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Înă temeiulă art.ă 108ă dină Constitu iaă României,ă republicat ,ă şiă ală art. 28 din Legea nr.
104/2003 privindă manipulareaă cadavreloră umaneă şiă prelevareaă organeloră şiă esuturiloră deă laă
cadavre în vederea transplantului,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăhot râre.
ARTICOL UNIC
Seă aprob ă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea
cadavreloră umaneă şiă prelevareaă organeloră şiă esuturiloră deă laă cadavreă înă vedereaă
transplantului,ăprev zuteăînăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentaăhot râre.
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Nr. 451.
ANEX
NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind
manipulareaăcadavrelorăumaneăşiăprelevareaăorganelor
şiă esuturilorădeălaăcadavreăînăvedereaătransplantului
ART. 1

Prezenteleă normeă metodologice,ă denumiteă înă continuareă norme,ă reglementeaz ă regulileă
obligatorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor
umaneăşiăprelevareaăorganelorăşiă esuturilorădeălaăcadavreăînăvedereaătransplantului.
ART. 2
(1)ă Înă stabilireaă decesuluiă uneiă persoane,ă definitorieă esteă încetareaă ireversibil ă aă
activit iiăcerebraleăsauăaăactivit iiăcardiace,ăstabilit ăprinămijloaceămedicale.
(2)ă Protocolulă deă declarareă aă mor iiă cerebrale,ă aprobată deă Comisiaă deă transplantă deă
esuturiăşiăorganeăumaneăaăMinisteruluiăS n t ii,ăesteăprev zutăînăanexaănr.ă1.
(3)ăPentruăconfirmareaămedical ăaămor iiăcerebrale,ăînăcazulăadultuluiătrebuieăefectuateă
dou ăexamin riălaăintervalădeăcelăpu ină6ăore,ăiarăpentruăcopilulăcuăvârstaăsubă7ăani,ădou ă
examin riălaăintervalădeăcelăpu ină12ăore.
ART. 3
(1) Manipularea cadavrelor în cadrul spitalelor se faceădup ăcumăurmeaz :
a)ă decesulă seă constat ă deă c treă mediculă curantă sauă deă mediculă deă gard ,ă dup ă caz,ă careă
consemneaz ă dataă şiă oraă decesuluiă înă foaiaă deă observa ieă cuă semn tur ă şiă paraf ;ă mediculă
curantă sau,ă înă lipsaă acestuia,ă mediculă deă gard ă careă aă constatat decesul scrie epicriza de
deces,ă men ionândă dataă complet riiă acesteia,ă semneaz ă şiă parafeaz .ă Înă cazulă declar riiă
mor iiă cerebrale,ă confirmareaă medical ă aă acesteiaă deă c treă mediculă curantă seă faceă cuă
respectareaăcriteriilorăprev zuteălaăart.ă2ăalin. (2);
b)ă dup ă constatareaă decesului,ă cadavrulă esteă p strată dou ă oreă înă sec iaă undeă aă fostă
internat pacientul, într-oă camer ă specială amenajat ;ă înă situa iaă înă careă nuă esteă posibil ă
amenajareaă uneiă camereă înă fiecareă sec ie,ă spitalulă amenajeaz ă oă înc pereă destinat ă acestuiă
scop;
---------Lit.ăb)ăaăalin.ă(1)ăalăart.ă3ăaăfostămodificat ădeăpct.ă1ăalăart.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă
909 din 14 septembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă673ădină21ăseptembrieă2011.
c)ă anun areaă apar in toriloră sauă reprezentantuluiă legală despreă survenireaă decesuluiă seă
faceă dup ă dou ă oreă deă laă constatareaă acestuiaă deă c treă ună reprezentantă ală spitalului,ă
special desemnat;
d)ă dup ă dou ă oreă deă laă deces,ă cadavrulă esteă transferată laă morg ă deă c treă brancardieriiă
sec ieiăundeăaădecedatăbolnavulăşiăesteădepusăînăfrigiderulămortuar/cameraăfrigorific ;
e)ă decedatulă esteă transportată dezbr cat,ă f r ă obiecteă pre ioase,ă precum:ă inele,ă cerceiă
etc., învelit într-ună cearşafă sauă introdusă într-ună sacă deă plastică opac;ă seă vaă men ionaă înă
scris,ăpeăbiletulădeăînso ireăaădecedatului,ăprezen aădeăprotezeădentareăfixeădinăaur;
f)ădecedatuluiăiăseăvaăaplica,ădeăpreferin ăpeăantebra ,ăoăbr ar ădeăidentificareăcu:ă
numeleă şiă prenumele,ă vârsta,ă sec iaă undeă aă fostă internat,ă dataă şiă oraă decesului,ă num rulă
foiiădeăobserva ie;
g)ă înă cazulă donatoriloră deă organeă şiă esuturiă esteă obligatorieă respectareaă normeloră
pentru procedurile de prelevare, aprobate potrivit Legii nr. 104/2003.
(2)ă Decedatulă esteă transportată c treă serviciulă deă anatomieă patologic ă împreun ă cuă
urm toareleăacte:
a)ăbiletulădeăînso ireăaădecedatuluiăc treăserviciulădeăanatomieăpatologic ,ăprev zutăînă
anexa nr. 2;
b)ă foaiaă deă observa ieă cuă evolu ia completat ă laă zi,ă inclusivă constatareaă decesuluiă şiă
epicrizaădeădeces,ăcuăsemn tur ,ăparaf ăşiădataăefectu rii;
c)ăbuletinulădeăidentitate/carteaădeăidentitate/paşaportulădecedatului;
d)ă acteleă careă înso escă decedatulă seă transmită c treă mediculă anatomopatolog prin
intermediulă unuiă cadruă medicală dină cadrulă sec ieiă undeă aă decedată bolnavul;ă foaiaă deă
observa ieă şiă actulă deă identitateă aleă decedatuluiă seă aducă înă serviciulă deă anatomieă
patologic ăcelămaiătârziuăpân ălaăoraă9,00ăaăzileiăurm toareăsurveniriiădecesului.
(3)ă Decedatulă esteă înscrisă înă registrulă deă înregistrareă aă deceda ilor,ă careă include:ă
numeleă şiă prenumele,ă vârsta,ă ultimulă domiciliu,ă dataă naşterii,ă codulă numerică personal,ă dataă
şiă oraă decesului,ă sec iaă undeă aă fostă internată pacientul,ă num rul foiiă deă observa ie,ă
diagnosticul de deces, numele medicului curant.
(4)ă Urm toareleă acte/manevreă medicaleă post-mortemă seă efectueaz ă dup ă confirmareaă
medical ăaămor iiăcerebrale,ălaăintervalădeăcelăpu ină6ăoreăpentruăadul iăşiăcopiiăcuăvârstaă
deăpesteă7ăaniăşiădup ăunăintervalădeăcelăpu ină12ăoreăpentruăcopiiăsubăvârsta de 7 ani:
a) autopsia;
b)ăeliberareaăcertificatuluiămedicalăconstatatorădeădeces,ăînăacelaşiătimpăcuăeliberareaă
decedatuluiăîmb ls matăşi/sauăautopsiat;
c)ăîmb ls marea.
---------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art.ăunicădinăHOT RÂREAănr.ă909ădină14ă
septembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă673ădină21ăseptembrieă2011.

