
INFORMAȚIA 

Privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției de Transplant 

pentru anul  2017. 

Nr. Informații despre deplasare (scopul, țara/orașul, 

perioada) 
Actul de delegare în deplasare 

(nr.dispoziției/ordinul, cu atașarea 

actului/persoanele delegate) 

Costul deplasării 

Bugetul autorității/instituției Finanțare externe 

1. Participarea la cursul de stagiere cu tematica 

“Transplantul de rinichi”, 09-15 aprilie 2017, or. 

Minsk, Belarus. 

Ordinul AT nr.02-d din 

04.04.2017 (Gavriliuc Angela) 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate de către 

organizatori. 

2. Participarea în cadrul vizitei de studiu prin 

intermediul instrumentului Technical Assistance and 

Information Exchange (TAIEX), 14-20 mai 2017, or. 

Ljubljana, Slovenia. 

Ordinul MSMPS nr.70 din 

05.05.2017 (Romanciuc Grigore) 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate de către 

Technical Assistance and 

Information (TAIEX). 

3. Participarea în cadrul vizitei de studiu prin 

intermediul instrumentului Technical Assistance and 

Information Exchange (TAIEX), 14-20 mai 2017, or. 

Ljubljana, Slovenia. 

Ordinul AT nr.03-d din 

12.05.2017 (Țîmbalari Tatiana) 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate de către 

Technical Assistance and 

Information (TAIEX). 

4. Participarea în calitate de expert în cadrul lucrărilor 

Comitetului European în domeniul Transplantului de 

Organe (CD-P-TO)  a Consiliului Europei și Ziua 

Europeană a Donării de Organe 2017, 08-13 

septembrie 2017.  or. Berna, Confederația 

Elvețiană. 

Ordinul AT 04-d din  06.09.2017 

(Țîmbalari Tatiana) 

Cheltuielile suportate de AT -

29037, 82 lei. 

- 

5. Participarea în calitate de expert în cadrul lucrărilor 

Comitetului European în domeniul Transplantului de 

Organe (CD-P-TO)  a Consiliului Europei și Ziua 

Europeană a Donării de Organe 2017, 08-13 

septembrie 2017.  or. Berna, Confederația 

Elvețiană. 

Ordinul MSMPS nr.140 din 

15.08.2017 (Codreanu Igor) 

Cheltuielile suportate de AT -

35960, 28 lei. 

- 

6. Participarea în calitate de expert din partea RM  în 

cadrul primei ședințe a grupului de lucru pentru 

elaborarea celei de a 4-a ediții a Ghidului privind 

calitatea și siguranța țesuturilor și celulelor umane, 

20-23 septembrie 2017, or. Strasbourg, Franța 

Ordinul AT nr.05-d  din  

06.09.2017 (Țîmbalari Tatiana) 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate de către 

organizatori. 

7. Participarea la o vizită de lucru în cadrul Registrului 

Național al Donatorilor voluntari de Celule Stem 

Hematopoietice, 24-27 septembrie 2017, or. 

București, România. 

Ordinul MSMPS nr.156 din 

20.08.2017 (Romanciuc Grigore) 

Cheltuielile suportate de AT - 

5756,48 lei 

- 



8. Participarea la al VII-lea Simpozion al Zilelor 

Medicale Euroasiatice, 04-07 octombrie 2017, or. 

Ankara, Republica Turcia. 

Ordinul MSMPS nr.169 din 

29.09.2017 (Romanciuc Grigore) 

- Costurile aferente deplasării sunt 

suportate de către organizatori. 

9. Participarea în calitate de expert în probleme de etică 

la lucrările “Ethics Screening meeting”, 08-14 

octombrie 2017, or. Brussels, Belgia. 

Ordinul MSMPS nr.148 din 

15.09.2017 (Codreanu Igor) 

Cheltuielile suportate de AT -  

20781, 68 lei. 

Costurile aferente biletelor de  

avion tur-retur și înregistrarea 

sunt suportate de către 

organizatori. 

