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I.PROFIL ORGANIZAȚIONAL      

  

Prin Legea 588/2004 a fost aprobată Ordonanţa nr. 79/19 august 2004 privind înfiinţarea Agenţiei 

Naţionale de Transplant, instituţie publică cu personalitate juridică, organ de specialitate în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, şi care reprezintă autoritatea competentă în domeniul transplantului care realizează 

politicile şi programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. 

        Agenţia Naţională de Transplant are sediul central în municipiul Bucureşti, în cadrul Institutului Naţional 

de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti, str. C. Caracaş nr. 2 - 8, sectorul 1. 

    Agenţia Naţională de Transplant are următoarele scopuri: 

    a) coordonarea activităţii de prelevare, transport şi alocare de organe de origine umană pentru transplantare la 

om; 

    b) coordonarea activităţii de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare, stocare şi transport pentru 

transplantul de ţesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutică pe teritoriul României; 

    c) elaborarea de proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice pe care le propune 

spre aprobare şi legiferare Ministerului Sănătăţii; 

    d) reprezentarea în raporturile cu organismele internaţionale similare. 

 

    Bugetul de venituri şi cheltuieli al Agenţiei Naţionale de Transplant se aprobă de Ministerul Sănătăţii, în 

condiţiile legii. Directorul executiv al Agenţiei Naţionale de Transplant îndeplineşte funcţia de ordonator terţiar 

de credite pentru sumele primite de la bugetul de stat, în condiţiile legii. 

 

    Agenţia Naţională de Transplant îşi desfăşoară activitatea conform principiilor transparenţei, confidenţialităţii 

şi anonimatului în actul donării de organe, ţesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutică, fără a realiza 

profit de pe urma donării şi transplantării de organe, ţesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutică, 

conform legii, şi fără a realiza nici un fel de constrângere în vederea obţinerii de donări de organe, ţesuturi şi 

celule umane pentru utilizare terapeutică. 

 

Actele normative care reglementează funcţionarea şi organizarea Agenţiei Naţionale de Transplant sunt 

următoarele: 

- Legea   Nr. 588 din 15 decembrie 2004 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2004 pentru 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 

- Ordonanţa 79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant 

- Ordinul Min. Sănătăţii nr. 183/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 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 



II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ 

 

Organigrama instituţiei este aprobată prin Ordin al Min. Sănătăţii şi prevăzută în Anexa 2 a OMS 183/2005. 

Ştatul de funcţii al instituţiei este aprobat anual prin ordin al Ministrului Sănătăţii, cuprinzând, la sfârşitul anului 

2020, următoarele structuri şi compartimente de specialitate: 

 

1. Director Executiv – Dr. Radu Zamfir, numit prin OMS 1965/29.09.2021 

2. Consiliu Ştiinţific – prevăzut în Anexa 3 la OMS 183/2005 

3. Director adjunct strategie-management: - vacant 

o Compartiment Oficii Regionale (Bucureşti, Cluj, Constanţa, Târgu Mureş, Iaşi, Timişoara) – 6 

posturi de 0,5 normă, ocupate 

o Compartiment organe – 2 posturi de 0,5 normă, ocupate 

o Compartiment ţesuturi – 2 posturi  de 0,5 normă, ocupate  

o Compartiment celule – 1 post de 0,5 normă, ocupat 

o Compartiment Registrul Naţional informatică logistică – 1 post de 0,5 normă, vacant 

4. Relaţii Publice – 1 post de 0,5 normă, vacant 

5. Contabil Şef:- Stoicescu Lenuţa 

o Contabilitate-financiar: 3 posturi normă întreagă ocupate şi 2 posturi de 0,5 normă ocupate 

o Secretariat- adiministrativ: 1 post normă întreagă ocupat şi 0,5 normă vacant 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei este prevăzut în Anexa 1 a OMS 183/2005. 

 

III. TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ 

 

1. BUGETUL pentru anul 2021 

               

              lei 

Indicator Buget 2021 Execuţie 2021 Propunere buget 2022 

Cheltuieli de personal 922.000 916.032 1.542.000 

Bunuri şi servicii 168.000 163.333 483.000 

Program coordonare transplant 110.000 73.729 800.000 

Programe din Fondul european 

de dezvoltare regională 

(FDER) 

0 0 0 

Transferuri curente in 

strainatate -contributii si 

cotizatii la organisme 

internationale 

6.000 4.949 7.000 

Active nefinanciare 70.000 67.318 28.000 

Active nefinanciare – active 

fixe-masini, echipamente si 

mijloace de transport 

70.000 67.318   

Active nefinanciare –  alte 

active fixe 
0 0 28.000 

TOTAL 1.276.000 1.225.361 2.860.000 



 

        

 

Principalele titluri  de cheltuieli prevăzute în bugetul de stat alocat pe anul 2021 pentru Agenţia 

Naţională de Transplant  se prezintă după cum urmează: 

 

Titlul I -Cheltuieli de personal: valoare prevazută în buget 922.000 lei, valoare execuţie bugetară  

916.032 lei , cheltuieli înregistrate 884.829 lei . 

Titlul  II –Bunuri și Servicii:-valoarea prevăzută în buget, inclusiv alocaţiile pentru derularea 

Programului Coordonare Transplant  278.000 lei , valoarea totala a  contractelor  încredințate  319328 lei, din 

care derulate si   realizate  la 31.12.2021, 237062 lei   lei cu TVA, din care: 

-prevenirea si controlul bolilor cu impact majoritar asupra  starii de sanatate a populatiei, respectiv, coordonarea 

programului national de transplant , alocaţii bugetate pentru anul 2021 au fost de 110.000 lei , execuţie bugetară 

este de  73729  lei , cheltuieli înregistrate în valoare de  80.441 lei; 

- obiecte de inventar valoare prevazută în buget 1000 lei ,valoare contracte încredințate-nu au fost efectuate 

achizitii de obiecte inventor , a fost achizitionat direct un swich in valoare de 59 lei necesar pentru reteaua de 

internet;  

- alte cheltuieli, valoarea prevazută în buget 167.000 lei , valoarea contracte încredințate  145865 lei cu TVA. În 

anul 2021, execuţie bugetară realizata 163.333 lei , cheltuieli înregistrate 162.751 lei. 

-cheltuieli cu , contributii si cotizatii la organismele internationale , taxa inscriere in platforma  Foedus , buget 

alocat 6.000 lei, executie 4.949 lei, cheltuieli inregistrate 4.949 lei, conform Hotararea nr.1202/2021; 

Titlul XIII –Active nefinanciare , active fixe si alte active fixe capital, din care, valoarea prevazută în 

buget 70.000 lei , valoare contracte încredintate, 67.317 lei, au fost achizitionate un server si o imprimanta 

multifunctionala  , cheltuieli de capital 333 lei; 

Pentru anul 2021, din bugetul alocat ponderea execuţie bugetare  este de 96 %.  

 

 

2. Informaţii legate de procesul de achiziţii publice 

 

Numărul de procese de achiziții pe categorii: 

1. Număr contracte – achiziții directe: 24 

2. Achiziții prin sistemul electronic din totalul achizițiilor desfășurate pe parcursul exercițiului anului 2021: 

70 

Toate achizițiile din 2021 au fost achiziții directe. 

Informaţiile legate de activitatea de achiziţii sunt publicate pe site-ul instituţiei la adresa 

http://transplant.ro/achizitii-publice . 

