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I. DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI

NOŢIUNI GENERALE
Drepturile Omului sunt drepturi naturale, dobândite de fiecare persoană la naşte-

re, prin calitatea de a fi fiinţă umană, indiferent de apartenenţă rasială sau etnică, gen, 
religie, limbă, opinie politică sau orice alte condiţii. La baza Drepturilor Omului stau 
valori fundamentale ca viaţa şi demnitatea umană, integritatea, egalitatea, libertatea, 
respectul pentru celălalt, nediscriminarea, toleranţa etc.

Drepturile Omului sunt drepturi specifice prin faptul că sunt:
– Inalienabile – nu pot fi refuzate sau retrase arbitrar de la individ;
– Indivizibile – toate sunt recunoscute la fel de importante şi fundamentale şi nu 

pot fi negate unele în favoarea altora;
– Interdependente – sunt conectate între ele şi nu poate fi garantat un drept fără 

altul;
– Individuale – întotdeauna deţinătorul dreptului este o persoană individuală, chiar 

dacă acesta poate fi exercitat în grup.
Drepturile Omului vizează diferite domenii distincte ale convieţuirii umane, de 

aceea este important să le împărţim în cîteva categorii:
Drepturile civile şi politice garantează participarea tuturor oamenilor la viaţa civilă 

şi politică din cadrul unei comunităţi şi includ:
– Dreptul la viaţă;
– Dreptul poparelor de a dispune de ele însele;
– Interzicerea torturii şi tratamentelor inumane sau degradante;
– Interzicerea sclaviei şi muncii forţate;
– Libertatea şi securitatea persoanei;
– Repectarea demnităţii inerente personalităţii umane;
– Dreptul la libera circulaţie şi la alegerea reşedinţei;
– Prezumţia nevinovăţiei;
– Egalitatea în faţa justiţiei şi examinarea echitabilă a litigiilor;
– Egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei;
– Recunoaşterea personalităţii juridice;
– Interzicerea imixtiunii în viaţa privată;
– Libertatea gândirii, conştiinţei şi religiei;
– Libertatea de exprimare;
– Dreptul la înrunire paşnică;
– Dreptul la libera asociere;
– Dreptul de a se căsători şi întemeia o familie;
– Dreptul de alege şi a fi ales;
– Interzicerea discriminării;
– Apărarea drepturilor minorităţilor naţionale ş. a. 
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Drepturile sociale, economice şi culturale garantează faptul că toţi oamenii dispun 
de un minimum de supravieţuire. Printre aceste drepturi putem menţiona:

– Dreptul la muncă, condiţii favorabile de muncă şi la o remunerare echitabilă;
– Dreptul la odihnă şi timp liber;
– Dreptul de a se afilia în sindicate;
– Dreptul la grevă;
– Dreptul la securitatea socială şi asigurări sociale;
– Ocrotirea familiei, mamei şi copilului;
– Dreptul la un nivel decent de viaţă;
– Dreptul la sănătatea fizică şi mintală;
– Dreptul la educaţie;
– Dreptul de a participa la viaţa culturală şi de a beneficia de progresul ştiinţei, ş.a. 
Drepturile de generaţia a treia sunt introduse suplimentar, ca reacţii la noi provo-

cări şi probleme apărute pe parcurs. Acestea includ drepturile de dezvoltare, care au 
rolul de a diminua prăpastia dintre bogaţi şi săraci, şi drepturile care privesc mediul 
înconjurător. Aceste drepturi au rolul de a garanta că mediul natural al omului nu este 
afectat sau chiar distrus în  întregime (dreptul omului la un mediu intact, declarat 
la Summitul de la Rio de Janeiro din 1992).

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 
La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat 

şi proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, care este un document 
general pentru toate ţările membre ONU.

Declaraţia este un document general şi are numai caracter declarativ. Astfel, pen-
tru a garanta protecţia dreprurilor omului de către statele membre, ONU a adoptat 
două Pacte, care sunt obligatorii ţărilor ce le-au ratificat:

1. Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice (1966), în vigoare 
pentru Republica Moldova din 26.04.1993.

2. Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale 
(1966), în vigoare pentru Republica Moldova din 26.04.1993.

Pe parcurs, dupa 1948, Adunarea Generala a ONU a adoptat peste 60 de convenţii 
şi protocoale suplimentare, prin care s-a avut în vedere instituirea unor mecanisme 
specifice de protecţie a Drepturilor Omului cu focusare pe domenii anumite, printre 
care menţionăm:

1. Convenţia internaţională pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare 
rasială (1965), în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993. 

2. Convenţia Internaţională împotriva torturii şi altor forme de tratament sau pe-
depse crude, inumane sau degradante (1984), în vigoare pentru Republica Moldova 
din 28.12.1995.

3. Convenţia Internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminre 
împotriva femeilor (1979), în vigoare pentru Republica Moldova din 31.07.1994.

4. Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului (1989), în vigoare 
pentru Republica Moldova din 25.02.1993.
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5. Convenţia Internaţională privind abolirea muncii forţate (1957), în vigoare pentru 
Republica Moldova din 10.03.1991.

6. Convenţia privind statutul refugiaţilor (1951), în vigoare pentru Republica Mol-
dova din 23.11.2001.

Protecţia Drepturilor Omului este o prioritate şi pentru structurile internaţionale 
la nivel regional, clasificate pe criterii geopolitice, după cum sunt:

– Sistemul European (Consiliul Europei, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa – OSCE, Uniunea Europeană);

– Sistemul African (Uniunea Africană);
– Sistemul Inter-American (Organizaţia Statelor Americane).
Sistemul European de Protecţie a Drepturilor Omului a fost stabilit de către 

Consiliul Europei, al cărui statut, semnat la Londra în 1949, prevede: “fiecare mem-
bru al Consiliului Europei trebuie sa accepte principiile statului de drept şi princi-
piul în virtutea căruia fiecare persoană aflată sub jurisdicţia sa trebuie să se bucure 
de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”.

Documentul de bază care include mecanismele de aplicare a acestor drepturi 
şi libertăţi este Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale, semnată la 4 noiembrie 1950, la Roma. După aderarea 
Republicii Moldova în 1997, Curtea Supremă de Justiţie a adoptat o hotărâre privind 
aplicarea directă a prevederilor acesteia de către instanţele de judecată, declarând 
Convenţia drept parte integrantă a sistemului legislativ naţional şi recunoscându-i 
prioritatea în caz de discrepanţe cu actele normative naţionale1. 

 Astfel, drepturile şi libertăţile înscrise în Convenţie şi în Protocoalele adiţionale 
sunt drepturi fundamentale şi obligtorii pentru ţara noastră şi pot fi grupate după cum 
urmează:

Drepturi şi libertăţi privind persoana fizică: dreptul la viaţă (art.2), interdicţia a. 
torturii şi tratamentelor inumane şi degradante (art.3), interdicţia sclaviei, a 
muncii forţate (art.4), dreptul la libertate şi siguranţă (art.5), libertatea de cir-
culaţie (Protocolul 4), abolirea pedepsei cu moartea (Protocolul 6);
Dreptul la respectarea vieţii private şi familiale, domiciliu şi corespondenţă b. 
(art.8);
Dreptul la un proces public echitabil, desfăşurat într-un timp rezonabil, în faţa c. 
unui tribunal independent şi imparţial, stabilit conform legii (art.6), libertatea 
de recurs (Protocolul 7);
Libertatea de gândire, conştiinţă şi religie (art.9);d. 
Protecţia activităţii sociale şi politice: libertatea de reuniune paşnică şi de asocie-e. 
re (art.11), drepturile la alegeri libere prin vot secret şi la educaţie (Protocolul 1);
Dreptul la proprietate (Protocolul 1);f. 
Nediscriminarea în exercitarea drepturilor şi libertăţilor prevăzute în Consti-g. 
tuţie (art.14).

1 Articolul 17(2) şi (3), HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE A RE-
PUBLICII MOLDOVA privind aplicarea în practica judiciară de către instanţele judecătoreşti a unor 
prevederi ale Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, nr.17 din 
19.06.2000.
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REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Drepturilor Omului sunt garantate de fiecare stat în primul rând prin Constituţie, 

legea fundamentală a statului. Astfel, Constituţia Republicii Moldova conţine un com-
partiment aparte dedicat drepturilor omului, anume Titlul II, intitulat DREPTURILE, 
LIBERTĂŢILE ŞI ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE. 

O prevedere primordială ce garantează respectarea drepturilor omului este conţinută în 
art. 16 din Constituţie, anume: „Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire 
primordială a statului”. De asemenea sunt recunoscute asemenea drepturi precum:

– Dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică;
– Libertatea individuală şi siguranţa persoanei;
– Ocrotirea vieţii intime, familiale şi private;
– Dreptul la ocrotirea sănătăţii;
– Accesul la justiţie;
– Prezumţia nevinovăţiei;
– Dreptul la apărare;
– Libertatea conştiinţei;
– Dreptul la informaţie;
– Dreptul la învăţătură;
– Libertatea opiniei şi a exprimării, ş.a. 
Orice ţară poate accepta în sistemul său de drept instrumentele internaţionale de 

garantare a Drepturilor Omului prin ratificare sau aderare la convenţiile internaţionale, 
care, ulterior, pot fi invocate direct sau transpuse printr-o lege specială în sistemul 
naţional. Totodată, fiecare cetăţean poate face apel la aceste drepturi în faţa instanţelor 
de judecată naţionale sau internaţionale.

PROTECŢIE
Realizarea drepturilor şi obligaţiilor prevăzute de tratatele şi actele internaţionale 

ale ONU este monitorizată de şase comitete specializate, anume:
– Comitetul pentru Drepturile Omului;
– Comitetul pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale;
– Comitetul pentru Eliminarea Discriminării Rasiale;
– Comitetul pentru Eliminarea tuturor Formelor de Discriminare împotriva Fe-

meilor;
– Comitetul privind Drepturile Copilului;
– Comitetul împotriva Torturii.
Sistemul de protecţie a drepturilor prevăzute în Convenţia Europeană este asigurat 

de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), formată în 1959, care 
actual îşi are sediul la Strasbourg. Curtea se compune din judecători aleşi de Adunarea 
Parlamentară pe o durată de şase ani. 

