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Anexă 
la Ordinul MS nr. 548   

din 06 august 2010 
 

Planul de acţiuni 
privind implementarea prevederilor Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule 

umane şi Hotărîrii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la instituirea Agenţiei de Transplant 

Acţiuni/subacţiuni Termenul de 
realizare 

Responsabili  Indicatori 

                                1                   2                             3                   4 
 

Obiectivul I .  Elaborarea mecanismelor de reglementare pentru implementarea transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane 
 
1. Evaluarea actelor normative existente şi 
determinarea necesităţilor  de revizuire a 
acesteia în scopul optimizării procedurilor 
reglementative în domeniul transplantului 
de organe, ţesuturi şi celule umane  
 
 

Trimestrul III - IV Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Lista actelor normative ce 
necesită revizuire elaborată 
Notă informativă elaborată vis a 
vis de problemele identificate ce 
necesită ajustare. 
 
 

2. Elaborarea mecanismelor de 
reglementare în scopul implementării  
Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 

Septembrie –
decembrie 2010 
 
 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Proiectele actelor normative  
elaborate şi aprobate 

2.1.  Elaborarea şi aprobarea Criteriilor de 
autorizare a instituţiilor medico-sanitare 
publice în care se pot efectua prelevarea şi 
conservarea de organe, ţesuturi şi celule 
pentru transplant, precum şi a medicilor 
autorizaţi  

Septembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Proiect elaborat şi aprobat 
 

2.2.  Elaborarea proiectului Regulamentului 
Comisiei independente pentru avizare  de la 
un donator în viaţă de pe lîngă Ministerul 

Septembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 

Proiectul Regulamentului  
elaborat şi trimis Guvernului spre 
aprobare 
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Sănătăţii,  modelului acordului informat.   
2.3.  Elaborarea proiectului Regulamentului 
Consiliului Consultativ cu rol de  asigurare a 
calităţii in domeniul activităţii de transplant 
  

Septembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Proiectul elaborat şi aprobat 
 

2.4.  Elaborarea Regulilor de întocmire a 
listei de aşteptare a pacienţilor şi, respectiv,  
de distribuţie a organelor, ţesuturilor şi 
celulelor pacienţilor din listele de aşteptare 
 

Noiembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Regulile elaborate şi aprobate 

2.5.  Aprobarea mecanismului şi modului de 
prezentare a rapoartelor de către instituţiile 
medico-sanitare autorizate să efectueze 
prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi 
şi celule despre activitatea în cauză 
 

Noiembrie-decembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Actul normativ elaborat şi aprobat 

2.6.  Elaborarea Criteriilor  specifice privind 
confirmarea decesului potenţialului donator 
cu schimbări ireversibile în centrele vitale ale 
creierului şi după un stop cardiorespirator 
 

Noiembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Criteriile elaborate şi aprobate 

2.7.  Elaborarea şi aprobarea tarifelor la 
serviciile de prelevare de  organe, ţesuturi şi 
celule  

August-septembrie Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Direcţia politici buget si finanţe  
Agenţia de Transplant 
 

Tarifele elaborate şi aprobate 

 2.8.  Elaborarea criteriilor de calitate faţă de 
organele, ţesuturile şi celule umane prelevate  
 

Septembrie-octomrie Direcţia politici în managementul calităţii 
serviciilor medicale 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

Criteriile de calitate fata de 
organele, ţesuturile  şi  celulele 
umane aprobate 

2.9.  Elaborarea criteriilor sistemului de 
control al calităţii la etapa de testare, stocare 

Septembrie-octomrie Direcţia politici în managementul calităţii 
serviciilor medicale 

Criteriile aprobate 
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şi distribuţie a organele, ţesuturile şi celule 
umane 
 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică  
Agenţia de Transplant 
 

2.10 Elaborarea proiectului hotarîrii de 
Guvern privind optimizarea statelor de 
personal al Agenţiei de Transplant cu scopul  
creşterii gradului de eficienţă şi  eficacitate al 
activităţilor   

August-septembrie Direcţia politici buget şi finanţe 
Direcţia politici in managementul personalului 
medical 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Proiect elaborat   
 

2.11. Revizuirea legislaţiei în domeniul 
salarizării în sectorul bugetar în scopul 
stimulării angajării personalului calificat şi 
reducerii fluctuaţiei cadrelor în cadrul 
Agenţiei de Transplant 

August-septembrie Direcţia politici buget si finanţe 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică 
Agenţia de Transplant 
 

Proiect elaborat   
 

2.12.  Elaborarea ordinului privind instituirea 
şi normele de activitate a coordonatorilor de 
transplant în cadrul instituţiilor medico-
sanitare autorizate în baza Ordinului  
Ministerul Sănătăţii, inclusiv normele 
minime de dotare 

Trimestrul IV Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia politici în managementul personalului 
medical 
Direcţia juridică 
Agenţia de Transplant 
 