 

3. Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia  

 

Pe rolul Instanţelor Judecătoreşti, Agenţia Natională de Transplant a înregistrat un numar de 10(zece) 

dosare, al căror obiect a fost în principal: 

 

a) 3(trei) dosare au ca avut  obiect- Litigii de natura Contencios Administrativ şi Fiscal 

           - Dosar nr. 340/33/2021- aflat pe rolul Tribunalul Cluj - Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal 

    Părţi , având ca obiect: obligare emitere act administrativ. Soluţia: Respinge cererea, Admite excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâţilor M .S. şi A. N. T. invocată de către aceştia prin întâmpinare. Respinge 

cererea de chemare în judecată formulată şi modificată de reclamantul în contradictoriu cu pârâţii M.S. şi 

A.N.T., ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.  

http://transplant.ro/achizitii-publice


Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată din oficiu. Respinge cererea de chemare în judecată 

formulată şi modificată de reclamantul ca inadmisibilă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la 

comunicare. Document: Hotarâre 10/ 17.01.2022. 

       -Dosar nr. 5919/3/2020- aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti- Sectia a VIII a Contencios Administrativ 

si Fiscal, având ca obiect: Comunicare informaţii de interes public (Legea Nr.544/2001) 

Soluţia : Respinge recursul  

 Respinge recursul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată azi, 14.06.2021, prin punerea soluţiei la dispoziţia 

părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Document: Hotarâre  1321/ 14.06.2021 . 

- Dosar nr. 5626/2/2017 - aflat pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia de Contencios Administrativ şi 

Fiscal având ca obiect: Contencios administrativ şi fiscal, litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992           

Stadiul procesual: Recurs. Termen de judecată: 02.02.2022 

 

b) 3(trei) dosare au ca obiect - Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale 

   - Dosar nr. 19135/3//2021- aflat iniţial pe rolul pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a-VIII-a Conflicte de 

Muncă şi Asigurări Sociale, acum la Curtea de Apel Bucureşti, având ca obiect: Acţiune în răspundere 

patrimonială. Soluţie: Respinge cererea ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată. Cu drept de apel în 

termen de 10 de zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a 

VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale- Pronunţată  11.10.2021, Hotarâre  6726/ 11.10.2021          

Termen:06.05.2022 

- Dosar nr. 18797/3/2021-Aflat pe aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti- Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi 

Asigurări Sociale, Obiect: Litigii de muncă/Răspundere Patrimonială,Termen judecată: 12.11.2021. 

 - Dosar nr. 2887/117/2021- aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti- Secţia a-VIII-a Conflicte de Muncă şi 

Asigurări Sociale, Obiect: Litigii de muncă/Răspundere Patrimonială,Termen judecată: 18.01.2022 

 

c) 2(două) dosare au ca obiect- Ordonanţă de plată 

 

- Dosar nr. 921/219/2021- aflat pe rolul Judecătoria Dej/Tribunalul Cluj - Secţia Civilă, Obiect: Ordonanţă de 

plată,  Judecătoria Dej, Soluţia:Respinge cererea.Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de 

pârâtul M.S. prin întâmpinare şi unită cu fondul cauzei la termenul din data de 06.05.2021. Respinge cererea de 

ordonanţă preşedinţială astfel cum a fost modificată, formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtul 

Ministerul Sănătăţii, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge, ca 

inadmisibilă, cererea de ordonanţă preşedinţială astfel cum a fost modificată, formulată de reclamant, în 

contradictoriu cu pârâta A N T. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Document: Hotarâre  

279/07.05.2021. 

-Dosar nr. 777/299/2021- aflat pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti- Civilă, Obiect: Ordonanţă de plată - 

OUG 119/2007 / art.1014 C.P.C, Termen judecată: 01.03.2022. 

 

  d) 2(două) dosare au ca obiect- Validare Poprire  
 

 -Dosar nr. 2921/300/2021- aflat pe rolul Judecătoriei Sector 2 Bucureşti- Civilă, Obiect: Validare Poprire, 

Soluţie: Admite, în parte, cererea cu drept de a formula apel în termen de 5 zile de la comunicare. Hotarâre  

7707/ 07.07.2021. 

-Dosar nr. 43989/299/2021- aflat pe rolul Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Secţia 1 Civilă, Obiecti: Validare 

poprire dosar executare nr. 581/2021, Termen: 10.03.2022 

 

 

4. Informaţii despre managementul resurselor umane 

 

- Informaţii despre fluctuaţia de personal 



La nivelul anului 2021 s-a constatat o fluctuaţie de personal de circa 5,41%, rezultată   din fapul că în anul 2021 

a încetat contractul de munca 1 salariat; au fost angajate 2 persoane, iar 16 persoane au continuat activitatea din 

anii precedenţi. 

- Numărul de concursuri organizate în anul 2021 

În anul 2021 au fost organizate urmatoarele concursuri pentru posturile vacante astfel: 

- 1 post consilier IA cu norma 0.5 in cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate 

(achizitii publice); - post ocupat 

- 1 post consilier I cu norma 0.5 in cadrul Compartimentului Tesuturi – post ocupat 

1 post consilier juridic IA cu norma intreaga in cadrul Compartimentului Juridic – Salarii – post ocupat 

- 1 post consilier II cu norma 0.5 din cadrul Compartimentului Secretariat-Administrativ (arhiva) - post 

neocupat 

- Fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere 

La nivelul anului 2021 fluctuaţii la nivelul funcţiilor de conducere  nu au existat.  

- Numărul de funcţii de conducere exercitate temporar 

În prezent există 1 (unu) singură funcţie de conducere exercitată temporar, şi anume funcţia de director 

executiv. 

- Venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri 

Venitul mediu  brut la nivelul anului 2021 a fost în valoare de 74150 lei aşa cum reiese din următorul tabel: 

 

Nr. Crt Luna 
Venit brut 

realizat 

Valoare 

indemnizatie de 

hrana inclusa in 

VB 

Numar 

mediu 

salariati 

Total venit 

brut lunar 

1 ianuarie 79095 2222 12 6591 

2 februarie 80244 2186 12 6687 

3 martie 76387 2159 12 6366 

4 aprilie 75765 2214 12 6314 

5 mai 76098 2152 12 6342 

6 iunie 78375 1884 12 6531 

7 iulie 78111 1752 12 6509 

8 august 77841 1571 12 6487 

9 septembrie 63678 1720 12 5307 

10 octombrie 66460 1710 12 5538 

11 noiembrie 66170 2083 12 5514 

12 decembrie 71563 2051 12 5964 

 

TOTAL  889787 23704 12 74150 



 

 

  

5. Relaţia cu comunitatea 

Agenţia Naţională de Transplant a întocmit şi publicat pe site-ul propriu (la adresa:  http://transplant.ro/wp-

content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-2021.pdf ) Raportul de 

evaluare privind implementarea Legii 544/2001, în conformitate cu prevederile Anexei 10 la HG 123/2002. 

Menţionăm că, petiţiile primite de la cetăţeni, persoane fizice sau juridice și cererile de informații de interes 

public au fost soluţionate, în conformitate cu dispoziţiile legale, cu sprijinul compartimentelor de specialitate 

din instituţie sau, după caz redirecţionate către alte instituţii cu competenţe şi atribuţii în rezolvarea acestora, în 

termenul legal de la data înregistrării, în funcție de natura cererii. 

