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I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI

Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

Misiune

Obiective

Agenţia de Transplant cu statut de persoană juridică, subordonată
Ministerului Sănătăţii a fost creată în scopul realizării politicii statului in
domeniul transplantului de organe, ţesuturi si celule umane, în conformitate
cu prevederile  Legii nr. 42-XVI din 06.03.2008 privind transplantul de
organe, ţesuturi şi celule umane şi Hotărârii Guvernului nr.386 din 14.05.2010
cu privire la instituirea Agenţiei de Transplant.

Conform Planului de activitate al Agenției de Transplant pentru anul 2012,
aprobat de Ministerul Sănătăţii, au fost trasate mai multe scopuri şi obiective.

Scopurile de bază au fost :

1. Realizarea politicii statului in domeniul transplantului de organe,
țesuturi si celule umane;

2. Aprobarea de către Guvernul Republicii Moldova a Programului
naţional în transplant pentru anii 2012-2016;

3. Organizarea şi supravegherea pe întreg teritoriul R. Moldova a
activităților de transplant de organe, țesuturi si celule umane.

Reieşind din scopurile propuse Agenţia şi-a canalizat activitatea sa în
atingerea următoarelor obiective:

1. Reluarea activităţilor de transplant renal pe parcursul anului 2012 cu
realizarea a 5 transplantări renale.

2. Realizarea primului transplant hepatic în Republica Moldova.
3. Sensibilizarea opiniei medicale si publice in vederea demarării

transplantului de organe, țesuturi si celule umane;
4. Colaborarea internaționala cu agențiile de transplant din tarile vecine si

Europa Occidentala;
5. Elaborarea bugetului pentru anul 2012.



Pe parcursul anului 2012  Agenţia de Transplant a activat reieşind din
funcțiile sale de bază şi anume:

1) organizarea şi coordonarea activităţii de prelevare și transplant de organe;

2) organizarea şi coordonarea activităţii de prelevare, preparare, conservare,
validare, alocare, stocare şi transport pentru transplantul de ţesuturi şi celule
umane cu utilizare terapeutică pe teritoriul Republicii Moldova;

3) evaluarea şi monitorizarea implementării prevederilor actelor normative în
vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, aprobate de Ministerul Sănătăţii.

Printre activităţile  Agenţiei se numără şi promovarea donării şi transplantului de
organe, ţesuturi şi celule umane, conform directivelor şi recomandărilor Uniunii
Europene, cooperarea cu instituţiile similare internaţionale, supravegherea şi
coordonarea fiecărei acţiuni de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule
umane, organizarea şi transportarea de organe, ţesuturi şi celule, la nivel naţional şi
internaţional.
În obligaţiunea directă a Agenţiei intră şi prezentarea spre autorizare a unităţilor
sanitare, ce pot desfăşura activitatea de prelevare şi/sau transplant de organe,
ţesuturi sau celule umane cu supravegherea activităţii lor în acest domeniu, precum
şi băncile de ţesuturi umane şi/sau celule. Pe parcursul anului 2012 au fost
autorizate 3 instituţii medico-sanitare publice pentru diverse activităţi în domeniul
transplantului. Astfel, numărul total de instituții autorizate pentru diverse activități
de prelevare și transplant este de 10. La sfârșitul anului 2012 a fost efectuată
inspecția și ulterior a fost autorizată prima Bancă de țesuturi din R. Moldova.
O bună parte a activităţilor Agenţiei sunt focusate la înfiinţarea şi gestionarea
Registrului Naţional de Transplant, prin care se va asigura monitorizarea continuă
a activităţii de transplant, precum şi alocarea grefoanelor umane după regulile
stabilite. Pe parcursul anului 2012 a fost elaborat Registrul donatorilor decedaţi,
Registrul recipienţilor,  Registru pacienţilor dializaţi, Registrului de refuz şi
Registru de transplant. A fost evaluat planul de acceptanţă  pentru elaborarea SIA
Transplant conform cerinţelor contractului şi caietului de sarcini. A fost elaborată
Politica de securitate instituţională a Agenţiei de Transplant în baza HG nr.1123
din 14.12.2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu
caracter personal în colaborare cu Centrul Naţional de Protecţia Datelor cu
Caracter Personal.

