
Agenda conducerii pentru anul 2021 

 Rezolvarea problemelor curente ale instituţiei 

 Întruniri periodice cu persoanele care ocupă funcţii de conducere în cadrul instituţiei 

pentru constatarea deficienţelor survenite şi propuneri în vederea remedierii acestora 

 Participarea la întrunirile comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a dezvoltării sistemului de control intern managerial 

 Formarea profesională a personalului ANT 

 Participarea la întrunirile şi/sau sedinţele organizate de Ministerul Sănătăţii şi de alte 

instituţii, organizaţii şi structuri din domeniul medical, în legătură cu activitatea 

Agenţiei Naţionale de Transplant 

 Coordonarea activităților de prelevare și transplant de organe, ţesuturi şi/sau celule de 

origine umană 

 Propuneri privind actualizarea normele tehnice de realizare a programelor naţionale 

de sănătate publică pentru anii 2021-2022 

 Propunere de modificări legislative pentru aprobare de taxe şi cotizaţii în vederea 

interconectării cu structuri internaționale de schimb de organe, pentru anul 2021 

 Propuneri de modificări legislative pentru optimizarea  activităţii de transplant de la 

donare la transplant 

 Celebrarea Zilei Naţionale a Transplantului 

 Realizarea a 2 Reuniuni Naţionale a coordonatorilor de transplant şi KDP 

 Implementarea protocolului încheiat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu 

demararea ampaniei de promovare a donării, “Transplantul înseamnă Viaţă” în licee 

 Stabilirea de noi acorduri şi protocoale de colaborare  pentru desfăşurarea campaniilor 

de promovare a activităţii de transplant 

 Organizare de conferinţe de presă, participări la emisiuni tv etc 

 Prezentări la evenimente naționale și internaționale în domeniu 

 Propuneri de participare a ANT în calitate de partener la proiecte internaționale din 

domeniul activităţii de transplant 

 Realizarea rapoartelor anuale către Ministerul Sănătăţii, EUROCET, IRODAT 

 Încheierea de acorduri bilaterale în domeniul transplantului (transplant de plămâni 

pentru cetăţenii români care nu pot fi transplantaţi în ţară; schimb de organe; schimb 

de experienţă şi formare profesională în domeniul transplantului) 

 Evaluarea continuă a riscului suplimentar al pacientului transplantat în contextul 

pandemiei SARSCov2 – adaptarea în dinamică la evoluţia pandemiei în vederea 

continuării activităţii de transplant 

 

 