Funcţia majoră a Curţii este de a judeca cauze privind încălcări ale drepturilor 
omului din ţările-membre ale Conventiei Europene, cauze legate atât de lacunele 
dreptului naţional cât şi de aplicarea dreptului existent sau practicilor publice. Astfel, 
toţi reclamanţii pot avea acces direct la Curte, dacă au fost epuizate toate căile interne 
de apel şi recurs.
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Cetăţenii RM se pot adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului urmând 
procedura stabilită pe portalul oficial al CEDO – www.echr.coe.int, sau pe portalul 
Biroului de Informare al Consiliului Europei din Republica Moldova – www.bice.md, 
precum şi pe portalul de informare www.cedo.md .

II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PROFESIEI DE MEDIC

NOŢIUNI GENERALE
Profesia de medic şi-a creat o autoritate specifică în societate, trecând prin mai 

multe încercări. La etapele istorice iniţiale cei ce practicau medicina erau persoane 
sărace, care acordau ajutor din propriile considerente, bazându-se pe mister şi credinţă. 
Cu timpul, statutul acestor persoane este recunoscut de societate, fiind elaborate legi, 
coduri şi norme profesionale. De exemplu, în India antică medicul bun era considerat 
una dintre cele 14 pietre preţioase dăruite de către cer, iar împăratul roman August, 
în anul 10 î.Hr., stabileşte o amendă pentru cei care vor ofensa medicii.

În codurile morale profesionale, încă din cele mai timpurii perioade ale omenirii, 
medicului i se cere devotament total faţă de pacient, indeferent de timp şi motivaţii. 
Astfel de cerinţe găsim şi în codul medicilor din China medievală care remarcă că, 
în faţa medicului toţi sunt egali – „fie aristrocat sau sărac, tânăr sau bătrân, frumos 
sau urât, prietent sau duşman”. Codul obliga medicul, ignorând propriile probleme, 
să ajute orice suferind, chiar şi pe timp de noapte, vreme nefavorabilă, indiferent de 
starea fizică şi spirituală personală. 

„Părintele medicinii”, medicul şi filosoful din Grecia antică Hippocrate, scria: 
“În boli să urmărim doua fapte: să fim de folos, ori să nu vătămam. Nu trebuie să-i 
provocăm pacientului mai mult rău decât a suferit deja. Trebuie sa ne gândim că 
devotamentul este uitarea de sine, iubirea aproapelui fără nici o recompensă, decât 
aceea pe care o aduce binele cu el”. 

Astfel, printre principalele obligaţii profesioanle ale lucrătorilor medicali prevăzute 
în legislaţia naţională menţionăm:

a) respectarea cu stricteţe a drepturilor şi intereselor legitime ale pacientului;
b) perfecţionarea în permanenţă a cunoştinţelor profesionale;
c) asigurarea tratamentului până la însănătoşirea pacientului sau până la trecerea 

lui în îngrijirea unui alt medic;
d) păstrarea secretului informaţiilor personale de care a luat cunoştinţă în exerci-

tarea profesiunii;
e) începerea tratamentul numai după o examinare medicală efectuată personal, 

iar în cazuri excepţionale sau de urgenţă, să dea indicaţii de tratament şi prin 
mijloacele de telecomunicaţie;

f) acordarea primului ajutor medical de urgenţă, indiferent de timpul, locul şi de 
alte circumstanţe ale situaţiei;

g) acceptarea consimţământului pacientului pentru orice prestaţie medicală;
h) să informeze pacientul direct sau prin intermediul reprezentanţilor legali ori al 

rudelor lui apropiate despre starea sănătăţii acestuia;
i) interzicerea satisfacerii rugăminţii bolnavului de a i se curma viaţa (eutana-

sierea).
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k) respectarea normelor etico-profesionale;
l) în executarea obligaţiilor sale profesionale, medicul nu este în drept să supună 

pacientul unui risc nejustificat, nici chiar cu acordul acestuia.
Pe lângă marea sarcină a responsabilităţilor care o poartă profesiunea de medic, 

sunt stipulate şi un şir de drepturi ale celor ce activează în domeniu. Pe lângă drepturile 
generale care le are orice cetăţean al ţării, există şi nişte momente specifice activităţii 
medicale. Spre exemplu, pot exista cazuri când medicul, din anumite motive personale 
nu poate acorda asistenţa medicală solicitată. Astfel, la nivel internaţional şi naţional 
se stipulează că medicul este în drept să refuze efectuarea intervenţiei medicale (cu 
excepţia situaţiilor de urgenţă), readresând pacientul unui alt medic, în următoarele 
cazuri excepţionale: 

a) în lipsa unei competenţe profesionale în domeniu sau a posibilităţilor tehnico-
medicale necesare efectuării intervenţiei medicale; 

b) în cazul unor contradicţii între efectuarea intervenţiei medicale şi principiile 
etico-morale ale medicului; 

c) în cazul imposibilităţii creării unui contact terapeutic cu pacientul. (Legea nr. 
264 cu privire la exercitarea prefesiunii de medic din 27.10.2005). 

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
În perioada contemporană, în special odată cu progresul ştiinţelor biomedicale, 

reglementarea profesiei de medic capătă caracter internaţional. Primul document 
de acest fel este considerat Codul de la Nürnberg, care apare în 1947 în rezultatul 
Procesului de la Nürnberg (1946–1947) intentat contra a 23 medici nazişti, acuzaţi 
de crime împotriva umanităţii, omoruri, tortură, acte inumane, aderare la organizaţii 
criminale. Acest Cod, pentru prima dată în istoria omenirii înaintează ca imperativ 
absolut predominarea beneficiului şi intereselor individului asupra tendinţelor ştiinţei 
şi societăţii. Codul include 10 puncte – standard, conform cărora medicul are dreptul 
să desfăşoare experimentele medicale efectuate pe oameni. Ulterior, o descriere mult 
mai detaliată a obligaţiilor şi responsabilităţilor cercetătorilor ce doresc să desfăşoare 
experimente medicale este oferită în Declaraţia de la Helsinki adoptată în 1964 de 
către Asambleea Generală a Asociaţiei Medicale Mondiale, cu amendamentele din 
1975 de la Tokyo şi din 1983 din Veneţia.

Asociaţia Medicală Mondială este înfiinţată la 17 septembrie 1947 la Paris şi reu-
neşte la momentul actual circa 85 de asociaţii medicale din diferite ţări şi peste nouă 
milioane de medici membri. În 1948 Asambleea Generală a AMM a adoptat Declaraţia 
de la Geneva, care include principiile generale ale activităţii profesionale, formulate 
sub aspect de jurământ al medicului: de a-şi dedica activitatea în beneficiul omenirii; 
de a păstra respectul faţă de viaţa umană; de a manifesta respect faţă de profesori; de 
a profesa cu cinste şi demnitate; de a considera sănătatea pacientului drept prioritatea 
de bază; de a păstra secretul medical, chiar şi după moartea pacientului; de a susţine 
tradiţiile profesiei de medic; de a considera colegii de breaslă ca fraţi şi surori; de a nu 
permite unor prejudecăţi legate de vârstă, boală, dizabilitate, religie, etnie, naţionali-
tate, rasă, gen, orientare sexuală, statut social sau a oricărui altui factor să împiedice 
realizarea datoriei de medic; de a nu folosi cunoştinţele profesionale în scopuri de 
încălcare a drepturilor şi libertăţilor omului, chiar şi sub ameninţări.
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În octombrie 1949, Asambleea Generală a AMM a adoptat oficial Codul Internaţio-
nal de Etică Medicală, completat în 1968 la Sydney şi în 1983 la Veneţia [Anexa 1].

Cu aceeaşi intenţie, în 1953 (cu revizuire în 2005) de către Consiliul Internaţional 
al Nurselor este adoptat Codul de Etică al Nurselor. 

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Constituţia Republicii Moldova garantează dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte 

drepturile şi îndatoririle (articolul 23) precum şi dreptul la muncă şi la protecţia 
muncii (articolul 43).

Exercitarea profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice în Republica Moldova se 
efectuează conform prevederilor stipulate în Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 
28.03.1995 (Capitolul II Exercitarea profesiunilor medico-sanitare şi farmaceutice) 
şi în Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005 
[Anexa 2]. Aceste documente reglementează drepturile şi obligaţiile de bază ale lucră-
torilor medicali, condiţiile organizatorice şi formele exercitării profesiunii de medic, 
precum şi cerinţele faţă de persoana care doreşte să practice profesiunea de medic şi 
responsabilităţile generale pentru a exercita această profesiune conform jurămâtului 
medicului. 

Conform legii, medicul se bucură de independenţă profesională, libertatea 
prescripţiilor şi actelor medicale care le consideră necesare în limitele standardelor 
aprobate, fiind responsabil de deciziile luate. Acest drept este protejat prin articolul 15 
al Legii Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 prin care se susţine că: „Lucră-
torii medico-sanitari şi farmaceutici au dreptul de apărare contra intervenţiei unor 
persoane sau autorităţi ale administraţiei publice, în exerciţiul profesiunii, excepţie 
făcând cazurile de culpă profesională”.

În noiembrie 2008 Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova a aprobat Codul 
Cadru de Etică (deontologic) al lucrătorului medical şi farmaceutic. Fiind elaborat pe 
baza documentelor internaţionale, în Cod se stipulează obligaţia lucrătorului medical 
de a apăra sănătatea fizică şi mintală a omului, de a promova un mod sănătos de via-
ţă, de a preveni îmbolnăvirile şi de a uşura suferinţele, respectând dreptul la viaţă şi 
demnitate al fiinţei umane, fără discriminări pe criterii de vâstă, sex/gen, rasă, etnie, 
religie, naţionalitate, statut social, ideologie, opinie politică sau din orice alt motiv, 
atât în timp de pace, cât şi în timp de război.