Realizarea strategiilor, obiectivelor şi acţiunilor prevăzute în domeniul vizat va
reduce mortalitatea în cazul pacienţilor cu insuficienţă de organe, va îmbunătăţi
calitatea vieţii iar în anumite cazuri (exemplu transplant renal) va aduce la
micşorarea costurilor de tratament a pacientului aflat în stare terminală. Acest



obiectiv este inclus şi în Programul naţional pentru transplant pentru anii 2012-
2016.

II. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Conform Hotărârii Guvernului nr. 386 din 14.05.2010 cu privire la
instituirea Agenţiei de Transplant sa stabilit efectivul-limită al Agenţiei de
Transplant în număr de 15,5 unităţi. În conformitate cu limitele de personal
pe anul 2012 de către Ministerul Sănătății a fost aprobată schema de
încadrare a Agenției de Transplant în număr de 12,25 unităţi cu fondul
lunar de salarizare în sumă de 13 727,50  lei.  La  sfîrşitul  perioadei  de
raportare au fost ocupate 10,75 unităţi (respectiv 1,5 unităţi - vacante), și
anume:

Structura schemei de încadrare a fost formată din:

1. Conducerea Agenţiei – 2 unităţi
2. Direcţia transplantologie – 3,25 unităţi

3. Direcţia Registru       – 2,5 unităţi

4. Serviciul operativ-administrativ – 1,5 unităţi

5. Serviciul economico-financiar – 3 unităţi

În cadrul agenţiei activează 6 salariaţi de bază şi 6 prin cumul extern. În total
activează 4 persoane cu studii medicale superioare şi un specialist cu studii
superioare în biologie cu specializare primară în medicina de laborator, din ele 3
deţin categoria superioară în specialitate, iar un salariat prima categorie de
calificare. Din personalul medical cu studii medii la 01.01.2011 activează un
singur salariat deţinător al categoriei superioare de calificare în specialitate. Prin
cumul extern sunt încadraţi 5 specialişti cu studii superioare din care 2 deţin
categoria superioară de calificare.

Conform schemei de încadrare din 12,25 unităţi 10,25 sunt ocupate, inclusiv
6,75 personal cu studii superioare, 1,5 unităţi personal cu studii medii şi 2 unităţi
alt personal, iar 2 unităţi sunt vacante.

Pe parcursul  perioadei menţionate angajaţii Agenţiei au urmat mai multe de
cursuri de formare continuă în domeniul transplantologiei. Conform planului
aprobat pentru anul 2012,  2 angajaţi ai Agenţiei au efectuat cursuri de  formare



profesională continuă în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” în domeniul
sănătăţii publice.

Pentru realizarea în continuare a politicii statului în domeniul transplantului  de
organe, ţesuturi şi celule umane, Agenţia de Transplant pe parcursul anului 2012  a
îndeplinit un şir de acţiuni în conformitate cu planul de activităţi preconizat pe
această perioadă, precum ar fi :

1. Elaborarea mecanismelor de reglementare pentru implementarea
transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane.
      a) În acest sens a fost pregătit un proiect de modificări la legea nr.42 din
06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane, care a
fost avizat de către instituţiile vizate iar varianta finală a proiectului, care
urmează a fi transmisă Guvernului pentru aprobare, a fost remisă
Ministerului Sănătăţii pe 21 decembrie 2012.
     b) La 11mai 2012 a fost semnat Acordul de Colaborare între Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne privind combaterea traficului de
fiinţe umane în scop de prelevare a organelor sau ţesuturilor.
     c) În decembrie 2012 a fost efectuată inspecţia Băncii de Ţesuturi în
vederea autorizării acesteia.

2. Organizarea activităţii Agenţiei de Transplant şi asigurarea cu
resurse(materiale, financiare, informaţionale şi umane).
a) Au fost efectuate achiziţii de echipament tehnic pentru SIA
„TRANSPLANT”.
b) În scopul bunei organizări şi desfăşurării eficiente a  activităţilor de
transplant, în baza Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.428 di 14.05.2012
Agenţia de Transplant, a organizat în luna mai şi octombrie 2012 cursuri de
instruire pentru coordonatorii de transplant din spitalele autorizate, iar în
perioada 17-18 mai  cursuri de instruire pentru medicii responsabili de la
Centrele de Dializă din Republică.
c) La sfârşitul lunii iunie a avut loc o întrunire la Î.S. „REGISTRU”, unde au
fost apreciate obiectivele privind interacţiunea SIA „TRANSPLANT” şi
Î.S. „REGISTRU”. Ca urmare a fost încheiat contractul nr.578-1 între
Î.S.”REGISTRU”  şi Ministerul Sănătăţii în baza căruia se va realiza
conexiunea cu baza de date a populaţiei.

3. Organizarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane.
a) Programul naţional de transplant pentru anii 2012-2016 aprobat prin

Hotărârea de Guvern nr.756 din 09.10.2012.



b) În mai şi decembrie 2012 au fost realizate patru transplantări renale
reuşite de la donator viu.

c) A fost efectuată analiza rapoartelor coordonatorilor de transplant din
IMSP autorizate pe trimestrul I şi II al anului 2012.

d) Agenţia de Transplant a întreprins un şir de acţiuni privind dotarea IMSP
Autorizate cu utilaj medical necesar pentru diagnosticarea morţii
cerebrale;

4. Dezvoltarea colaborării internaţionale.
a) Pe 17-20 aprilie 2012 a fost organizată deplasarea echipei de coordonare

în transplant din cadrul Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie cu
scop de instruire în or. Nantes, Franţa.

b) Agenţia de Transplant a pregătit şi transmis Ministerului Sănătăţii un
raport privind gradul de transpunere în legislaţia naţională a prevederilor
directivelor şi recomandărilor UE privind transplantul de organe, ţesuturi
şi celule, trimis ulterior către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării
Europene.

c) În cadrul Acordului Bianual  de Colaborare între Ministerul Sănătăţii şi
Biroul Regional pentru Europa al OMS Agenţia de Transplant a
participat la 4 iunie curent la Masa Rotundă” Sistemul de sănătate din
Republica Moldova”;

d) A fost pregătit şi transmis Ministerului Sănătăţii un proiect de colaborare
cu Agenţia de Transplant din Elveţia.

e) Colaboratorii A.T. în comun cu coordonatorii de transplant de la
CNSPMU şi Centrul de Medicină Legală au participat la lucrările
workshopului- Dezvoltarea programului de donare de la donator decedat
în regiunea Europei de Sud-Est, organizat cu spiriginul Comisiei
Europene prin intermediul proiectului TAIEX în perioada 21-22 iunie în
or.Ohrid, Macedonia.

f) De  comun  cu  experţii  UE  şi  delegaţia  UE  la  Chişinău  a  fost  elaborat
Twinning Fich.

5. Promovarea la nivel naţional a activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi
celule umane.

a)  În lunile mai şi octombrie au fost organizate două campanii de
promovare a activităţilor de transplant şi a creării imaginii pozitive a
acestei activităţi în societate.

b)   La 21 mai a fost organizată o conferinţă de presă privind relansarea
transplantului  renal.



    Pe parcursul anului 2012 Agenţia de Transplant a avut diverse activităţi, precum
ar fi:

a) S-a lucrat asupra propunerilor pentru aprobarea statelor Băncii de
Ţesuturi  pentru asigurarea funcţionalităţii acesteia.

b) A participat de asemenea asupra întocmirii necesităţilor pentru
procurarea din sursele centralizate ale Ministerului Sănătăţii a
medicamentelor imunosupresorii pentru serviciul de dializă şi de
transplant renal.

c) Diversele petiţii parvenite în adresa Agenţiei de Transplant în perioada
respectivă au fost examinate şi răspunsurile date în termen.

d) A fost prezentată Ministerului Sănătăţii  Nota Informativă  privind
realizarea de către Agenţia de Transplant a Planului de Integritate.

Realizările strategice au fost :

· Aprobarea prin Hotărârea de Guvern nr.756 din 09.10.2012. a
Programului naţional de transplant pentru anii 2012-2016;

· Elaborarea  de  comun  cu  experţii  UE  şi  delegaţia  UE  la  Chişinău  a
Twinning Fich.

III. IMPLEMENTAREA  PREVEDERILOR PROGRAMULUI  NAȚIONAL
TRANSPLANT  2012-2016

Denumirea acţiunii:

 I. Crearea bazei tehnico-materiale şi a resurselor umane necesare pentru
acordarea serviciilor de înaltă performanţă în domeniul transplantului

- Indicatorul de monitorizare : Asigurarea instruirii coordonatorilor de
transplant: 2012 – 12 instruiri;

- Realizarea prevederilor : S-a efectuat instruirea iniţială pentru coordonatori de
transplant şi medicii din Centrele de Dializa conform Ordinului al MS nr.428 din
14.05.2012.

S-a efectuat instruirea finală pentru medicii responsabili de transplant din Centrele
de Transplant conform Ordinului al MS nr.1077 din 29.10.2012.

