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REFERAT DE APROBARE
Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant elaborează şi propune spre aprobare
Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul programelor naţionale de transplant de organe,
ţesuturi şi celule umane precum şi norme, standarde şi instrucţiuni care se înaintează ministrului sănătăţii
pentru a fi aprobate prin ordin al acestuia.
De asemenea, elaborează protocoale privind standardele de calitate şi securitate sanitară a
donării, procurării, testării, procesării, conservării, depozitării şi distribuirii organelor, ţesuturilor şi celulelor
umane în scop terapeutic, care se vor conforma directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene în acest
domeniu.
În România s-a dezvoltat activitatea de transplant în regiunea Iaşi prin acreditarea a 2 noi centre
de transplant respectiv Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf Spiridon” Iaşi – transplant hepatic şi Institutul
Regional de Oncologie Iaşi – transplant medular iar Spitalul ”Dr. C.I. Parhon” Iaşi are activitate constantă
în domeniul transplantului renal.
În sensul celor menţionate mai sus, Agenţia Naţională de Transplant a transmis Ministerului
Sănătăţii, prin adresa nr. 1197/23.04.2019 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr.
SP5488/24904/23.04.2019, solicitarea de modificare a anexelor nr. 1 şi 3 la Ordinul ministrului sănătăţii
nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a organigramei, a
componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului
adjunct strategie-management al Agenţiei Naţionale de Transplant, cu modificările şi completările
ulterioare, respectiv componenţa Consiliului ştiinţific, având în vedere asigurarea desfăşurării
activităţii acestuia în condiţii optime şi în mod constant şi ţinând cont de necesitatea optimizării
activităţii de transplant atât prin reprezentarea centrelor de transplant cât şi prin reprezentarea
teritorială.
Față de cele prezentate, vă transmitem, alăturat, proiectul de Ordin pentru modificarea
Anexelor nr. 1 și 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 183/2005 privind aprobarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare, a organigramei, a componenţei Consiliului ştiinţific al Agenţiei
Naţionale de Transplant, precum şi atribuţiile directorului adjunct strategie-management al
Agenţiei Naţionale de Transplant, pe care dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi în vederea
publicării pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica Transparenţa decizională.
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