Astfel, pe parcursul anului 2021 au fost înregistrate 19 petiţii, formulate de către cetăţeni persoane fizice 

sau juridice. Petiţiile au fost analizate şi soluţionate, conform dispoziţiilor OG nr.27/2002, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr.233/2002 şi petiţionarii au fost informaţi printr-un răspuns despre soluţia 

adoptată. De asemenea, au fost soluţionate un număr de 9 interpelări transmise prin Compartimentul Relaţia Cu 

Parlamentul României din cadrul Min. Sănătăţii şi 1 solicitare din partea instituţiei Avocatul Poporului. 

Compartimentul responsabil cu activităţile de informare publică conform Legii nr.544/2001, a înregistrat 

şi soluţionat favorabil 31 de solicitări de informaţii. Din totalul celor 31 de solicitări primite, 20 au fost adresate 

de persoane fizice și11 de către persoane juridice. În ceea ce priveşte intervalul de răspuns la solicitările de 

interes public, s-a înregistrat o valoare medie de 2-4 zile a trimiterii răspunsului (față de termenul legal de 10 

sau, după caz, extins la 30 zile), urmărindu-se soluţionarea cu celeritate a solicitărilor. Menţionăm că, pentru a 

asigura informarea cu privire la activitatea instituţiei, a fost refăcută pagina web a instituţiei şi actualizate 

permanent din oficiu rubricile din site cu privire la informaţiile furnizate din oficiu. De asemenea au fost 

elaborate 5 comunicate de presă, aducându-se permanent în atenţia publicului precizări şi informaţii legate de 

activitatea de transplant şi a instituţiei. În scopul creşterii gradului de transparentizare a activităţii de transplant 

şi diseminării informaţiilor către un public cât mai larg, au fost transmise în mod constant informaţii şi pe 

pagina de socializare a ANT, pe reţeaua Facebook. 

 

 

Conform art. 12 din OMS 183/2005, în vederea realizării obiectului său de activitate, Agenţia Naţională de 

Transplant are următoarele atribuţii: 

 

a) promovează activităţile de donare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule umane, conform 

directivelor şi recomandărilor Uniunii Europene: 

 

 Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de pandemia COVID19, evenimentele programate 

pentru anul 2021 în privinţa acţiunilor de promovare s-au desfăşurat în sistem hibrid (cu un număr limitat 

prezenţă fizică şi online). Astfel, în luna iunie a fost organizată în sistem hibrid cea de-a 16-a aniversare a „Zilei 

Naţionale a Transplantului” în România, cu sprijinul Ministerului Sănătății. “Ziua Națională a Transplantului” 

este, în primul rând, o sărbătoare dedicată pacienților transplantați - dovada vie a beneficiilor activității de 

transplant. În fiecare an, persoanele transplantate celebrează noua viaţă dobândită împreună cu familiile lor, cu 

specialiştii din domeniul transplantului, alături de personalităţi marcante ale societăţii civile şi reprezentanţii 

mass-media.  

Evenimentul s-a bucurat de prezența a numeroase personalităţi medicale implicate în activitatea de 

transplant, a factorilor de decizie din cadrul Ministerului Sănătății, precum şi a pacienţilor şi reprezentanţilor 

mass media, reprezentând un prilej de conştientizare a faptului că transplantul salvează vieţile unor oameni care 

altfel nu ar avea altă şansă. “Marșul pentru Viața” organizat cu prilejul acestei zile este un omagiu adus 

donatorilor și familiilor lor, celor care au ales într-un gest suprem, umanitar, să dea șansa la viață altor bolnavi 

http://transplant.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-2021.pdf
http://transplant.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-2021.pdf


care altfel nu ar supraviețui, dar și echipelor medicale care, dând dovadă de abnegatie și de multe ori de 

sacrificiu personal, luptă pentru salvarea pacienților și triumful vieții. 

 

  Agenţia Naţională de Transplant a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor venite din mass-media pentru  

popularizarea activităţii de transplant, urmărindu-se creşterea ratei de acceptare a donării de la donator în 

moarte cerebrală, dierctorul executiv al ANT fiind prezent în mai multe emisiuni tv sau conferinţe de presă. 

 

 Agenţia Naţională de Transplant a organizat în luna decembrie cea de-a XII-a Reuniune Naţioanlă  a 

coordonatorilor de transplant şi persoanelor responsabile cu identificarea potenţialilor donator (KDP), 

eveniment desfăşurat online. Tema ediţiei din acest an a fost” Pandemia COVID 19 – o provocare fără 

precedent pentru activitatea de identificare şi declarare potenţiali donatori aflaţi în moarte cerebrală: indicatori, 

probleme, soluţii”. La întâlnire au participat coordonatorii de transplant şi KDP din cadrul tuturor unităţilor 

sanitare acreditate pentru activitatea de prelevare, alături de coordonatorii şi KDP regionali. De asemenea, 

având în vedere recenta colaborare în domeniul transplantului cu Agenţia Executivă de Supervizare Medicală a 

Republicii Bulgaria, evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa colegilor din Rep. Bulgaria care au prezentat 

situaţia activităţii de transplant, precum şi soluţiile şi propunerile lor pentru creşterea numărului de donatori.  

Având în vedere situaţia dificilă din punct de vedere sanitar pe care o traversăm în ultimii 2 ani, s-au discutat 

problemele legate în special de aspectul medical al activităţii de transplant (identificarea şi declararea 

donatorului în moarte cerebrală, în condiţiile pandemiei COVID 19), aspectele logistice ale activităţii de 

coordonare de transplant în condiţiile restrictive şi dificile din acest an şi viitorul apropiat, precum şi aspecte 

legate de organizarea şi finanţarea programului naţional de transplant pentru anul 2022.  

  

  Participarea, tot în sistem online, la cea de-a 12-a ediţie a Congresului Romtransplant, eveniment ce a 

reunit profesionişti de renume atât din ţară, cât şi din străinătate, şi a avut nu mai puţin de 10 secţiuni de 

specialitate în domeniul transplantului şi un auditoriu de peste 750 de particianţi. 

 

Din păcate, din cauza restricţiilor determinate de pandemia COVID19, în anul 2021 nu a putut fi 

implementat Protocolul de colaborare încheiat cu Ministerul Educaţiei pentru implementarea Campaniei 

naționale „Transplantul înseamnă VIAȚĂ”- o campanie de informare asupra activității de transplant și 

promovare a donării de organe, țesuturi și celule de origine umană, în virtutea căruia, specialiștii Agenției 

Naționale de Transplant susţin, gratuit, prezentări în format interactiv asupra activității de transplant, în cadrul 

orelor de dirigenție, al orelor de Educație pentru sănătate și în cadrul programului „Școala altfel”, în sistemul 

public de educație. Scopul protocolului îl reprezintă creșterea gradului de informare și educare a elevilor de 

liceu (clasele a XI-a -     a XII-a) din România cu privire la activitatea de transplant, una dintre activitățile de 

excelență în domeniul medical. De asemenea, se urmărește promovarea actului altruist de donare, prin 

prezentarea de către specialiștii Agenției Naționale de Transplant, a informațiilor corecte și reale privind 

importanța și rolul donării și al transplantului de organe, țesuturi și celule. 