20-24 februarie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu scopul
formării competenţelor a coordonatorilor de transplant (TAIEX INT MARKT



IND/EXP 47370). Experţi: Dr. Michel Videcoq şi Dl. Jean-Noel Le Sant,  Agenţia
de Biomedicină, Paris, Franţa. Participanţi: reprezentanţii Ministerului Sănătăţii,
colaboratorii Agenţiei de Transplant, coordonatorii de transplant din IMSP
autorizate.

17-20 septembrie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu scopul
creării Laboratorului HLA şi formării competenţelor a personalului medical
implicat în testarea HLA pentru transplant (TAIEX INT MARKT IND/EXP 49147).

05-09 noiembrie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu scopul
elaborării și implementării Protocoalelor clinice şi Procedurilor Standard de
Operare în domeniul Transplantului şi formării competenţelor personalului medical
implicat în activitățile de prelevare și transplant de organe și țesuturi de origine
umană (TAIEX INT MARKT IND/EXP 50400).

La 22–24 octombrie 2012, Chişinău, R. Moldova am participat la organizarea
Misiunei expertului Dr. Martine Lassalle ép Chatelut, Responsabil de Bancă de
Ţesuturi din Tuluz

La 22–24 octombrie 2012, Chişinău, R. Moldova, misiunei expertului Dr. Martine
Lassalle ép Chatelut, Responsabil de Bancă de Ţesuturi din Tuluz cu participarea
coordonatorului de transplant din cadrul Băncii de ţesuturi.

Denumirea acţiunii:

III. Asigurarea calitativă a diagnosticului şi tratamentului pacienţilor care
necesită transplant şi celor transplantaţi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii
şi reducerea mortalităţii acestora cu 20% pînă în anul 2016 faţă de nivelul
anului 2011

- Indicatorul de monitorizare : Crearea Băncii de ţesuturi şi celule în baza
Laboratorului de conservare de ţesuturi

- Realizarea prevederilor: În decembrie 2012 a fost efectuată inspecţia Băncii de
Ţesuturi şi autorizarea ulterioară a acesteia. Urmează realizarea interconectării cu
sistemul informaţional informaţional „TRANSPLANT”.

- Indicatorul de monitorizare : Crearea şi dezvoltarea capacităţilor laboratorului
de tipizare HLA, cu asigurarea interconexiunilor cu sistemul informaţional
automatizat „Transplant” şi cu sistemele informaţionale ale instituţiilor medico-
sanitare autorizate pentru activităţi în domeniul transplantului

Termenul de realizare : 2012-2013



Realizarea prevederilor : Laboratorul HLA a fost creat. Urmează iniţierea
procedurilor de testare şi interconectarea laboratorului la sistemul informaţional
automatizat „Transplant”.

Denumirea acţiunii:

IV. Asigurarea controlului şi a monitorizării de stat a activităţilor în domeniul
transplantului conform directivelor Uniunii Europene în domeniu

Termenul de realizare : 2012-2013

Indicatorul de monitorizare : Finalizarea creării şi implementarea pînă în
trimestrul IV al anului 2013 a sistemului informaţional „Transplant”.

Realizarea prevederilor : Sistemul informaţional automatizat „Transplant” a fost
creat. Urmează interconecţiunea cu sistemele informaţionale automatizate
„REGISTRU” şi „SÂNGE” şi efectuarea testărilor necesare.

Denumirea acţiunii:  Dezvoltarea capacităţilor şi extinderea acţiunilor de educare
şi informare a cetăţenilor Republicii Moldova cu 50% pînă în anul 2014 în
domeniul transplantului.

Termenul de realizare : Anual

Indicatorul de monitorizare :

 Marcarea anuală a Zilei Europene a donării şi transplantării de organe pe 22
octombrie, precum şi promovarea pentru publicul larg a donării şi transplantării de
organe, donării de organe, ţesuturi sau celule prin implicarea mass-mediei,
organizaţiilor neguvernamentale.

Promovarea programelor/imaginii altruiste de donare, cu măsuri de garantare a
siguranţei donatorilor în viaţă şi de prevenire a traficului de organe

În 2012 aceste prevederi au fost realizate.

