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MEMORANDUM DE COOPERARE 

 

 

La ședința care a avut loc pe data de 30 martie 2015 la Zlatibor s-a stabilit cooperarea regională 

între asocițiile de pacienți cu transplant și dializa din sud-estul Europei, în Rețeaua sud-est 

europeana a transplantaților, prin semnarea unui memorandum de cooperare. 

 

Semnatarii memorandumului: 

 

Asociația pacienților pediatrici renali și transplantați „All For a Smille”, Ustanicka 64, 11070 

Belgrade, Republic of Serbia, TIN 105929300; reprezentant jelena Alavanja 

 

 

Articolul 1 

 

 

Memorandumul de cooperare s-a încheiat între semnatari în vederea atingerii obiectivelor 

comune propuse, care sunt definite în acest memorandum, precum și modul derealizarea 

acestora. 

 

Semnatarii sunt de acord că activitățile menționate în acest memorandum să se efectueze în sub 

numele comun „Rețeaua sud-est europeană a transplantaților” (numită în continuare Rețea). 

 

Rețeaua, în activitatea sa,va folosi un logo care este format din harta geografică a Europei de 

Sud-Est (hartă este simbolică) și fundița verde cu inscripția „DonateLife”. 

 

Semnatarii sunt de acord, că toate materialele care vor fi create prin intermediul cooperării, se 

fie publicate sub același numele și cu logo-ul Rețelei. 

 

Semnatarii sunt de acord că limba de comunicare pentru fiecare țară să fie propria ei limbă (ca 

pentru toată lumea să fieclar și inteligibil). 

 

 

OBIECTIVE 

 

1. CREȘTEREA NUMĂRULUI DE TRANSPLANTURI (PRIN CREȘTEREA 

NUMĂRULUI DE DONORI); PREVENȚIA ÎNBOLNĂVIRILOR 

2. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII TRATAMENTULUI ȘI A VIAȚII PACIENȚILOR 

ÎNAINTE ȘI DUPĂ TRANSPLANT 

3. ÎMBUNĂTĂȚIREA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE CARE REGLEMENTEAZĂ 

DOMENIUL TRANSPLANTULUI ȘI ARMONIZAREA ACESTEIA LA NIVEL 

REGIONAL  

4. CREAREA UNOR GHIDURI, PROTOCOALE ȘI REGISTRE 

5. SPRIJIN RECIPROC ȘI SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ȘI DE "BUNE PRACTICI" 

ALE STATELOR MEMBRE 
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6. CONSOLIDAREA PROPRIILOR ORGANIZAȚII ȘI A SECTORULUI ONG. 

 

Articolul 2 

 

MOD DE REALIZAREA OBIECTIVELOR 

 

1. Apariții comune în public, informarea mass-media, producerea materialelor 

promoționale în comun, organizarea activităților comune, marcarea datelor importante 

ect. Preveniția îmbolnăvirii. 

2. În scopul creșterii calitatea vieții pacienților transplantați, vor fi organizate lecturi și 

ateliere de lucru adresate membrilor și aparținătorilor. Acestea vor fi realizate anual și 

materialele vor fi publicate  publicate într-o formă ușor accesibilă (de exemplu, 

electronică). De asemenea, vor fi organizate activități de promovare a abilităților psihice 

și fizice, de fitness și dietă. 

3. Monitorizarea procesului legislativ în fiecare din țările membre, compararea, 

armonizareași redactarea de propuneri comune/similare pentru organele legislative și 

autoritățile guvernamentale. Participarea la elaborarea politicilor publice și a legislației 

unde se regasesc aspecte de interes pentru noi. 

4. Asistența reciprocăînlobby șidelegarede reprezentanți în/pe lângă organismele 

guvernamentale și legislativecaredecid cu privire lastandardele, normele, protocoalele 

de tratament. 

5. În scopul susținerii schimbului de experiență se crează un site web, cu susținerea unor 

rețele sociale deschise. Vom lucra la consolidarea organizațiilor noastre prin 

cooperare,prinschimbul de experiențeale reprezentanților organizațiilorșiprin ateliere de 

lucrueducaționale. 

6. Princooperarea și schimbul deexperiență șicunoștințe, părțileîși acordă asistență 

reciprocăpentru a-și consolidacapacitățilede întărireaorganizației, la toate nivelurile. 

 

 

Articolul 3 

 

În scopul dea atinge obiectivele, sa formează „Echipa de Acțiune” alcătuită din câte un membru 

reprezentant fiecărui sta semnatar al Memorandumului. Echipa de Actiune pregătește și 

propune părților semnatare strategiile de acțiune și planurile de finanțare a rețelei. Echipa de 

Acțiune monitorizează aplicațiile deschise pentru finanțări din fonduri Europene și 

Internaționale. Echipa de Acțiune este cea care asigură comunicarea continuă între membrii 

semnatari, cel puțin o dată pe lună într-un format web și, dacă este necesar, în conformitate cu 

nevoile și posibilitățile financiare, și mai des. Echipa de Acțiune este mandatată și numește 

persoana responsabilă pentru administrarea site-ului webși a rețelelor sociale. 

 

Echipa de Acțiune pregătește materialele pentru aderarea noilor  membri. 

Echipa de Acțiune, de cel puțin dedouă ori pe an, publică pe site un raport cu privire la activitate. 
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Articolul 4 

 

Părțile semnatare sunt de acord ca Rețeaua să fie deschisă tuturor asociațiilor, federațiilor, 

organizațiilor care împărtășesc cu noi obiectivele prezentate în acest memorandum. Semnatarii 

actuali ai Memorandumului sunt de acord ca în impreună cu noi părți interesate să acționeze ca 

o Rețea. 

 

Părțile convin în unanimitate, ca planurile strategice și de afaceri ale fiecărei organizații 

membre, să se pună la dispoziția Rețelei, în scopul de a armoniza planurile comune de viitor. 

Semnatarii prezentului memorandum se vor întruni cel puțin o dată pe an. 

 

Vitez,  zile 30.05.2015  