(5)ă Externareaă persoaneloră decedate,ă deă religieă islamic ,ă seă realizeaz ,ă laă cerereaă
familiei, într-un intervală deă 24ă deă oreă deă laă constatareaă decesului,ă înă condi iileă înă careă
nuăexist ăsuspiciuneaăunorăimplica iiămedico-legaleăprev zuteădeălege.
---------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art.ăunicădinăHOT RÂREA nr. 909 din 14
septembrie 2011,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă673ădină21ăseptembrieă2011.
ART. 4
Pentruă stabilireaă diagnosticuluiă deă certitudine,ă serviciileă deă anatomieă patologic ă voră
efectuaă tehnicileă histopatologiceă uzualeă şi,ă dac ă auă dotareaă necesar ,ă voră executaă şiă alteă
explor riă specificeă peă produseleă biologiceă trimise:ă histochimie,ă histoenzimologie,ă
imunofluorescen ,ă imunohistochimie,ă microscopieă electronic ,ă citogenetic ,ă tehniciă deă
biologieămolecular .
ART. 5
(1) Serviciile deă anatomieă patologic ,ă înă aplicareaă prezenteloră norme,ă auă urm toareleă
atribu ii:
a)ă efectuareaă diagnosticuluiă histopatologică sauă citopatologic,ă dup ă caz,ă asupraă
produseloră biologiceă recoltate,ă şiă anume:ă pieseă operatorii,ă materială bioptic,ă biopsiiă deă
tractă digestiv,ă bronşice,ă hepatice,ă pancreatice,ă renale,ă punc iiă medulare,ă ganglionare,ă
lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente
tisulareăşiăalteleăasemenea;
b)ă efectuareaă deă autopsiiă tuturoră pacien iloră deceda iă înă spital,ă careă nuă suntă cazuriă
medico-legale,ăşi,ăundeăesteănecesar ăconfirmarea,ăprecizareaăsauăcompletareaădiagnosticuluiă
clinic,ă inclusivă tuturoră copiiloră pân ă laă vârstaă deă ună an,ă indiferentă deă loculă decesului,ă
precumăşiădeceselorămaterneăcareănuăsunt cazuri medico-legale;
c)ăefectuareaădeăîmb ls m ri,ăsp larea,ăîmbr careaăşiăcosmetizareaăcadavrelor.
(2) Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în serviciile de
anatomieă patologic ă aă tuturoră fragmenteloră tisulareă recoltateă deă laă pacien iă înă cursulă
interven iiloră chirurgicaleă şiă aă materialuluiă bioptic,ă împreun ă cuă fişaă deă înso ireă aă
materialuluiăbiopticăprev zut ăînăanexaănr.ă3.
ART. 6
Regimulă produseloră biologiceă examinateă înă serviciulă deă anatomieă patologic ă esteă
urm torul:
a)ăfragmenteleătisulareăincluseăînăblocuriădeăparafin ,ălameleăhistopatologiceăpreparateă
dină acestea,ă precumă şiă frotiurileă citologiceă seă p streaz ă înă histotecaă serviciuluiă deă
anatomieă patologic ă timpă deă celă pu ină 10ă aniă pentruă lameă şiă deă celă pu ină 30ă deă aniă pentruă
blocurileădeăparafin ;
b)ă mediculă anatomopatologă esteă obligată ca,ă laă cerereaă pacientului/apar in toriloră
acestuia sau a reprezentantului legal, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din
altăspital,ăs ăeliberezeăblocurileădeăparafin ăşi/sauălameleăhistopatologiceăînăvedereaăunuiă
consult,ă cuă condi iaă asum riiă responsabilit iiă return riiă loră deă c treă persoanaă careă leă
solicit ăînăscrisăşiăcuămen ionareaădatelorădeăidentitateăaleăacesteia;
c)ă pacientului,ă apar in toriloră acestuiaă sauă reprezentantuluiă legal,ă dup ă caz,ă iă seă
solicit ăexprimareaă acordului,ăînăscris,ăconformămodeluluiă prev zutăînăanexaănr.ă4,ăpentru:ă
distrugereaă esuturiloră careă r mână dup ă orientareaă macroscopic ă aă pieseloră chirurgicale,ă
biopsiilor sau fragmenteloră recoltateă laă autopsie,ă numaiă dup ă definitivareaă diagnosticuluiă
histopatologic; folosirea unor fragmente tisulare/organe în scop didactic sau ca piese de
muzeu,ă f r ă îns ă caă aceast ă situa ieă s ă prejudiciezeă diagnosticulă histopatologic;ă folosireaă
produseloră biologiceă recoltateă înă studiiă medicale;ă folosireaă înă scopă didactic/ştiin ifică aă
imaginilorăfotograficeăaleă esuturilorăsauăorganelorărecoltate/ăexaminate;
d) nou-n scu iiă deceda i,ă mort-n scu iiă şiă avortoniiă voră fiă aduşiă înă serviciulă deă
anatomieă patologic ă înso i iă deă ună biletă privindă acordulă deă incinerare,ă prev zută înă anexaă
nr.ă5,ăsemnatădeăc treăp rinte,ăapar in torăsauădeăreprezentantulălegal;
e)ă dac ă pacientul,ă apar in torulă acestuiaă sau,ă dup ă caz,ă reprezentantulă legală îşiă
exprim ă dezacordulă pentruă distrugereaă esuturiloră careă r mână dup ă orientareaă macroscopic ,ă
pacientul,ă apar in torulă acestuiaă sauă reprezentantulă legal,ă dup ă caz,ă îşiă asum ă înă scrisă
obliga iaăs ădistrug ă esuturile,ăprinăincinerareăsauăînhumare,ăpentruăaănuăaduceăprejudicii
s n t iiăpubliceăşiăs ăaduc ădovadaăefectu riiăacesteia.
ART. 7
Produseleă biologiceă examinateă înă compartimentulă deă histopatologieă potă aveaă urm toareaă
provenien :
a) piese operatorii;
b) material bioptic:ăbiopsiiădeătractădigestiv,ăbronşice,ăhepatice,ăpancreatice,ărenale,ă
ganglionare,ăpunc ieămedular ăşiăalteleăasemenea;
c) fragmente tisulare recoltate la autopsie;
d) material destinat examenului citologic.