IV. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR  NAȚIONALE ȘI
INTERNAȚIONALE

Cu scopul pregătirii coordonatorilor de transplant, a personalului implicat în
activităţi de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine



umană au fost organizate mai multe activităţi pe parcursul anului 2012. În
acest cadru Agenţia de Transplant a organizat următoarele activităţi:

· 20-24 februarie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu
scopul formării competenţelor a coordonatorilor de transplant (TAIEX INT
MARKT IND/EXP 47370). Experţi: Dr. Michel Videcoq şi Dl. Jean-Noel Le
Sant,  Agenţia de Biomedicină, Paris, Franţa. Participanţi: reprezentanţii
Ministerului Sănătăţii, colaboratorii Agenţiei de Transplant, coordonatorii de
transplant din IMSP autorizate.

� 17-20 septembrie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu
scopul creării Laboratorului HLA şi formării competenţelor a personalului
medical implicat în testarea HLA pentru transplant (TAIEX INT MARKT
IND/EXP 49147). Experţi: Dr. Jaume Martorell, Servei Immunologia,
CDB,H.  Clinic  de  Barcelona,  Spania;  Dr.  Blanka  Vidan  Jeras,  Centrul  de
tipizare tisular, Liubliana, Slovenia. Participanţi: reprezentanţii Ministerului
Sănătăţii, colaboratorii Agenţiei de Transplant, personalul Laboratorului
HLA, coordonatorii de transplant şi persoanele responsabile de activităţile
de transplant din cadrul IMSP autorizate.

� 05-09 noiembrie 2012, Chişinău, R. Moldova - Misiunea de expertiză cu
scopul elaborării și implementării Protocoalelor clinice şi Procedurilor
Standard de Operare în domeniul Transplantului şi formării competenţelor
personalului medical implicat în activitățile de prelevare și transplant de
organe și țesuturi de origine umană (TAIEX INT MARKT IND/EXP 50400).
Experţi: Jean-Paul Squifflet, preşedinte al Societăţii Francofone de
Transplantologie, profesor universitar din Liège, Belgia; Dr. Irinel Popescu;
Dr. Carmen Pantiș. Participanţi: reprezentantul Ministerului Sănătăţii,
colaboratorii Agenţiei de Transplant, coordonatorii de transplant şi
persoanele responsabile de activităţile de transplant din cadrul IMSP
autorizate

� S-a pregătit cererea de aplicare pentru desfăşurarea Atelierului de lucru
regional cu tematica „Modele de finanţare existente în domeniul donării şi
transplantului de organe şi ţesuturi cu prelevarea de la donatori
cadaverici” cu participarea ţărilor din regiunea Europei de Sud-Est.

� La 22–24 octombrie 2012, Chişinău, R. Moldova am participat la
organizarea Misiunei expertului Dr. Martine Lassalle ép Chatelut,
Responsabil de Bancă de Ţesuturi din Tuluz în baza acordului de colaborare
dintre Agenţia de Transplant, Moldova şi Agenţia de Biomedicină, Franţa cu
scopul evaluării condiţiilor tehnice a Băncii de Ţesuturi Umane în cadrul
IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie în vederea autorizării.

� 21 – 22 iunie 2012, Macedonia, or.Ohrid - Dezvoltarea programului de
donare de la donator decedat în regiunea Europei de Sud-Est, organizat cu



spiriginul Comisiei Europene prin intermediul proiectului TAIEX.
Participanţi:Colaboratorii Agenţiei de Transplant şi coordonatorii de transplant

Colaborare internaţională

·  A fost semnat acordul de colaborare între Agenţia de Transplant din
Moldova şi Agenţia Naţională de Transplant din România.

· Pe parcursul anului au fost deplasaţi lucrătorii Agenţiei de
Transplant în Ungaria, Italia, Belgia, Republica Croația,
Germania, Franţa etc. pentru a efectua un schimb de experienţă
şi colaborare cu organizaţii similare din aceste ţări.

Participarea în proiecte internaţionale

· S-a completat cererea de proiect pentru concursul anunţat de Fundaţia

Orange cu titlu: „Asigurarea Agenţiei de Transplant cu transportul pentru

activităţile în domeniul transplantului”.

IV. FINANŢAREA ŞI VALORIFICAREA ALOCAŢIILOR BUGETARE

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2012 și Legii
nr.847-XIII din 24.05.1996 privind sistemul bugetar și procesul bugetar (cu
modificările și completările la situația din 20.01.2013), volumul total de cheltuieli
preconizate pentru Agenția de Transplant pentru anul 2012 la programul 80.05
„Programe medicale speciale” a constituit 1647,3 mii lei, dintre care la
cheltuielile de bază tipul 121 „Alte instituţii şi acţiuni de ocrotire a sănătăţii”, -
1365,1 mii lei și tipul 003 ”Granturi, sponsorizări/ filantropie și donații” în
sumă de 282,2 mii lei cu următoarea repartizare pe categoriile economice:

 cheltuieli de personal – 567,5 mii lei;
 cheltuieli curente – 499,6 mii lei;
 cheltuieli capitale – 580,2 mii lei.

