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I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI
· Cadrul juridic de organizare şi funcţionare

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 2013,
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, ţesuturi

si celule umane;

2. Realizarea prevederilor Programului naţional transplant pentru anul 2013;

3. Organizarea si supravegherea pe întreg teritoriul R. Moldova a activităţilor

de transplant de organe, ţesuturi si celule umane.

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

1. Realizarea pe parcursul anului 2013 a 6 transplantări renale;

2. Realizarea a 3 transplantări hepatice;

3. Sensibilizarea opiniei medicale şi publice în vederea promovării

transplantului de organe, ţesuturi si celule;

4. Colaborarea internaţională cu agenţiile de transplant din ţările vecine şi

Europa Occidentala;

5. Elaborarea bugetului pentru anul 2013.



Structura schemei de încadrare a colaboratorilor Agenţiei de Transplant
pentru anul 2013 fost formată din:

Structura Unităţi
aprobate

Unităţi
ocupate

Unităţi
vacante

Funcţiile
vacante

Conducerea 2 2 - -

Direcţia
Transplantologie

5,5 5 0,5 medic

Direcţia
Registrul
Donatorilor de
organe

3,5 2,75 0,75 medic

Serviciul
Operativ-
Administrativ

1,5 0,5 1 Programist,
resurse umane

Serviciul
Economico-
Financiar

3 3 - -

Total 15,5 13,25 2,25

Pe parcursul  anului 2013 angajaţii Agenţiei au urmat mai multe de cursuri
de formare continuă. Conform planului aprobat pentru anul 2013, 2 angajaţi ai
Agenţiei au efectuat cursuri de  formare profesională continuă în cadrul USMF
„Nicolae Testemiţanu” în domeniul sănătăţii publice.

În cadrul agenţiei activează 8 salariaţi de bază şi 5 prin cumul extern. În total
activează 5 persoane cu studii medicale superioare un specialist cu studii
superioare în biologie cu specializare primară în medicina de laborator, un angajat
cu studii superioare în drept. 5 deţin categoria superioară în specialitate. Din
personalul medical cu studii medii la 01.01.2014 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 15,5 unităţi 13,25 sunt ocupate iar 2,25
unităţi sunt vacante.

II. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

Pe parcursul anului 2013  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.

4) elaborarea şi propunerea spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţi în
cadrul programelor naţionale de transplant de organe, ţesuturi şi celule
umane;

5)  a prezentat propuneri Ministerului Sănătăţii în scopul perfecţionării actelor
normative cu privire la transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane;

6) A propus spre autorizare Ministerului Sănătăţii instituţiile medico-sanitare în
care se pot desfăşura activităţi de prelevare şi/sau de transplant de organe,
ţesuturi sau celule umane, medici care pot preleva organe, ţesuturi şi celule
umane şi supraveghează activitatea lor;

 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.
 În obligaţiunea directă a Agenţiei intră şi prezentarea spre autorizare a
instituţiilor medico-sanitare pentru activităţi în domeniul transplantului. Pe
parcursul anului 2013 au fost autorizate 3 instituţii medico-sanitare publice pentru
diverse activităţi în domeniul transplantului:



a) Prin ordinul nr.273 din 18.03.2013 a fost autorizată prima Banca de Ţesuturi
Umane din Republica Moldova din cadrul IMSP SCTO cu sediul în localitatea
mun. Chişinău, Bd. Ştefan cel Mare nr. 190 pentru:

activităţi de prelevare, testare, procesare, conservare, stocare, distribuire,
import şi export de ţesuturi de origine umană (os, cartilaj, menisc, fascii, tendoane,
ligamente, nervi, vase, valve cardiace, cornee, piele, membrana amniotică, ţesut
ombilico-placentar).

 b) A fost autorizată Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Stomatologic
Municipal Chişinău în vederea activităţii de transplant de ţesuturi (nervi) în scopuri
terapeutice.

c) A fost autorizată Instituţia Medico-Sanitară Publică Centrul Naţional Ştiinţifico-
Practic de Medicină Urgentă în vederea obţinerii autorizării pentru:

activitatea de prelevare de ţesuturi (nervi, cartilaj, menisc, fascii) în scopuri
terapeutice de la donator decedat la respiraţie dirijată şi/sau în stop cardiac şi
respirator;

activitatea de prelevare de ţesuturi de la donator în viaţă (cap femural),
          activităţi de transplant de ţesuturi (nervi) în scopuri terapeutice.

