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România a raportat, anul trecut, cea mai mică rată a natalității din ultimii 50 de ani. În același 
timp, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană din perspectiva gradului de mortalitate 
infantilă. Anual, mor în România 1.500 de copii cu vârste mai mici de un an. Unele dintre 
cauzele care duc la acest fenomen au legătură cu practica alăptării, laptele matern având un rol 
vital pentru copiii care se nasc prematur sau pentru cei care au diverse afecțiuni medicale. Nu 
toate mamele pot însă să alăpteze, din varii motive. În acest context, România ar avea nevoie de 
bănci de lapte matern prin care să sprijine alimentarea copiilor cu lapte matern, de la mamele 
care doresc să devină donatoare, având surplus. 

În statele în care au fost deschise bănci de lapte matern, au fost salvate multe vieți. Având în 
vedere rata mortalității infantile din România, sunt necesare unele măsuri pentru creșterea 
speranței de viață a nou-născuților care nu au acces la laptele matern. Aceasta este doar una 
dintre problemele care afectează speranța de viață și calitatea vieții unui nou-născut, prin urmare 
acest proiect de lege este parte a unui pachet legislativ care propune soluții pentru a combate rata 
scăzută a natalității și cifrele ridicate în cazul mortalității infantile din România. 

În Europa există deja 210 bănci de lapte matern, iar România este printre puținele țări care nu au 
nicio bancă de lapte matern funcțională și nici legislație specifică în domeniu. În Bulgaria, prima 
bancă de lapte matern a fost înființată încă din 1989, iar printre țările europene care au o 
legislație în domeniu se numără Franța și Italia, Germania având o tradiție îndelungată în această 
privință. Cea mai mare rețea de bănci de lapte din lume se află în Brazilia, care are nu mai puțin 
de 221 unități, reușind să reducă rata mortalității infantile cu două treimi în ultimii 25 de ani și 
datorită acestei măsuri. 

Prin urmare, prezentul proiect de lege propune înființarea unui Fond pentru Dezvoltarea Băncilor 
de Lapte Matern pentru a sprijini crearea Băncilor de Lapte Matern, acordând finanțări în acest 
sens de cel puțin 50.000 de euro, având prioritate orașele mari și maternitățile de grad III. Pentru 
sprijinirea și monitorizarea continuă a băncilor de lapte, proiectul mai propune crearea unui Grup 
de Lucru în cadrul Ministerului Sănătății, format din consultanți în lactație certificați 
internațional (IBCLC), specialiști în neonatologie, pediatrie, medicină de laborator și alte 
specialități, nutriționiști  și reprezentanți ai asociațiilor profesionale. 
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Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

Art. 1 Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, va sprijini înființarea Băncilor de Lapte 
Matern în maternitățile din România, prin crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Băncilor de 
Lapte Matern, denumit în continuare Fondul. 

Art. 2 Fondul menționat la Art. 1 va avea o valoare anuală de 200.000 de euro și va acorda 
spitalelor finanțări de minimum 50.000 de euro pentru înființarea unei Bănci de Lapte Matern. 

După înființare, cheltuielile cu personalul și funcționarea Băncilor de Lapte Matern vor fi 
suportate de unitățile spitalicesti în care acestea funcționează. 

Art. 3 Banca de Lapte Matern va fi înființată în cadrul spitalelor/maternităților cu scopul de a 
colecta, analiza, procesa și distribui cu prioritate laptele matern provenit din donații voluntare de 
la donatoarele aprobate. 

Art. 4 Pentru a beneficia de fondurile menționate la Art. 1, maternitățile/spitalele vor face o 
solicitare către Ministerul Sănătății în acest sens. 

Art. 5 Criteriile pentru acordarea finanțării în vederea înființării Băncilor de Lapte Matern vor fi 
stabilite la nivelul Ministerului Sănătății, luând în calcul criteriul regional, având prioritate 
orașele cu minim 500.000 de locuitori și cu spitale cu secții de terapie intensivă neonatală nivel 
III. 

Art.6 În vederea stabilirii criteriilor, precum și a unui ghid de implementare a facilităților 
definite la Art. 3, la nivelul Ministerului Sănătății va fi creat un Grup de Lucru format din 
Consultanți în Lactație Certificați Internațional (IBCLC), specialiști în neonatologie, pediatrie, 
medicină de laborator și alte specialități, nutriționiști  și reprezentanți ai asociațiilor profesionale, 
care va avea următoarele responsabilități: 

6.1. Crearea unor ghiduri de bune practici în vederea operaționalizării Băncilor de Lapte Matern. 

6.2. Formarea continuă a personalului care va fi responsabil de administrarea Băncilor de Lapte 
Matern, precum și a personalului auxiliar din spitale. 



6.3 Stabilirea unor proceduri de evaluare a controlului calității laptelui procesat, precum și a 
parcursului acestuia de la donator la beneficiar. 

6.4 Efectuarea auditului periodic al Băncilor de Lapte Matern. 

6.5 Monitorizarea continuă, centralizată a activității Băncilor de Lapte Matern. 

6.6 Sustinerea proiectelor de cercetare din domeniul Bancilor de Lapte Matern. 

6.7 Susținerea de evenimente educative pentru cadrele medicale care lucrează și care sunt 
interesate de funcționarea băncilor de lapte matern.  


