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VIZIUNE 

Viziunea RNDVCSH este aceea ca toți pacienții din România care au nevoie de un transplant 
de celule stem hematopoietice de la o persoană neînrudită să facă această intervenţie într-unul 
din centrele de transplant din țară. 

MISIUNE 

Misiunea RNDVCSH este aceea de a identifica și asigura, la standarde internaționale, donatori 
voluntari de celule stem hematopoietice compatibili, neînrudiţi, tuturor pacienților din România 
care au nevoie de un transplant de celule stem hematopoietice și pentru care nu există donatori 
voluntari compatibili înrudiți. 

 

OBIECTIVE GENERALE 2012 
1. Modificarea legislației naționale în domeniu în conformitate cu cerințele legislației 

europene și internaționale  
 

1.1. Propunere de modificarea a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății  
1.2. Propunere de modificare și completare a HG nr.760/2009 privind privind înfiinţarea 

Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru 
aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii 

1.3. Propunere de HG privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor plătite de Registrului Naţional 
al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice în vederea interconectării cu 
structuri international, pentru anul 2012  

1.4. Propunere de completare a ordinului ministrului sănătăţii Nr. 474 din 2011privind 
componența Consiliului științific al Registrului  

1.5. Propunere de ordin al ministrului sănătății privind aprobarea criteriilor de eligibilitate ce 
trebuie îndeplinite de unităţile sanitare care desfăşoară activităţi de recrutare, testare și 
donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi 

1.6. Propunere de ordin al ministrului sănătății privind desemnarea unităților sanitare care 
desfășoară activități de recrutare, testare şi donare 

1.7. Propunere de ordin al ministrului sănătății privind Standardele naţionale ale Registrului 
1.8. Propunere de ordin al ministrului sănătății privind Protocoalele standard de operare şi 

formularele 
1.9. Propunere de ordin al ministrului sănătății privind Procedura de donare de celule stem 

 
2. RNDVCSH să devină functional prin îndeplinirea condițiilor cerute de standardele 

europene și internaționale în domeniu (standardele Asociației Mondiale a Donatorilor 
de Măduvă - AMDM) 
2.1. Recertificarea RNDVCSH pentru standarde de calitate: ISO/IEC 9001:2008 - sistemul 

de management al calității și pentru ISO/IEC 27001: 2005 - sistemulul de management 
al securității informațiionale 

2.2. Definirea și implementarea standardelor de organizare și funcționare 



 
 
 
 
 

Pag 2 din 2 
 

 
 

Str. Constantin Caracaș, Nr. 2-8, Sector 1, București 011155, România  
Tel: +4021 201 8800, Fax: +4021 201 8828, e-mail: office@rndvcsh.ro 

www.rndvcsh.ro; www.registru-celule-stem.ro 

2.3. Definirea și implementarea standardelor pentru trasabilitate  
2.4. Definirea și implementarea standardelor pentru formarea profesională a personalului 

implicat.  
2.5. Definirea și implementarea standardelor de comunicare 

 
3. Realizarea bazei de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice 

care şi-au dat acceptul pentru a dona celule stem, în care să fie prevăzute datele 
personale, medicale şi de histocompatibilitate; 
3.1. Validarea ca donator de CSH a persoanelor care și-au exprimat acordul pentru a dona 

voluntar CSH 
3.2. Coordonarea testării donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice 
3.3. Înregistrarea în baza de date a Donatorilor recrutați și testate 

 
4. Realizarea interconectării Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 

Hematopoietice cu organismele similare internaţionale. 
4.1. Stabilirea de parteneriate cu organizații internationale similare 
4.2. Înscrierea RNDVCSH ca membru al următoarelor organizații internaționale: AMDM, 

Europdonor - Donatori de Măduvă Osoasă de Pretutindeni (DMOP), Grupul European 
pentru Sânge şi Transplant de Măduvă (GESTM) și EMDIS; 

5. Căutarea şi identificarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în 
baza de date proprie şi în baze de date internationale pentru pacienţi români, în 
vederea realizării în țară a cel puțin unui transplant medular de la donatori neînrudiți. 

6. Căutarea şi identificarea de donatori compatibili de celule stem hematopoietice în 
baza de date proprie pentru pacienţi străini. 

7. Implementarea sistemului unic de codificare şi etichetare, în acord cu cerinţele 
europene de codificare în activitatea de donare pentru transplantul de celule stem 
hematopoietice de la donatori neînrudiţi. 
7.1. Inregistrarea unităților desemnate în Registrul international de codificare ISBT128 
7.2. Dezvoltarea și implementarea unei aplicații informatice care să permită codificarea și 

etichetarea în system ISBT 128 
7.3. Instruirea personalului RNDVCSH și a persoanelor desemnate din unitățile sanitare 

desemnate pentru realizarea de activități recrutare, testare și donare coordonate de 
RNDVCSH 

8. Elaborarea și realizarea documentelor informative pentru donatorii de celule stem 
hematopoietice 
8.1. Elaborarea pachetului informative pentru donatorii de celule stem hematopoietice 
8.2. Dezvoltarea și întreținerea unui site de informare destinat informării șio comunicării în 

domeniul denarii de celule stem hematopoietice 
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