Pentru realizarea în continuare a politicii statului în domeniul transplantului  de
organe, ţesuturi şi celule umane, Agenţia de Transplant pe parcursul anului 2013  a
îndeplinit un şir de acţiuni în conformitate cu planul de activităţi preconizat pe
această perioadă şi Programul Naţional în transplant pentru anii 2012-2016 precum
ar fi :

1. Elaborarea mecanismelor de reglementare pentru implementarea
transplantului de organe, ţesuturi şi celule umane.
      a) În acest sens a fost definitivat  proiectul 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, a fost
transmisă  către Guvern. Actualmente proiectul de modificări la legea nr.42
din 06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane a fost
înaintat Parlamentului Republicii Moldova.
     b) Pe parcursul anului 2013 a continuat colaborarea între Ministerul
Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne privind combaterea traficului de
fiinţe umane în scop de prelevare a organelor sau ţesuturilor.

2. Organizarea activităţii Agenţiei de Transplant şi asigurarea cu
resurse(materiale, financiare, informaţionale şi umane).



a) A fost aprobată structura de încadrare a angajaţilor Agenţiei de
Transplant, în număr de 15,5 salarii.
b) În scopul executării pct. 2.7 din Planul de activitate al Agenţiei de
transplant pentru anul 2013  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 2 scrisori 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. Proiectul a fost aprobat prin HG nr.1018 din
14.12.2013.
c) În conformitate cu Programul formării profesionale continue a medicilor
și farmaciștilor pentru anul 2013, aprobat de către Ministerul Sănătății, din
cadrul Agenției au trecut cursuri de perfecționare 2 medici la profiluri:
Probleme actuale în urologia ambulatorie (profil chirurgical);
Management strategic (profil terapeutic);
Volumul cheltuielilor suportate pentru cursuri de perfecționare a constituit
6,6 mii lei

d) În scopul bunei organizări şi desfăşurării eficiente a  activităţilor de
transplant, Agenţia de Transplant, a organizat  lunar pe parcursul anului
2013 cursuri pentru coordonatorii de transplant şi o dată la 3 luni cursuri de
instruire în cadrul Agenţiei de Transplant pentru responsabilii din instituţiile
medico-sanitare autorizate.
e) La sfârşitul lunii septembrie  Agenţia de Transplant a participat la
lucrările în vederea definitivării  Proiectul Planului naţional de prevenire şi
combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2014-2016.

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 decursul anului 2013 au fost realizate 6 transplantări renale de la

donatori în viaţă reuşite.
c) Pe parcursul anului 2013 , în premieră au fost realizate 3 transplantări

hepatice de la donatori în viaţă.



Structura şi numărul ţesuturilor prelevate în 2013

Nr.  Denumirea ţesutului  Unităţi

 1.  Piele (cm2) 27 (2550)

 2.   Cornee 63

 3.  Tendon/ligamente 8

 4.  Os 50

 5.  Nervi 22

 6.  Cartilaj 4

d) A fost efectuată analiza rapoartelor coordonatorilor de transplant din
IMSP autorizate pe trimestrul I şi II al anului 2013.

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

                     O bună parte a activităţilor Agenţiei sunt focusate la înfiinţarea şi gestionarea

Sistemului Informaţional  „Transplant”, prin care se asigură monitorizarea

continuă a activităţii de transplant. Pe data de 25 februarie a avut loc lansarea

oficială a Sistemului Informaţional Automatizat TRANSPLANT. La acest

eveniment au fost invitate 90 persoane, implicate în activităţile de transplant în

Republica Moldova. Pe parcursul anului 2013 au fost elaborate mecanismele de

reglementare pentru implementarea transplantului de organe, ţesuturi şi celule

umane. În special au fost efectuate următoarele:

· S-a elaborat modul de prezentare Dosarelor medicale în Centrele de

Transplant pentru evaluarea pacienţilor şi includerea lor în Lista de

aşteptare.

