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Planul de activitate al Agenţiei de Transplant pentru anul 2013

I. Scopurile principale :

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.

II. Obiectivele principale:

1. Realizarea pe parcursul anului 2013 a 10 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.



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. Elaborarea şi înaintarea spre
aprobare a  proiectului de lege la
Legea nr. 42-XVI din 06.03.2008
privind transplantul de organe,
ţesuturi şi celule umane cu scopul
determinării necesităţilor  de
optimizare a procedurilor
reglementative în domeniul
transplantului de organe, ţesuturi şi
celule umane

Trimestrul I-II

Serviciul operativ-
administrativ,
Serviciul economico-
financiar, Direcția
transplantologie,  Direcția
Registru
Responsabili –
I.Codreanu,
G.Romanciuc,
A.Prisăcaru, I.Rotaru,
A.Gavriliuc, T.Ţîmbalari

Proiect de lege aprobat

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



2.1.  Participarea în cadrul grupului de
lucru creat de Ministerul Sănătăţii cu
privire la crearea cadrului legislativ
pentru prelevarea, transportarea,
stocarea, exportul şi importul sângelui
cordonului ombilical.

Trimestrul I-II

Serviciul operativ-
administrativ
Direcția transplantologie
Resposabili – I.
Codreanu, G.Romanciuc,
I.Rotaru, T.Ţîmbalari

Proiect de Regulament elaborat
şi înaintat Ministerului
Sănătăţii  spre aprobare

2.2.  Perfecţionarea mecanismului şi
modului de prezentare a rapoartelor de
către instituţiile medico-sanitare
autorizate să efectueze prelevarea şi
transplantul de organe, ţesuturi şi celule

Trimestrul I-II

Direcția transplantologie,
Direcția  Registru
Resposabili –
T.Ţîmbalari , A.Gavriliuc

Metodologie elaborată şi
aprobată

2.3. Revizuirea Protocolului
standardizat „Moarte cerebrală” în
vederea stabilirii criteriilor paraclinice
de confirmare a morţii cerebrale

Trimestrul II-III

Direcția transplantologie,
Direcția  Registru
Responsabili –
I.Codreanu,
T.Timbalari, S.Gaibu

Protocol revizuit  înaintat
Ministerului  Sănătăţii  spre
aprobare

2.4.  Definitivarea elaborării tarifelor la
serviciile de prelevare de organe,
ţesuturi şi celule Trimestrul I-II

Direcția transplantologie,
Direcția  Registru
Responsabili –
G.Romanciuc,
T.Timbalari , A.Gavriliuc,
L.Ursan

Tarife elaborate și înaintate spre
aprobare Ministerului  Sănătăţii

2.5. Elaborarea proiectului privind
modificarea legislaţiei în domeniul
salarizării în sectorul bugetar în scopul Trimestrul I-II

Serviciul economico-
financiar, Serviciul
operativ-administrativ: Proiect elaborat  și înaintat



III. Planul de activitate al Agenţiei de Transplant pentru anul 2013

stimulării angajării personalului
calificat şi reducerii fluctuaţiei cadrelor
în Agenţia de Transplant

Responsabili –
I.Codreanu, A.Prisacaru,
I.Rotaru.

Ministerului  Sănătăţii

2.6. Perfecţionarea procedurilor
standard de operare a  coordonatorului
de transplant în cadrul instituţiilor
medico-sanitare autorizate

Trimestrul I-II

Direcția transplantologie,
Serviciul  operativ-
administrativ
Responsabili:
T.Timbalari , A.Prisacaru

Proceduri standard de operare
elaborate şi aprobate de
Ministerul  Sănătăţii

3. Elaborarea bazei normative
interne privind activitatea Agenţiei

3.1.  Revizuirea Regulamentului de
salarizare a colaboratorilor Agenţiei de
Transplant Trimestrul I-II

Serviciul economico-
financiar
 Responsabili-
A.Prisacaru, L.Ursan

Ordin aprobat privind
Regulamentul de salarizare  a
colaboratorilor Agenţiei de
Transplant

3.2.  Revizuirea fişelor de post a
colaboratorilor Agenţiei în condiţiile
demarării activităţilor de transplant. Trimestrul I-II

Serviciul  operativ-
administrativ,
 Responsabil- A.Prisacaru Ordin privind fişele de post

aprobate



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

4. Identificarea unui sediu nou
pentru Agenţia de Transplant cu
scopul asigurării bunei
funcţionări a acesteia

Trimestrul I

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, G.
Romanciuc, A.
Prisăcaru

Sediu, care să corespundă
cerinţelor specifice de lucru
a Agenţiei de Transplant,
identificat

5. Organizarea reparaţiilor
încăperilor contractate pentru
sediul Agenţiei

Trimestrul III-IV

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan

Încăperi reparate şi date în
exploatare.