 

Împreună cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” şi Universitatea Naţională de Arte 

Bucureşti am iniţiat o campanie de promovare a donării “DA pentru VIAŢĂ”. Lansarea a avut loc la 

deschiderea anului universitar, în aula UMF Carol Davila Bucureşti. Principalul scop este acela de a deschide o 

conversație, de a schimba percepția asupra acestui subiect tabu, de a informa publicul larg asupra nevoii de 

donatori de organe și, totodată, de a genera un curent “pro-donare”. Donarea de organe este un gest de 

responsabilitate și, mai mult decât atât, o declarație de iubire adresată vieții. Am inițiat această campanie de 



informare și sensibilizare cu gândul că un asemenea gest responsabil va atrage numeroase forțe cu putere de 

acțiune ce se vor alătura acestui demers.   

 

    b) înfiinţează şi gestionează Registrul naţional de transplant, prin care se asigură monitorizarea continuă 

a listelor de aşteptare şi generarea codului CUIANT, conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 477/2009 
privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea 

datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de 

transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de 

înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 Prin OMS 477/2009 s-a înfiinţat Registrul Naţional de Transplant, constituit în cadrul site-ului oficial al 

Agenţiei Naţionale de Transplant www.transplant.ro. Este funcţională pagina referitoare la listele de aşteptare 

(atribut şi obligaţie a fiecărui centru de transplant acreditat). Informaţiile privind listele de aşteptare sunt 

confidenţiale. Fiecare pacient aflat pe listele de aşteptare primeşte un cod CUIANT, cu care îşi poate verifica 

statusul propriu pe lista de aşteptare. Registrul Naţional de Transplant nu deţine evidenţa şi evoluţia în dinamică 

a pacienţilor transplantaţi, nefiind conectat cu serverul CNAS.  

 Au fost generate conturi de acces şi instruite persoanele noi nominalizate prin OMS 477/2009, conform 

solicitărilor centrelor acreditate de transplant. De asemenea, au fost solicitate persoanelor care se ocupă de 

gestionarea datelor din RNT, conform OMS 477/2009, propuneri privind modernizarea şi structurarea 

registrului, astfel încât să corespundă necesităţilor actuale. Pe baza lor, ANT a înaintat către Min. Sănătăţii 

cerere pentru obţinerea fondurilor de investiţii necesare achiziţionării unui alt soft, sigur, modern şi fiabil.  

La acest moment, ANT neavând resursele financiare necesare, singura speranţă şi opţiune pentru realizarea unui 

Registru de Transplant care să corespundă nevoilor actuale, este proiectul Ministerului Sănătăţii SIPOCA 696 

“Îmbunătăţirea procesului de reglementare în domeniul transplantului”. De asemenea, având în vedere discuţiile 

de la nivelul Comisiei Europene privind armonizarea  datelor la nivel european, prin crearea de baze de date şi 

raportări pentru ţesuturi şi celule în timp real către un Registru European, se impune realizarea unui registru 

care să permit implementarea unui sistem de raportare unitar adaptat pe fiecare tip de celulă si ţesut. 

 

c) elaborează şi propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii activităţile ce vor fi derulate în cadrul 

programului naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;  

Pentru eficientizarea acestui domeniu şi pentru a avea un control strict asupra sumelor dedicate acestor 

servicii medicale, ANT a propus următoarea modalitate de decontare a activităţii de transplant, pentru anul 

2022: 

- plata prin programul sus menţionat a testării imunologice şi virusologice a potenţialilor donatori şi a 

receptorilor (inclusiv cross-match, tehnici de tipizare HLA, identificare de anticorpi), precum și plata 

personalului implicat în această activitate în afara orelor de program; 

-  plata prin subprogramul sus menţionat a coordonării de transplant și a coordonatorilor de transplant; 

- plata prin subprogramul sus menţionat a “key donation person” (persoană responsabilă cu identificarea și 

menţinerea în condiții fiziologice a donatorilor în moarte cerebrală) şi a KDP regionali nominalizaţi conform 

OMS 1246/2012; 

- plata prin programul sus menţionat a menţinerii în condiţii fiziologice a donatorilor aflaţi în moarte cerebrală, 

precum şi implementarea programului de donatori fără activitate cardiacă (toate medicamentele, materialele 

sanitare, investigațiile clinice și paraclinice și service aparatură și instalații auxiliare necesare); 

- plata prin programul sus menţionat a tuturor medicamentelor, materialelor sanitare, investigațiilor clinice și 

paraclinice și service aparatură necesare efectuării următoarelor tipuri de transplant: hepatic, renal,cardiac, 

pulmonar, cardio-pulmonar, pancreatic (corp pancreas, insule pancreatice), celule stem hematopoietice 

(medular), os, tendon, piele, cornee; 

http://www.transplant.ro/


-  plata prin programul sus menţionat a procedurilor de transplant, precum şi a costurilor perioadei 

postoperatorii până la externare; 

- plata prin programul sus menţionat a medicaţiei imunosupresoare a pacienţilor transplantaţi, incluzând atât 

pacienţii transplantaţi până la data de 31.12.2021, cât şi pacienţii ce vor fi transplantaţi în cursul anului 2022, pe 

perioada spitalizării; 

- plata prin programul sus menţionat a personalului medico-sanitar implicat în activitatea de transplant conform 

prevederilor legale; 

- plata prin programul sus menţionat a activității de service (asigurare mentenanţă) pentru aparatura medicală şi 

instalaţiile auxiliare utilizate în întreaga activitate de transplant 

- plata cheltuielilor de transport si cazare ale echipelor de operatori de prelevare in ţară şi străinătate; 

- plata serviciilor funerare si transportul donatorului decedat. 

  Existenţa și derularea în bune condiții a acestui program este vitală, întrucât nu există alternativă 

terapeutică pentru pacienţii diagnosticaţi cu: insuficienţă hepatică, insuficienţă cardiacă, diabet zaharat, 

insuficienţă renală, insuficienţă respiratorie pulmonară, hemopatii maligne. În cazul pacienţilor cu insuficienţă 

renală cronică, aflaţi în dializă, transplantul renal ameliorează substanţial calitatea vieţii, dar cel mai puternic 

argument este reprezentat de către economia financiară (costul dializei/lună = 1400 Euro versus tratament 

imunosupresor/lună = 800 Euro). Pe termen scurt, se aşteaptă o economie de fonduri în asistenţa medicală 

spitalicească. Pe termen mediu şi lung, se estimează o scădere considerabilă a numărului de pacienţi aflaţi în 

suferinţă cronică şi a numărului de decese prin afecţiuni cu evoluţie ireversibilă spre deces. 

 De asemenea, Agenţia Naţională de Transplant a susţinut şi propus derularea şi implementarea 

Subprogramului de Fertilizare in vitro şi Embriotransfer, prin care s-au asigurat fonduri pentru cuplurile 

hipofertile, a căror singură şansă de a avea copii este reproducerea umană asistată medical. S-a solicitat  

suplimentarea acestui program astfel încât să se ajungă la un număr de cupluri de minim 2500-3000/an având în 

vedere că, în conformitate cu literatura de specialitate sunt necesare o medie de 1500 de proceduri la milionul de 

locuitori, adică 15000/an pentru România, iar în prezent România are un nivel de 4 ori mai mic decât cel 

considerat necesar. De asemenea, s-au făcut propuneri referitoare la îmbunătăţirea criteriilor de eligibilitate a 

pacienţilor hipofertili în conformitate cu ghidul naţional si cele internaţionale. 