10. Participarea la vizita de lucru la Agenția Națională de 

Transplant și Ministerul Sănătății din România, 13-

15 decembrie 2017, or. București, România 

Ordinul MSMPS nr.238dh din 

10.12.2017 (Codreanu Igor) 

Cheltuielile suportate de AT - 

6647, 72 lei. 

- 

 

 

 

INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției de Transplant 

pentru anul  2018. 

 

 

 

1. Participarea în calitate de expert din partea RM  în 

cadrul celei de a 2-a ședințe a grupului de lucru 

pentru elaborarea celei de a 4-a ediții a Ghidului 

privind calitatea și siguranța țesuturilor și celulelor 

umane, 05-08 februarie 2018, or. Paris, Franța 

Ordinul AT nr.01-d din 

31.01.2018 (Țîmbalari Tatiana). 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate din 

contul organizatorilor  - EDQM, 

Consiliul Europei. 

2. Participarea în calitate de expert la cea de-a 10-a 

Ședință a Grupului de lucru pentru Combaterea 

traficului și donării de organe contra plată a 

Societății Europene în probleme etice, legale și 

psihologice ale transplantului de organe (ELPAT), 

09-12 februarie 2018, or. Nisa, Franța. 

Ordinul MSMPS nr.248 din 

17.01.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT - 

12296, 38 lei. 

Costurile de cazare sunt 

suportate de organizatori. 

3. Participare în calitate de expert din partea RM la 

ședința de lansare al Asociației pentru Cercetare și 

Inovare responsabilă în domeniul manipulării 

genomului uman "Internațional Association for 

Responsible Research and Innovation in Genome 

Editing” (ARRIGE), 21-24 martie 2018, or. Paris, 

Franța. 

Ordinul MSMPS nr.282 din 

06.03.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

15042, 06 lei. 

Costurile de cazare sunt 

suportate de organizatori. 

4. Participare în calitate de expert guvernamental la 

cea de-a 21-a reuniune a Comitetului European în 

domeniul Transplantului de Organe (CD-P-TO), 

09-12 aprilie 2018, or. Strasbourg, Franța. 

Ordinul MSMPS nr.292 din 

20.03.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

16629, 85 lei. 

- 



 

 

 

 

5. Participarea în calitate de reprezentant din partea 

AT la Conferința anuală FOEDUS, 24-25 mai 

2018, or. Praga, Republica Cehă. 

Ordinul AT nr.02-d din 

14.05.2018 (Cuiban Elena). 

Cheltuielile suportate de AT – 

9370, 94 lei. 

- 

6. Participare în cadrul acțiunii comune “AC-05-2016: 

Autorizarea proceselor de preparare a sângelui, 

țesuturilor și celulelor”, în calitate de membru al 

consorțiului din partea RM, la lansarea proiectului 

„Facilitarea proceselor de autorizare a proceselor de 

preparare a sângelui, țesuturilor și celulelor 

(GAPP), 06-09 iunie 2018, or. Roma, Italia. 

Ordinul MSMPS nr.52 din 

22.05.2018 (Codreanu Igor). 

Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate din 

contul Proiectului - 19585, 32 

lei. 

- 

7. Participare în calitate de expert pe problem de etică 

la lucrările reuniunii “Ethics Screening”, 04-08 

septembrie 2018, or. Brussels, Belgia. 

Ordinul MSMPS nr.89 din 

13.08.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

12097,88 lei. 

Costurile aferente biletelor de  

avion tur-retur și înregistrarea 

sunt suportate de către 

organizatori. 

8. Participarea în calitate de expert din partea RM  în 

cadrul celei de a 4-a  ședințe a Grupului de lucru 

pentru elaborarea a celei de a IV-a ediții a Ghidului 

privind calitatea și siguranța țesuturilor și celulelor 

umane, 18-22 septembrie 2018,  or. Strasbourg, 

Franța. 

