
ORDIN nr. 1.398 din 7 decembrie 2017pentru modificarea ș i 

completarea Ordinului ministrului sănătăț ii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare 

pentru aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăț ii 
EMITENT   MINISTERUL SĂNĂTĂȚ II 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 18 decembrie 2017 

 

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 13.013 din 6.12.2017 al Direcț iei generale de asistenț ă 

medicală ș i sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăț ii ș i adresele Agenț iei Naț ionale 

de Transplant nr. 2.028 din 7 iulie 2017, înregistrată la Ministerul Sănătăț ii cu nr. 39.588 din 7 

iulie 2017, Societăț ii Române de Anestezie ș i Terapie Intensivă, înregistrate la Ministerul 

Sănătăț ii cu nr. 39.588 din 16 august 2017 ș i nr. 53.014 din 26 septembrie 2017,având în vedere 

prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării ș i transplantului de organe, ț esuturi ș i celule de 

origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăț ii, 

republicată, cu modificările ș i completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din 

Hotărârea Guvernului nr. 144/2010privind organizarea ș i funcț ionarea Ministerului Sănătăț ii, 

cu modificările ș i completările ulterioare,ministrul sănătăț ii emite următorul ordin:Articolul 

IOrdinul ministrului sănătăț ii nr. 1.170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru 

aplicarea prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăț ii, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 22 octombrie 2014, cu 

modificările ș i completările ulterioare, se modifică ș i se completează după cum 

urmează:1. După articolul 1^1 se introduce un nou articol, articolul 1^2, cu următorul 

cuprins:Articolul 1^2Pacientul declarat DECEDAT, conform prevederilor legale în vigoare, în situaț ia în care nu este 

posibilă prelevarea de organe ș i/sau ț esuturi ș i/sau celule de origine umană, deoarece nu sunt îndeplinite cerinț ele legale pentru 

obț inerea acordului pentru donare sau există situaț ii care exclud prelevarea, poate fi deconectat de la suportul mecanic ventilator 

sau de oxigenare extracorporeală ș i nu mai poate primi îngrijiri medicale în ATI.2. Anexa nr. 4 se modifică ș i se 

înlocuieș te cu anexa la prezentul ordin.Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial 

al României, Partea I. 

Ministrul sănătăț ii, 

Florian-Dorel BodogBucureș ti, 7 decembrie 2017.Nr. 1.398.ANEXĂ(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 

1.170/2014) 

DECLARAȚ IESubsemnatul (Subsemnata), ................................, în calitate de soț /soț ie, 

părinte, copil major, frate, soră, rudă până la gradul IV sau reprezentant legal al numitului 

(numitei) ...................................... - decedat (decedată), declar că sunt/nu sunt*) de acord cu 

recoltarea ș i cu donarea următoarelor organe ș i/sau ț esuturi ș i/sau celule: 

..............................................................................Declar că înț eleg gestul meu ca fiind un act 

profund umanitar ș i nu am niciun fel de pretenț ii materiale sau de altă natură. Asupra mea nu au 

fost făcute niciun fel de presiuni.Reprezentantul 
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donatorului,................................................(calitatea/gradul de rudenie)Data: 

…………………..............................Semnătura ..................................................Notă  

*) În situaț ia în care persoana decedată nu ș i-a exprimat voinț a de a dona, conform 

prevederilor Ordinului ministrului sănătăț ii ș i ministrului justiț iei nr. 1.158/3.793/C/2012 privind înființ area 

Registrului naț ional al donatorilor de organe, ț esuturi ș i celule.------ 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/143801
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/143811

