
 
 

                                     
 

18 martie 2016 

Chișinău 

 

Conferința încheiere a proiectului UE privind  

consolidarea Agenției de Transplant a Republicii Moldova 

 

Peste 120 de participanți din sectorul medical s-au adunat la Chișinău, în cadrul unei conferințe de închidere pentru 

a prezenta și a evalua principalele rezultate obținute în urma implementării Proiectului de Înfrățire Instituțională 

“Consolidarea Agenţiei de Transplant din Republica Moldova şi asistenţă în armonizarea legislativă în materie de 

calitate şi siguranţă a substanţelor de origine umană”, finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de către 

un consorțiu alcătuit din specialiști francezi și spanioli în cadrul Agenției de Transplant din Moldova. 

 

Pe parcursul a mai bine de doi ani de implementare, în cadrul proiectului au fost desfășurate 32 activități care au 

cuprins 48 misiuni de experți, 3 vizite de studiu și 5 stagii de practică oferite unui număr de 38 de profesionişti din 

domeniul sănătăţii, 3 sesiuni de instruire faţă în faţă și 3 sesiuni de instruire on-line, peste 10 mese rotunde și 

seminarii. Proiectul a inclus, de asemenea, o campanie de comunicare și informare, dedicate profesioniştilor din 

domeniul sănătăţii, societății civile și publicului larg, care a vizat sensibilizarea acestora în ceea ce privește importanța 

activităților de donare și transplant.       

 

Scopul conferinței a fost prezentarea principalelor rezultate obținute în urma implementării proiectului și 

recomandărilor formulate de experții UE, precum și identificarea unei serii de mecanisme de cooperare viitoare între 

instituțiile partenere în vederea asigurării durabilității rezultatelor proiectului. 

 

Printre participanții de prestigiu care au luat cuvântul s-au numărat: D-na Ruxanda Glavan, Ministru al Sănătății al 

Republicii Moldova, Excelența Sa Dl. Pirkka Tapiola, Ambasadorul UE în Republica Moldova, Excelența Sa Dl. 

Pascal Vagogne, Ambasadorul Franței în Republica Moldova, Dl. Pedro Arostegui Llama, Ambasadorul Regatului 

Spaniei în România şi în Republica Moldova și Lideri ai Proiectului.   

 

Ceremonia de încheiere a evenimentului a fost precedată de o conferință de presă care a subliniat rezultatele primului 

proiect de înfrățire instituțională implementat în domeniul sănătății. 

 

 

Obiectivul general al proiectului a fost de a contribui la o mai bună calitate şi siguranţă în transplantul de organe, 

ţesuturi şi celule umane în Republica Moldova. Scopul proiectului a fost de a dezvolta sistemul de transplant din 

Comunicat de presă 



Republica Moldova şi de a consolida Agenţia de Transplant prin îmbunătăţirea cadrului instituţional şi legal, 

asigurând calitatea standardelor şi sporind cunoştinţele, abilităţile, practicile şi etica resurselor umane. 

 

Informații generale: 

Proiectul este implementat de către Agenția Franceză pentru Biomedicină (ABM), Institutul de Donație și Transplant 

(DTI), Organizația Catalană de Transplant (OCATT), Agenția Guvernamentală Franceză pentru Cooperare 

(EXPERTISE FRANCE) și Fundația Internațională și pentru America Latină de Administrare și Politici Publice 

(FIIAPP), în cooperare cu Agenția de Transplant din Republica Moldova. Perioada de implementare a proiectului 

este: decembrie 2013 - martie 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                        

European Union Delegation in 
the Republic of Moldova 
 
 

 
Contact details:  
 
M. Kogalniceanu Street 12, 
Chisinau, MD 2001 
 
Tel: (+373 22) 50 52 10 
 

The European Commission is the EU’s executive body. 
 
The European Union is made up of 28 Member States who have decided to gradually 
link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of 
enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable 
development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. 
The European Union is committed to sharing its achievements and its values with 
countries and peoples beyond its borders. 

 