ART. 8
Modalitatea de aducereă aă produseloră biologiceă înă serviciulă deă anatomieă patologic ă esteă
urm toarea:
a)ă produseleă biologiceă voră fiă înso iteă deă ună biletă deă trimitereă careă trebuieă s ă
cuprind :ă numeleă şiă prenumeleă pacientului;ă sexul;ă vârsta;ă codulă numerică personal;ă num rulă
foiiă deă observa ie;ă dateă cliniceă şiă tratamenteă aplicateă anterior;ă dateleă examenuluiă
macroscopic intraoperator al piesei prelevate, în cazul pieselor chirurgicale; rezultate
histopatologiceă sauă citopatologiceă anterioare;ă diagnosticulă prezumtiv;ă dataă opera iei sau
efectu riiăbiopsiei;ăsemn turaăşiăparafaămediculuiăcareătrimiteăacesteăproduse;
b)ă produseleă biologiceă voră fiă înregistrateă înă registrulă deă biopsii,ă cuă urm toareleă
rubrici:ă num rulă deă ordine,ă numeleă şiă prenumeleă pacientului,ă codulă numerică personal, sexul,
vârsta,ă piesaă trimis ,ă num rulă foiiă deă observa ie,ă diagnosticulă clinic,ă sec iaă careă trimiteă
piesa, numele operatorului, data primirii piesei;
c)ă pieseleă operatoriiă seă trimită înă totalitate;ă nuă suntă admiseă împ r ireaă pieseiă şiă
trimitereaă deă esută înă maiă multeă serviciiă deă anatomieă patologic ă simultan;ă piesaă seă poateă
trimiteă proasp t ă (nefixat )ă înă maximumă dou ă oreă deă laă opera ieă sauă înă formolă tamponată 10%ă
dup ă acestă interval,ă într-ună containeră careă trebuieă s ă con in ă ună volumă deă formolă deă 2-10
oriă maiă mareă decâtă volumulă piesei;ă containerulă vaă fiă inscrip ionată cuă numeleă şiă prenumeleă
pacientului,ă numeleă pieseiă trimise,ă dataă opera iei,ă numeleă operatorului;ă piesaă chirurgical ă
vaă fiă trimis ă nesec ionat ,ă deschidereaă eiă f cându-seă deă c treă mediculă anatomopatolog; când
acestaă consider ă necesar,ă poateă solicitaă prezen aă mediculuiă operatoră laă orientareaă
macroscopic ;ă mediculă anatomopatologă consemneaz ă num rul,ă dimensiunile,ă aspectulă peă
suprafa ,ă aspectulă peă sec iuneă ală pieseloră operatorii,ă dateă careă voră fiă incluse în
buletinulă histopatologică laă rubricaă examenuluiă macroscopică ală piesei;ă seă repereaz ă zoneleă
interesanteă dină punctă deă vedereă ală diagnosticului,ă seă recolteaz ă şiă seă prelucreaz ă
corespunz tor;ă pieseleă operatoriiă restanteă dup ă recoltareaă fragmenteloră pentru examinarea
histopatologic ă seă voră ineă minimumă 3ă luniă dup ă elaborareaă diagnosticuluiă anatomopatologică
înăcontainereăcuăformolătamponată10%,ăetichetateăcuănum rulădeăînregistrareădinăregistrulădeă
biopsii,ă dup ă careă voră fiă distruse;ă lameleă histopatologiceă rezultateă seă voră p straă oă
perioad ădeăminimumă10ăani,ăiarăblocurileădeăparafin ărezultateăseăvorăp straăoăperioad ădeă
minimum 30 de ani;
d)ă biopsiileă seă trimită înă formolă tamponată 10%;ă containerulă trebuieă inscrip ionată cuă
datele de identitate ale pacientuluiă şiă sec iaă careă trimite;ă seă consemneaz ă num rul,ă
dimensiunileă şiă aspectulă macroscopic,ă dup ă caz;ă seă prelucreaz ă corespunz toră standardeloră
histopatologice;ă lameleă histopatologiceă rezultateă seă voră p straă oă perioad ă deă minimumă 10ă
ani, iar blocurile rezultateăseăvorăp straăoăperioad ădeăminimumă30ădeăani.
ART. 9
Tipurileădeădiagnosticăhistopatologicăsuntăurm toarele:
a)ădiagnosticăhistopatologicălaăparafin ;
b)ădiagnosticăhistopatologicălaăghea /examenăextemporaneu.
ART. 10
(1)ă Elaborareaă diagnosticuluiă histopatologică seă faceă deă c treă mediculă anatomopatolog,ă
folosindă tehnicileă deă anatomieă patologic ă deă careă dispune:ă obligatoriuă colora ieă uzual ă hematoxilin ăeozin ă- şi,ădup ăcaz,ăcolora iiăspeciale,ăînămaximumă30ădeăzileălucr toareădină
momentulăprimiriiăpieselor,ăcelăpu inăcaădiagnosticădeăetap .
(2)ă Dac ă mediculă anatomopatologă consider ă c ,ă pentruă stabilireaă cuă precizieă aă
diagnosticului,ă suntă necesareă tehniciă specialeă deă anatomieă patologic ă careă nuă suntă
disponibile
în
serviciulă respectiv,ă precum:ă imunohistochimie,ă biologieă molecular ,ă
imunofluorescen ă sauă microscopieă electronic ,ă vaă consemnaă acestă lucruă înă buletinulă
histopatologicăpeăcareăîlăelibereaz .
ART. 11
(1)ăExameneleăextemporaneeăseăefectueaz ălaăcerereaăclinicianului,ăfiindărecomandabilăs ă
fieăanun ateăcuă24ădeăoreăînainteădeăinterven iaăchirurgical .
(2)ăMediculăanatomopatologăareădreptulăs ărefuzeăexamenulăextemporaneuăînăoricareădintreă
urm toareleăsitua ii:
a)ă esutulă trimisă esteă impropriu,ă din punct de vedere tehnic, examenului histopatologic
laăghea ,ădeăexemplu:ăos/zoneăcalcificate,ădebriuriănecroticeăetc.;
b)ă piesaă trimis ă sauă leziuneaă esteă foarteă mic ,ă existândă risculă prejudicieriiă
diagnosticuluiălaăparafin ;
c)ă înă circumstan eă speciale,ă careă seă apreciaz ă deă mediculă anatomopatologă dup ă
sec ionareaă laă ghea ,ă deă exemplu:ă noduliă tiroidieni,ă ganglionă limfatică suspectă deă
malignitateălimfoid .
(3)ă Rezultatulă histopatologică ală examenuluiă extemporaneuă esteă comunicată sec iei;ă acestaă
poateă cuprindeă numaiă afirmareaă sauă infirmareaă malignit iiă şiă esteă utilizată numaiă pentruă
luareaă decizieiă terapeuticeă intraoperatorii;ă oriceă alt ă decizieă terapeutic ă seă iaă doară peă
bazaădiagnosticuluiădefinitivălaăparafin .