În exercitarea profesiei sale, lucrătorul medical este obligat să acorde prioritate 
intereselor pacientului asupra oricăror altor interese, însă respectul faţă de pacient 
trebuie să persiste chiar şi după moartea acestuia.

PROTECŢIE
Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic stipulează că întru apărarea 

drepturilor sale profesionale şi cetăţeneşti, medicul este în drept:
– să apeleze la organele de drept naţionale şi internaţionale;
– să ceară soluţionarea de către instanţa contenciosului administrativ a unui litigiu 

generat de un act administrativ, fie de nesoluţionarea în termene legale a unei 
cereri privind recunoaşterea unui drept consfinţit de lege, în care cealaltă parte 
este o autoritate publică sau un funcţionar al acestei autorităţi;
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– să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu activitatea 
profesională specifică în condiţii de permanent risc pentru sănătate şi viaţă;

– să apeleze la susţinerea organizaţiilor neguvernamentale întru apărarea drepturilor 
şi intereselor profesionale;

– să i se garanteze independenţă morală, economică, profesională şi protecţie 
socială;

– să fie susţinut de angajator la etapa examinării în instanţă a litigiilor în cazul 
exercitării activităţii;

– să folosească fără restricţii orice mijloc de transport din contul statului pentru exer-
citarea de urgenţă a obligaţiilor profesionale, în funcţie de situaţii concrete;

– să se asocieze în organizaţii sindicale, asociaţii obşteşti ce vor participa la apărarea 
şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale medicului;

–  să apeleze la Liga Medicilor din Republica Moldova, care apără interesele pro-
fesionale ale medicului, participă la aprecierea exercitării funcţiei de medic, la 
susţinerea prestigiului acestei profesiuni în societate.

Codul Penal al Republicii Moldova din 18.04.2010 prevede în art. 183 răspunderea 
persoanei care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau altă organizaţie 
nestatală privind nerespectarea tehnicii securităţii, a igienei industriale sau a altor 
reguli de protecţie a muncii, dacă această încălcare a provocat accidente cu oameni 
sau alte urmări grave. Pedeapsa pentru asemenea faptă este de la 200 la 500 unităţi 
convenţionale sau muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de 
ore, sau pedeapsă cu închisoare de până la 2 ani. Dacă acţiunea respectivă a provocat 
din imprudenţă decesul unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani cu 
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de până la 3 ani.

Totodată, conform articolului 212 alin.(4) al Codului Penal, contaminarea cu ma-
ladia SIDA ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare de către un 
lucrător medical a obligaţiilor sale profesionale se pedepseşte cu închisoare de până 
la 5 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 3 ani.

Divulagarea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a 
contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA 
de către personalul medical sau de către alte persoane care, în virtutea obligaţiilor 
de serviciu, deţin astfel de informaţii, constituie o faptă ilegală incriminată de Codul 
Contravenţional al Republicii Moldova în art. 75 şi este sancţionată cu amendă de la 
50 la 70 de unităţi convenţionale.

III. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENTULUI. 
CONSUMATORII DE DROGURI INJECTABILE. PACIENŢII CU HIV

NOŢIUNI GENERALE
Conform pricipiilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii o funcţie importantă a sis-

temului de ocrotire a sănătăţii este răspunderea acestuia la aşteptările şi necesităţile 
populaţiei, care urmează a fi abordate într-o manieră justă şi echitabilă în contextul 
drepturilor universale ale omului la viaţă şi sănătate. Accesul echitabil la un volum 
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definit de servicii medicale de calitate, complimentat de mecanisme practice de im-
plementare este garantat prin drepturile fundamentale ale cetăţenilor de către sistemul 
serviciilor de sănătate. Aceste drepturi cuprind două dimensiuni: drepturi sociale şi 
drepturi individuale. 

Drepturile sociale presupun printre altele şi accesul cetăţenilor la asistenţă me-
dicală şi sunt determinate în cea mai mare măsură de obligaţiile asumate de stat şi 
de alte organisme publice în scopul furnizării unei cantităţi rezonabile de servicii de 
sănătate pentru întreaga populaţie. Respectarea acestora include în mod obligatoriu 
garantarea accesului, echităţii, calităţii şi continuităţii asistenţei medicale fiecărui 
cetăţean. Legislaţia stabileşte responsabilitatea statului pentru protejarea sănătăţii, 
prosperităţii şi securităţii cetăţenilor, iar sănătatea publică îşi asumă responsabilitatea 
socială pentru sănătatea generală şi utilizarea cât mai eficientă a resurselor pentru 
realizarea scopurilor sanitare universale. 

Drepturile individuale au un caracter subiectiv şi reies din drepturile fundamentale 
ale omului, vizând respectarea demnităţii umane şi inviolabilitatea vieţii personale, 
accesul la informaţia cu privire la starea propriei sănătăţi, respectarea şi garantarea 
confidenţialităţii, consimţământul informat al pacientului şi dreptul acestuia de a 
alege tratamentele alternative. Însă, realizarea adecvată a drepturilor individuale ale 
pacienţilor depinde în mare măsură de valorile morale şi convingerile existente în 
societate, percum şi de existenţa unor mecanisme eficiente de realizare a legislaţiei 
referitoare la sistemul de sănătate. 

Conflictul dintre interesele comunitaţii şi drepturile individuale constituie frecvent 
subiecte ale dezbaterilor referitoare la conceptul „cele mai multe beneficii pentru cel 
mai mare număr de persoane”, care poate afecta drepturile legitime ale indivizilor. 
Astfel, traducerea în viaţă a unor prevederi din actele normative, elaborate aparent spre 
beneficiul sănătăţii publice, poate uneori duce la încălcarea drepturilor individului, cum 
ar fi, spre exemplu, obligativitatea testării la HIV a tuturor angajaţilor sau interzicerea 
persoanelor seropozitive de a călători peste hotarele ţării, din motivul realizării unui 
control al răspândirii infecţiei.

Drepturile pacientului sunt realizate în condiţiile obligativităţii unor responsabilităţi 
stipulate prin lege. Astfel, conform Legii nr. 263 cu privire la drepturile şi responsabi-
lităţile pacientului din 27.10.2005, pacientul are următoarele responsabilităţi:

„a) să aibă grijă de propria sănătate şi să ducă un mod de viaţă sănătos, excluzând 
acţiunile premeditate ce dăunează sănătăţii lui şi a altor persoane;

b) să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucra-
torii medicali, în cazul în care ştie că el suferă de o boală ce prezintă pericol social;

c) să întreprindă, în lipsa contraindicaţiilor medicale, măsuri profilactice obligatorii, 
inclusiv prin imunizări, a căror neîndeplinire ameninţă propria sănătate şi creează 
pericol social;

d) să comunice lucrătorului medical informaţii complete despre bolile suportate şi 
cele curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv în caz de donare 
benevola a sângelui, a substanţelor lichide biologice, a organelor şi ţesuturilor;

e) sa respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia medi-
co-sanitară, precum şi recomandările medicului în perioada tratamentului ambulator 
şi staţionar;
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f) să excludă utilizarea produselor farmaceutice şi a substanţelor medicamentoase 
fără prescrierea şi acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanţe 
psihotrope şi a alcoolului în perioada tratamentului în instituţia medico-sanitară;

g) să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi, precum şi ale personalului 
medico-sanitar.

În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament şi de comportament în 
instituţia medico-sanitara, încălcare ce are drept consecinţă daune materiale şi morale, 
acesta poarta răspundere în conformitate cu legislaţia”.

Consumatorii de droguri injectabile
Lupta cu răspândirea ilegală a substanţelor narcotice în societatea contemporană a 

dus la criminalizarea procesului de utilizare a drogurilor şi abordarea acestei probleme 
drept una mai mult de ordin legal, decât medical. Astfel, crearea unor stereotipuri faţă 
de persoanele consumatoare de droguri ajunge astăzi până la înregistrarea unor acte 
antiumane, la discriminare şi lezare de drepturi fundamentale ale acestor persoane, cum 
ar fi dreptul la sănătate, informare, viaţă privată, echitate în faţa legii, libertate etc. Ca 
rezultat, comunitatea acestor persoane, din frica de a fi stigmatizate şi discriminate, 
devine clandestină, ceea ce complică semnificativ procesul de prestare cu servicii 
medicale către aceştia, diminuându-se şi nivelul de sănătate al acestora.

Experienţa multor ţări ne demonstrează existenţa unui conflict grav dintre interesul 
securităţii sociale şi a sănătăţii publice, pe de o parte, şi respectul pentru drepturile 
omului, pe de altă parte, în cazul încercării statului de a soluţiona problema răspândirii 
drogurilor. Spre exemplu, „războiul anti-drog” desfăşurat de către guvernul tailandez1 
a dus la crearea unor „liste negre” conform cărora erau arestaţi şi închişi în centre de 
dezontixare atât persoanele utilizatoare de droguri, cât şi rudele acestora, chiar dacă 
acestea nu au consumat niciodată substanţe narcotice. Timp de un an au fost reţinuţi 
astfel peste 50 mii de persoane, şi condamnaţi în lipsa unui proces echitabil circa 
2275 persoane. Acţiuni asemănătoate se întreprind şi de către Guvernul Chinei, unde 
persoanele consumatoare de droguri sunt reţinute şi condamnate ilegal, ulerior fiind 
deţinute în lagăre de „reeducare” în condiţii discriminatorii şi inumane. 

Orice stat, în corespundere cu documentele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului, are un şir de obligaţii faţă de cetăţenii săi. Acestea includ: 

– Respectarea drepturilor omului, inclusiv şi a celor ce utilizează droguri. Ca 
exemplu, prin prevederea unor penalizări reprezentanţilor serviciilor publice (poliţişti, 
medici) care încalcă drepturile consumatorilor de droguri.