Ordinul AT nr.04-d din 

03.09.2018 ( Țîmbalari Tatiana). 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate din 

contul organizatorilor. 

9. Participare la prima ediție a Congresului 

Internațional al Rețelei de Transplant și Întrunirea 

Ministerială privind diplomația globală de 

combatere a activităților ilegale în domeniul 

transplantului de organe și țesuturi, 16-21 

octombrie 2018, or. Kimer, Turcia. 

Ordinul MSMPS nr.131 din 

10.10.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

4105,08 lei. 

Costurile aferente biletelor de  

avion tur-retur și cazare sunt 

suportate de către organizator. 

10. Participare în calitate de reprezentant din partea AT  

la Preceptorship program on Kidney 

Transplantation, 24-26 octombrie 2018, or. 

Zagreb, Republica Croația. 

Ordinul AT nr.05-d din 

23.10.2018 (Cuiban Elena). 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate din 

contul organizatorilor. 

11. Participare la evenimentul aniversar 18 ani de 

Transplant Renal la Iași, 07-08 decembrie 2018, 

or. Iași, România. 

Ordinul MSMPS nr.26d din 

06.12.2018 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

1964,15 lei. 

Costurile de cazare sunt 

suportate de organizatori. 



 INFORMAȚIA 

privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul Agenției de Transplant 

pentru perioada  ianuarie-septembrie 2019. 

 

 

 

1. Participarea la lucrările Comisiei Europene “Ethics 

assessment meeting”, 10-16 februarie 2019, or. 

Bruxelles, Regatul Belgiei. 

Ordinul MSMPS nr.10d din 

25.01.2019 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

18268, 53 lei. 

Costurile aferente biletelor de  

avion tur-retur și înregistrarea 

sunt acoperite de către 

organizatori. 

2. Participarea la Conferința regională a Societății 

Transplantologilor (TTS) cu genericul “Donarea de 

la donatori decedați”, 26-30 martie 2019, or. 

Istanbul, Turcia. 

Ordinul MSMPS nr.48d din 

19.03.2019 (Romanciuc 

Grigore). 

Cheltuielile suportate de AT – 

4169, 00 lei. 

Costurile legate de cazare și 

diurna sunt suportate de către 

organizatori. 

3. Participarea în calitate de expert în cadrul celei de a 

5-a ședințe a grupului de lucru pentru elaborarea a 

celei de a IV-a ediții a Ghidului privind calitatea și 

siguranța țesuturilor și celulelor umane, 07-13 

aprilie 2019,  or. Strasbourg, Franța. 

Ordinul AT nr.01-d din 

21.03.2019 (Țîmbalari Tatiana). 

- Toate cheltuielile aferente 

deplasării sunt asigurate din 

contul organizatorilor. 

4. Participarea la proiectul Uniunii Europene 

“Facilitarea proceselor de autorizare și preparare a 

sângelui, țesuturilor și celulelor (GAPP)” și în 

calitate de expert guvernamental la cea de-a 22-a 

reuniune a Comitetului European în domeniul 

Transplantului de Organe (CD-P-TO), 20-24 mai 

2019, or. Strasbourg, Franța. 

Ordinul MSMPS nr.79d din 

15.05.2019 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

21360, 14 lei. 

- 

5. Participarea în calitate de expert din partea RM la 

1-a întrunire de lucru la proiectul celei de a 8-a 

ediții a Ghidului de calitate și siguranță în 

transplantul de organe, 04-07 iunie 2019, or. 

Strasbourg, Franța. 

Ordinul MSMPS nr.101d din 

30.05.2019 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

21161, 10 lei. 

- 

6. Participarea la vizita de lucru privind semnarea 

Acordului de colaborare în domeniul donării și 

transplantului de organe, 30 august 2019, or. 

București, România. 

Ordinul MSMPS nr.151d din 

29.08.2019 (Codreanu Igor). 

Cheltuielile suportate de AT – 

6130, 50 lei. 

Costurile legate de cazare sunt 

suportate de către organizatori. 