· S-a perfecţionat mecanismului şi modul de prezentare a rapoartelor către

instituţiile medico-sanitare autorizate privind prelevarea şi transplantul de

organe şi ţesuturi.



· S-a efectuat evaluarea corectitudinii datelor introduse in Registru

pacienţilor Dializaţi al SIA Transplant privind pacienţii aflaţi la evidenţă

în Centrele de Dializa:  CNŞP de Medicină Urgenţă,  Institutul  Mamei şi

Copilului, SCM Bălţi, SCM „Sf. Treime” şi SCR Comrat.

S-a creat conexiunea SIA Transplant cu baza de date a Registrului de Stat  a

populaţiei conform prevederilor Contractului nr.578-1 privind Prestarea serviciilor

informaţionale, care a fost încheiat dintre CRIS „Registru” şi Ministerul Sănătăţii.

S-au pregătit scrisori, propuneri pentru elaborarea ordinelor necesare pentru

efectuarea conexiunii şi cu SIA ”Serviciul sânge”.

1. Dinamica creării documentelor în SIA Transplant

2. Numărul utilizatorilor ai SIA Transplant



4. Numărul pacienţilor în Lista de aşteptare

Nr. Tipul  pacientului Rinichi Ficat

1. Pacienţii incluşi primar în LA 26 13

2. Nr. de pacienti aflaţi în LA pe parcursul anului 33 13

3. Pacienţii care aşteaptă un transplant la sfârşitul anului 27 10

4. Pacienţii decedaţi în timpul aflării în LA 0 0

5. Pacienţii aflaţi paralel la dializa 27 -

5. Numărul Dosarelor prezentate pentru includerea în Lista de aşteptare renală

Nr. Centrul de Dializa Nr. Dosarelor
medicale

1. Spitalul Clinic Republican 19

2. Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină 1



Urgentă

3. Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime” 5

4. Spitalul Clinic Municipal Bălţi 1

5. Spitalul Raional Comrat 0

6. Spitalul Raional Cahul 0

7. Institutul Mamei şi Copilului 0

8. Centrul Privat „Dr.Pitel” 0

           Total 26

A fost aprobată Politica de securitate a utilizatorilor ce au acces la datele cu
caracter personal în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat  prin Ordinul al
Ministerului Sănătăţii  nr.118 din 08.02.2013 cu privire la lansarea SIA
TRANSPLANT.

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 la tratament conservativ în
centrele de dializă. Acest obiectiv este inclus şi în Programul naţional pentru
transplant pentru anii 2012-2016.

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 : Instruirea personalului medical implicat în
activităţi de transplant: stagieri de scurtă durată – 24, stagieri de lungă durată – 4,
perfecţionări – 30

- Realizarea prevederilor : S-a efectuat 24 stagieri de scurtă durată, 2 stagieri de
lungă durată şi aproximativ 32 de perfecţionări.



 S-a efectuat instruiri simestriale pentru responsabilii de transplant din Centrele de
Transplant.

25-26 aprilie 2013, Chişinău, R. Moldova - Reuniunea internaţională cu genericul:
„Modele de finanţare în domeniul transplantului cu prelevarea de la donator
cadaveric” (TAIEX INT MARKT 51962).

Experţi: responsabili de activităţi în domeniul transplantului din ţările regiunii
balcanice.

Denumirea acţiunii

II. Realizarea măsurilor de profilaxie a bolnavilor cu insuficienţe organice
ireversibile prin îmbunătăţirea cu 20% a diagnosticului precoce şi efectuarea
tratamentului profilactic al acestora

- Indicatorul de monitorizare : Asigurarea pînă în anul 2016 a 100% din
echipamentul necesar şi personalul medical calificat a cabinetelor specializate de
nefrologie, urologie, hepatologie, cardiologie etc.

- Realizarea prevederilor: Pe parcursul anului 2013 au fost monitorizaţi toţi
pacienţii cu transplant renal şi hepatic. Cabinetele specializate în deservirea
pacienţilor cu transplant renal şi hepatic au fost dotate cu echipament şi
medicamente necesare pentru evaluarea acestor pacienţi.