 

d) propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice 

 

În anul 2021 s-au elaborat următoarele propuneri de acte normative: 

 

 

- Propunere completare art 143 din Titlului VI la Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, prin 

care să se realizeze interconectarea cu instituţii similare din Uniunea Europeană în domeniul 

transplantului – aprobat prin OG18/2021 

- Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea 

intreconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau organizaţii internaţionale de schimb de organe – 

aprobat HG 1202/2021 

- Modificare OMS 1173/2010 – aprobat prin Ordinul Ministerul Sănătăţii nr. 1474/2021 

- Completări pentru OMS 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea 

persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor 

sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei 

persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- Completări pentru OMS 1597/2006, pentru numirea membrilor comisiei de avizare a donării de la 

donatorul viu 



- Propuneri pentru OMS 377/2017 privind derularea Programului Naţional de Transplant 

- Demersuri pentru înfiinţarea UATM în cadrul ANT, conform prevederilor OMS 377/2017 

- Propunere de completare a prevedrilor art.148 din Legea 95/2006, prin care să fie permis schimbul de 

organe în cadrul sistemului internaţional de transplant prin compensare, în situaţia pacienţilor care nu pot 

fi transplantaţi în România. 

- Propunere de modificare şi actualizare a HG 451/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi 

ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului  pentru punerea în acord cu prevederile Legii 95/2006 

privind reforma în doemniul sănătăţii şi Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1170/2014 privind aprobarea 

modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, propuneri ce vor ajuta la creşterea numărului de cornei disponibile pentru transplant 

cornee. 

- Au fost înaintate note de fundamentare şi cereri de buget pentru investiţii, în vederea modernizării, 

actualizării şi dezvoltării Registrului Naţional de Transplant.   

 

e) acreditează unităţile sanitare în care se pot desfăşura activităţi de prelevare şi transplant de organe, 

ţesuturi şi celule de origine umană, în condiţiile legii; 

 

Pentru activitatea de identificare şi declarare potenţiali donatori aflaţi în moarte cerebrală în vederea 

prelevării de  organe şi/sau ţesuturi sunt acreditate 36 de unităţi sanitare, cuprinse în Programul Naţional de 

Transplant, dintre acestea pe parcursul anului 2021 fiind reacreditată o unitate sanitară. 

Pentru activitatea de transplant organe au avut acreditare în anul 2021: 2 centre pentru transplant cord (1 

unitate reacreditată) şi a fost acreditat şi un centru privat; 1 centru pentru transplant plămân – care a obţiunt 

reacreditarea în anul 2021; 3 centre publice pentru transplant ficat (un crentru reacreditat în anul 2021) şi un 

centru privat; 3 centre pentru transplant renal şi 1 privat. Pentru activitatea de transplant ţesuturi şi celule au 

funcţionat:  4 unităţi publice pentru transplant cornee (2 unităţi noi acreditate) şi 2 unităţi private (1 unitate 

acreditată în anul 2021); 11 unităţi sanitare publice pentru transplant ţesut osos (6 reacreditate în cursul anului 

2021) şi 1 unitate privată; 6 unităţi sanitare pentru activitatea de transplant medular; 2 unităţi sanitare publice 

pentru activitatea de FIV  şi 29 clinici private, din care 2 sunt unităţi noi. Pe parcursul anului 2021 au fost 

acreditate/reacreditate: 4 unităţi sanitare pentru transplant organe, 8 unităţi sanitare pentru transplant ţesuturi,  2 

unităţi private pentru transplant celule şi/sau ţesuturi reproductive. 

Menţionăm faptul că pe site-ul instituţiei sunt actualizate permanent listele unităţilor acreditate pentru 

activităţi în domeniul transplantului, precum şi lista coordonatorilor de transplant intraspitaliceşti şi a KDP. 

 

 f) acreditează băncile de ţesuturi şi/sau celule de origine umană în care se desfăşoară activitatea de 

prelucrare, conservare, stocare sau distribuire de ţesuturi şi celule umane pentru transplantare la om şi 

supraveghează activitatea lor în acest domeniu 

 

În 2021 au funcţionat:  2 bănci publice ţesuturi osoase (ambele reacreditate în 2021 pe plan de conformare); 0 

pentru piele; 4 bănci publice pentru sânge central şi periferic; 8 bănci private pentru sânge din cordonul 

ombilical; 2 unităţi sanitare de stat pentru celule reproductive şi 29 private (dintre acestea au fost acreditate 2 

unităţi private noi). 

Programul Phare „Bănci de sânge din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane” nr. 

2006/018-147.03.11.1 trebuia demarat si finalizat în noiembrie 2008 şi urma să înfiinţeze 4 bănci regionale de 

ţesuturi la standarde europene. Programul a fost întârziat în mod inexplicabil, dar sperăm ca acest proiect să-şi 



găsească finalizarea şi să se materializeze prin construcţia măcar a unei bănci publice de multiţesut şi celule. 

Existenţa unei astfel de bănci fiind  necesară în vederea soluţionarii unor proceduri chirurgicale cum ar fi 

rezolvarea marilor arşi, a tumorilor osoase, a reviziilor de proteze de şold sau de genunchi sau a patologiei 

oftalmologice şi nu numai. De asemenea, ANT şi-a arătat toată disponibilitatea şi susţinerea pentru proiectul de 

dezvoltare şi transformare a Băncii de Ţesut Osos Colentina într-o bancă de multiţesut care să acopere necesarul 

de grefe la nivel naţional, precum şi pentru proiectul extinderii băncii de celule stem a IC Fundeni cu o bancă de 

grefe vasculare. 

 

 

    g) supraveghează şi coordonează fiecare acţiune de prelevare şi transplant de organe, ţesuturi şi celule de 

origine umană de la donator cadavru; 

 

 

 Chiar dacă şi anul 2021 a fost unul extrem de dificil pentru sistemul sanitar din întreaga lume, activitatea 

de transplant în România s-a desfăşurat fără întrerupere. Dacă din a doua jumătate a anului 2019 şi în primele 

două luni ale anului 2020, activitatea de prelevare începuse să devină o constantă şi un număr mai mare de 

unităţi sanitare, unele care nu au avut activitate în ultimii 2-3 ani sau chiar mai mult, reporneau Programul 

Naţional de Transplant, ceea ce a dus la un număr crescut de donatori, concretizat în multe vieţi salvate, din 

păcate, începând cu luna aprilie 2020 numărul de donatori s-a redus foarte mult.  

Pandemia COVID 19 a avut un puternic impact negativ în cazul tuturor unităţilor sanitare acreditate pentru 

activitatea de prelevare, fiind o presiune extraordinară asupra personalului medical din secţiile de ATI. 

Recomandările ANT, alături de sprijinul Ministerului Sănătăţii, au contribuit la limitarea scăderii dramatice a 

activităţii de transplant. Activitatea de transplant depinde de numărul de donatori identificaţi şi declaraţi în 

moarte cerebrală, deci de activitatea secţiilor ATI din unităţile sanitare acreditate pentru această activitate. 

Recomandarea ANT către unităţile sanitare  implicate în activitatea de transplant a fost să-şi continue 

activitatea, atât timp cât  raportul risc-beneficiu este în beneficiul pacientului. ANT a solicitat încă din primele 

momente Ministerului Sănătăţii măsuri suplimentare pentru ca activitatea de transplant să se poată desfăşura în 

continuare, în condiţii de maximă siguranţă atât pentru pacienţi, cât şi pentru cadrele medicale implicate. Astfel, 

încă de la începutul pandemiei au fost intensificate măsurile de protecţie, atât în centrele de prelevare, cât şi în 

cele de transplant, fiind testat întreg personalul implicat în fiecare etapă a activităţii de transplant, de la 

prelevare la transplant (au fost testaţi donatorii potenţiali aflaţi în moarte cerebrală, donatorii vii, receptorii, 

echipele de prelevare şi transplant şi asigurate circuitele necesare) – măsuri concretizate în morbiditate zero prin 

infectare SARSCoV2 în rândul pacienţilor transplantaţi în această perioadă.  

