ORDIN Nr. 854 din 17 iulie 2014
privind suspendarea acreditării pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi
utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L.
- Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua
activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau
celule umane în scop terapeutic
EMITENT:
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 23 iulie 2014
Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 5.527 din 17 iulie 2014 al Direcţiei generale de
asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, Adresa Inspecţiei
sanitare de stat nr. AIT 37.261 din 19 iunie 2014, precum şi adresele Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Timiş nr. 117 din 17 iunie 2014 şi nr. 3.421 din 4 iulie 2014, înregistrate la
Ministerul Sănătăţii cu acelaşi nr. AIT 37.261 din 18 iunie 2014, respectiv din 4 iulie 2014,
având în vedere prevederile art. 160 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
ART. 1
Se suspendă acreditarea pentru activitatea de bănci de celule reproductive umane şi
utilizatori de celule reproductive, acordată Societăţii Comerciale "Policlinica Athena" - S.R.L.
- Departamentul de fertilizare in vitro, potrivit art. 1 pct. 13 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.
712/2012 pentru acreditarea în domeniul transplantului a unităţilor sanitare care pot efectua
activităţi de bănci de ţesuturi şi/sau celule umane, respectiv de utilizator de ţesuturi şi/sau
celule umane în scop terapeutic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507
din 24 iulie 2012, cu modificările ulterioare, până la încetarea cauzei care a generat această
suspendare.
ART. 2
Agenţia Naţională de Transplant şi Societatea Comercială "Policlinica Athena" - S.R.L. vor
duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul sănătăţii,
Francisk Iulian Chiriac,
secretar de stat
Bucureşti, 17 iulie 2014.
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