(4)ăEsteăobligatorieăprelucrareaălaăparafin ăaăfragmentuluiătisularăexaminatălaăexamenulă
extemporaneu.
ART. 12
(1) Buletinul histopatologic este elaborat numai de medicul anatomopatolog; acesta
cuprindeă diagnosticulă histopatologică şiă vaă aveaă obligatoriuă urm toareleă puncte:ă num rulă deă
ordineă dină registrulă deă biopsiiă şiă dataă înregistr rii,ă dateleă dină biletulă deă trimitere,ă
descriereaă macroscopic ă aă piesei,ă descriereaă microscopic ă aă piesei,ă concluziaă diagnostic ,ă
semn turaăşiăparafaămediculuiăanatomopatolog.
(2)ă Seă elibereaz ă buletină histopatologică separată pentruă examenulă extemporaneu,ă
rezultatulă acestuiaă fiindă inclusă şiă înă buletinulă histopatologică elaborată dup ă examinareaă laă
parafin .
(3)ăOriginalulăbuletinuluiăhistopatologicăseăp streaz ăîn arhiva serviciului de anatomie
patologic ăîmpreun ăcuăbiletulădeătrimitereăaăprodusuluiăbiologic,ăminimumă30ădeăani.
(4)ă Copiiă aleă buletinuluiă histopatologică seă elibereaz ă înă dou ă exemplare:ă ună exemplară
este destinat medicului care a solicitat examenulă histopatologic,ă cel laltă exemplară esteă
înmânată pacientului.ă Buletinulă histopatologică poateă fiă eliberată unuiă apar in toră legal,ă peă
baz ădeăprocur ,ăconformădreptuluiălaăconfiden ialitateaăinforma iilor.
(5) Exemplarul destinat medicului care a solicitată examenulă histopatologică seă ataşeaz ă
deăc treăacestaăînămodăobligatoriuălaăfoaiaădeăobserva ieăaăpacientului.
ART. 13
Metodologiaăexamin riiăhistopatologiceăînăconsultăesteăurm toarea:
a) lamele/blocurile în consult vor fi înregistrate în registrulădeăbiopsiiăcuămen iuneaă
deălame/blocuriăînăconsult,ăcuăacordareaăunuiănum rădeăînregistrareădinăserviciulăpropriu;
b)ă diagnosticulă histopatologică vaă îndepliniă aceleaşiă condi iiă caă celă elaborată pentruă
piesele prelucrate în serviciul propriu.
ART. 14
Produseleă biologiceă examinateă înă compartimentulă deă citologieă potă aveaă urm toareaă
provenien :
a) lichide biologice;
b) material aspirat cu ac fin;
c) frotiuri exfoliative;
d) amprente.
ART. 15
Produsele biologice citologiceă voră fiă înso iteădeăunăbiletă deătrimitereă careă trebuieă s ă
cuprind ăurm toarele:
a) datele de identitate ale pacientului;
b)ăinforma iiămedicaleăprivindăafec iunileăpacientului;
c) precizarea zonei anatomice din care s-a recoltat produsul citologic;
d) tehnica de recoltare;
e) diagnosticul prezumtiv;
f)ăsemn turaăşiăparafaămediculuiăcareăsolicit ăexamenulăcitopatologic.
ART. 16
(1)ă Diagnosticulă citopatologică seă elaboreaz ă deă mediculă anatomopatolog,ă folosindă
tehnicileă deă careă dispune,ă obligatoriuă colora ieă Papanicolauă pentruă frotiurileă cervicovaginaleăşi,ăfacultativ,ădup ăcaz,ăcolora iiăspeciale.
(2)ă Dac ă mediculă anatomopatologă consider ă c ă pentruă stabilireaă cuă precizieă aă
diagnosticuluiă suntă necesareă tehniciă specialeă deă anatomieă patologic ă careă nuă suntă
disponibileă înă serviciulă respectiv,ă deă exemplu:ă imunohistochimie,ă biologieă molecular ,ă
imunofluorescen ,ăvaăconsemnaăacestălucruăînăbuletinulăcitopatologicăpeăcareăîlăelibereaz .
ART. 17
(1)ă Buletinulă citopatologică cuprindeă diagnosticulă citopatologică şiă esteă elaborată numaiă
deăc treămediculăanatomopatolog.
(2)ă Originalulă buletinuluiă citopatologică seă p streaz ă înă arhiva serviciului de anatomie
patologic ăîmpreun ăcuăbiletulădeătrimitereăaăprodusuluiăbiologic,ăminimumă30ădeăani.
(3)ă Copiaă buletinuluiă citopatologică seă elibereaz ă mediculuiă careă aă solicitată examenulă
citopatologică şi/sauă pacientuluiă oriă apar in toriloră acestuia,ă cuă procur ă dină parteaă
pacientului,ădup ăcaz.
(4)ă Copiaă buletinuluiă citopatologică seă ataşeaz ă înă modă obligatoriuă laă foaiaă deă
observa ieăaăpacientului.
ART. 18
(1)ăAutopsiaăseăefectueaz ădeămediculăanatomopatologădup ăstudiereaăfoiiădeăobserva ieăaă
decedatului.
(2)ă Laă autopsieă asist ă obligatoriuă mediculă şefă deă sec ieă ală sec ieiă undeă aă decedată
bolnavul,ă mediculă curantă sauă ună medică desemnată deă mediculă şefă deă sec ieă ală sec ieiă undeă aă
decedat bolnavul.