Act normativ elaborat 

3. Elaborarea bazei normative interne 
privind activitatea Agenţiei 

 

August-septembrie Agenţia de Transplant 
 

Actele normative interne aprobate 

3.1.  Elaborarea Regulamentului intern al 
Agenţiei de Transplant 

August Agenţia de Transplant 
 

Regulamentului intern aprobat 

3.2.  Elaborarea Regulamentului de salarizare 
a colaboratorilor Agenţiei de Transplant 

August Agenţia de Transplant 
 

Regulament de salarizare aprobat 

3.3.  Elaborarea fişelor de post a 
colaboratorilor Agenţiei de Transplant 

August Agenţia de Transplant 
 

Fişe de post aprobate 

3.4.  Elaborarea Regulamentelor de activitate 
a  subdiviziunilor interne ale Agenţiei de 
Transplant 

August Agenţia de Transplant 
 

Regulamente de activitate a  
subdiviziunilor interne aprobate 

4. Organizarea reparaţiilor încăperilor Iulie-august Agenţia de Transplant Încăperi reparate şi date în 
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contractate pentru sediul Agenţiei  exploatare. Oficierea de dare în 
exploatare a încăperilor 

5. Dotarea cu mobilier şi echipament 
tehnic 

Iulie-august Agenţia de Transplant 
 

Mobilier şi echipament tehnic 
procurat (Utilaj procurat) 

5.1.  Organizarea procurărilor de mobilier  Iulie-august Agenţia de Transplant Mobilier procurat 
5.2.  Organizarea procurărilor de materiale de 
cancelarie 

Iulie-august Agenţia de Transplant Materiale de cancelarie procurate 
 

5.3.  Organizarea procurărilor de echipament 
tehnic 

Iulie-august Agenţia de Transplant Echipament tehnic procurat 

6.  Asigurarea cu resurse informaţionale Septembrie-
decembrie 

Agenţia de Transplant Sistemul informaţional 
automatizat creat şi instalat 

6.1. Elaborarea termenilor de referinţă pentru 
sistemului informaţional automatizat   
 
 

Septembrie Agenţia de Transplant Termeni de referinţă pentru 
sistemului informaţional 
automatizat  elaborat 
 

6.2.Iniţierea elaborării SOFT-ului Registrul 
de organe, ţesuturi şi celule umane  
 

Octombrie-noiembrie Agenţia de Transplant SOFT-ul Registrul de organe, 
ţesuturi şi celule umane în 
variantă de proiect  
 

6.3. Asigurarea conectării instituţiei la 
reţeaua INTERNET  
 

August-septembrie Agenţia de Transplant Contract încheiat de  conectare şi 
prestare a serviciilor INTERNET  

6.4.  Elaborarea paginii web a Agenţiei  şi 
adresă de e-mail 
 

Trimestrul IV Agenţia de Transplant Pagina web elaborată 

7. Asigurarea  cu resurse financiare   Trimestrul III Agenţia de Transplant Proiect de buget elaborat şi 
înaintat  Ministerului Sănătăţii 

7.1.  Estimarea necesităţilor de cheltuieli ale 
Agenţiei pentru anul 2011 

Septembrie Agenţia de Transplant Necesităţi de cheltuieli estimate 
 

7.2.  Elaborarea bugetului Agenţiei pe anul 
financiar 2011 cu prezentarea acestuia 
Ministerului Sănătăţii 
 

Octombrie Agenţia de Transplant Proiect de buget elaborat şi 
înaintat  Ministerului Sănătăţii 
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7.3. Instalarea programei automatizate de 
evidenţă contabilă 

Septembrie-
noiembrie 

Agenţia de Transplant 
 
 

Programa Instalată şi testarea 
acesteia 

8. Asigurarea  cu resurse umane  Iulie - Noiembrie Agenţia de Transplant Personal angajat conform 
organigramei aprobate de 
Ministerul Sănătăţii 

8.1. Selectarea şi angajarea personalului 
Agenţiei în conformitate cu organigrama 
aprobată de MS 

Iulie-noiembrie Agenţia de Transplant Personal angajat conform 
organigramei aprobate de 
Ministerul Sănătăţii 

 
Obiectivul III. Organizarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane 

 
9. Iniţierea elaborării proiectului 
Programului Naţional în domeniul 
transplantului de organe, ţesuturi şi celule  
 

Trimestrul IV Grupul de lucru format de Ministerul Sănătăţii Grup de lucru  

9.1. Evaluarea situatiei actuale in R.Moldova 
in domeniul transplantului de organe, celule 
si tesuturi umane 
 

Octombrie Grupul de lucru format de Ministerul Sănătăţii  Raport de evaluare privind  
situaţia actuală in R.Moldova in 
domeniul transplantului de 
organe, celule si tesuturi umane 
 

9.2. Stabilirea direcţiilor prioritare în 
dezvoltarea transplantului  
 

Octombrie Agenţia de Transplant Notă informativă privind direcţiile 
prioritare de dezvoltare a 
transplantului 