– Protecţia drepturilor persoanelor, inclusiv şi a celor ce utilizatează droguri, prin 
asigurarea, de exemplu, a accesului la programe efective de reducere a noxelor şi tra-
tament pentru drogdependenţă, protecţie contra infectării cu HIV şi hepatite.

– Asigurarea realizării drepturilor persoanelor, inclusiv a celor ce utilizează droguri. 
Ca exemplu ar fi oferirea informaţiei suficiente pentru aceste persoane despre legislaţia 
existentă în domeniu şi posibilitatea de apelare pentru asistenţă juridică.

Statul este responsabil pentru organizarea măsurilor îndreptate spre prevenirea în-
1 Каплан Карин. Права человека. Документирование и адвокация. Руководство для орга-

низаций людей, которые употребляют наркотики. Институт «Открытое общество», 2009.
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călcării drepturilor persoanelor ce consumă droguri, precum şi atragerea la răspundere 
a celor ce, în virtutea exercitării funcţiilor sale, încalcă drepturilor acestor persoane. 
Protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor consumatoare de droguri devine 
condiţie obligatorie pentru îmbunătăţirea stării de sănătate a unor indivizi aparte, dar, 
ca rezultat, a societăţii în întregime.

Pacienţii HIV
HIV/SIDA este o afecţiune care creează o populaţie vulnerabilă, atât în faţa so-

cietăţii, cât şi în faţa sistemului de sănătate. Abordarea conceptuală a relaţiei medic-
pacient HIV- pozitiv trebuie să pornească de la autonomia persoanei, susţinută de 
dreptul natural la viaţă, integritate corporală şi sănătate şi să se raporteze la protecţia 
drepturilor pacienţilor în general. 

O problemă majoră privind controlul HIV o constituie crearea unui echlibru din-
tre drepturile pacientului şi protecţia sănătăţii publice. Unele intervenţii în privinţa 
pacienţilor HIV pozitivi, cum ar fi evidenţa şi monitorizarea acestora fără temeiuri 
justificate, pot reduce şi încălca libertăţile fundamentale ale omului. Astfel, testarea 
stării de infecţie, comunicarea cazurilor noi de îmbolnăvire către autoritatea de sănătate 
publică, pune în pericol respectarea autonomiei şi integrităţii corporale a unei persoane, 
a dreptului acesteia la intimitate şi a confidenţialităţii relaţiei medic-pacient. 

Statul are dreptul ca în anumite situaţii să ceară medicilor şi instituţiilor medicale 
să raporteze nominal date despre pacient sau maladie, chiar dacă aceste cereri încalcă 
dreptul la confidenţialitate. Aceste situaţii sunt stipulate detaliat în legislaţia în vi-
goare (Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 
27.10.2005, art.12, p.4). Însă, observăm că pe parcursul ultimilor decenii, ostilitatea 
societăţii faţă de persoanele HIV pozitive a motivat grav scurgerea de informaţii 
confidenţiale, ceea ce a dus la consecinţe severe asupra persoanelor afectate, cum ar 
fi pierderea locului de muncă, stigmatizarea şi discriminarea lor. Din frica riscului de 
a fi marginalizate, multe persoane evită testarea la HIV, ceea ce duce la dezvoltarea 
lanţului de transmitere a infecţiei. Aceste probleme pot fi prevenite prin păstrarea şi 
garantarea anonimatului, iar controlul persoanelor de contact trebuie să fie voluntar, 
bazându-se pe regula confidenţialităţii. 

Persoanele seropozitive sunt avizate în scris de către instituţia medico-sanitară 
asupra necesităţii respectări regulilor de prevenire a răspândirii infecţiei HIV/SIDA, 
precum şi asupra răspunderii penale pentru punerea intenţionată în pericol de con-
taminare a altei persoane sau pentru infectarea intenţionată a acesteia. Orice persoană 
HIV pozitivă este obligată să comunice statusul său soţului (soţiei) sau partenerului.

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL 
La nivel internaţional drepturile pacienţilor sunt stipulate în Declaraţia promovării  

drepturilor pacienţilor în Europa, autorizată de către Consultarea Europeană OMS 
asupra Drepturilor Pacienţilor, în 1994, la Amsterdam [Anexa 3].

Declaraţia reprezintă un set de Principii pentru promovarea şi implementarea drep-
turilor pacienţilor în statele europene membre ale OMS. În schiţarea acestor Principii 
au fost luate ca bază următoarele instrumente interguvernamentale, ce oferă împreună 
un cadru şi un set de concepte de bază care se pot aplica la drepturile pacienţilor: 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Convenţia Internaţională asupra 
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Drepturilor Civile şi Politice (1966), Convenţia Internaţională asupra Drepturilor Eco-
nomice, Sociale şi Culturale (1966), Convenţia Europeană asupra Drepturilor Umane 
şi Libertăţilor Fundamentale (1950), Carta Socială Europeană (1961). 

Creşterea semnificativă, la nivel mondial, a numărului de pacienţi seropozitivi şi 
agravarea fenomenului de marginalizare a acestor persoane, cu înregistrarea tot mai 
frecventă a unor încălcări grave ale Drepturilor Omului, a motivat structurile inter-
naţionale să elaboreze un şir de Ghiduri şi Recomandări referitoare la respectarea 
Drepturilor Omului în contextul infecţiei HIV/maladiei SIDA. 

Rezoluţia 112 a Adunării Uniunii Interparlamentare din Manila1 din noiembrie 
2007 adresează Parlamentelor şi Guvernelor apelul de a asigura prin legile, politicile 
şi practicile sale, respectarea drepturilor omului în contextul HIV/SIDA, în special 
dreptul la educaţie, muncă, intimitate, protecţie şi acces la sănătate, tratament şi ser-
vicii juridice şi sociale; de a proteja persoanele care trăiesc cu HIV de toate formele 
de discriminare, atât în sectorul privat, cât şi în cel public. Rezoluţia recomandă de 
asemenea, elaborarea şi implementarea actelor legislative naţionale şi a politicilor care 
să facă faţă necesităţilor şi drepturilor umane ale numărului în creştere de persoane 
lăsate orfane şi afectate de HIV/SIDA.

Fiecare stat are responsabilitatea de a implementa principiile internaţionale de apă-
rare a Drepturilor Omului în contextul HIV. În recomandările internaţionale privind 
HIV/SIDA şi drepturile omului elaborate de UNAIDS şi conducerea Comisarului ONU 
în problemele Drepturilor Omului2, sunt specificate obligaţiile statelor care decurg din 
actele internaţionale privind Drepturile Omului şi descrise procedurile de implemen-
tare în contextul reducerii răspândirii HIV/SIDA. Alte acte internaţionale cheie care 
indică angajamentul statelor de a asigura respectarea Drepturilor Omului în contextul 
răspunsului naţional la HIV/SIDA includ: Declaraţia de Angajament privind HIV/SIDA, 
adoptată de Asambleea Generală a ONU3; Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului4; 
Comentariul 14 al Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale5; şi 
rezoluţiile Comisiei pentru Drepturile Omului privind dreptul la standardul maxim 
posibil de stare a sănătăţii6 şi acces la tratament7.

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Drepturile şi obligaţiile pacientului în Republica Moldova sunt garantate de Con-

stituţie prin articolul 36, Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 include un şir de drepturi şi 

obligaţii ale populaţiei în asigurarea sănătăţii, la repararea prejuduciului adus sănă-

1 FINAL CONCLUSIONS, First Global Parliamentary Meeting on HIV/AIDS Parliaments and 
Leadership în combating HIV/AIDS, November 2007 http://www.ipu.org/splz-e/haids07/final.pdf

2 International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights 2006 http://data.unaids.org/
Publications/IRC-pub07/jc1252-internguidelines_en.pdf 

3 Declaration of Commitment on HIV/AIDS (‘Global Crisis–Global Action’), General Assembly 
resolution S-26/2 of 27 June 2001.

4 United Nations Millennium Declaration, General Assembly resolution 55/2 of 8 September 2000.
5 General comment 14 on the right to the highest attainable standard of health, adopted on 11 

May 2000 (E/C.12/2000/4).
6 Commission on Human Rights resolution 2002/31 of 22 April 2002.
7 Commission on Human Rights resolutions 2002/33 and 2002/32 of 22 April 2002.
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tăţii, prevede drepturile unor categorii ale populaţiei la asigurarea medico-socială, 
ocrotirea familiei, mamei şi a copilului şi alte momente importante pentru organizarea 
sistemului de sănătate.

Articolul 43 din acelaşi act nrmativ, Asistenţa narcologică pentru persoanele care 
suferă de alcoolism cronic, narcomanie sau toxicomanie, stipulează: 

„(1) Tratamentul persoanelor care suferă de alcoolism cronic, narcomanie sau 
toxicomanie se efectuează, de regula, pe principii benevole, ambulatoriu sau în staţionar, 
în instituţii curativ-profilactice (la dorinţă anonim).

(2) Bolnavii care se eschivează de la tratament benevol vor fi trataţi conform legii”.
O descriere detaliată a drepturilor şi responsabilităţilor pacientului, garantarea şi 

protecţia acestora sunt incluse în Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile 
pacientului nr.263-XVI din 27.10.2005 [Anexa 4].

Relaţiile cu pacienţii seropozitivi, activităţile de prevenţie, consiliere, asistenţă şi 
tratament sunt stipulate în Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV nr. 23-XVI din 
16.02.2007 [Anexa 5]. Totodată această lege prevede şi responsabilitatea persoanelor cu 
statut HIV pozitiv de a da dovadă de comportamente responsabile şi inofensive pentru 
a-şi proteja propria sănătate şi a preveni transmiterea infecţiei HIV. Persoana care este 
conştientă de faptul infectării sale cu HIV şi pune în pericol premeditat de contaminare o 
altă persoană poartă răspundere penală în conformitate cu legislaţia în vigoare (art.29). 