Un număr crescut de donatori atrage după sine salvarea cât mai multor pacienţi prin transplant de organe şi 

ţesuturi. Chiar şi în condiţiile dificile determinate de pandemia SARS CoV2 şi de faptul că este o presiune 

foarte mare asupra tuturor secţiilor ATI din spitalele acreditate pentru prelevare, activitatea de donare şi 

transplant a funcţionat permament.  

 Este de remarcat efortul deosebit al spitalelor şi personalului medical implicat în activitatea de donare şi 

transplant care au făcut posibil ca această activitate salvatoare de vieţi să se desfăşoare în toată această perioadă 

dificilă.  

 

Situaţie comparativă număr donatori reali: 



 

 

  În anul 2021 au fost 47 de donatori în moarte cerebrală de la care s-au prelevat organe şi ţesuturi. Având 

în vedere Acordul de colaborare în domeniul schimbului de organe cu Agenţia de Supervizare Medicală a Rep. 

Bulgaria, de la donatori decedaţi din Bulgaria au fost aduse în ţară: 6 grefe renale (2 nu s-au putut transplanta) şi 

1 grefă hepatică.  

  Astfel, în anul 2021, s-au realizat în România: 

- 42 transplanturi ficat,  

- 88 transplanturi renale, 

-  3 transplanturi cord,  

- 1 transplant de plămân,  

- 44 de transplanturi de cornee  

- 85 proceduri transplant ţesuturi osoase.  

  De asemenea, de la donator în viaţă au putut fi realizate:  

- 11 transplanturi de ficat (două dintre ele realizate într-o unitate sanitară privată)  

- 68 de transplanturi renale (11 dintre acestea fiind realizate într-o unitate sanitară privată).  

  În anul 2021, cele 6 unităţi sanitare acreditate pentru activitatea de transplant celule stem hematopietice 

au realizat un număr de 310 proceduri transplant. 

  Toate aceste acţiuni au fost strict coordonate şi supravegheate de către Agenţia Naţională de Transplant. 

Raportările statistice anuale sunt afişate pe pagina web a instituţiei la adresa: http://transplant.ro/statistici-

anuale. 

  Ţinând cont de caracterul de urgenţă şi timpul limitat avut la dispoziţie de către echipele medicale (atât 

pentru pacienţii care au nevoie de acest tip de intervenţie ca ultimă şansă pentru supravieţuire, cât şi din punct 

de vedere al menţinerii donatorului aflat în moarte cerebrală până la momentul prelevării organelor şi/sau 

ţesuturilor, precum şi legat de timpul de ischemie rece necesar pentru fiecare organ în parte, astfel încât acestea 

să fie eligibile pentru transplant), pentru ca activitatea de transplant să fie realizată cu succes, în condiţii de 

siguranţă şi în cel mai scurt timp posibil, şi în acest an colaborarea cu Serviciile de Ambulanţă, SMURD, 

Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor de Interne a fost una extraordinar de bună privind 

transportul echipelor medicale în cadrul acestor misiuni salvatoare de vieţi. 

 

perioada 2019   2020 2021 

1 ian – 5 martie 4 23 10 

Starea de urgenta 

(16 martie – 15 

mai) 

17 9 7 

ianuarie 3 12 5 

februarie 1 8 4 

martie 6 9 4 

aprilie 9 1 1 

mai 12 7 4 

iunie 10 5 5 

iulie 4 7 3 

august 6 2 4 

septembrie 6 2 6 

octombrie 6 2 4 

noiembrie 7 5 5 

decembrie 15 6 2 

Total 85 donatori reali, din care 2 

copii (de 16 si 18 ani) 
66 donatori reali, din care 5 copii (de la 

10 luni, la 18 ani) 
47 donatori reali , din care 3 copii 

(între 9 şi 17 ani) 

http://transplant.ro/statistici-anuale
http://transplant.ro/statistici-anuale


h) colaborează cu autoritatea naţională competentă în domeniul securităţii sanitare a produselor de 

origine umană pentru utilizare terapeutică, pentru asigurarea securităţii sanitare a prelevării, preparării, 

conservării, distribuţiei, transportului şi tansplantării organelor, ţesuturilor şi celulelor umane, conform 

legii; 

 

 În acest sens, Agenţia Naţională de Transplant a avut o colaborare foarte bună cu Direcţiile de sănătate 

publică  în vederea realizării vizitelor stabilite şi efectuate în scopul acreditării/reacreditării unităţilor sanitare ce 

pot efectua activităţi în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi/sau celule. De asemenea, a existat o 

colaborare foarte bună cu Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii pentru asigurarea 

securităţii sanitare în domeniul transplantului şi aplicării prevederilor OMS 1155/2014.   

De asemenea, încă de la începutul pandemiei, în colaborare cu  comisiile de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii, Comisia Europeană, alte organizaţii europene şi  autorităţi competente au fost elaborate recomandări, 

instrucţiuni şi informări  privind desfăşurarea diverselor activităţi din domeniul transplantului în condiţiile 

dificile determinate de pandemia COVID19.   

 

    i) iniţiază, desfăşoară sau sprijină campanii pentru promovarea donării în vederea transplantului, putând 

colabora în acest scop cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale şi cu persoane juridice sau fizice; 

 

 În anul 2021 Agenţia Naţională de Transplant a răspuns pozitiv tuturor solicitărilor din mass-media privind 

activitatea de transplant de pe teritoriul României în scopul mediatizării activităţii de transplant şi pentru 

creşterea ratei de acceptare a donării de la donator în moarte cerebrală.  

 Membri din conducerea Agenţiei Naţionale de Transplant au participat la conferinţe şi congrese pentru 

promovarea activităţii de transplant. 

 Agenţia Naţională de Transplant a organizat “Ziua Naţioanlă a Transplantului”, eveniment de conştientizare a 

faptului că transplantul salvează vieţile unor oameni care altfel nu ar avea altă şansă. 

  A fost organizată Reuniunea coordonatorilor de transplant şi KDP, întâlnire de lucru ce are ca scop 

îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii de donare. 

  Alături de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” şi Universitatea Naţională de Arte 

Bucureşti am iniţiat o campanie de promovare a donării “DA pentru VIAŢĂ”ce are ca principal scop 

informarea publicului larg asupra nevoii de donatori de organe și, totodată, de a genera un curent “pro-donare”. 

