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REFERAT DE APROBARE 
 

Comisiei de ortopedie şi traumatologie a Ministerului Sănătăţii a solicitat prin adresa 
înregistrată cu nr. 3406 din 22 ianuarie 2018 şi Agenţia Naţională de Transplant prin adresa nr. 594 
din 21 februarie 2018 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 17291 din 3 aprilie 2018, completarea 
anexei nr. 12 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor 
terapeutice privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii 
şi/sau decedaţi.  

 
Prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1242/2007 pentru aprobarea 

Standardelor privind selecţia şi evaluarea donatorului de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, 
sistemele de alertă şi procedurile de urgenţă, calificarea personalului din băncile de ţesuturi şi celule de 
origine umană, sistemul de calitate, importul şi exportul de ţesuturi şi/sau celule de origine umană, 
relaţiile între băncile de ţesuturi şi celule de origine umană şi terţe părţi şi a Procedurilor de verificare a 
standardelor echivalente în materie de calitate şi de siguranţă ale ţesuturilor şi/sau celulelor de origine 
umană importate transpun parţial Directiva nr. 23/2004/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004 referitoare la stabilirea standardelor de calitate şi siguranţă asupra 
donării, procurării, testării, procesării, conservării, stocării şi distribuirii ţesuturilor şi celulelor umane.  

Conform prevederilor art. 1 lit. o) din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1242/2007, utilizare 
autologă înseamnă celule sau ţesuturi prelevate şi utilizate terapeutic pentru aceeaşi persoană.  

De asemenea, conform dispoziţiilor art. 2 alin. (4) din actul normativ mai sus menţionat, pentru 
donările destinate utilizării autologe, exigenţele tehnice şi adaptarea lor la progresele ştiinţei şi 
tehnicii se vor face conform procedurilor comunitare în vigoare. 

Totodată, având în vedere prevederile Directivei nr. 23/2004/CE a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 31 martie 2004, ţesuturile şi celulele utilizate ca grefe autologe (ţesuturi prelevate şi 
transplantate aceluiaşi individ) în cadrul aceleiaşi intervenţii chirurgicale fără a fi deloc 
conservate la o bancă de organe sunt, de asemenea, excluse din domeniul de aplicare a 
directivei europene.  
 

În sensul celor menţionate mai sus, vă transmitem, alăturat, Ordin privind completarea anexei 
nr. 12 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 855/2017 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice 
privind prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorii vii şi/sau 
decedaţi, pe care dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi în vederea publicării pe site-ul 
Ministerului Sănătăţii la rubrica Transparenţa decizională. 
 
Cu stimă,  

DIRECTOR GENERAL  
DR. COSTIN ILIUŢĂ 
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