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cu privire la aprobarea Regulamentului privind managementul calitfl{ii
qi coordonarea activitr{ii de prelevare de organe gi (esuturi umane

in scopul realizdrii prevederilor Legii nr. 42-XYI din 06.03.2008 privind
transplantul de organe, lesuturi gi celule umane, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, Regulamentului privind organizarea gi funclionarea Agenliei de
Transplant, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 386 din 14.05.2010, Ordinului
Ministerului Sdndtdfii nr. 234 dn 24.03.2011 privind organizarea qi desfdgurarea
activitdlii de prelevare qi transplant de lesuturi, organe qi celule de origine uman[ gi a
Ordinului Ministerului SdnAtdfli nr. 356 din 24.04.2014 despre aprobaiea
Regulamdntului privind mecanismul de finanlare a instituliilor medico-sanitare
autotizate pentru prelevarea de organe de la persoand decedatd in scopul examinarii
gi terapiei de menlinere preoperatorie a donatorului poten{ial de organe in moarte
cerebral6, precum gi in temeiul punctului 11 al Regulamentului privind organizarca
qi funclionarea Agenliei de Transplant, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 386
din 14 mai 2010, emit prezentul ORDIN:

1. A aproba Regulamentul privind managementul calitdlii qi coordonarea
activitdlii de prelevare de organe gi lesuturi umane (tn continuare Regulamentul),
conform anexei.

2. Conducdtorii instituliilor medico-sanitare autorizate pentru desfbgurarea
activitdlilor de prelevare gi/sau transplant de organe gi fesuturi umane:

1) vor lua act de prevederile Regulamentului gi vor familianza coordonatorii,
persoanele responsabile, medicii laboranli din Laboratorul HLA, medicii, personalul
medical mediu gi inferior din serviciul prelevare gi transplant a organelor gi
lesuturilor umane de la cadavru, cu prevederile acestuia;

2) vor intreprinde mdsurile necesare in vederea implementdrii
Regulamentului;

3) vor asigura instruirea continud. a personalului medical implicat in realizarea
activitdlilor de prelevare gi/sau transplant de organe qi lesuturi umane;

4) vor asigura remunerarea echipei medicale pentru detectarea gi menlinerea
donatorului potenlial in moarte cerebralS, format[ din coordonatorul de transplant de
nivelul 1, medic reanimatolog, asistentd medicald, medicii funcjionaliqti pentru
efectuarea testelor paraclinice obligatorii (EEG, Doppler transcranian) in u.d.r.u



stabilirii diagnosticului de moarte cerebrald cu respectarea intervalului recomandat
de 6 ore, conform pct. 15 din Regulamentul aprobat prin Ordinului Ministerului
Sdndt[lii nr. 356 din 24.04.2014 gi vor acorda alte garar\ii salariale in canil
serviciului efectuat in afard orelor de lucru, pe timp de noapte sau pentru inlocuirea
personalului temporar absent in conformitate cu capitolul W din Regulamentul
privind salaizarea angajafilor din instituliile medico-sanitare publice incadrate in
sistemul asigurdrii obligatorii de asistenli medicald, aprobat prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 387 din 06.07.2016.

3. Coordonatorii de transplant de nivel 2 dincadrul Agenliei de Transplant:
1) vor coordona gi monitoiza activitdlile de prelevare gi transplant in strdnsd

legdturd cu coordonatorul de transplant de nivelul 1;
2) vor asigura respectarea qi implementarea tuturor etapelor in vederea

detectdrii gi menlinerii donatorilor potenfiali, inclusiv gi rezultatele prelevdrilor qi
transplanturil or efectuate ;

3) vor prezenta sdptdmdnal conducerii Agenlie de Transplant raportul privind
evaluarea potenlialului dondrii gi identificarea problemelor gi a mdsurilor de
solulionare in termeni optimali.

4.Prezentul Ordin intrd in visoare Iadata semndrii.

Controlul asupra executdrii prezentului ordin mi-l asum.
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