Obligaţia persoanei seropozitive de a comunica statutul său soţului (soţiei) sau 
partenerului este expres prevăzută de Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV nr. 
23-XVI din 16.02.2007, art.14, alin.4 [Anexa 5]. 

PROTECŢIE
Dacă pacientul consideră că prestatorul de servicii de sănătate i-a încălcat dreptu-

rile şi interesele legitime, acesta are dreptul la o asistenţă juridică adecvată în vederea 
înlăturării oricăror încălcări. Conform art. 26 din Constituţie, dreptul la apărare este 
garantat. Fiecare cetăţean are dreptul să reacţioneze independent şi prin mijloace le-
gitime, dacă i se încălca drepturile şi libertaţile. Pacientul poate beneficia de asistenţă 
juridică atât prin intermediul unui avocat, cât şi prin intermediul unui reprezentant 
legal sau reprezentant prin procură. Aspectele acordării asistenţei de către avocat sau 
reprezentantul pacientului în scopul protecţiei intereselor legitime ale acestuia sunt 
reflectate în Legea cu privire la avocatură, precum şi în Codul de Procedură Civilă 
şi Codul de Procedură Penală.

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263-XVI din 
27.10.2005, stabileşte în calitate de prestatori ai serviciilor de sănătate atât instituţiile 
medico-sanitare şi farmaceutice, cât şi lucrătorii medicali (medici şi alţi specialişti în 
domeniu). Drepturile pacientului sunt obligaţii corelative atât pentru instituţie, cât şi 
pentru lucrătorul medical ce activează în instituţia respectivă. Acordarea asistenţei 
medicale este un serviciu ce se consideră prestat de către instituţia medico-sanitară ca 
persoană juridică. Totuşi, în conformitate cu alineatul (1) al articolului 1403 din Codul 
Civil1, instituţia medico-sanitară publică este responsabilă pentru prejudiciul cauzat cu 

1 Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002, publicat în Monitorul Oficial  
nr. 82–86 din 22.06.2002. 
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vinovăţie pacienţilor de către lucrătorii săi medico-sanitari. În astfel de situaţii instituţia 
are dreptul de regres, solicitând lucrătorului respectiv să compenseze prejudiciul. Acesta 
din urmă nu va purta răspundere numai dacă va dovedi că a respectat exact obligaţiile 
sale de serviciu. Astfel, se conturează rolul major al administraţiei instituţiilor medico-
sanitare în organizarea acordării asistenţei medicale în strictă conformitate cu legislaţia 
în vigoare şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale pacientului.

În cazul în care persoana este conştientă de faptul infectării sale cu HIV, dar 
contaminează sau pune în pericol de contaminare o altă persoană este aplicată 
răspunderea penală faţă de aceasta, conform art. 212 din Codul Penal al Republicii 
Moldova:

 (1) Punerea intenţionată a altei persoane în pericol de contaminare cu maladia SIDA 
se pedepseşte cu închisoare de până la 1 an.

(2) Contaminarea cu maladia SIDA de către o persoană care ştia că suferă de această 
boală  se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(3) Acţiunea prevăzută la alin.(2), săvârşită:
a) asupra a două sau mai multor persoane;
b) cu bună-ştiinţă asupra unui minor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 8 ani.

IV. ACCESUL LA TRATAMENT ŞI INFORMAREA PACIENTULUI 
PRIVIND DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALE

NOŢIUNI GENERALE
Asigurarea accesului la servicii de sănătate este considerat în întreaga lume un 

drept fundamental al individului şi constituie o condiţie de bază pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei întregi. 

Sistemul medical din Republica Moldova până în anul 2004 era exclusiv public, 
puternic centralizat, susţinut financiar doar de către bugetul de stat, cu oferirea 
gratis a serviciilor de sănătate. Subfinanţarea gravă a sistemului, cauzată de situaţia 
economică precară din anii 90, a dus la scăderea calităţii serviciilor oferite, dotare 
tehnică insuficientă, pierderea resurselor umane din sistem, asigurare scăzută cu 
medicamente, limitând astfel accesul unor segmente majore din populatia ţării la 
serviciile medicale. 

Implementarea Asigurării medicale obligatorii este reglementată printr-un şir 
de acte normative, documentul de bază fiind Legea nr. 1585-XIV din 27 februarie 
1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi are drept unul din 
obiectivele majore îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, inclusiv a 
categoriilor social vulnerabile. În anul 2008, circa 75% din populaţia ţării dispunea 
de asigurare medicală. Din numărul total de persoane asigurate, 67,5% sunt asiguraţi 
din bugetul statului1.

1 Raport CNAM privind utilizarea mijloacelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă 
medicală în anul 2008, Chişinău 2009, www.cnam.md.
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Un studiu selectiv realizat de către Biroul Naţional de Statistică în trimestrul III 
2008 a determinat că din total persoane neasigurate, 48,8% au menţionat că nu dispun 
de asigurare pe motiv că este prea costisitor, 16% consideră că oricum va trebui să 
plătească pentru serviciile medicale, 12% susţin că nu au nevoie pe motiv că sunt 
sănătoase, iar 17,6% au indicat că nu dispun de asigurare medicală, fiindcă sunt angajaţi 
fără contract de muncă.

Informarea populaţiei privind drepturile pacientului
Rezultatele studiului menţionat1 ne informează că mai mult de două treimi din po-

pulaţia care a beneficiat de servicii medicale, au declarat că medicul le-a explicat bine 
şi pe înţeles metodele de tratamentele aplicate, 15,4% au primit explicaţii, dar fără să 
înţeleagă sensul acestora, iar 13,3% din respondenţi nu au primit nici o lămurire.

Populaţia de sex masculin a remarcat mai frecvent faptul că nu a înţeles nimic din 
explicaţiile medicului, femeile însă, cu 4,8 puncte procentuale mai mult decât bărbaţii, 
au menţionat că nu li s-au explicat deloc metodele de tratament.

În perioada tratamentului, la fişa medicală au avut acces fără restricţii fiecare a patra 
persoană, 8,7% au avut acces doar în prezenţa lucrătorului medical, iar 2,3% au avut 
acces doar la careva pagini din dosar/fişă medicală. Circa 24% din respondenţi au men-
ţionat că nu au avut acces la fişa medicală, iar 38% au indicat că nu au solicitat fişa.

Pe medii de reşedinţă, se constată că în mediul rural accesul la dosarele medicale este 
mai limitat comparativ cu mediul urban, respectiv 21,4% din populaţia urbană faţă de 
30,2% în cazul populaţiei rurale, au indicat că li s-a limitat accesul la dosarul medical.

Totodată, populaţia cel mai puţin asigurată economic, în proporţie de 52,6%, nu a 
solicitat dosarul medical, comparativ cu 19,7% în cazul populaţiei cu venituri mari. 
Acest fapt relevă un nivel mai scăzut de informare a populaţiei sărace privind starea 
de sănătate a acesteia.

Doar 70% din populaţie este informată despre medicamentele compensate sau 
acordate fără plată. Persoanele din mediul urban s-au dovedit a fi mai informate 
privitor la medicamentele compensate (74,2%) comparativ cu cele din mediul rural 
(66,7%). În 36,2% din cazuri medicul este sursa de informare a populaţiei privind 
medicamentele compensate sau acordate gratis, şi în 36,3% din numărul de populaţie 
anchetată informaţia a fost obţinută de la persoane particulare, după care urmează 
mass-media (24,5%). O rată mai mică revine informării de către farmacişti, precum 
şi în baza informaţiei afişate în cadrul instituţiilor medicale.

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Conform recomandărilor OMS şi UNAIDS persoanele care trăiesc cu HIV/

SIDA, membrii famililor lor, în special, copiii afectaţi de HIV/SIDA trebuie să fie 
asiguraţi cu tratament gratuit şi extinderea accesului la tratamentul specific ARV, 
precum şi asigurarea tratamentului profilactic al femeilor gravide HIV pozitive şi 
nou-născuţilor.

1 Rezultatele studiului privind Sănătatea populaţiei şi accesul populaţiei la serviciile de sănăta-
te în Republica Moldova, ca mod complementar la studiul BNS în gospodării, cercetarea bugetelor 
gospodăriilor casnice (CBGC). Studiul a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu 
asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, 
http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/sociala/nota_sanatatea_pop_2009.pdf.
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Guvernul Republicii Moldova a aderat la un şir de strategii internaţionale şi 
angajamente cu privire la sănătate, dezvoltare şi protecţie, orientate spre sporirea 
accesului populaţiei la informaţii şi servicii, precum şi dezvoltarea deprinderilor care 
ar ajuta populaţia să se protejeze împotriva infecţiei HIV:

– Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului (obiectivul 6);
– Declaraţia de Angajament a Sesiunii Speciale a Asambleei Generale a ONU cu 

privire la HIV/SIDA, adoptată în 2001;
– Strategia Regională de prevenire a HIV/SIDA pentru Europa de Est şi Centrală, 

Comunitatea Statelor Independente şi Ţările Baltice (UNICEF, 2003);
– Declaraţia de Parteneriat în combaterea infecţiei HIV a reprezentanţilor Statelor 

şi Guvernelor din Europa şi Asia Centrală, Dublin, 2004;
– Declaraţia de la Vilnius cu privire la HIV în Europa, 2004 etc.

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Dreptul la ocrotirea sănătăţii al fiecărui cetăţean al ţării este garantat prin Consti-

tuţia Republicii Moldova (art.36).
Dreptul la asistenţă medicală oportună şi calitativă în sistemul asigurărilor obli-

gatorii de asistenţă medicală, precum şi tipurile de asistenţă medicală, modul lor de 
acordare este stipulat în Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995 (art.20, 
21, 24, 25, 26).

Garantarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă medicală este descrisă 
în Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263-XVI din 
27.10.2005, art. 8 [Anexa 4].

