
Stimati colegi, 

Avand in vedere noile aparitii legislative, prin prezenta va notificam despre 
obligativitatea aplicarii de către personalul medical a art. 660 din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificări ulterioare, ca urmare a publicarii in Monitorul 
Oficial a Ord. MS nr. 1411/2016, care modifică Normele de aplicare ale Titlului XVI 
din Legea nr. 95/2006 - Răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor 
(...). 

În acest sens, vă reproducem mai jos materialul esențial refertior la această 
modificare, care este necesară de a fi implementată imediat: 

Legea nr. 95/2006 

ART. 660   (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi 
tratament, cu potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor 
de către medic, medic dentist, asistent medical/moaşă, conform 
prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris. 
    (2) În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul 
dentist, asistentul medical/moaşa sunt datori să prezinte pacientului 
informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru puterea de înţelegere a 
acestuia. 
    (3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul 
tratamentului, riscurile şi consecinţele tratamentului propus, 
alternativele viabile de tratament, riscurile şi consecinţele lor, 
prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului. 
    ART. 661 Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. 
Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în 
următoarele cazuri: 
    a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar 
minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află; 
    b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi 
reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani. 
    ART. 662  (1) Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin 
consimţământul informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu 
excepţia cazurilor în care pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal 
sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă. 
    (2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, 
medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical 
autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când 
intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, 
sănătatea şi viaţa pacientului. 

Ord. MS 1411/2016 



ART. 8   (1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 660 din Legea nr. 
95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină 
în mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente: 
    a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului; 
    b) actul medical la care urmează a fi supus; 
    c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către medic, 
medicul dentist, asistentul medical/moaşă; 
    d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical; 
    e) semnătura şi data exprimării acordului. 
    (2) Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară. 
    (3) În cazul pacientului minor, acordul scris se va obţine de la părinte ori de la 
reprezentantul legal sau, în lipsa acestora, de la ruda cea mai apropiată. Prin rudă cea mai 
apropiată în sensul prezentului alineat se înţelege rudele majore care însoţesc pacientul 
minor, până la al patrulea grad inclusiv. 
    (4) În cazul pacientului major lipsit de discernământ (conform deciziei comisiei de 
expertiză medico-legală psihiatrică), acordul scris se va obţine de la reprezentantul legal 
desemnat. 
    (5) În cazul pacientului major cu care medicul, medicul dentist, asistentul medical/
moaşa nu poate comunica în mod eficient, din pricina condiţiei medicale a pacientului la 
momentul la care este necesară exprimarea consimţământului, acordul scris se poate 
obţine de la soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată a pacientului. Prin ruda cea mai 
apropiată se înţelege, în ordine, părintele, descendentul, rudele în linie colaterală până la 
al patrulea grad inclusiv. 
    (6) Pacientului care nu poate semna din pricina unei infirmităţi i se va solicita 
exprimarea verbală a consimţământului pentru actul medical, medicul, medicul dentist, 
asistentul medical/moaşa urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de 
consimţământ informat. Pacientului care nu ştie carte sau nu vede i se va citi cu voce tare 
textul acordului, va fi întrebat dacă acesta reprezintă voinţa sa, medicul/asistentul 
medical urmând să facă o menţiune în acest sens pe formularul de consimţământ informat. 
    (7) Acordul pacientului informat se exprimă în scris, prin completarea 
formularului prevăzut în anexa nr. 1 a Ord. MS nr. 1411/2016. 

ART. 9    (1) În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, 
medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot contacta reprezentantul legal, 
soţul/soţia sau ruda majoră cea mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu 
se poate solicita nici autorizarea autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp 
până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi 
viaţa pacientului, persoana care a acordat îngrijirea va întocmi un raport scris ce 
va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului, prin completarea formularului 
Raport privind asistenţa medicală acordată în situaţii de urgenţă, prevăzut în anexa 
nr. 2, a Ord. MS nr. 1411/2016. 

De asemenea, Ord. 1411/2016 mai aduce următoarele modificări ale Normelor sus-
menționate: 

ART. 5    Personalul medical răspunde direct în situaţia în care s-a stabilit existenţa 
unui caz de malpraxis. 



ART. 5^1  Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii 
medicale, răspund civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în 
activitatea de prevenţie, diagnostic sau tratament, în situaţiile prevăzute la art. 655 din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în solidar cu personalul medical angajat, pentru prejudiciile 
produse de acesta. 

ART. 7   Persoanele prevăzute la art. 657 - 659 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, răspund potrivit dispoziţiilor cuprinse în lege. 
(Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, şi producătorii de 
echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale sanitare, 
furnizorii de servicii medicale sau nemedicale, subcontractate de către unităţile sanitare 
publice sau private furnizoare de servicii medicale, furnizorii de utilităţi către unităţile 
sanitare publice sau private furnizoare de servicii medicale). 

Vă atașam formularele mentionate în art. 8 si 9 din Ord. MS nr. 
1411/2016 (anexa 1 și 2), pentru implementarea lor în activitatea 
pe care o desfășurați. 

Mentionam ca uzitarea acestor forme de consimtamant din partea 
pacientului este OBLIGATORIE pentru orice act medical, așa cum 
prevede art. 660 din Legea nr. 95/2006. 

BIROUL COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI SUCEAVA 
OFICIUL JURIDIC


