
Stimați pacienți, 

În contextul legislației actuale cu privire la exercitarea autorității părintești, vă detaliem mai jos modul în care minorii pot 
beneficia de unele dintre serviciile medicale oferite de REGINA MARIA, în funcție de tipul de serviciu ce se dorește a fi accesat. 

În funcție de evoluția legislației, a serviciilor pe care le oferim și a locațiilor în care oferim aceste servicii medicale, precum 
și a contextului general, acest document poate suferi modificări. Întotdeauna, accesând link-ul [...], veți găsi ultima variantă 
aplicabilă. 

Acest document respectă principiul egalității de tratament față de toți pacienții, bazat pe criterii de sex, orientare sexuală, 
caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, 
situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, respectând totodată condițiile comerciale agreate 
prin contracte.

Prin programarea dumneavoastră, respectiv prin prezentarea și acceptarea listării în vederea efectuării unui serviciu 
medical din cele enumerate mai jos, într-o locație REGINA MARIA, vă exprimați acordul pentru respectarea celor prevăzute 
în prezenta procedură, înțelegând faptul că absența documentelor necesare, în funcție de tipul de serviciu accesat, 
determină imposibilitatea prestării respectivului serviciu. Evident, vor fi excluse de la această procedură serviciile prevăzute 
de lege ca excepții (incluzând, nelimitativ, serviciile medicale de urgență, serviciile prestate pentru minora devenită mamă, etc).

Astfel, pentru ca un pacient minor să poată beneficia de anumite categorii de servicii medicale va fi necesară prezentarea 
de documente suplimentare, semnate, după cum urmează:

1. În cazul următoarelor servicii medicale: vaccinuri, proceduri cu anestezie locală, spitalizare pediatrie medicală, 
investigații imagistice (cu și fără sedare, cu și fără substanță de contrast), documentele solicitate pentru identificarea 
pacientului și accesarea acestor servicii sunt, în funcție de persoana însoțitoare: 

(i) minor însoțit de ambii părinți:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport ambii părinți;

(ii) minor însoțit de unul dintre părinți:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport însoțitor;
• Declarație pe propria răspundere că deține și acordul celuilalt părinte pentru accesarea serviciilor medicale 

(formular tipizat, anexat prezentei proceduri); 

(iii) minor însoțit de un terț:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport însoțitor;
• Împuternicire de la ambii / unul dintre părinți (formular tipizat, anexat prezentului document);
• CI părinte / părinți;

2. Pentru următoarele servicii medicale: intervenții chirurgicale, proceduri medicale cu anestezie generală și 
rahianestezie, documentele solicitate pentru identificarea pacientului și accesarea acestor servicii sunt, în funcție de 
persoana însoțitoare: 

(i) minor însoțit de ambii părinți:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport ambii părinți;

(ii) minor însoțit de unul dintre părinți:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport însoțitor;
• Împuternicire semnată de părintele care lipsește prin care își dă acordul cu privire la efectuarea serviciului 

medical și la reprezentarea minorului de către celalalt părinte (formular tipizat, anexat prezentei proceduri); 
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(iii) minor însotit de un terț:
• Certificat de naștere / CI minor;
• CI / BI / Pașaport însoțitor;
• Împuternicire în formă autentică, semnată de ambii părinți (semnată în fața notarului public / în fața misiunilor 

diplomatice sau oficiilor consulare ale României) în acest scop, semnate de către ambii părinți, sau de către 
unul dintre părinți, dacă acesta face dovada că deține custodia exclusivă, celălalt părinte a decedat, etc.);

• BI / CI / Pașaport ambii părinți;

În absolut toate situațiile în care minorul este însoțit de un terț din alte motive decât simpla absență a părinților (ex.: părinți 
decedați, părinți decăzuți din drepturile părintești, copii instituționalizați, etc.), persoana care însoțește minorul va trebui să 
facă dovada calității sale și a capacității de a reprezenta minorul:

• Hotărâre judecatorească prin care i se încredințează minorul,
sau 

• Delegație de serviciu care să confirme prezența sa acolo în calitate de însoțitor delegat de centrul unde este 
instituționalizat copilul
și 

• Copie a certificatului de naștere pentru copil;
• Cartea de identitate proprie.

Precizăm că în toate situațiile în care unul dintre părinți prezintă procura de la celălalt părinte în scopul reprezentării 
acestuia în relațiile cu terții, în formă autentică (semnate în fața notarului public / în fața misiunilor diplomatice sau oficiilor 
consulare ale României), nu mai este necesară prezentarea vreunui acord / declarații standard REGINA MARIA.

 În toate situațiile în care terțul care însoțește minorul prezintă procură de la ambii părinți în scopul reprezentării acestuia 
în relațiile cu terții, inclusiv în relația cu medicii / furnizorii de servicii medicale, conferindu-i acestuia dreptul de a lua decizii 
pentru interesul minorului, nu se va mai solicita acord / declarație standard REGINA MARIA.

Menționăm că prezentarea procurilor / împuternicirilor / acordurilor / declarațiilor în scopul accesării serviciilor medicale în 
interesul minorilor nu exclude semnarea consimțămintelor medicale / acordurilor medicale standard în cazul analizelor, 
investigațiilor, procedurilor medicale și intervențiilor chirurgicale, acestea obținându-se separat, conform legii.

Următoarele Anexe fac parte integrantă din prezentul document:

1. Declarație pe propria răspundere conform art. 1 lit. (ii) de mai sus;
2. Împuternicire de la ambii / unul dintre părinți conform art. 1 lit. (iii) de mai sus;
3. Împuternicire de la părintele care lipsește conform art. 2 lit. (ii) de mai sus.
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