(3) La autopsie pot asista, înă func ieă deă circumstan ,ă al iă medici,ă studen iă laă
medicin ă sauă eleviă laă şcoliă sanitare,ă dară numaiă cuă acordulă mediculuiă şefă deă sec ieă ală
serviciuluiădeăanatomieăpatologic .
ART. 19
(1)ăTehnicaădeăautopsieăanatomopatologic ăpoateăcuprindeăautopsii generaleăsauăpar iale.
(2)ă Autopsiaă seă efectueaz ă cuă instrumentarulă specială dină trusaă deă necropsie:ă bisturie,ă
cu iteă deă amputa ie,ă fer str uă electric,ă penseă anatomiceă şiă Pean,ă dep rt toare,ă sonde,ă
foarfeceă etc.;ă nuă esteă permis ă folosireaă înă cursulă necropsiei a instrumentarului utilizat
pentru orientarea pieselor în compartimentul de histopatologie.
(3)ă Persoaneleă careă efectueaz ă autopsiaă voră purtaă echipamentă deă protec ie:ă halat,ă şor ă
deăcauciuc,ămasc ,ăochelari,ăm nuşiălungi.
(4) În cursul autopsieiă seă recolteaz ă fragmenteă dină organeleă examinateă pentruă
diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu.
ART. 20
(1) Rezultatul autopsiei anatomopatologice va cuprinde stabilirea tanatogenezei.
(2) Certificatul medical constatator de decesăseăcompleteaz ădup ăcumăurmeaz :
a)ădeăc treămediculăanatomopatolog,ăînăcazulăînăcareăseăefectueaz ăautopsia;
b)ăînăcazulăînăcareănuăseăefectueaz ăautopsiaăşiădecesulănuăconstituieăcazămedico-legal,
certificatul medical constatator de deces se elibereaz ă deă c treă mediculă curantă careă aă
îngrijit bolnavul înaintea decesului;
c) diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de
observa ie,ă peă biletulă deă înso ireă aă decedatuluiă şiă înă registrulă deă înregistrareă aă
deceda ilor.
ART. 21
(1)ă Diagnosticulă anatomopatologică macroscopică postnecroptică seă completeaz ă înă foaiaă deă
observa ieăşiăînăregistrulădeăprotocoaleădeăautopsieăalăserviciuluiădeăanatomieăpatologic .
(2)ă Mediculă anatomopatologă leă explic ă apar in toriloră leziunileă g site,ă mecanismulă
mor ii,ăcuăprecizareaăc ărezultatulădefinitivăesteăstabilitănumaiădup ăexamenulămicroscopic.
(3)ă Mediculă anatomopatologăredacteaz ăprotocolulădeăautopsieăînămaximumă 48ădeăoreă deălaă
efectuarea autopsiei, conform standardeloră înă vigoareă aleă specialit ii,ă şiă îlă treceă înă
registrulădeăprotocoaleădeăautopsieăalăserviciuluiădeăanatomieăpatologic .
(4)ă Examenulă histopatologică ală fragmenteloră recoltateă înă cursulă autopsieiă seă efectueaz ă
înă maximumă dou ă luniă deă laă dataă acesteiaă şiă seă stabileşteă diagnosticulă finală postnecroptică
care:
a)ăseăanexeaz ăprotocoluluiădeăautopsieăînăregistrulădeăprotocoale de autopsie;
b)ăseăcomunic ăînăscrisămediculuiăcurantăalădecedatului,ăcareăareăobliga iaădeăa-l anexa
înăfoaiaădeăobserva ieăaăpacientului;
c)ă seă comunic ă înă scrisă apar in toriloră decedatului,ă dac ă apar in toriiă solicit ă înă
scrisădirec ieiăspitalului eliberarea acestuia.
(5)ăGradulăconcordan eiăanatomocliniceăseăstabileşteădup ăcumăurmeaz :
a)ă neconcordan aă anatomoclinic ă seă comunic ă mediculuiă curantă şiă mediculuiă şefă deă sec ieă
alăsec ieiăundeăaădecedatăbolnavul;
b) serviciul de anatomieă patologic ă comunic ă trimestrială direc ieiă spitalului,ă careă areă
obliga iaă deă aă comunicaă înă scrisă caseiă deă asigur riă deă s n tateă situa iaă cazuriloră
finalizateă subă urm toareleă rubrici:ă num rulă deă cazuriă autopsiate,ă num rulă deă cazuriă scutiteă
de autopsie, num rulă deă cazuriă cuă diagnostică concordant,ă num rulă deă cazuriă cuă diagnostică
discordantă par ială şiă num rulă deă cazuriă deă discordan ă major ă întreă diagnosticulă finală şiă
diagnosticulălaădecesăstabilităînăsec ie.
(6) În cadrul spitalelor clinice universitare seă voră organizaă şedin eă deă confrunt riă
anatomoclinice,ăprinăcolaborareaădintreăsec iileăcliniceăşiăceleădeăanatomieăpatologic .
(7)ăActeleăcompartimentuluiădeăprosectur ăseăp streaz ădup ăcumăurmeaz :
a)ăregistrulădeăînregistrareăaădeceda iloră- permanent;
b)ăbiletulădeăînso ireăaăcadavrului,ălaăcareăseăataşeaz ăcerereaădeăscutireădeăautopsieă
şiăcopiaădeăpeăactulădeăidentitateăalăsolicitatorului,ădup ăcază- minimum 30 de ani;
c) protocolul de autopsie: macroscopie, microscopie - minimum 30 de ani.
ART. 22
(1)ă Serviciulă deă anatomieă patologic ă esteă încadrată cuă personală medicală conformă
normativelorădeăpersonalădinăunit ileăsanitare.
(2)ăServiciulădeăanatomieăpatologic ătrebuieăîncadratăcelăpu inăcu:
a) 2 medici anatomopatologi, celă pu ină unulă dintreă eiă medică specialist,ă încadrată caă
medicăsauăcercet torăştiin ific;
b)ă2ăasisten iădeăanatomieăpatologic ;
c) 2 autopsieri;
d)ă2ăb ieşi/îngrijitoare.