Volumul de finanțare pentru anul 2012 a crescut comparativ cu anul 2010 cu
816,3 mii lei și comparativ cu anul 2011 cu 358,4 mii lei.



Executarea planului de finanțare  în anul 2012 este în volumul 1642,6  mii
lei sau 99,6 %  față de planul precizat.

EXECUTAREA BUGETULUI

I.  EXECUTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ȘI RESPECTAREA
LIMITELOR APROBATE PE ANUL BUGETAR

În conformitate cu limitele de personal pe anul 2012 de către Ministerul
Sănătății a fost aprobată schema de încadrare a Agenției de Transplant în număr de
12,25 unităţi cu fondul lunar de salarizare în sumă de 13 727,50  lei. La sfîrşitul
perioadei de raportare au fost ocupate 10,75 unităţi (respectiv 1,5 unităţi - vacante),
și anume:

Directii Unități
aprobat

e

Unități
ocupate

Unități
vacant

e

Funcțiile
vacante

Conducerea 2 2 - -
Direcția

Transplantologie
3,25 3,25 - -

Serviciul Registru
Donatorilor de Organe

2,5 2,5 - -



Serviciul Operativ-
Administrativ

1,5 0,5 1 inginer –
programist

Serviciul
Economico-Financiar

3 2,5 0,5 jurist

Total 12,25 10,75 1,5

Pe perioada de raportare, salarizarea angajațiilor Agenției s-a efectuat
conform prevederilor Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul
bugetar nr.355-XVI din 23.12.2005, Hotărîrii Guvernului nr.381 din
13.04.2006 ”Cu privire la condițiile de salarizare  a personalului  din unitățile
bugetare în baza Rețelei tarifare unice”, schemei de încadrare și listelor tarifare
aprobate de Ministerul Sănătății.

Începînd cu 01 iulie 2012, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr.469 din 26.06.2012 privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se
operează în unele hotărîri ale Guvernului, au fost majorate salariile tarifare
pentru personalul specificat în anexele nr.1-15 la prezenta hotărîre.

Majorarea salariilor tarifare pentru personalul medical și alte categorii de
personal în cadrul Agenției de Transplant

pe anii  2010 – 2012, lei

Categoria
de

salarizare

Funcții Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

18 Medici 1000 1020 1070
15 Medici 870 900 950
16 Contabil-șef 900 930 980
14 Economist 840 875 925
13 Jurist, asistența medicală,

inginer programist
820 855 905

10 Inspector resurse umane 760 795 860
2 Derdicătoare 610 710 810

Astfel, în anul 2012, salariu mediu lunar calculat, cu toate sporurile
stabilite la funcția de bază conform listelor tarifare și suplimentele achitate din
economia al fondului de salarizare a constituit:

Salariu mediu lunar al personalului Agenției de Transplant
în anii 2011-2012

Funcția Categoria
de

salarizare

Numărul
de unități

Anul
2011

Anul
2012

Medic 18 1,0 4360 4574



Medic 18 0,5 1912 2033
Contabil șef 16 1,0 2976 3185
Asistența medicală 13 1,0 3249 3439
Jurist 13 0,5 1368 1470
Derdicătoare 2 0,5 1065 1255

În scopul executării pct. 2.7 din Planul de activitate al Agenţiei de transplant
pentru anul 2012 privind înaintarea propunerilor de modificare a HG nr. 381 din
13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile
bugetare în scopul majorării salariilor angajaţilor Agenţiei au fost înaintate în
adresa Ministerului Sănătăţii 3 scrisori, dintre care două din acestea au fost însoţite
de proiectul Hotărîrii Guvernului de modificare a HG nr. 381 din 13.04.2006
privind introducerea sporului la salariu pentru personalul medical al Agenţiei în
mărime de 80 la sută şi în mărime de 70 la sută pentru altă categorie de personal.

În conformitate cu Programul formării profesionale continue a medicilor și
farmaciștilor pentru anul 2012, aprobat de către Ministerul Sănătății, din cadrul
Agenției au trecut cursuri de perfecționare 2 medici la profiluri:

Volumul cheltuielilor suportate de către Agenție pentru cursuri de
perfecționare a constituit 7,7 mii lei.