Fiecărui pacient i se asigură accesul nelimitat şi înscrierea la un medic de familie, 
iar dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia. În acest sens, în 
cadrul fiecărei unităţi medico-sanitare sau al organului de conducere a asistenţei me-
dicale primare vor fi afişate listele cu medicii de familie şi modul de alegere a acestora 
în localitatea respectivă. 

Fiecărui pacient i se garantează accesul gratuit la serviciile de sănătate de urgenţă, 
realizate atât prin intermediul medicului de familie, cât şi prin structurile instituţiilor 
medico-sanitare de tip ambulator sau staţionar din raza aflării pacientului.

Activităţile îndreptate spre asigurarea asistenţei medicale şi sociale pentru persoa-
nele care trăiesc cu HIV/SIDA, şi grupurilor vulnerabile, sunt prevăzute în Programul 
Naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere 
sexuală pe anii 2006–2010 (adoptat HG nr.948 din 5.09.2005).

Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA beneficiază de asistenţă medicală 
(diagnosticarea şi tratamentul simtomatic, servicii de laborator, tratament de urgenţă, 
asistenţă psihologică, asistenţă socială, tratament paliativ) în baza Programului unic 
de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

În ultimii ani, au fost întreprinse măsuri de ajustare a cadrului normativ la ce-
rinţele Uniunii Europene şi OMS. Au fost elaborate şi se implementează Standardul 
„Supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA” (2007), Standardul „Îngrijirea 
paliativă a pacienţilor cu HIV/SIDA” (2008), Protocoalele naţionale privind acordarea 
asistenţei şi tratamentului în infecţia HIV/SIDA (2005), Asigurarea tratamentului 
antiretroviral pacienţilor infectaţi cu HIV/SIDA şi utilizatori activi de droguri (2005), 
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Regulile de examinare şi supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu 
virusul imunodeficienţei umane – maladia SIDA (2007), Conceptul privind serviciile 
de consiliere şi testare voluntară (2007), Instrucţiuni privind profilaxia intraspitali-
cească, prevenirea infecţiei HIV în caz de expunere profesională, utilizarea testelor 
rapide, ghiduri „Controlul infecţiilor” (2008), Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Ghidul 
„Cu privire la profilaxia transmiterii materno–fetale a infecţiei HIV şi organizarea 
profilaxiei specifice” (2004). 

Dreptul la informaţii despre starea sănătăţii invocă dreptul pacientului şi a ru-
delor acestuia de a fi informaţi despre starea sănătăţii, despre procedurile medicale ce 
i se aplică, despre riscul lor potenţial, eficacitatea terapeutică, metodele de alternativă, 
precum şi despre diagnosticul, pronosticul şi mersul tratamentului, despre recomandă-
rile profilactice. Pacientul are dreptul să consulte datele obiective, înscrise în fişa de 
observaţie medicală sau în alte documente care îl privesc. În cazul în care s-ar putea 
produce deteriorarea gravă a stării fizice sau psihice a pacientului sau compromiterea 
rezultatelor tratamentului, informaţiile menţionate pot fi oferite unei persoane apropiate 
bolnavului (Legea Ocrotirii Sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, art.27). 

Asigurarea dreptului pacientului la informare este descrisă detaliat în articolul 
11 al Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 
27.10.2005 [Anexa 4].

În scopul realizarii prevederilor articolelor 11, alin. (4) şi 13, alin.(2) din Legea 
nr.263-XVI din 27 octombrie, 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientu-
lui, Ministerul Sănătăţii a elaborat Ordinul nr. 300 din 24 iulie 2007, prin care se aprobă 
Instrucţiunea cu privire la modalitatea de eliberare a dosarelor medicale [Anexa 6].

PROTECŢIE
Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002 
Articolul 18: Încălcarea intenţionată a legislaţiei privind accesul la informaţie, încălcarea 

intenţionată de către o persoană cu funcţie de răspundere a procedurii legale de asigurare şi de 
realizare a dreptului de acces la informaţie, încălcare ce a cauzat daune în proporţii considerabile 
drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanei care a solicitat informaţii referitoare la 
ocrotirea sănătăţii populaţiei, la securitatea publică, la protecţia mediului, se pedepseşte cu amendă 
de la 150 la 300 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani. 

Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008:
Articolul 71. Încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare
(1) Încălcarea de către persoana cu funcţie de răspundere a dispoziţiilor legale privind 

accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de 
unităţi convenţionale.

(2) Prezentarea, la solicitare, a unui răspuns cu date vădit eronate se sancţionează cu 
amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Articolul 75. Divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare 
a contaminării cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA, divul-
garea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a contaminării cu vi-
rusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA de către personalul medical 
sau de către alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin astfel de informaţii 
se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale.
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V. TESTAREA ŞI CONSILIEREA VOLUNTARĂ. TESTAREA  
CONSUMATORILOR DE DROGURI INJECTABILE

NOŢIUNI GENERALE
Consilierea reprezintă un dialog dinamic şi continuu între persoana consiliată şi 

consilier, având ca scop evitarea confuziilor în comunicarea rezultatelor testării, infor-
marea despre infecţia HIV şi/sau hepatitelor B şi C, tratament şi profilaxie, precum şi 
acordarea de sprijin psiho-social persoanei infectate, pentru a evita dezvoltarea unor 
stări de anxietate extremă, care pot duce până la suicid. 

Sesiunile de conseliere sunt confidenţiale şi nu pot fi realizate în prezenţa unor 
terţe persoane. În cazul informării de grup, aceasta trebuie însoţită obligatoriu şi de 
discuţii cu fiecare persoană în parte. 

Testarea de santinelă este testarea la marcherii HIV a probelor de sânge colectate 
în alte scopuri legitime sau nemijlocit de la persoane aparţinând unor grupuri specifice, 
cum ar fi femeile însărcinate, utilizatorii de droguri intravenoase, deţinuţii, pentru 
identificarea tendinţelor procesului epidemic al infecţiei HIV asociat cu anumite com-
portamente sau practici cu risc major pentru infectare. Înainte de testare se exclude 
informaţia ce identifică persoana testată. Autorităţile medicale vor fi informate doar 
despre numărul de cazuri de HIV, fără nominalizarea persoanelor.

Principiile de bază ale consilierii şi testării voluntare
1. În toate sutuaţiile trebuie promovată testarea voluntară, confidenţială, prece-

dată de consiliere pretestare şi de obţinerea consimţământului în scris, în special 
la persoanele care au un comportament cu risc pentru infectarea cu HIV sau hepatitele 
virale B şi C;

2. Decizia de testare trebuie să fie informată, luată în deplină cunoştinţă de cauză;
3. Testarea la HIV şi hepatitele virale B, C se va face numai după consilierea pre- şi 

post-test a persoanei testate cu respectarea confidenţialităţii;
4. Consilierea şi testarea este confidenţială, cu precizarea datelor de identitate sau 

anonimă. Alegerea modalităţii de testare este opţiunea persoanei care consimte testarea 
pentru HIV sau hepatitele virale B sau C;

5. Accesul la serviciile centrelor de consiliere şi testare trebuie să fie liber pentru 
orice persoană, nediscriminatoriu;

6. Persoanelor care se adresează voluntar la cabinetul de consiliere şi testare vo-
luntară, testarea se efectuează gratuit în limita a două testări/persoană/an;

7. Consilierea şi testarea voluntară trebuie să reprezinte serviciul „cheie” pentru 
prevenirea transmiteri infecţiei HIV şi hepatitelor virale B şi C în rândurile popula-
ţiei generale şi pentru referirea persoanelor seropozitive către serviciile specializate 
multidisciplinare.

Consumatorii de droguri injectabile sunt persoane cu un risc crescut de infectare 
cu HIV şi virusul hepatitelor B şi C. Totuşi, este necesar de respectat cu prudenţă 
criteriile general acceptate pentru testare, care nu trebuie să difere cu nimic de proce-
dura obişnuită dedicată altor grupuri de persoane. Garantarea unei testări voluntare, 
confidenţiale şi precedate de consiliere aduce un şir de beneficii, atât pentru sistemul 
medical, cât şi pentru comunitate în întregime.
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Beneficiile consilierii şi testării voluntare pentru sistemul medical:
– Depistarea precoce, în faze incipiente a infecţiei cu HIV, hepatitele virale B,C 

duce la scăderea ulterioară a volumului de servicii medicale, zile de spitalizare 
şi medicaţie, în comparaţie cu formele tardive ale maladiilor, unde gradul de 
complicaţii este mult mai înalt şi necesită cheltuieli semnificative;

– Se asigură un management eficient al monitorizării şi depistării infecţiei, cu 
dezvoltarea unor programe şi strategii de prevenţie;

– Informarea personalului medical despre situaţia epidemiologică prin HIV şi he-
patite virale B şi C, pentru dezvoltarea şi asigurarea unor măsuri de prevenţie 
la locul de muncă.

Beneficiile consilierii şi testării voluntare pentru comunitate:
– Creşte gradul de informare a populaţiei în legatură cu infecţia HIV, hepatitele 

virale B, C;
– Scăderea incidenţei cazurilor depistate întâmplător sau în stadii avansate;
– Identificarea factorilor de risc pentru răspândrea infecţiilor, cu dezvoltarea unor 

planuri intersectoriale în vederea scăderii sau combaterii acestora;
– Reducerea indicelui de transmitere a infecţiei HIV, hepatitelor virale B şi C de 

la mamă la făt prin aplicarea unor programe de profilaxie;
– Creşte gradul de accesibilitate la servicile de sănătate şi psiho-sociale;
– Evitarea marginalizării şi discriminării persoanelor afectate de infecţia HIV, 

hepatitele virale B şi C;
– Fortificarea măsurilor de profilaxie şi promovare a unui mod de viaţă sănătos.
În cazul unui rezultat pozitiv, persoana va primi informaţiile complete şi detaliate 

despre infecţia HIV sau hepatitele virale B şi C şi va fi îndrumată către serviciile 
medicale psiho-sociale de care poate beneficia gratuit şi care îi poate prelungi în mod 
semnificativ durata şi calitatea vieţii. 