- Indicatorul de monitorizare : Realizarea măsurilor de sensibilizare şi educare a
populaţiei privind modul activ de viaţă, combaterea deprinderilor dăunătoare,
excluderea din alimentaţie a produselor alimentare nepermise etc.

- Realizarea prevederilor: Au fost efectuate de 4 ori pe an  activităţi privind
propagarea modului sănătos de viaţă prin intermediul mass-mediei, cît şi de către
personalul medical din instituţiile medico-sanitare autorizate pentru activităţi de
transplant în rîndurile populaţiei

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: Prin ordinul nr.273 din 18.03.2013 a fost autorizată
prima Banca de Ţesuturi Umane din Republica Moldova din cadrul IMSP SCTO.

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

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. A fost interconectat cu sistemul automatizat „REGISTRU”. Urmează
efectuarea interconectării cu sistemul automatizat „SÂNGE”

Denumirea acţiunii:

V. 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 2013 aceste prevederi  au fost realizate.



IV.ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL
RELAŢIILOR  NAŢIONALE  ŞI  INTERNAŢIONALE

a) În cadrul Dezvoltării colaborărilor internaţionale Agenţia de Transplant a
organizat şi implementat proiectul TAIEX: 25-26 aprilie 2013, Chişinău,
R. Moldova - Reuniunea internaţională cu genericul: „Modele de
finanţare în domeniul transplantului cu prelevarea de la donator
cadaveric” (TAIEX INT MARKT 51962).

Participanţi: reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Agenţiei de Transplant,
CNAM, coordonatorii de transplant şi persoanele responsabile de
activităţile de transplant din Republica Moldova, Albania, Bosnia şi
Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Serbia, Franţa, Bulgaria, România,
Slovenia.

b) În cadrul acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova şi  Ministerului Sănătăţii a Republicii Turcia în perioada 09 – 13
octombrie, 2013 a fost organizată plecarea dlui Grigore Romanciuc, vice
director a Agenţiei de Transplant în oraşul Antalia, Turcia pentru
participarea în cadrul Congresului IV Euroasiatic de hematologie.

c) În iulie 2013 doi chirurgi transplantologi din Moldova: domnul Adrian
Hotineanu, transplant hepatic şi Veaceslav Prisacari, transplant renal au
beneficiat de stagieri a cîte 1 lună de zile în domeniul transplantului renal
şi hepatic în oraşul Tuluz, Franţa.

d) În cadrul acordului de cooperare între Ministerul Sănătăţii al Republicii
Moldova şi Ministerul Sănătăţii al României în domeniul Sănătăţii şi
ştiinţelor medicale au fost realizate cu succes 3 transplantări hepatice.

e) Cu implicarea activă a Agenţiei de Biomedicină în luna noiembrie a
acestui an a fost  semnat un proiect de parteneriat interinstituţional
„Twinning” finanţat de Comisia Europeană, unde partea franceză este
liderul proiectului.

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)   Au fost organizate mai multe conferinţe de presă:
- La 25 februarie  a fost organizată o conferinţă de presă privind lansarea
Sistemului Informaţional „Transplant”.
-  În martie 2013 a fost organizată o conferinţă de presă dedicată deschiderii
primei Bănci de ţesuturi din Republica Moldova.
- la 25 aprilie a fost organizată conferinţa de presă dedicată medolelor de
finanţare în domeniul transplantului cu prelevare de la donator cadaveric

    Pe parcursul anului 2013 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) Agenţia de Transplant a propus IMSP CNSPdeMU şi IMSP SCM”Sfînta
Treime” numirea în funcţie a celui de-al doilea coordonator de transplant.

Realizările strategice au fost :

· Continuarea şi aprofundarea realizărilor în domeniul transplantului
conform Programului naţional în transplant pentru anii 2012-2016

· Semnarea la finele anului 2013 a contractului privind implementarea
proiectului TWINNING „Consolidarea Agenţiei de Transplant a
Republicii Moldova şi suport în armonizarea legislativă în domeniul
calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană” Acest proiect şi-a
demarat activitatea începând cu decembrie 2013.