(3)ă Înă cadrulă serviciuluiă deă anatomieă patologic ă potă activaă mediciă anatomopatologi,
biologi,ă chimişti,ă asisten iă deă anatomieă patologic ,ă registratoriă medicali,ă laboran i,ă
autopsieri,ăîngrijitoare,ăb ieşi.
(4)ă Datorit ă specificuluiă activit ii,ă risculuiă deă contaminareă şiă implica iiloră medicolegaleă aleă activit ii,ă nuă esteă permis ă rotareaă personaluluiă careă lucreaz ă înă cadrulă
serviciuluiădeăanatomieăpatologic ăcuăpersonalădinăcadrulărestuluiăsec iilorăspitalului.
(5)ă Asisten iiămedicaliă trebuieă s ă fieă înămodă obligatoriuă absolven iăaiăuneiă institu iiă
deăînv
mântămedical,ăpreg ti iăînăspecialitateaăasistentămedicalădeălaborator.
(6)ă Şefulă serviciuluiă deă anatomieă patologic ă esteă înă modă obligatoriuă medică
anatomopatolog,ăcelăpu inăspecialist,ăîncadratăcaămedicăsauăcercet torăştiin ific.
(7) Pentru perioada concediuluiă deă odihn ă sau,ă dup ă caz,ă aă s rb toriloră legale,ă şefulă
serviciuluiă deă anatomieă patologic ă vaă delegaă înă scrisă ună altă medică anatomopatologă dină
serviciu,ăcareăvaăpreluaăatribu iileăşefuluiădeăsec ie.
ART. 23
Efectuarea autopsiei anatomopatologice seăfaceăcuărespectareaăurm toarelorăcondi ii:
a)ăautopsiaăesteăobligatorieă pentruătoateă situa iileăprev zuteă laăart.ă5ă alin.ă (1)ă lit.ă
b);
b) la cerereă şiă contraă costă seă potă efectuaă autopsiiă aleă unoră persoaneă decedateă laă
domiciliu,ădac ăacesteaănuăconstituieăcazuriămedico-legale;
c)ă dac ă înă cursulă autopsieiă mediculă anatomopatologă constat ă leziuniă cuă implica iiă
medico-legale,ăopreşteăautopsiaăşiăanun ăorganulăjudiciarăcompetent,ăpotrivitălegii;
d) decizia autopsiei anatomopatologice (versus cea medico-legal )ă oă iaă mediculă şefă deă
serviciuă deă anatomieă patologic ,ă careă r spundeă pentruă ea;ă cazurileă ceă necesit ă oă autopsieă
medico-legal ăsuntăprecizate prin lege.
ART. 24
Înăsitua iaăînăcareădecesulăsurvineăînăambulan ăsauăînăcameraădeăgard ăaăspitalului,ăseă
vaă întocmiă foaiaă deă examinareă pentruă decedatulă respectivă şiă vaă fiă anun ată Serviciulă deă
interven ieă laă evenimenteă dină cadrulă Poli iei,ă careă vaă procedaă conformă reglement riloră
legale în vigoare.
ART. 25
Înă cazulă decesuluiă copiluluiă cuă vârstaă subă 1ă ană laă domiciliu,ă seă vaă procedaă dup ă cumă
urmeaz :
a)ăconstatareaădecesuluiăseăfaceădeăc treămediculădeăfamilie/mediculăambulan ei;
b)ă mediculă careă aă constatată decesulă anun ă Serviciulă deă interven ieă laă evenimenteă dină
cadrulăPoli iei,ăcareăvaăprocedaăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare.
ART. 26
Înăsitua iaăînăcareăapar in torii/reprezentan iiălegaliăsolicit ăscutireaăde autopsieăşiă
suntăîntruniteăcondi iileălegaleăacord riiăacesteia,ăseăvaăprocedaădup ăcumăurmeaz :
a)ă apar in torii/reprezentan iiă legaliă voră completaă formularulă privindă scutireaă deă
autopsie,ăprev zutăînăanexaănr.ă6;
b) solicitarea scutirii de autopsieă seă vaă faceă înă celă maiă scurtă timpă deă laă anun areaă
decesului,ădeăpreferin ăînăprimeleă24ădeăore;
c)ă scutireaă deă autopsie,ă laă careă seă ataşeaz ă oă copieă deă peă actulă deă identitateă ală
apar in torului/reprezentantuluiă legal,ă vaă fiă aprobat ă deă mediculă curant,ă şefulă deă sec ieă
undeă aă decedată bolnavul,ă şefulă serviciuluiă deă anatomieă patologic ă şiă directorulă spitaluluiă
şiăvaăfiăp strat ăîmpreun ăcuăbiletulădeăînso ireăaădecedatului;
d)ă seă poateă acordaă scutireă deă autopsie,ă dac ă nuă exist ă dubiiă asupraă tratamentului
aplicatăsauăasupraădiagnosticuluiădeădeces,ăprecumăşiăînăcazulădecesuluiăsurvenităînăcursulă
intern riiăpentruăoăcur ăperiodic ăaăuneiăafec iuniăcroniceăterminale.
ART. 27
Înă situa iaă înă careă nuă este posibil ă contactareaă apar in toriloră decedatuluiă şiă nuă seă
întrunescăcondi iileălegaleăpentruăprelevareaădeăorganeăşiă esuturi,ăseăvaăprocedaădup ăcumă
urmeaz :
a)ădup ă3ăzileădeălaădecesăvaăfiăanun at ,ăînăscris,ăPoli iaădeăc treăsec iaăspitaluluiă
unde a decedat bolnavul;
b)ă dac ,ă într-ună intervală deă 10ă zileă deă laă survenireaă decesului,ă nuă seă prezint ă
apar in torii,ădecedatulăvaăfiăconsideratăcazăsocial;
c)ăînăsitua iaăînă careăîntreă spitalăşiăinstitu iileădeăînv
mântămedicalăsuperiorăumană
exist ă normeă comuneă semnateă deă ambeleă institu ii,ă dac ă nuă exist ă problemeă referitoareă laă
diagnosticulă şiă tratamentulă aplicată şiă dac ă pacientulă nuă aă suferită deă boliă
infectocontagioase,ă deă exemplu:ă tuberculoz ,ă SIDAă etc.,ă cadavrulă poateă fiă preluată deă
serviciul pentruăexploatareaăcadavrelorăalăcatedreiădeăanatomieădinăinstitu iaădeăînv
mântă
medical superior;
d)ă pentruă cadavreleă nerevendicateă şiă nepreluateă deă serviciileă pentruă exploatareaă
cadavrelorăaleăcatedrelorădeăanatomieădinăinstitu iileădeăînv
mântămedical superior, se va
efectuaăautopsiaăşiăvaăfiăanun at ăînăscrisăprim riaădinărazaăteritorial ăaăspitalului.