În cazul unui rezultat negativ persoana testată va fi informată despre semnificaţia 
rezultatului negativ şi noţiunea de fereastră imunologică. Împreună cu consilierul, 
vor fi evaluaţi factorii şi comportamentul cu risc pentru infectare şi propuse recoman-
dări pentru schimbarea comportamentului şi reducerea riscului. Se va recomanda 
testarea partenerului şi, la cerere, consultarea altor servicii specializate.

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Conform datelor Programului Unificat al Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la 

infecţia HIV (UNAIDS) şi altor organizaţii internaţionale care activează în domeniul 
HIV (OMS, UNFPA, UNDP etc.), consilierea şi testarea voluntară reprezintă un mij-
loc economic foarte eficient de profilaxie a transmiterii infecţiei HIV, care asigură:

– educarea populaţiei, în special, a persoanelor cu comportament de risc pentru 
infectare, pentru schimbarea comportamentului sexual în scopul reducerii in-
fecţiei cu HIV şi a Hepatitelor virale B şi C;

– accesul timpuriu al persoanelor seropozitive la îngrijiri medicale şi tratament 
antiretroviral;

– posibilitatea de prevenire a transmiterii HIV de la mamă la făt.
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Aceste strategii sunt valabile şi pentru consilierea şi testarea voluntară la markerii 
hepatitelor virale B şi C.

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Cadrul juridic al procedurii de consiliere şi testare benevolă este descris în Legea 

cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr.23-XVI din 16.02.2007, art.11-16.
Conform prevederilor acestei Legi este interzisă testarea obligatorie la marcherii 

HIV ca precondiţie pentru angajare, călătorii, acces la servicii medicale, admitere într-o 
instituţie de învăţământ, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege (art. 15, alin 2):

– la donarea sângelui, lichidelor, ţesuturilor şi organelor;
– în baza hotărârii de judecată, în cazuri de viol şi punere intenţionată în pericol de 

infectare a altei persoane, atunci când acuzatul nu îşi dă consimţământul la testare 
după consilierea cuvenită. Sunt interzise toate formele de testare ascunsă.

Legislaţia Republicii Moldova stabileşte pentru persoanele străine care depăşesc 
limita de 3 luni de aflare în ţară, prezentarea obligatorie a certificatului medical 
de testare la marcherii HIV cu rezultatul negativ. Responsabilitatea pentru posesia 
certificatului de testare la marcherii HIV a cetăţeanului străin o poartă conducătorul 
instituţiei, agentul economic sau persoana particulară care îl invită.

Sunt importante a fi enumerate şi anumite acte normative subordonate legii, care 
prevăd unele norme privind tratamentul persoanelor HIV infectate:

Ordinul MS nr. 314 din 31.07.2007 “Cu privire la regulile de examinare şi supra-
veghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul imuno- deficienţei umane 
(maladia SIDA).

Ordinul MS nr. 254 din 25.06.2007 şi Instrucţiunea “Cu privire la implementarea tes-
telor rapide în supravegherea epidemiologică a infecţiei HIV şi testarea gravidelor”.

Ordinul MS nr 344 din 05.09.2007”Cu privire la crearea Serviciului de Consiliere 
şi Testare Voluntară”.

PROTECŢIE
Pacientul sau reprezentantul său poate ataca acţiunile prestatorilor de servicii de 

sănătate ce au condus la lezarea drepturilor individuale ale pacientului, precum şi 
acţiunile şi deciziile autorităţilor publice şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere 
ce au condus la lezarea drepturilor lui sociale stabilite de legislaţie.

Pacientul are dreptul la o examinare şi rezolvare a cererilor (reclamaţiilor) într-o 
manieră promptă, justă şi eficientă.

Realizarea protecţiei drepturilor pacientului se asigură pe cale extrajudiciară şi 
judiciară.

VI. DISCRIMINAREA ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ

NOŢIUNI GENERALE
Discriminarea, din punct de vedere social, se referă la categorizarea sau deosebirea 

unui grup de cetăţeni ai unui stat care sunt lipsiţi sau limitaţi în accesul la anumite 
drepturi şi libertăţi fundamentale din cauza unor caracteristici personale, apartenenţe 
la un grup separat sau din considerente neîntemeiate (religioase, naţionale, de rasă sau 
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etnie, convingeri politice, de gen, vârstă, boală sau alte criterii subiective), în compa-
raţie cu ceilalţi membrii ai societăţii. 

Deosebim câteva forme de discriminare:
Discriminarea directă – implică tratarea mai puţin favorabilă a unei persoane din 

cauza apartenenţei sale la un grup distinct cu caracteristici specifice (ex.: orientare 
sexuală, dizabilitate etc.), fiindu-i astfel adus un prejudiciu, în comparaţie cu tratarea 
persoanelor care nu aparţin acestui grup. Un exemplu poate fi refuzul pentru angajare 
la serviciu a unei persoane din cauza statului său HIV pozitiv în momentul în care se 
fac angajări de persoane care sunt HIV negativi.

Discriminarea indirectă – implică stabilirea unei condiţii sau cerinţe neutre în 
scop, prin lege sau decizie administrativă, care elimină sau limitează în efect accesul la 
drepturi şi servicii a persoanelor „interzise” comparativ cu persoanele ce nu au aceste 
calităţi. Un exemplu ar fi introducerea cerinţei pentru persoanele HIV pozitive, ce do-
resc să primească tratamentul ARV, să fie independenţi de droguri (adică, utilizatorii 
activi de droguri sunt refuzaţi de a urma tratament ARV).

Discriminarea intenţionată – când diferenţierea persoanelor după apartenenţă 
discriminatorie se face intenţionat. 

Discriminare neintenţionată – este acţiunea care iniţial nu a fost realizată cu scop 
discriminator, efectul inechitabil manifestându-se ulterior. 

Instigarea la discriminare – este acţiunea unei persoane care determină alţi indivizi 
să discrimineze, direct sau indirect.

Hărţuirea – este un comportament nedorit care are ca efect violarea demnităţii unei 
persoane şi crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.

Societatea contribuie la stigmatizare şi discriminare, în mare parte, din teamă, din 
ignoranţă, şi, într-o oarecare măsură, din faptul că este mai simplu să îi învinuieşti pe 
cei care au suferit primii. Reprezentarea infecţiei HIV în mass-media şi la televiziune 
ca “boală a consumatorilor de droguri”, “boala negrilor”, “boală americană” sau 
“ciuma pentru homosexuali sau prostituate”, susţine puternic fenomenul stigmatizării 
şi discriminării. Etichetarea consumatorilor de droguri şi a persoanelor HIV pozitive 
prin folosirea unui limbaj înjositor şi ofensant, prin insulte, batjocură şi reproşuri este 
un fapt des întâlnit în societate astăzi. Un studiu realizat în 2005 în Republica Moldova1 
a determinat că 74% din persoanele anchetate au afirmat necesitatea izolării persoa-
nelor care trăiesc cu HIV din societate, 47% respondenţi au declarat repulsie şi 37% 
simt furie faţă de aceste persoane. HIV/SIDA este asociat cu utilizatorii de droguri în 
74% din răspunsuri, cu lucrătorii sexului comercial în 69% şi cu homosexualitatea în 
45% din cazuri. Doar 21% din respondenţi au afirmat că ar putea comunica liber cu 
persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.

Calitatea vieţii persoanelor care trăiesc cu HIV este afectată semnificativ de feno-
menul stigmatizării şi discriminării, care are diferite manifestări atât la nivel social, 
cât şi în cadrul instituţiilor medicale. Printre acestea sunt: izolarea şi excluderea soci-
ală, cu acutizarea inegalităţilor deja existente; eşec în prevenirea răspândirii din frica 

1 Studiul privind nivelul de cunoştinţe privind HIV, ITS şi atitudinea faţă de PCTH, realizat de 
Fundaţia SIDA Est-Vest, 2005.
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persoanelor de a dezvălui statutul real HIV pozitiv; îngrijire insuficientă ce duce la 
abandonarea tratamentului şi ignorarea prescripţiilor medicale.

Libertatea de a nu fi discriminat este un drept uman fundamental, care se bazează 
pe principiile eterne şi universale ale dreptului natural. Persoanele ce trăiesc cu HIV, 
ca şi oricare alţi membri ai societăţii, au aceleaşi drepturi şi dorinţe să-şi trăiască viaţa 
în mod obişnuit, să lucreze, să înveţe, să iubească; să nu fie obligaţi să fie testaţi la 
HIV; să poată primi liber tratamentul de care au nevoie.

De obicei, drepturile persoanelor care trăiesc (sau sunt suspectate) cu HIV sunt 
încălcate prin diverse moduri discriminatorii:

Sunt selectaţi şi separaţi în şcoli şi spitale, de multe ori în mod brutal şi umilitor. •	
Cazuri de înjosire sunt adesea înregistrate în închisori, când prizonierii sunt ţinuţi 
în izolare, iar cele mai elementare necesităţi, inclusiv accesul la servicii medicale, 
nu sunt satisfăcute.
Sunt refuzaţi în angajarea la muncă. •	
Este refuzat dreptul de a se căsători. De exemplu, Curtea Supremă a Indiei a decis •	
că persoanele care trăiesc cu HIV nu au dreptul de a se căsători şi de a întemeia 
o familie. 
Este cerută testarea obligatorie la HIV persoanelor care se întorc în ţara de •	
origine. 
Sunt respinşi şi izgoniţi de propriile comunităţi.•	
Comunicarea statutului HIV altor persoane şi membrilor comunităţii. •	
Ar putea fi maltrataţi sau omorâţi din cauza faptului că sunt HIV-pozitivi. •	  

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Principiul non-discriminării ocupă locul central în teoria şi practica drepturilor 

omului. În art.7 al Declaraţiei Drepturilor Omului se proclamă: „Toţi oamenii sunt 
egali în faţa legii şi au, fără nici o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi 
oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola 
prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare”.

