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SPEȚA  nr. 6 

Locație (denumirea și 
adresa centrului) 

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 
Sinersig, Jud. Timiș 

Echipa CRJ care a colectat 
speța 

Cezara Prepeliță, Andrada Antofie, av. Roxana Covrig 

Data colectării 06  – 08 noiembrie 2017 

Beneficiarul speței Beneficiar al centrului 

Angajat al centrului 

Speța 
Contenționarea. Mijloace de contenționare. 
 
Starea de fapt:Asistentul social relatează că în Centrul de 
Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sinersig nu există 
mijloace adecvate pentru contenționare. Acesta apreciază că 
sintagma ”mijloace adecvate pentru contenționare ” din 
Normele de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției 
persoanelor cu tulburări psihice este lacunară raportat la 
faptul că definirea acestor termeni este ambiguă, neexistând 
o practică unitară cu privire la confecționarea și utilizarea 
mijloacelor de contenționare. 
 
Problema cu care se confrunta: 
1. Ce înseamnă mijloace adecvate de contenționare? 
2. Există, în România, mijloace de contenționare omologate? 

Soluție 
 
1. Răspunsul la prima întrebare: 
 
Art. 8 din Normele de aplicare a Legii sănătății mintale și 
a protecției persoanelor cu tulburări psihice prevede 
expres și limitativ situațiile în care unui rezident i se poate 
restricționa libertatea de mişcare a pacientului prin mijloace 
specifice protejate:  în cazul în care toate intervenţiile 
terapeutice uzuale folosite pentru a salva de la un pericol 
real şi concret viaţa, integritatea corporală sau sănătatea 
pacientului sau a unei alte persoane eşuează. 
 
Iar art. 9 din același act normativ explică acești termeni: 
Art. 9 
(1)Prin contenţionare, în sensul prezentelor norme, se 
înţelege utilizarea unor mijloace adecvate prin care pacientul 
este imobilizat parţial sau total. 
(2)Contenţionarea nu poate fi folosită ca pedeapsă sau ca 
mijloc de a suplini lipsa de personal ori de tratament. 
(3)Dispozitivele de contenţionare sunt curelele late din 
piele sau echivalente, prevăzute cu sistem de prindere 
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pentru pat şi cu manşete pentru articulaţiile carpiene, 
tarsiene, torace şi genunchi. Curelele şi manşetele 
trebuie să fie ajustabile, cu căptuşeală dublată de un 
material moale (burete, pâslă, poliuretan special etc.). 
(4)Este interzisă folosirea materialelor improvizate (feşe, tifon, 
sfoară etc.) care pot provoca leziuni pacientului contenţionat. 
(5)La imobilizarea pacientului trebuie depuse toate eforturile 
pentru evitarea durerii sau leziunilor şi este interzis orice 
comportament nedemn sau abuziv faţă de pacient (agresiune 
verbală, lovire intenţionată, prezenţa altor pacienţi sau 
persoane neautorizate). 
(6)Poziţia de contenţionare este în decubit dorsal, cu braţele 
pe lângă corp. Este interzisă imobilizarea capului sau gâtului, 
precum şi a braţelor de picioare. 
(7)Manşetele trebuie aplicate astfel încât să permită mişcări 
minime ale membrelor şi să nu afecteze sub nicio formă 
respiraţia şi circulaţia sangvină. 
 
În ceea ce privește confecționarea mijloacelor de 
contenționare:  
Pentru ca mijloacele de contenționare să respecte cerințele 
legii, forma acestora trebuie să respecte art. 9, adică acestea 
trebuie să fie lucrate din piele sau un ”echivalent”. Legea lasă 
libertatea de a utiliza și o altă curea care nu este din piele, dar 
aceasta prevede în mod expres că trebuie să fie un material 
asemănător, adică elastic, excluzând din start posibilitatea 
utilizării unei curele din sfoară, tifon, pentru că, este evident, 
aceasta ar răni rezidentul. 
 
De asemenea, aceste curele și manșete trebuie să fie 
prevăzute cu un material moale, care intră în contact direct cu 
membrele rezidentului, tocmai pentru a nu-i cauza răni.  
 
În ceea ce privește utilizarea acestor mijloace: cei care aplică 
aceste măsuri asupra rezidentului trebuie să depună toate 
eforturile pentru a evita provocarea unor dureri. Aceste 
mijloace sunt adecvate doar atunci când sunt folosite exact 
pentru scopul prevăzut de lege, adică pentru a salva de la un 
pericol real viața sau integritatea beneficiarului sau a unei alte 
persoane. Aceste mijloace încetează a mai fi adecvate, în 
sensul legii, atunci când ele sunt folosite în scop de pedeapsă 
sau în scopul de a-l tortura pe beneficiar. Acesta nu trebuie 
să sufere mai mult, prin faptul că i s-au aplicat aceste 
mijloace de contenționare, decât atunci când ar fi fost lăsat 
liber si și-ar fi pus viața în pericol, ci dimpotrivă scopul lor e de 
a-i proteja viața, prin limitarea libertății sale de  mișcare. 
 
2. Răspuns la întrebarea a 2-a: 
 
În România nu există mijloace omologate de contenționare, 
însă legea prevede detalii cu privire la confecționarea 
acestora, precum și scopul utlizării acestora. 
 
Art. 9 din Normele de aplicare  a Legii sănătății mintale și a 
protecției persoanelor cu tulburări psihice stipulează că 
materialele folosite pentru confecționarea curelelor trebuie să 
fie pielea sau un echivalent, iar curele și manșetele trebuie să 
să fie prevăzute cu un material moale, care intră în contact 
direct cu membrele rezidentului. 
Per a contrario orice mijloc de contenționare confecționat într-
un mod diferit este contrar legii și, deci, nu va respectă 
cerințele impuse de acesta. 
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Concluzie generală: Se pot confecționa și utiliza orice 
mijloace de contenținare care respectă forma și materialele 
indicate de lege, iar utilizarea acestora nu îi va produce un 
rău beneficiarului. 

Domeniu Juridic 

Tip serviciu Opinie juridică 
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