 

  j) cooperează cu instituţiile similare internaţionale; 
 

   

Având în vedere faptul că la nivel mondial există un consimțământ general cu privire la necesitatea unor 

acorduri bilaterale de schimb de organe, iar conform prevederilor Directivelor Europene este încurajat schimbul 

de organe între statele membre, precum şi încheierea de acorduri în domeniul schimbului de organe şi 

transplantului, în anul 2021 ANT a  încheiat două acorduri importante în domeniul donării şi transplantului de 

organe. Astfel, în luna martie a fost semnat Memorandumul de Înţelegere cu Centrul Naţional de Transplant 

(CNT) Italia, în domeniul transplantului pulmonar, pe baza căruia pacienții români aflați pe listele de așteptare 

vor putea face transplant pulmonar în Italia. Prin semnarea Memorandumului de înţelegere în domeniul 

transplantului pulmonar cu CNT Italia, se oferă o şansă la viaţă pentru pacienţii români care  nu pot fi 

transplantaţi în ţară. Conform înţelegerii, în Italia vor putea fi transplantaţi pulmonar 5 pacienţi români/an, cu 

obligaţia părţii române de a oferi organele (plămâni) către Italia de-a lungul anului, cu respectarea prevederilor 

legale naţionale. 

Motivate de dorinţa de a stabili şi dezvolta o cooperare regională în domeniul transplantului,  Agenția 

Națională de Transplant  şi Agenția Executivă de Supervizare Medicală a Republicii Bulgaria au semnat în luna 

iulie 2021 un protocol de colaborare în domeniul donării şi transplantului de organe. Conform înţelegerii, 



schimbul de organe între cele două ţări se va desfăşura cu respectarea legislaţiei naţionale a fiecărui stat în parte 

în domeniul transplantului şi a Directivelor Europene în domeniu: dacă anumite organe nu pot fi folosite la noi 

în țară, din lipsă de receptori compatibili, acestea vor putea ajunge în Republica Bulgaria și invers. Rezultatele 

acestei colaborări s-au şi concretizat de altfel în vieţi salvate: 6 pacienţi români au fost salvaţi prin transplant 

renal şi hepatic datorită grefelor renale (4) şi hepatice (1) provenite de la donatori bulgari. Protocolul de 

colaborare presupune și un schimb de experiență între toți cei implicați în toate etapele activităţii de transplant, 

aceasta însemnând traininguri, workshop-uri etc sau realizarea de proiecte comune în domeniul transplantului 

Implementarea acestui protocol, alături de acordul pe care îl avem încheiat cu Republica Moldova şi 

Italia, sperăm să  contribuie la stimularea şi creşterea activităţii de transplant în România, fapt ce se va 

concretiza în multe vieţi salvate şi redate societăţii şi familiei.  

Începând cu 15 dec 2021, după demersuri care s-au întins pe parcursul aproape întregului an 2021(pentru 

a fi îndeplinite şi aprobate toate modificările legislative şi bugetare necesare), ANT a devenit membru al 

Asociaţiei FOEDUS – European Organ Exchange, z.s, care asigură platforma europeană de schimb de organe 

FOEDUS, asociaţie din care fac parte majoritatea ţărilor europene. Spre deosebire de a  fi membri în 

Eurotransplant,  ca membri FOEDUS nu avem obligaţia raportării tuturor organelor disponibile, ci doar a celor 

pentru care nu există receptor compatibil în ţară. De asemenea, există posibilitatea de a solicita în cadrul 

platformei un organ pentru cazurile de urgenţă, precum şi de a prelua organe raportate de ţările membre ca fiind 

disponibile. Din păcate, la momentul actual,  asigurarea transportului aerian, astfel încât să putem beneficia de 

organele disponibile în FOEDUS, este un proces foarte dificil atât pe partea de resurse materiale, cât şi umane, 

care depinde de foarte mulţi alţi factori externi şi face aproape imposibilă realizarea unor astfel de misiuni, a 

cărui realizare reprezintă o prioritate pentru ANT.  

  Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transplant au participat, în sistem online, la şedinţele şi reuniunile 

de lucru ale Comisiilor de specialitate ale Comisiei Europene şi Consiliului Europei. În cadrul acestor şedinţe au 

fost prezentate şi discutate revizia Directivelor Europene pentru celule si ţesuturi, metodologia aplicabilă în 

cazul Compendiului European; situaţia epidemiologică pentru:  COVID-19; WN fever; Dengue şi implicaţiile în 

ceea ce priveşte transplantul tisular şi celular.  

  De asemenea au fost prezentate alertele rapide pe ţări ( România nu a avut alerte emise in platforma de 

raportare rapidă , dar a receptionat un numar de 3 alerte rapide pentru celule reproductive pentru care a 

intreprins investigatii si a raportat catre reprezentantul MS). În urma consultărilor au fost făcute unele 

modificări  în platforma de raportare prin adaugarea unor noi categorii (ex : boala prionica; supraîncarcarea 

personalului; proces inadecvat; documentaţie innadecvata etc).  

  Au fost prezentate rezultatele şi stadiul evoluţiei diverselor proiecte  europene în domeniul 

transplantului: implementarea proiect VISTART în procedura de inspecţie; finalizarea si diseminarea 

rezultatelor proiectul GAPP şi implementarea managementului riscului în proiect – prin fuziunea cu EUROGTP 

II ( instrument).  

Intâlniri cu reprezentantii consorțiului pentru substanțe de origine umană (CoRe SoHO) și Asociația de 

sânge din cordonul ombilical (CBA): 

La reuniunea CoRe SoHO au participat Asociația Europeană a Băncilor de Ochi (EEBA), Societatea 

Europeană pentru Transplant de Sânge și Măduvă (EBMT), Alianța Europeană de Sânge (EBA) și Asociația 

Europeană a Băncilor de Țesuturi și Celule (EATCB). Esteve Trias de la EEBA a făcut o scurtă introducere 

consorțiului: acesta a fost înființat în 2016 pentru reprezentarea comună a asociațiilor care lucrează pe substanțe 

de origine umană la instituțiile UE. Consorțiul nu este o entitate juridică – se bazează doar pe un memorandum 

de înțelegere. Există patru principii principale care sunt împărtășite de toate organizațiile membre:  

 Donație voluntară și neremunerată 



 Nici un câștig financiar din substanțe de origine umană (ar trebui să fie gestionat în totalitate de sectorul 

non-profit) 

 Suficiență de substanțe de origine umană la nivel european 

 Accesul la tratamente pentru pacienți 

Următoarea întâlnire va avea loc la sfârșitul lunii aprilie 2022. 

Consorțiul intenționează să organizeze un eveniment în Parlamentul European după publicarea propunerii 

BTC, in anul 2022. Asociațiile individuale planifică, de asemenea, evenimente care sunt specifice 

sectoarelor lor, iar evenimentul comun va fi folosit pentru a discuta probleme care se aplică în diferite 

sectoare, de exemplu, reprezentarea societăților profesionale în formularea regulilor tehnice, armonizarea în 

procesele de inspecție și autorizare, îmbunătățirea temeiul legal pentru colectarea datelor etc. 

Consorțiul pledează pentru o mai mare flexibilitate în utilizarea substanțelor BTC stocate pentru tratamente 

care nu existau încă la momentul în care substanța a fost prelevata. 

  

k) autorizează importul şi exportul organelor, ţesuturilor şi/sau celulelor de origine umană ce 

urmează a fi transplantate la om, în conformitate cu directivele şi recomandările Uniunii Europene şi cu 

legislaţia în vigoare, ţine evidenţa acestora şi raportează aceste date anual sau la cerere Ministerului 

Sănătăţii; 

 

Agenţia Naţională de Transplant a emis în anul 2021 un număr de 7 autorizaţii speciale  în vederea 

permiterii introducerii sau scoaterii în/din ţară de sânge placentar, sânge din cordonul ombilical  pentru o 

perioadă de maximum un an, fiind autorizate 7 societăţi comerciale pentru exportul/importul de sânge din 

cordonul ombilical şi ţesut din cordonul ombilical şi depozitarea lui în bănci acreditate/autorizate. De asemenea, 

au fost emise un număr de 3 autorizaţii export celule stem hematopoietice crioprezervate şi 1237 autorizaţii în 

vederea importului/exportului de celule reproductive/embrioni. 

