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REFERAT DE APROBARE 
 

Agenţia Naţională de Transplant, prin adresele nr. 616/23.02.2018 înregistrată la Ministerul 
Sănătăţii cu nr. 17292/304.2018 şi nr. 1053/10.04.2018 înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. SP 
3494/11.04.2018, a transmis solicitarea de completare a Ordinului ministrului sănătăţii nr. 
1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea prevederilor titlului VI din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Prin introducerea anexei nr. 16 - Formularul de confirmare al donatorui decedat sau viu, 
se asigură colectarea de informaţii relevante cu privire la caracteristicile donatorului, necesare pentru 
a evalua eligibilitatea acestuia în vederea donării de organe, conform prevederilor Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, ţinând cont de faptul că activitatea de identificare şi diagnosticare a potenţialilor 
donatori aflaţi în moarte cerebrală face parte din cheltuielile eligibile din Subprogramul de transplant 
de organe, ţesuturi sau celule de origine umană conform Ordinului ministrului sănătăţii nr. 377/2017 
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru 
anii 2017 şi 2018, se impune o evidenţă strictă a acestora cu înregistrarea unor date standard de la 
centrele de prelevare, conform anexei nr. 17 - Fişa donatorului potenţial.  

Totodată, având în vedere legislaţia europeană pentru prevenirea şi combaterea traficului de 
organe, precum şi necesitatea de a avea o evidenţă promptă şi exactă a receptorilor de organe, se 
impune completarea unui document de către unitatea sanitară acreditată pentru transplant de organe 
şi transmis către Agenţia Naţională de Transplant în maxim 48 de ore de la efectuarea transplantului, 
conform anexei nr. 18 - Fişa receptor de transplant organe.  
 
           În sensul celor menţionate mai sus, vă transmitem, alăturat, Ordinul pentru completarea 
Ordinului nr. 1170/2014 privind aprobarea modelelor de formulare pentru aplicarea 
prevederilor titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, pe care dacă 
sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi în vederea publicării pe site-ul Ministerului Sănătăţii la 
rubrica Transparenţa decizională. 

 

Cu stimă,  

DIRECTOR GENERAL  
DR. COSTIN ILIUŢĂ 
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