6. Dotarea cu mobilier şi
echipament tehnic

Pe parcursul anului 2013

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan,
A.Gavriliuc,
D.Visterniceanu.

Mobilier şi echipament
tehnic

procurat (la necesitate)



6.1.  Organizarea procurărilor de
mobilier

Pe parcursul anului 2013

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan

Mobilier procurat

6.2.  Organizarea procurărilor de
materiale de cancelarie

Pe parcursul anului 2013

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan

Materiale de cancelarie
procurate

6.3.  Organizarea procurărilor de
echipament tehnic

Pe parcursul anului 2013

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan,
A.Gavriliuc,
D.Visterniceanu.

Echipament tehnic procurat

7.  Implementarea SOFT-ului
SIA ”Transplant”

Pe parcursul anului 2013

Agenţia de Transplant

Responsabili-
A.Gavriliuc
G.Romanciuc,



A.Prisacaru

7.1 Lansarea Sistemului
Informaţional „TRANSPLANT”

Trimestrul I

Direcţia Registru

Responsabili: A.
Gavriliuc,

G.Romanciuc

SIA „TRANSPLANT”
lansat

7.2. .Implementarea software-ul
pentru

-Registrul donatorilor

-Registrul recipienţilor

-Registru Pacienţilor Dializaţi

-Registrul de Refuz

Trimestrul I-II

Direcţia Registru,
Serviciul operativ-
administrativ

Responsabili-
A.Gavriliuc, A.Prisacaru

Software-ul privind
Registrul donatorilor,
Registrul recipienţilor,
Registru Pacienţilor
Dializaţi, Registrul de Refuz
implementat

7.3.Instruirea coordonatorilor de
transplant pentru a lucra cu
software-ul Registrul Donatorilor Trimestrul I-IV

Direcţia Registru

Responsabili-
A.Gavriliuc,
D.Visterniceanu,
E.Rusol

Coordonatori instruiți

7.4.Implementarea software-ului
pentru

Direcţia Registru Software-ul pentru Registru
transplant, Sistem de



-Registru transplant

-Sistem de raportare

-Sistem de control a calităţii datelor
întroduse

-Sistem de oglindă a datelor
întroduse

Trimestrul II-IV Responsabili-
A.Gavriliuc,
D.Visterniceanu,
E.Rusol

raportare, Sistem de control a
calităţii a datelor întroduse,
Sistem de oglindă a datelor -
implementat

7.5.Crearea interfeţei SIA
Transplant cu

-SIA REGISTRU

-SIA Serviciul de Sânge

-cu spitalele autorizate

- cu Banca de țesuturi

Trimestrul I-II

Direcţia Registru

Responsabili-
A.Gavriliuc,
D.Visterniceanu,
E.Rusol

Interfața  SIA ”Transplant”
creată

7.6. Instruirea finală a
coordonatorilor şi a responsabililor
de transplant pentru a lucra cu
software-ul SIA ”Transplant”

Trimestrul I- II

Direcţia Registru

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
A.Gavriliuc, A.Prisacaru

Coordonatori şi responsabili
de transplant instruiți

8. Asigurarea  cu resurse



financiare

8.1.  Estimarea necesităţilor de
cheltuieli ale Agenţiei pentru anul
2013 Trimestrul I

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan

Necesităţi de cheltuieli
estimate

8.2.  Elaborarea bugetului Agenţiei
pe anul financiar 2013 cu
prezentarea acestuia Ministerului
Sănătăţii

Trimestrul I

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, L.Ursan

Proiect de buget elaborat şi
înaintat  Ministerului
Sănătăţii

9. Asigurarea  cu resurse umane
a Agenţiei în conformitate cu
organigrama aprobată de
Ministerul Sănătăţii

Conform necesităților

Serviciul economico-
financiar

Responsabili-
I.Codreanu, A.Prisacaru.