Pe parcursul anului au fost deplasaţi lucrătorii Agenţiei de Transplant în
Ungaria, Italia, Belgia, Republica Croația, Germania, Franţa etc.  pentru  a
efectua un schimb de experienţă şi colaborare cu organizaţii similare din aceste
ţări. Cheltuielile  aferente deplasări au fost acoperite parțial din sursele Agenției (în
volum de 65,0 mii lei) și din contul altor organizații.

II. EXECUTAREA CHELTUIELILOR CURENTE ȘI CAPITALE

Pentru anul 2012 a fost planificat procurarea echipamentului tehnic pentru
necesităţile Agenţiei de transplant (staţii de lucru-3 unităţi, staţie de lucru dulap
display UPS pentru server, switch, router şi dulap pentru comunicaţii cîte 1 unitate)
şi organizarea serviciilor publicitare pentru promovarea activităţilor de donare şi
transplant de organe, ţesuturi şi celule umane şi evenimentelor conexe acestora
(punctele 5.3 şi 28 din Planul de activitate al Agenţiei de transplant pentru anul
2012). În scopul realizării măsurilor menţionate au fost organizate 6 proceduri de
achiziţe publică prin cererea ofertelor de preţuri.

Politici și strategii în sănătate;
Ftiziopneumologie;

Managementul strategic.



Astfel, pentru procurarea echipamentului tehnic au fost organizate două
proceduri de achiziţie. Prima COP nr. 473 –op/12 din 17.02.2012 a fost anulată din
motivul că din 3 ofertanţi un operator economic nu a fost calificat pe motivul
nedepunerii tuturor documentelor obligatorii şi din motivul că pentru loturile I, III,
IV şi V  nu a fost depusă decît o singură ofertă. În aceste condiţii nu se întruneau
prevederile HG privind  aprobarea  Regulamentului cu privire la achiziția bunurilor
si serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri nr. 245 din 4.03.2008 (Monitorul
Oficial nr.49-50/314 din 11.03.2008).

În baza COP organizată a doua oară nr. 1360-op/12 din 06.04.2012 au fost
încheiate contractele de achiziţie publică nr. 5-A din 26.04.2012 cu Daac System
Integrator SRL  şi nr. 6- A din 26.04.2012 cu Neo Matrix SRL pentru procurarea
echipamentului respective.

Contractele nominalizate au fost pe deplin executate, fiind încheiate acte de
predare-primire cu Daac System Integrator SRL  din 23 iulie 2012 şi Neo Matrix
SRL din 15 06.2012

Pentru organizarea serviciilor publicitare au fost organizate 3 proceduri de
achiziţie prin COP. Două COP nr. 362-op/12 din 13.02.2012 şi nr. 2640-op/12 din
18.06.2012 au fost anulate, una pe motiv de nedepunere a tuturor documentelor
obligatorii de către  ofertanţi, iar a doua pe motiv de lipsă de oferte din partea
operatorilor economici.

În baza COP nr. 3210-op/12 din 30.07.2012, organizată a treia oară, a fost
încheiat contractul de achiziţie publică nr. 8-A din 06.08.2012 cu SC Promo Studio
SRL pentru achiziţionarea serviciilor publicitare de promovare a activităţilor de
donare şi transplant de organe, ţesuturi şi cellule umane şi evenimentelor conexe
acestora.

Contractul, de asemenea, a fost pe deplin executat, actul de predare primire
fiind încheiat la 30.10. 2012.

Pe parcursul elaborării şi implementării SIA “Transplant” s-a constatat
necesitatea elaborării a două module pentru SIA „Transplant”.

Respectiv, în conformitate cu prevederile Legii privind achiziţiile publice nr.
96-XVI din 13.04.2007 art. 53 alin. (1), lit. c) şi Hotărârii Guvernului Republicii
Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice dintr-o
singură sursă nr. 1407  din 10.12.2008 a fost iniţiată şi desfăşurată procedura de
achiziţionare a două module noi –produse de program- pentru SIA „Transplant”:
Registru Donatori vii şi Sisteme de Raportare şi Business Intelligence.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327181
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327181
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=327181


