening gratuit al nevilor pigmentari (ALUNIȚE) și informării populației cu scopul 
prevenției cancerului de piele (melanomului malign) și diagnosticării precoce. Pe lângă screening-ul propriu-zis, 
efectuat de către medicul dermatolog (pe bază de voluntariat), în cadrul campaniiei vom informa populația 
despre principalii factori de risc, metode de protecție și despre metodele de auto-examinare prin intermediul 
materialelor tipărite și online. 

Cea mai agresivă formă a cancerului de piele este malanomul malign, iar datele recente arată că incidența 
acestuia este în creștere în ultimi ani, din cauza expunerii repetate și prelungite la soare, fără protecție, și 
obiceiului bronzării la solar. Diagnosticat în stadii incipiente, melanomul poate fi tratat în 98 la sută din cazuri, 
un rol important în preventie avându-l dermatoscopia, o investigație non-invazivă. Dermatoscopia poate 
depista la timp modificările îngrijoratoare ale alunițelor, aceasta fiind procedura pe care Farmacia Familiei va 
asigura, gratuit, pe timpul campaniei, tuturor celor care doresc să se testeze. 

Campania se va desfășura pe toată perioada sezonului estival (mai – septembrie), știut fiind faptul că vara este 
sezonul cel mai propice pentru apariția cancerului de piele, afecțiune determinată în mod special de 
expunerea neprotejată la soare. 

Pe durata examinării, medicul va completa și elibera beneficiarilor - Fișa de Consultație, care va conține 
concluziile examinării și recomandări (după caz). 

ARTICOLUL 3. ZONA DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI 

Campania este organizat și se desfășoară pe teritoriul Republicii Moldova în spațiile adiacente filialelor 
Farmacia Familiei SRL, conform listei și calendarului (cu asigurarea măsurilor necesare de protecție: cort, 
paravan medical, etc): 

14.05 - 15.05.22, Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 3 
21.05 - 22.05.22, Chișinău, str. Alba Iulia 184/3 
28.05 - 29.05.22, Chișinău, bd. Moscovei 16  
04.06 - 05.06.22, Chișinău, bd. Decebal 99  
11.06 - 12.06.22, Chișinău, str. Socoleni 7 
18.06 - 19.06.22, Chișinău, str. Miorița 11 
25.06 - 26.06.22, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 148 
02.07 - 03.07.22, Chișinău, str. Testemițeanu 21 
09.07 - 10.07.22, Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39 
16.07 - 17.07.22, Chișinău, str. Ion Creanga 74 
23.07 - 24.07.22, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 6 
30.07 - 31.07.22, Chișinău, str. Calea Ieșilor 2/3 



06.08 - 07.08.22, Bălți, str. Independenții 24 
13.08 - 14.08.22, Cahul, str. Stefan cel Mare 24D 
20.08 - 21.08.22, Hîncești 
27.08 - 28.08.22, Strășeni 
03.09 - 04.09.22, Comrat 
10.09 - 11.09.22, Ungheni 
17.09 -18.09.22, Ialoveni 
24.09 - 25.09.22, Edineț 
 

Programul și locațiile pentru evenimentele pot fi modificate cu preaviz 

ARTICOLUL 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE  

Poate participa la testarea gratuită orice persoană fizică care a împlinit 16 ani. Participarea la screening implică 
în mod tăcit/implicit consimțământul de participare a persoanei, nefiind necesar acordul scris al acesteia. 
Organizatorul garantează condiția de Confidențialitate a rezultatelor examinării și se obligă a duce evidența 
non-personalizată cu caracter exclusiv statistic. În scopul prevenirii apariției și răspândirii bolilor transmisibile 
și parazitare, organizatorii își rezervă dreptul de a refuza examinarea persoanelor cu simtome vizibile ale 
maladiilor menționate. 

Screeningul nevilor pigmentari (ALUNIȚE) realizat de către Organizator, nu exclude prin sine necesitatea 
examinării medicale complete conform normelor în vigoare în cadrul instituțiilor medicale publice. 

ARTICOLUL 6. LITIGII 

Acțiunile următoare examinării beneficiarilor screeningului realizat de către Organizator, sunt pe 
responsabilitatea deplină al acestora (respectarea recomandărilor medicului, etc). 

Eventualele litigii apărute între Organizator si Participantii la prezentul Program se vor rezolva pe cale amiabila 
sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente. 

 

Director, FARMACIA FAMILIEI SRL 
 
OLEG TETEREA 