Personal angajat conform
organigramei aprobate de
Ministerul Sănătăţii

V. Organizarea activităţilor de transplant de organe, ţesuturi şi celule umane

10. Implementarea prevederilor
Programului naţional în
transplant pentru anul 2013 Permanent

Agenţia de Transplant

Responsabili –
I.Codreanu,

Prevederile Programului,
Planului de acţiuni şi a
bugetului aferent



G.Romanciuc. Programului pentru anul
2013 executate

10.1. Stabilirea direcţiilor prioritare
în dezvoltarea transplantului pentu
anul

2013

Trimestrul I

Direcția
transplantologie

Responsabili-
I.Codreanu,
T.Timbalari, S.Gaibu

Notă informativă privind
direcţiile prioritare de
dezvoltare a transplantului
pentu anul

2013

10.2. Estimarea necesităţilor în
resurse financiare şi evaluarea
costurilor

Trimestrul I

Direcția
transplantologie

Responsabili-
G.Romanciuc,
T.Timbalari,
S.Gaibu,L.Ursan

Raport privind evaluarea
formării costurilor în
domeniul transplantului

11. Evaluarea şi crearea
condiţiilor de activitate a
coordonatorilor de transplant în
cadrul instituţiilor medico-
sanitare autorizate

Trimestrul I-IV

Agenția de Transplant

Responsabili-
I.Codreanu,
G.Romanciuc

Condiţii de activitate create

11.1. Analiza rapoartelor
coordonatorilor de transplant din
instituţiile medico-sanitare Lunar, simestrial şi anual

Direcția
transplantologie

Responsabil-
Numărul rapoartelor



autorizate T.Timbalari analizate

11.2. Elaborarea concluziilor în
baza rapoartelor  coordonatorilor de
transplant din instituţiile medico-
sanitare autorizate

Simestrial

Direcția
transplantologie

Responsabili-
G.Romanciuc,
T.Timbalari

11.3. Participarea în colaborare cu
coordonatorul din instituțiile
medico-sanitare autorizate la
identificarea donatorilor potenţiali

Permanent

Direcția
transplantologie

Responsabili- I.
Codreanu,
G.Romanciuc,
T.Timbalari,  S.Gaibu

Număr de donatori
identificați

12 . Selectarea şi prezentarea spre
autorizare  Ministerului Sănătăţii
a instituţiilor medico-sanitare, în
care se pot efectua prelevarea şi
conservarea de ţesuturi pentru
transplant, precum şi a medicilor
şi echipelor de transplant

Pe parcursul anului Direcția
transplantologie

Responsabili-
I.Codreanu,
G.Romanciuc, S.Gaibu

Ordinul Ministerului
Sănătăţii cu privire la
autorizarea Instituţiilor
medico-sanitare.



13. Organizarea şi supravegherea
activităţilor de transplant la nivel
naţional, după cum urmează:

a) prelevarea şi transplantul
organelor, țesuturilor și celulelor
umane în scopul asigurării
accesului egal la serviciile  de
transplant a pacienților;

b) prelevarea, transportul şi
alocarea grefoanelor pentru
transplantul de organe pe
teritoriul Republicii Moldova;

c) prelevarea, prepararea,
conservarea, validarea, alocarea,
stocarea şi transportul pentru
transplantul de ţesuturi şi celule
umane cu utilizare terapeutică pe
teritoriul Republicii Moldova.

Trimestrul I-IV

Direcția
transplantologie

Responsabili -
T.Timbalari, S.Gaibu

Numărul activităților de
transplant supravegheate

14. Monitorizarea şi verificarea
rezultatelor operaţiilor de
transplant

Trimestrul I-IV Direcția
transplantologie

Responsabili-

Numărul operaţiilor de
transplant monitorizate și
verificate



T.Timbalari, S.Gaibu

15. Identificarea, raportarea şi
investigarea  cazurilor adverse
serioase, care ţin de activitatea de
transplant

Trimestrul I-IV

Direcția
transplantologie

 Responsabili-
T.Timbalari, S.Gaibu

Numărul de cazuri adverse
raportate și investigate

16. Examinarea şi soluţionarea, în
limitele competenţelor sale, a
litigiilor şi reclamaţiilor
referitoare la prelevarea şi
transplantul de organe, ţesuturi şi
celule

Trimestrul I-IV

Direcția
transplantologie

Responsabili-
T.Timbalari,  S.Gaibu

Litigii și reclamații
examinate și soluționate

17. Aplicarea, cel puţin o dată la 6
luni, a măsurilor de control în
instituţiile autorizate, iar în cazul
depistării unor încălcări ale
legislaţiei în vigoare – sesizarea
organelor de drept competente

Trimestrul I-IV

Direcția
transplantologie

Responsabili-
T.Timbalari, S.Gaibu

Număr  de controale
efectuate în instituţiile
autorizate şi măsurile
întreprinse în vederea
lichidării neajunsurilor
depistate.

VI. Dezvoltarea colaborării internaţionale



18. Încheierea acordurilor
bilaterale cu Agenţiile de
transplant similare de peste
hotare.