Ca urmare, a fost încheiat contractul de achiziţie publică nr. 14-A  din
29.10.2012 dintr-o singură sursă cu operatorul economic ÎCS „INFO WORLD
”SRL în valoare de 80 000 lei în temeiul art. 53 alin. (1), lit. c) al Legii privind
achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13.04.2007. Încheierea contractului respectiv
dintr-o singură sursă a fost detreminat de faptul că operatorul economic  ÎCS
„INFO WORLD ”SRL a fost cîştigătorul licitaţiei publice nr. 1415/11 din
23.08.2011 cu care s-a încheiat contractul nr. 9/A din 19 septembrie 2011 pentru
achiziţionarea Sistemului Informaţional Automatizat “Transplant”. Respectiv,
acesta  este deţinătorul sursei cod ce se atestă prin Certificatul de înregistrare în
Registrul naţional al programelor pentru Calculator, Seria S5002088 Nr. 05246 din
16.02.2012, eliberat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.148 din 14.02.2008 ”Cu
privire la aprobarea Regulamentului achizițiilor publice de valoare mică” pe
parcursul anului 2012, pentru asigurarea Agenţiei de Transplant cu serviciile de
telefonie, internet, rechizite de birou, mărfuri gospodăreşti etc.  au fost  încheiate
17 contracte de achiziție publică de mică valoare.

Bugetul alocat pentru servicii și bunuri.

În anul 2012 cheltuielile pentru servicii și bunuri au fost executate în
volumul de 108,0 mii lei, inclusiv:

Servicii mii lei
Ø Servicii de telefonie fixă și mobilă 20,2
Ø Servicii internet 7,2
Ø Servicii comunale 33,4
Ø Întreținerea mijloacelor de transport 11,2
Ø Achiziționarea mobilei 28,1
Ø Achiziționarea rechizitelor de birou și mărfurilor de

uz gospodăresc
7,9

Bugetul alocat pentru tehnologii informaționale.

Pe parcursul anului cheltuieli pentru achiziționarea și menținerea hardware și
software s-a constatat în volumul 835,8 mii lei, dintre care contribuția alocată
pentru achiziționarea SIA ”Transplant” de către Biroul de Cooperare al Elveției în
Republica Moldova a constituit 282,2 mii lei.

Bunuri și servicii mii lei



Ø Achiziționarea și menținerea hardware (servere,
computere, switch-uri, routere)

288,1

Ø Achiziționarea și menținerea software (mentenanța
site-ului web, programei de contabilitatea,
achizitionarea SIA ”Transplant”)

508,1

Ø Lucrări de reparații pentru camera de server 39,6

EVIDENȚA MIJLOACELOR FIXE ȘI

BUNURILOR MATERIALE

În   conformitate  cu Regulamentul privind inventarierea aprobat prin
ordinul Ministerului Finanțelor nr.60 din 29.05.2012 și în baza ordinului
Agenției de Transplant nr.36-p §1 din 14.12.2012 ”Cu privire la inventarierea
valorilor materiale și a mijloacelor fixe” s-a efectuat inventarierea ordinară
anuală valorilor materiale a Agenției. În rezultatul verificării a acestora s-a
constatat următoarele:

La situația 31.12.2012 la bilanțul Agenției soldul mijloacelor fixe a
constituit 1 081,1 mii lei. Pe parcursul anului recent au avut loc întrări de mijloace
fixe în sumă de 1 382,4 mii lei (tehnica de calcul, utilaj medical etc.), dintre care
din contul mijloacelor bugetare – 1100,2 mii lei și din contul mijloacelor speciale –
282,2 mii lei.

În baza avizului Ministerului Sănătății nr.02-14/122 din 13.03.2012,
mijloace fixe în sumă 574,7 mii lei (utilaj medical) au fost transmise cu titlul
gratuit IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” și IMSP Institutul de
Neurologie și Neurochirurgie, ce se confirmă prin documente justificative.

Conform prevederilor pct.34 lit.b din Instrucțiunea cu privire la evidența
contabilă în instituțiile publice, aprobată prin ordinul Ministerului Finanțelor
nr.93 din 19.07.2010, obiecte cu valoarea mai mică de 6 000,0 lei în suma totală
de 27,1 mii lei au fost trecute în anul 2012 din conturile mijloacelor fixe la obiecte
de mică valoare. Pe parcursul anului casarea mijloacelor fixe nu s-a efectuat.

La situația 31.12.2012 soldul  obiectelor de mică valoare aflate la
bilanțul Agenției a constituit  în sumă de 175,1 mii lei. În rezultatul inventarierii
efectuate lipsa s-au surplus de bunuri materiale n-au fost stabilite.
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