În 2021, Agenţia Naţională de Transplant a emis 3 autorizaţii export cord (una către Eurotransplant şi 

două către Italia), 3 autorizaţii export plămâni (două către Eurotransplant şi una către Italia) şi 1 autorizaţie 

export ficat (către Italia); de asemenea, a emis 3 autorizaţii import grefe renale şi 2 autorizaţii import grefă 

hepatică din Rep. Bulgaria. 

 

l) contribuie la realizarea unor norme de calitate în cadrul activităţii de transplant; colectează şi 

analizează cele mai noi date în domeniu, pentru monitorizarea riscurilor cu influenţă directă asupra calităţii 

activităţii de transplant; 

 

Reprezentanţii ANT  contribuie  la elaborarea de către Consiliului Europei  a ghidurilor tehnice în 

domeniul transplantului de organe şi transplantului de ţesuturi şi celule. De asemenea, colaborează cu toate 

forurile europene în ceea ce priveşte elaborarea reviziei Directivelor Europene, fiind implicaţi în activităţi 

ştiintifice şi prin colectarea, transmiterea şi analizarea datelor activităţilor de transplant în context european 

(EUROCET) pentru HPC, ART şi ţesuturi.  

Specialiştii ANT participă la Proiectul ”Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul 

transplantului” SMIS 129166  - SIPOCA 696 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020 (POCA), Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente. 

 

  m) elaborează şi susţine programele de formare profesională pentru personalul medico-sanitar 

implicat în activităţile de prelevare, preparare, conservare, validare, alocare şi transport pentru transplantul 

de organe, ţesuturi şi celule umane pentru utilizare terapeutică; 

 

 În cadrul Reuniunii de lucru a coordonatorilor de transplant şi kdp au fost susţinute sesiuni de instruire a 

personalului nou implicat în activitatea de transplant şi de asemenea, au fost prezentate toate informaţiile 



actualizate a modificărilor legislative în domeniu, precum şi a modalităţii de derulare şi finanţare a Programului 

Naţional de Transplant. 

 

n) furnizează informaţii de interes public cu privire la toate problemele care apar în domeniul 

activităţii de transplant; 

 

Agenţia Naţională de Transplant a întocmit şi publicat pe site-ul propriu (la adresa:  

http://transplant.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-

2021.pdf ) Raportul de evaluare privind implementarea Legii 544/2001 pentru anul 2021, în conformitate cu 

prevederile  HG 123/2002. 

 

 

o) furnizează informaţii ştiinţifice, precum şi asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia 

naţională şi internaţională în domeniu; 

 

Au fost furnizate informaţii privind legislaţia naţională şi internaţională în domeniul transplantului către 

persoane fizice sau juridice, precum şi către alte instituţii sau autorităţi naţionale.   

   

p) în cazul solicitării de informaţii din domeniul transplantului prin intermediul canalelor 

diplomatice, furnizează aceste informaţii, în mod direct, Comisiei Europene sau unui alt stat membru al 

Uniunii Europene, cu informarea concomitentă a Ministerului Sănătăţii. 

 

 Agenţia Naţională de Transplant a răspuns prompt la toate solicitările venite din partea altor autorităţi 

competente similare sau ale reprezentanţilor altor state. 

 

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE PENTRU 2022 

 

Pentru anul 2022 se stabilesc următoarele obiective: 

1. Demararea şi dezvoltarea programului de donatori fără activitate cardiacă.  

2. Sprijinirea logistică şi acreditarea de noi secţii ATI capabile să declare şi să menţină în condiţii fiziologice 

donatorii aflaţi în moarte cerebrală. 

3. Creşterea cu cel puţin 30% a numărului de donatori şi implicit a numărului de proceduri de transplant de 

organe, ţesuturi şi celule pe teritoriul României, în acord cu necesitătile patologiei şi a pacienţilor cu 

insuficienţă de organe şi deficienţe ale ţesuturilor. 

4. 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. De asemenea, având în vedere cele stabilite prin Protocolul de 

colaborare cu Agenţia de Supervizare Medicală a Rep. Bulgaria, colaborarea în domeniul transplantului cardiac 

în cadrul centrului IUBCvT Tg. Mureş.  

4. Suplimentarea coordonatorilor intraspitaliceşti şi iniţierea demersurilor de instituţionalizare a acestora – 

prima acţiune prioritară din cadrul Programului de acţiune al Comisiei Europene privind îmbunătăţirea 

activităţii de transplant la nivel european. 

5. Modernizarea Registrului Naţional de Transplant şi conectarea la baza de date a Casei Naţionale de Sănătate. 

6. Organizarea unor cursuri de specialitate împreună cu Centrul de Specializare al Personalului Medical privind 

declararea morţii cerebrale şi mentenanţă în condiţii fiziologice a donatorilor; îmbunătăţirea cadrului 

instituţional şi legal, asigurarea standardelor de calitate şi creşterea cunoştinţelor, abilităţilor şi practicilor, dar şi 

a eticii resurselor umane. 

http://transplant.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-2021.pdf
http://transplant.ro/wp-content/uploads/2022/02/Raport-evaluare-implementare-Legea-544-pentru-anul-2021.pdf


7. Deşi în luna august 2019 a fost semnat acordul de colaborare în domeniul schimbului de organe cu Rep. 

Moldova, acesta nu a fost funcţional. ANT va întreprinde în continuare toate măsurile necesare pentru ca acest 

acord să devină funcţional. 

8. Dezvoltarea programului de transplant pediatric în România şi demararea unor programe noi de transplant 

organ, respectiv transplant de mână şi transplant de uter. 

10. Finalizarea proiectului Phare „Bănci de sânge din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor 

umane” nr. 2006/018-147.03.11.1. Precizăm faptul că existenţa unei bănci de multiţesut este esenţială pentru 

dezvoltarea programului de transplant ţesuturi şi realizarea unor proceduri medicale care contribuie din plin la 

îmbunătăţirea stării de sănătate a pacienţilor, redându-i astfel societăţii, cum ar fi de exemplu îngrijirea 

pacienţilor din categoria marilor arşi. 

11. Sprijinirea logistică şi acreditarea de noi centre de transplant, precum şi demararea unor programe noi de 

transplant de organ, cum ar fi transplantul de uter sau transplantul de mână. 

12. Participarea la Proiectul Ministerului Sănătăţii”Îmbunătățirea procesului de reglementare în domeniul 

transplantului” SMIS 129166  - SIPOCA 696 finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 

2014-2020 (POCA) 

13. Participarea la proiectul european coordonat de Banca de Ţesuturi şi Celule Barcelona - programul 

EU4Heath - linia 5 (EU4H-2021-PJ-05) - proiectul EGALiTE - 101056852 - GAP-101056852 

14. 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 

15. Realizarea unui sistem naţional de prelevare multiorgan 

16. Rezolvarea problemelor logistice privind asigurarea transportului internaţional pentru echipele medicale şi a 

organelor prelevate, în contextul integrării în platforma europeană de schimb de organe FOEDUS. 

 

 

 

 

 

Dr. Radu Zamfir 

Director Executiv ANT   
 

 

 

 