ART. 28
(1) Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate în serviciul de anatomie
patologic ă suntă suportateă prină contractulă încheiată deă spitală cuă casaă deă asigur riă deă
s n tate.
(2)ăÎnăcondi iileăînăcareăspitalulănuăareăserviciuăpropriuădeăanatomieăpatologic ,ăseăvaă
încheiaă ună contractă cuă ună spitală careă areă serviciuă deă anatomieă patologic ,ă cheltuielileă
aferente serviciilor medicale deă anatomieă patologic ă fiindă suportateă dină bugetulă spitaluluiă
careăsolicit ăexameneleăhistopatologice.
(3)ă Cheltuielileă aferenteă serviciiloră medicaleă deă anatomieă patologic ă seă suport ă directă
deăc treăpacient,ăînăcondi iileăînăcare:
a) recoltarea produselor biologice de examinat se face într-un cabinet sau spital
privat;
b)ă pacientulă doreşteă caă examenulă histopatologică s ă fieă efectuată înă altă serviciuă deă
anatomieă patologic ă decâtă celă careă deserveşteă unitateaă medical ă înă careă s-aă f cută
recoltarea;ă pentruă aceasta,ă pacientulă trebuieă s ă soliciteă înă scrisă efectuareaă examenuluiă
histopatologică înă alt ă unitate,ă precizândă careă esteă aceast ă unitateă şiă asumându-şiă
responsabilitatea pentru remiterea buletinului histopatologic medicului operator/recoltator;
medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei într-ună containeră etanş,ă careă s ă
îndeplineasc ătoateăcerin eleătrimiteriiăuneiăpieseăoperatoriiălaămaiămultădeădou ăoreădeălaă
recoltare, într-un volum de formol tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei;
containerulă vaă fiă inscrip ionată cuă numeleă şiă prenumeleă pacientului,ă numeleă pieseiă trimise,ă
dataăopera iei,ănumeleăoperatorului;
c)ăpacientulăsolicit ăunăconsultăhistopatologic;
d) pacientul este internat în spital, în regim cu plat .
ART. 29
(1)ă Spitalulă vaă organizaă contabilitateaă costuriloră pentruă sec iaă deă terapieă intensiv ,ă
înă vedereaă stabiliriiă cheltuieliloră specificeă serviciiloră medicaleă aferenteă men ineriiă înă
condi iiă fiziologiceă aă cadavrului,ă dină momentulă declar rii mor iiă cerebrale.ă Acesteă
deconturiă voră includeă şiă cheltuielileă efectuateă pentruă diagnosticareaă mor iiă cerebrale.ă Oraă
decesuluiăesteăconsiderat ăoraălaăcareăs-aăefectuatăaădouaădiagnosticareăaămor iiăcerebrale.
(2) Plata coordonatorului de transplant seăvaăface,ăcuătimpăpar ialădeămunc ,ăînăcadrulă
Programuluiă na ională deă transplantă deă organeă şiă esuturi,ă dină fondurileă alocateă pentruă
cheltuieli de personal.
(3)ăPl ileăc treăspitaleăseăvorăfaceăînătermenădeă30ădeăzileădinămomentulăfactur riiădeă
c tre spital a serviciilor medicale respective.
ART. 30
(1)ă Solicitareaă accept riiă prealabile,ă exprimat ă înă scrisă înă timpulă vie iiă pentruă
prelevareaă deă esuturiă şiă organeă înă vedereaă transplantului,ă seă vaă efectuaă înă momentulă
introduceriiăc r iiădeădonator.
(2)ă Acordulă scrisă privindă prelevareaă deă organeă şiă esuturiă seă ob ineă dup ă declarareaă
mor iiă cerebraleă şiă esteă explicită înă privin aă organeloră şiă esuturiloră ceă urmeaz ă aă fiă
prelevate.
(3)ăPrinăpersoaneănerevendicateăseăîn elegeăaceiăpacien iănerevendica iălegalădeăniciăună
apar in toră deă gradulă I,ă deă so /so ieă sauă reprezentantă legal,ă dup ă caz,ă peă toat ă durataă
spitaliz rii,ăpân ălaădeclarareaălegal ăaădecesuluiăşiăaleăc rorăserviciiăfunerareăintr ăînă
grijaă statului.ă Deă asemenea,ă înă aceast ă categorie intr ă şiă persoaneleă f r ă apar in toriă
aflateăînăunit ileădeăîngrijireăsocial ,ăcumăsunt:ăc mineădeăb trâni,ăc mine-spital etc.
(4)ă Prelevareaă deă organeă şi/sauă esuturiă deă laă cadavreleă aflateă înă situa iaă men ionat ă
la alin. (3) se face cu acordul scrisăalăşefuluiădeăsec ieăsauăalădirectoruluiăinstitu iei,ă
ală unuiă reprezentantă ală Comisieiă deă transplantă deă esuturiă şiă organeă aă Ministeruluiă
S n t iiăşi,ădup ăcaz,ăalăunuiămedicălegist.
ART. 31
Comisiaă deă transplantă deă esuturiă şiă organeă aă Ministeruluiă S n t iiă vaă fiă înştiin at ă
asupraă prelev riiă deă organeă şi/sauă esuturiă deă laă cadavru,ă efectuat ă înă scopulă
transplantului.
ART. 32
Prelevareaă deă organeă şiă esuturiă seă faceă numaiă dup ă testareaă clinic ă şiă biologic ,ă înă
conformitate cu criteriile eviden iateă înă Legea nr. 2/1998 privindă prelevareaă şiă
transplantulă deă esuturiă şiă organeă umane,ă cuă modific rileă ulterioare.ă Responsabilitateaă
privindă calitateaă acestoră organeă şiă esuturiă revineă Comisieiă deă transplantă deă esuturiă şiă
organeăaăMinisteruluiăS n t ii.
ART. 33
MinisterulăS n t iiăvaăînfiin aăşiăvaăgestionaăRegistrulăna ionalădeătransplant.
ART. 34
Orice prelevare de la cadavru, în cazul decesului care face obiectul unei anchete
medico-legale, se vaăefectuaănumaiăcuăaprobareaăscris ăaămediculuiălegist.

ART. 35
Anexele nr. 1-6ăfacăparteăintegrant ădinăprezenteleănorme.
ANEXA 1
------la norme
-------PROTOCOL
de declarareăaămor iiăcerebrale
Numele donatorului .........................., vârsta ...............,
FOănr.ă..............,ăcauzaămor iiăcerebraleă.......................,
Debutul comei: data ............. ora .......
Criterii de diagnosticareăaămor iiăcerebrale:

*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Examen neurologic
Ziua ->

Evaluare
────────────────────────────
I
II
────────────────────────────

────────────────────────────
Ora ->
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.ăReflexăpupilarăfotomotoră(aăseăfolosiălumin ăputernic )
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Reflex cornean
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.ăReflexădeăvom
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Reflex de tuse
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5.ăR spunsămotorăînăariaănervilorăcranieniă(aăseăap sa
patulăunghial,ăşan ulănazo-genianăşiăzonaăsupraciliar )
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Reflex oculo-cefalică(devia ieăconjugat ăaăprivirii
laămişcareaăbrusc ăaăcapuluiăînăplanăorizontalăşiăvertical)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
7. Reflex oculo-vestibulară(devia iaăconjugat ăaăpriviriiăcând
seăirig ăconductulăauditivăexternăcuă50ămlăap ălaă4°C.
Trebuieăs ăseăasigureăînăprealabilădeăintegritateaătimpanului).
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
8.ăEvaluareaărespira ieiăspontane:
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- prezen aămişc rilorărespiratoriiăspontane
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- testul de apnee:
PaCO(2) pH
PaO(2)
1.ăseăpreoxigeneaz ăpacientulătimpădeă10ămin.ă─────────────────────────
cu oxigen 100%
0'
I
────────────────────
II
─────────────────────────
2.ăseărealizeaz ăgazometria:ăPaCO(2)ăbazalăăăăă5'ăăăI
trebuieăs ăfieă36-40 mmHg
────────────────────
II
─────────────────────────
3.ăseădeconecteaz ăpacientulădeălaăventilator
timp deă10ămin.ăSeămen ineăsondaădeăoxigenăă10'ăăI
cu un debit de 6-12ăl/min.ăpeăsondaăăăăăăăăăăăăă────────────────────
endotraheal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăII
─────────────────────────
4.ăseărealizeaz ădinănouăgazometria:ăPaCO(2)ăăă15'ăăI
trebuieăs ăfieăminimumă60ămmHgălaăsfârşitulăăăăă────────────────────

perioadei de deconectare
II
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- prezen aămişc rilorărespiratoriiăspontane
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Electroencefalograma:

A = Medic primar ATI

B = Medic primar neurolog, neurochirurg sau ATI

ANEXA 2
------la norme
--------Unitatea ..................
Clinica/Sec iaă............
C tre
Departamentul/Sec iaădeăanatomieăpatologic
V ătrimitemădecedatul/decedataă.......,ă înăvârst ădeă.....ă ani,ăcuăultimulădomiciliuă înă
oraşulă .........,ă str.ă .......ă nr.ă ....,ă jude ulă .......,ă dataă naşteriiă .....,ă CNPă
...........,ă internată înă clinica/sec iaă .......,ă FOă nr.ă .....,ă careă aă decedată laă data de
......, ora ...., cu diagnosticul ........................................

Data
...............

Medic,
.................
(semn turaăşiăparafa)

ANEXA 3
------la norme
-------Localitatea .................
Adus de ............
Unitateaăsanitar ă...........ăăăăăăăăăăăăăăăPrimitădeă..........
Data primirii ......
FIŞAăDEăÎNSO IREăAăMATERIALULUIăBIOPTIC
C tre
Departamentul/Sec iaădeăanatomieăpatologic
Clinica/Sec iaă ................ă trimiteă materială bioptic/citologică deă laă bolnavulă
.................., sex M/F, vârsta ......., CNP ............, FO nr. ........
Diagnosticul clinic ......................................................
..........................................................................
Piesaătrimis ă...........................................................
Examenulăcerutăextemporaneu/histopatologicălaăparafin /citologic
Dateă anatomocliniceă înă leg tur ă cuă examenul histopatologic cerut (date clinice, terapie
anterioar ăexamenuluiămacroscopicăintraoperatorăalăpieseiăprelevate):
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Rezultate histopatologice sau citopatologice anterioare
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Fixareăprealabil ăînă.................ă(dac ăesteăcazul)
Dataărecolt riiă(opera iei)ă................

Medic,
...................
(semn turaăşiăparafa)
ANEXA 4
------la norme
--------Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnataă ................,ă domiciliat/domiciliat ă înă oraşulă .........,ă
str.ă .....ă nr.ă .....,ă bl.ă ....,ă sc.ă ...,ă et.ă ...,ă ap.ă ....,ă jude ulă ........,ă telefonă
........, posesor al actului de identitate seria ...... nr. ......, eliberat la data de
.........,ădeăc treă........,ădeclarăc ăsunt/nuăsuntădeăacordăcuăurm toarele:
1.ă distrugereaă esuturiloră careă r mână dup ă orientareaă macroscopic ă aă pieseloră
chirurgicale/biopsiiloră(dup ădefinitivarea diagnosticului histopatologic)
DAă(semn tura)ă............
NUăşiăînăacestă cazăm ăobligăs ădistrugă esuturileăr maseăprinăincinerareălaăcrematoriulă
umanăpentruăaănuăaduceăprejudiciiăs n t iiăpublice;ăînăplus,ăm ăobligăs ăaducăoăadeverin ă
scris ădeălaăcrematoriulăumanăînăacestăsens
(semn tura)ă................
2. folosirea unor fragmente tisulare/organe în scop didactic (piese de muzeu), cu
condi iaă caă aceast ă situa ieă s ă nuă prejudiciezeă diagnosticulă histopatologică şiă s ă seă
p strezeăsecretulăidentit iiămele
DAă(semn tura)ă................ăăăăNUă(semn tura)ă..............
3. folosirea în studii medicale a produselor biologice care îmi sunt recoltate
DAă(semn tura)ă...............ăăăăăNUă(semn tura)ă...............
4.ă folosireaă înă scopă didactic/ştiin ifică aă imaginiloră fotograficeă aleă esuturiloră sauă
organelorărecoltate/examinate,ăcuăcondi iaăp str riiăsecretuluiăidentit iiămele
DAă(semn tura)ă...............ăăăăăNUă(semn tura)ă...............
Data .........................

ANEXA 5
------la norme
-------Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnataă .........,ă domiciliat/domiciliat ă înă .......,ă str.ă ......ă nr.ă
...,ă bl.ă ...,ă sc.ă ...,ă et.ă ..,ă ap.ă ....,ă jude ulă ..., telefon ..., posesor al actului de
identitateă seriaă ..ă nr.ă ..,ă eliberată laă dataă deă ....,ă deă c treă ........,ă înă calitateă deă
........ăalăcopiluluiămeuădecedat,ăn scutălaădataădeă....,ădeclarăurm toarele:
- sunt de acord cu incinerarea
- nu sunt de acord cu incinerarea
copiluluiămeuădecedatăăăăăăăăăăăăăăcopiluluiămeuădecedatăşiăînăacest
cazăm ăobligăs ăaducăoăcopie
deăpeăadeverin aădeăînhumare.
Semn turaăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSemn tura

................

..............

Data .......

ANEXA 6
------la norme
-------Seăaprob .ăăăăăăăAvizăşefăsec ieăăăăăăAvizăserviciuăprosectur
Director,
...........

Domnule director,
Subsemnatul/Subsemnataă ...........,ă domiciliat/domiciliat ă înă oraşulă .....,ă str.ă ......ă
nr.ă....,ăbl.ă....,ăsc.ă...,ăet.ă...,ăap.ă...,ăjude ulă......,ăînăcalitateăde .........ăfa ă
deădecedatul/decedataă.....,ăv ărogăs ăbinevoi iăaăaprobaăscutireaădeăautopsie.ăMen ionezăc ă
nuă amă niciă ună felă deă obiec iiă asupraă tratamentuluiă şiă diagnosticuluiă stabilită înă
clinica/sec iaă ......ă aă spitaluluiă ........ă .ă Îmiă asumă întreagaă responsabilitateă înă fa aă
familieiăprivindăoriceărevendic riăulterioare.
Dataă.............ăăăăăăăăăăăăăăăăSemn turaă...........
Act de identitate seria .... nr. .....,
eliberat de ..... la data de ..........
---------------

