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Lista informaţiilor de interes public, comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din 

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informţii de interes public, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale de Transplant; 

2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Agenţiei Naţionale de 

Transplant, ale membrilor Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de 

Transplant; 

3. Coordonatele de contact ale Agenţiei Naţionale de Transplant, respectiv: 

denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de email şi pagina de 

internet ale acesteia; 

4. Structura organizatorică, atribuţiile structurilor de specialitate din cadrul 

Agenţiei Naţionale de Transplant, programul de funcţionare şi programul de 

audienţe al conducerii Agenţiei Naţionale de Transplant; 

5. Numele şi prenumele persoanei responsabile de aplicarea Legii nr. 

544/2001, numele şi prenumele persoanei desemnate purtător de cuvânt la 

nivelul Agenţiei Naţionale de Transplant; 

6. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale de Transplant, 

execuţia bugetară şi bilanţul contabil; 

7. Situaţia drepturilor salariale, conform art. 33 din Legea 153/2017 achitate 

personalului Agenţiei Naţionale de Transplant; 

8. Programul anual de achiziţii publice; Centralizatorul achiziţiilor publice şi 

contractelor cu valoare peste 5000 eur; Contractele cu valore peste 5000 de 

eur; 

9. Datele şi documentele necesare desfăşurării concursurilor pentru ocuparea 

locurilor vacante; 

10.  Declaraţii de avere şi de interese, conform legislaţiei în vigoare; 

11.  Comunicate de presă; 

12.  Legislaţie specifică; 

13.  Evidenţa unităţilor acreditate sau autorizate pentru activităţi în domeniul 

transplantului; 



14.  Evidenţa coordonatorilor de transplant şi a persoanelor responsabile cu 

identificarea donatorilor aflaţi în moarte cerebrală; 

15.  Raport anual de activitate al Agenţiei Naţionale de Transplant; 

16. Statistica anulă a activităţii de transplant; 

17.  Raport anual de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

18.  Formular pentru solicitare de informaţii în baza Legii nr. 544/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

19.  Model reclamaţie administrativă pentru situaţia în care persoana se 

consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes 

public solicitate. 
 


