
Agenda conducerii pentru anul 2022 

 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 2022-2023 

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

interconectării cu structuri internaționale de schimb de organe, pentru anul 2022 

 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 – Demararea campanie “DA pentru VIAŢĂ” 

alături de UMF “Carol Davila” şi Universitatea de Arte Bucureşti 

 Organizare de conferinţe de presă, participări la emisiuni tv etc 

 Prezentări la evenimente naționale și internaționale în domeniu 

 Participare a ANT în calitate de partener la proiecte internaționale din domeniul 

activităţii de transplant - Proiectul european coordonat de Banca de Ţesuturi şi Celule 

Barcelona - programul EU4Heath - linia 5 (EU4H-2021-PJ-05) - proiectul EGALiTE 

- 101056852 - GAP-101056852 

 Participarea experţilor ANT la Proiectul Ministerului Sănătăţii ”Îmbunătățirea 

procesului de reglementare în domeniul transplantului” SMIS 129166  - SIPOCA 

696 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 

(POCA) 

 Atragerea de fonduri europene menite a sprijini creșterea capacității în domeniul 

transplantului şi a Agenţiei Naţionale de Transplant prin dezvoltarea din punct de 

vedere strategic, administrativ şi logistic, precum şi elaborare cadru legislativ sau 

formare profesională, prin colaborarea cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor 

Europene (MIPE) în parteneriat cu Ministerul Sănătății pe tema intervențiilor 

finanțate din Programul Operațional Sănătate 



 Dezvoltarea cooperărilor deja existente în domeniul schimbului de organe şi 

transplantului prin stabilirea unor schimburi de experienţă între ţările partenere, 

demararea unui program de transplant încrucişat rinichi şi a unui program de 

transplant intestin subţire 

 Realizarea rapoartelor anuale către Ministerul Sănătăţii, EUROCET, IRODAT 

 Demersuri pentru dezvoltarea programului de transplant pediatric în România 

 Demararea şi dezvoltarea programului de donatori fără activitate cardiacă. 

 Sprijinirea logistică şi acreditarea de noi secţii ATI capabile să declare şi să menţină 

în condiţii fiziologice donatorii aflaţi în moarte cerebrală 

 Sprijinirea şi acreditarea de noi centre de transplant, precum şi demararea unor 

programe noi de transplant, cum ar fi transplantul de mână sau transplantul de uter 

 Demersuri pentru realizarea unui sistem national de prelevare multiorgan 

 Identificare soluţii pentru rezolvarea problemelor logistice referitoare la transportul 

internaţional al echipelor medicale şi organelor, în contextul integrării în platforma 

europeană de schimb de organe FOEDUS. 

 

 