Permanent Responsabili- I.Codreanu,
G.Romanciuc

     Acorduri încheiate

19. Organizarea misiunii a
unui expert francez de la
Agenţia de Biomedicină,
Franţa pentru banca de
ţesuturi.

Trimestrul I-II Responsabil- G.Romanciuc       Vizită organizată

20. Organizarea a cinci
misiuni de experţi a Agenţiei
de Biomedicină, Franţa în
Moldova în domeniul
coordonării transplantului

Trimestrul II-IV

Direcția transplantologie,
Serviciul economico-financiar

Responsabili- G.Romanciuc,
T.Timbalari, S.Gaibu

     Vizite organizate

21. Organizarea a două
deplasări a chirurgilor
transplantologi pentru
transplant renal şi hepatic a
cîte o lună în or. Tuluz,
Franţa pentru pregătirea
echipelor de transplant renal
şi hepatic.

Trimestrul I-IV Responsabili- I.Codreanu,
G.Romanciuc.

    Deplasări organizate



22. Implementarea
proiectului TAIEX pentru
evaluarea costurilor în
domeniul transplantului

Trimestrul I

Responsabili- G.Romanciuc,
A.Gavriliuc,
T.Timbalari,S.Gaibu     Vizită organizată

23. Debutul implementării
proiectului Twining

Trimestrul III-IV Responsabili- I.Codreanu,
G.Romanciuc.

Implementarea proiectului
conform fişei elaborate

24.Propunerea de proiect
fundaţia Orange-Moldova

Trimestrul I Responsabili- G.Romanciuc,
A.Gavriliuc.

Proiect înaintat

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

25. Organizarea companiei
publicitare cu prilejul  Zilei
internaţionale a rinichiului (8
Martie). Promovarea
transplantului renal.

Trimestrul I-II

Direcția transplantologie,
Serviciul economico-financiar

Responsabili- I.Codreanu,
G.Romanciuc, A.Gavriliuc,
S.Gaibu

Companie de promovare
organizată

26. Organizarea seminarului:
Coordonatorii de transplant-
aspecte organizaţionale. aprilie

Direcția transplantologie,
Serviciul operativ-
administrativ, Serviciul Seminar organizat



economico-financiar

Responsabili- G.Romanciuc,
S.Gaibu, A.Gavriliuc.

27. Organizarea companiei
publicitare cu prilejul Zilei
internaţionale a donării.
Promovarea donării de
organe, ţesuturi, celule.

octombrie

Direcția transplantologie,
Serviciul operativ-
administrativ, Serviciul
economico-financiar

Responsabili- I.Codreanu,
G.Romanciuc, T.Ţîmbalari,
A.Gavriliuc.

Companie de promovare
organizată

28.  Conlucrare cu ONG-urile
ce activează în domeniul
sănătăţii permanent

Direcția transplantologie,
Serviciul economico-financiar

Responsabili- G.Romanciuc,
S.Gaibu, I.Rotaru, L.Ursan.

Elaborarea proiectelor
comune de conlucrare

VIII. Dezvoltarea profesională

29. Elaborarea curriculei de
instruire a coordonatorilor de
transplant Trimestrul II-III

Serviciul economico-financiar

Responsabil- A.Prisacaru Curricula de instruire
elaborată



30. Organizarea unui ciclu de
instruire a coordonatorilor de
transplant

Pe parcursul anului

Serviciul economico-financiar,

Direcția transplantologie

Responsabili- A.Prisacaru,
G.Romanciuc, T.Ţîmbalari

6 coordonatori instruiți

31. Evaluarea necesităţilor de
instruire a personalului
Agenţiei Trimestrul I

Serviciul economico-financiar

Responsabil- A.Prisacaru.

Notă de serviciu privind
necesitățile  de instruire

32. Elaborarea planului de
perfecţionare şi promovare a
personalului Agenției pentru
2013

Trimestrul I

Serviciul economico-financiar

Responsabil- A.Prisacaru.

Planul de perfecţionare şi
promovare a personalului
aprobat

33. Elaborarea şi remiterea în
adresa Comisiei pentru
consultări şi negocieri
colective în domeniul
sănătăţii a propunerilor de
completare a Hotărîrii
Guvernului nr. 1223 din
09.11.2004 privind aprobarea
Nomenclatorului profesiilor şi
funcţiilor cu condiţii de
muncă vătămătoare,

Trimestrul I Serviciul economico-financiar

Responsabil- A.Prisacaru.

Proiect de hotărîre elaborat



activitatea cărora acordă
dreptul la concediu de odihnă
anual suplimentar plătit şi
durata zilei de muncă redusă
a personalului medico-
sanitar.