V.ACTIVITATEA AGENŢIEI DE TRANSPLANT ÎN
VEDEREA DEMARĂRII ACTIVITĂŢILOR

PROIECTULUI TWINNING.

În şedinţa din 4 martie 2010 a Comitetului Interministerial  pentru Planificare
Strategică, prezidat de dl prim ministru Vlad Filat au fost aprobate 5 proiecte care
au fost propuse Delegaţiei Uniunii Europene spre finanţare. Unul din aceste
proiecte a fost propus pentru Agenţia de Transplant „Consolidarea Agenţiei de
Transplant a Republicii Moldova şi suport în armonizarea legislativă în domeniul
calităţii şi siguranţei substanţelor de origine umană”

Scopul proiectului:

De a dezvolta sistemul de transplant din Republica Moldova și de a consolida
Agenția de Transplant prin îmbunătățirea cadrului instituțional și legal,
asigurând calitatea standardelor și sporind cunoștiințele, abilitățile, practicile
și etica resurselor umane.

Perioada de implementare: decembrie 2013 – decembrie 2015

Componente:

1. Consolidarea cadrului legislativ și instituțional.

2. Consolidarea capacității personalului.

3. Consolidarea nivelului de comunicare și informare.

Grupuri țintă:

Autoritățile de sănătate publică, personalul medical, publicul general.

Bugetul:

Bugetul total este de 1 milion 200 mii euro



VI. FINANŢAREA ŞI VALORIFICAREA ALOCAŢIILOR
BUGETARE

APROBAREA BUGETULUI pentru 2013

Aprobat pe an – 1 436, 2 mii lei
Precizat pe an – 1 264,7 mii lei

 cheltuieli de personal – 693,0 mii lei;
 cheltuieli curente – 445,2 mii lei;
 cheltuieli capitale – 126,5 mii lei.

q 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.

q    Începînd cu 01 iunie 2013, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului
nr.264 din 17.04.2013 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.

În scopul executării pct. 2.7 din Planul de activitate al Agenţiei de transplant pentru
anul 2013  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 2 scrisori 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. Proiectul a fost aprobat prin HG nr.1018
din 14.12.2013.

EXECUTAREA CHELTUIELILOR CURENTE ȘI CAPITALE

Pe parcursul anului 2013  au fost organizate 2 Concursuri  pentru
achiziționarea bunurilor și serviciilor  prin Cererea Ofertelor de Prețuri:



§ COP nr.5546-op/13 din 11.11.2013 (publicată în BAP nr.87 din
05.11.2013) privind procurarea echipamentului tehnic pentru necesităţile
Agenţiei de transplant (staţii de lucru-3 unităţi, imprimante,  UPS, switch,
router  etc.);

§ COP nr.5142-op/13 din 15.10.2013 (publicată în BAP  nr.79 din
08.10.2013) privind organizarea serviciilor publicitare pentru promovarea
activităţilor de donare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane.

EVIDENȚA MIJLOACELOR FIXE ȘI  BUNURILOR MATERIALE

La situația din 31.12.2013 la bilanțul Agenției soldul mijloacelor fixe a
constituit în mărimea 1 207,5 mii lei, inclusiv:

-  Mașini și utilaje  - 483,4 mii lei;
-  Mijloace de transport – 139,7 mii lei;
-  Unelte de producție, mobilier – 28,1 mii lei;
-  Alte mijloace fixe (soft-uri) – 556,3 mii lei.

Pe parcursul anului recent au avut loc întrări de mijloace fixe în sumă de
126,4 mii lei.

Soldul  obiectelor de mică valoare aflate la bilanțul Agenției la situația
din 31.12.2013 a constituit  în sumă de 191,5 mii lei. Pe parcursul anului au avut
loc întrări de obiectelor de mică valoare în sumă de 16,4 mii lei.

Executarea planului de finanțare  în anul 2013este în volumul 1264,6  mii
lei sau 99,6 %  față de planul precizat.


	MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
	AGENŢIA DE TRANSPLANT