9.3. Estimarea necesităţilor în resurse 
financiare şi evaluarea costurilor 
 

Octombrie-noiembrie Agenţia de Transplant Raport de necesităţi financiare şi 
costuri 

10. Crearea condiţiilor de activitate a 
coordonatorilor de transplant în cadrul 
instituţiilor medico-sanitare autorizate în 
baza Ordinului  Ministerul Sănătăţii 

Trimestrul IV 
 

Direcţia politici în asistenţa medicală  
Direcţia politici buget si finanţe 
Direcţia juridică 
Conducătorii instituţiilor medico-sanitare 
publice autorizate pentru transplant 

Condiţii create, încăperi dotate 

10.1 Analiza rapoartelor coordonatorilor de 
transplant din instituţiile medico-sanitare 

Lunar Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 

Numărul rapoartelor analizate 
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autorizate  
10.2 Elaborarea concluziilor în baza 
rapoartelor  coordonatorilor de transplant din 
instituţiile medico-sanitare autorizate 

Trimestrial Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Concluzii elaborate 

 
Obiectivul IV. Dezvoltarea colaborării internaţionale  

 
11. Organizarea vizitei de schimb de 
experienţă ABM Franţa 

Iulie  Direcţia relaţii externe şi integrare europeană 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Vizită organizată 

12. Încheierea acordului bilateral de 
colaborare cu Agenţia de Transplant din  
România 

Octombrie - 
Noiembrie 

Direcţia relaţii externe şi integrare europeană 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică 
Agenţia de Transplant 
 

Acord încheiat 

13. Încheierea acordului bilateral de 
colaborare cu ABM Franţa  

Noiembrie 
 

Direcţia relaţii externe şi integrare europeană 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică 
Agenţia de Transplant 
 

Acord încheiat 

14. Încheierea acordurilor bilaterale cu 
Agenţia de Transplant Italia 

Noiembrie 
 

Direcţia relaţii externe şi integrare europeană 
Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia juridică 
Agenţia de Transplant 
 

Acord încheiat 

15. Implementarea  workshopului TAIEX      Septembrie-
octombrie 
 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Workshop organizat 

 
Obiectivul V. Promovarea la nivel naţional a activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule 

 
16. Organizarea Conferinţelor de presă 
privind cele mai importante evenimente în 

Trimestrul IV Direcţia politici în asistenţa medicală 
Serviciul de presă 

Conferinţă organizată 
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dezvoltarea  transplantului de organe în 
RM  

Agenţia de Transplant 
 

17. Elaborarea comunicatelor de presă Pe parcursul 
semestrului II 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Serviciul de presă 
Agenţia de Transplant 
 

Numărul de comunicate de 
presă 

18.  Organizarea întrunirilor informative 
şi sensibilizare a opiniei medicale  
 

Pe parcursul 
semestrului II 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia politici în managementul personalului 
medical 
Agenţia de Transplant 
 

Numărul de întruniri 

19. Organizarea workshop-urilor cu şefii 
secţiilor reanimare, chirurgie, terapie a 
spitalelor autorizate în transplantul de 
organe, ţesuturi şi celule umane 
 
 

Pe parcursul 
semestrului II 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Direcţia politici în managementul personalului 
medical 
Agenţia de Transplant 
 

Numărul de  workshop-uri 
organizate 

           
Obiectivul VI. Dezvoltarea colaborării cu autorităţile publice centrale şi societatea civilă 

 
20. Conlucrarea cu autorităţile publice 
centrale relevante privind realizarea 

măsurilor  comune ce țin de  elaborarea 

mecanismelor reglementative în domeniul 
transplantului  

permanent 
 

Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Numărul de acte elaborate şi 
aprobate 

21.  Conlucrare cu ONG ce activează în 
domeniul sănătăţii 

permanent Direcţia politici în asistenţa medicală 
Agenţia de Transplant 
 

Numărul de acorduri de 
colaborare 

Obiectivul VII. Dezvoltarea profesională 
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22. Elaborarea proiectului de modificare a  
Hotărîrii Guvernului nr. 381 din 
13.04.2006 
  

Iulie Direcţia politici buget şi finanţe 
Agenţia de Transplant 

Proiect elaborat  

23. Elaborare proiectului de modificare a 
Hotărîrii cu privire la convenţia colectivă 
pe anii 2010-2013 

Trimestrul IV Direcţia politici în managementul personalului 
medical 
Agenţia de Transplant 

Proiect elaborat 

24. Evaluarea necesităţilor de instruire a 
personalului Agenţiei  

Trimestrul IV Agenţia de Transplant Raport de analiză 

25. Elaborarea planului de perfecţionare şi 
promovare a personalului pentru 2011 

Trimestrul IV Agenţia de Transplant Planul de perfecţionare şi 
promovare a personalului aprobat 
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