Totodată, Pactul Internaţional cu privire la Drepturile Civile şi Politice (1966) 
prevede în art.26 : „Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discrimina-
re, dreptul la o ocrotire egală din partea legii. În această privinţă legea trebuie să 
interzică orice discriminare şi să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi 
eficace contra oricărei discriminări, în special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, 
opinie politică sau orice altă opinie, de apartenenţă naţională sau socială, proprietate, 
naştere sau orice alte împrejurări”.

Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Funda-
mentale, din 4 noiembrie 1950, conţine un articol cu referire la interzicerea discrimi-
nării, art.14: „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor recunoscute de prezenta convenţie 
trebuie să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, 
limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, 
apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”.

În Declaraţia de Angajament, adoptată la Sesiunea specială a Adunării Generale a 
ONU privind HIV/SIDA, în iunie 2001, a fost înaintat un consens global cu privire la 
importanţa de a depăşi stigmatizarea şi discriminarea în raport cu HIV/SIDA. 



26  

Comisia ONU pentru Drepturile Omului a reafirmat că discriminarea împotriva 
persoanelor cu (sau presupuse) HIV, este interzisă în conformitate cu toate normele 
existente în domeniul Drepturilor Omului.

Interzicerea discriminării mai este prevăzută şi prin intermediul următoarelor 
instrumente internaţionale: 

Articolele 2, 3 din Pactul internaţional privind drepturile economice, sociale şi •	
culturale (1966);
Articolele 2, 5 şi 30 din Convenţia privind drepturile copilului (1989);•	
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială (1969);•	
Convenţia privind eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor •	
(1979).

Interzicerea discriminării la nivel regional:
– Articolul 14 şi Protocolul 12 al Conventiei Europene a Drepturilor Omului;
– Articolul 4 şi articolul E din Carta socială europeană revizuită;
– Legislatia Uniunii Europene în domeniul tratamentului egal şi al nediscriminarii;
– Articolul 6 din Tratatul de la Amsterdam privind Comunitatea Europeană,  

10 noiembrie 1997 (drepturile omului); 
– Articolul 13 din Tratatul de la Amsterdam privind Comunitatea Europeană,  

10 noiembrie 1997 (combaterea discriminării);
– Directiva Consiliului 2000/43/EC din 29 iunie 2000 privind implementarea 

principiului tratamentului egal al persoanelor, fără deosebire de origine rasială 
sau etnică; 

– Directiva Consiliului 2000/78/EC din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru 
general în favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de muncă şi con-
diţiile de muncă;

– Directivele europene în domeniul egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi 
(75/117/EEC, 2002/73/EC, 2004/113/EC).

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
În Republica Moldova nu există un act legislativ separat privind interzicerea 

discriminării. Cadrul legislativ naţional conţine prevederi inserate în diferite acte 
legislative care interzic discriminarea.

Constituţia Republicii Moldova, art.16 declară: „Toţi cetăţenii Republicii Moldova 
sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine 
socială”. 

În Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995, art.17, alin. 1 se stipulează: 
“Locuitorii republicii au dreptul la asigurarea sănătăţii, fără deosebire de naţionalitate, 
rasă, apartenenţă socială şi religie”. 

În conformitate cu art.7 din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic 
nr.264 din 27 octombrie 2005, sănătatea omului reprezintă valoarea supremă cu ca-
racter personal şi social. Medicul este obligat, prin utilizarea tuturor capacităţilor şi 
cunoştinţelor profesionale, să contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei, să combată 
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orice formă de cruzime şi înjosire a demnităţii umane, păstrând respectul faţă de 
fiinţa umană. Activitatea de medic, potrivit art.5 litera a) din această Lege, include şi 
acordarea de asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire sau accidentare a pacientului, 
indiferent de sex, vârstă, apartenenţă naţională şi rasială, stare socială şi materială, 
viziune politică şi confesională, religie, limbă, opinie.

Pacientul are dreptul la atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de 
servicii de sănătate, indiferent de vârstă, sex, apartenenţă etnică, statut socioeconomic, 
convingeri politice şi religioase – Legea drepturilor şi responsabilităţilor pacientului 
nr.263-XVI din 27.10.2005, art.5, punct b [Anexa 4].

Pentru a evita activităţi ce ar induce discriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV/
SIDA, în Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr.23-XVI din 16.02.2007 
se conţine un compartiment aparte dedicat acestui subiect – Capitolul VI Interzicerea 
discriminării [Anexa 5].

Nu se admite refuzul internării, primirii, accesului la servicii medicale a persoanelor 
cu statut HIV pozitiv în instituţiile medico-sanitare şi balneare publice, departamentale 
şi private sau solicitarea unor taxe sporite pentru prestarea serviciilor respective.

Este interzisă orice formă de discriminare pe motiv de statut HIV la toate etapele 
de angajare, promovare sau atribuire a responsabilităţilor de serviciu în orice domeniu 
public sau privat, la alegerea sau numirea funcţiei publice. De asemenea, nu se admite 
concedierea pe motiv de statut HIV.

PROTECŢIE
Victimele discriminării se pot adresa în instatnţa de judecată pentru repararea preju-

diciului moral şi material.
Un act de discriminare poate fi comis cu sau fără intenţie. Codul Contravenţional 

sancţionează orice formă de discriminare a utilizatorului la prestarea serviciilor publice 
în domeniul comunicaţiilor electronice, poştale şi al tehnologiei informaţiei, stipulând 
amenzi drept sancţiune.

Articolul 176 din Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002, 
prevede răspunderea pentru încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor, indiferent de 
motivul discriminării. Sancţiunile posibile includ amenda în mărime de la 300 la 600 
unităţi convenţionale (1 u.c.=20 MDL), munca neremunerată în folosul comunităţii de 
la 150 la 240 de ore, sau privaţiune de libertate de până la 3 ani; în toate cazurile cu sau 
fără privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate 
pe un termen de la 2 la 5 ani.

Totodată, articolul 309 din Codul Penal al Republicii Moldova include în definiţia 
torturii, drept provocarea, în mod intenţionat, a unei dureri sau suferinţe puternice, fizice 
ori psihice unei persoane, inclusiv din motive bazate pe vreo formă de discriminare.

În continuare, articolul 346 vine să incrimineze instigarea la discriminare prin acţiuni 
intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţonale, rasiale sau religioase, 
limitându-se astfel doar la discriminarea în funcţie de apartenenţa naţională, rasială sau 
religioasă. Se impune imperativ necesitatea de a completa definiţia respectivă pentru a 
include instigarea la discriminare din orice motiv, precum şi victimizarea şi hărţuirea.
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Codul Contravenţional al Republicii Moldova din 24.10.2008:
Articolul 176. Încălcarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor 
Încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, garantate prin Constituţie şi prin alte legi, în 

dependenţă de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine na-
ţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie:

a) săvârşită de o persoană cu funcţie de răspundere;
b) soldată cu daune în proporţii considerabile, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 

la 600 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 240 
de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani, în toate cazurile cu (sau fără) privarea de dreptul de 
a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani. 

Articolul 346. Acţiunile intenţionate îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării 
naţionale, rasiale sau religioase 

Acţiunile intenţionate, îndemnurile publice, inclusiv prin intermediul mass-media, scrise 
şi electronice, îndreptate spre aţâţarea vrajbei sau dezbinării naţionale, rasiale sau religioase, 
spre înjosirea onoarei şi demnităţii naţionale, precum şi limitarea, directă sau indirectă, a 
drepturilor ori stabilirea de avantaje, directe sau indirecte, cetăţenilor în funcţie de apartenenţa 
lor naţională, rasială sau religioasă,  se pedepsesc cu amendă în mărime de până la 250 unităţi 
convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau 
cu închisoare de până la 3 ani.

VII. INFORMAŢIILE MEDICALE (SECRETUL MEDICAL)  
ŞI VIAŢA PRIVATĂ

NOŢIUNI GENERALE
Noţiunea de „taină medicală” a apărut încă în antichitate şi există în medicină de 

circa 2500 de ani. Şi Jurământul lui Hippocrate reflectă esenţa secretului medical: 
„Orice voi vedea sau auzi în timpul activităţii profesionale sau în afara ei în legătură 
cu viaţa oamenilor – lucruri care nu trebuie discutate în afară – nu le voi divulga 
acceptând că toate acestea trebuie ţinute în secret”. 

Taina medicală împreună cu dreptul la autonomie a pacientului iniţiază o nouă 
categorie – cea a confidenţialităţii – care provoacă multe dileme etice şi legale în 
practica medicală contemporană. 

Confidenţialitatea sau secretul profesional reprezintă obligaţia profesioniştilor de 
a păstra secrete informaţiile despre persoane, atunci când respectivele informaţii sunt 
obţinute în exercitarea profesiei. Aceste informaţii (inclusiv cele referitoare la starea 
de sănătate sau situaţia socială) nu pot fi divulgate altei persoane decât cu acordul 
beneficiarului/clientului sau, în cazul copiilor, cu acordul reprezentanţilor legali ai 
acestora. Deosebim un şir de factori care determină importanţa confidenţialităţii în 
domeniul sănătăţii:

1. Protejarea intimităţii şi confidenţei – valori fundamentale ale fiecărui individ. 
Fiecare om îşi are lumea sa interioară care include emoţii, sentimente şi amintiri, 
particularităţi individuale somatice, psihice şi sociale. Garanţia venită din partea 
medicului despre păstrarea confidenţialităţii permite pacientului de a fi deschis, fără 
nici o frica că ar putea fi umilit. 
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2. Echilibrul între conştiinţa profesională şi încrederea pacientului. Pacientul 
trebuie să aibă încredere că orice acţiune a medicului va fi ghidată de imperativul 
beneficiului său. Aceasta va asigura sinceritatea şi, respectiv, va creşte şansele unei 
asistenţe medicale eficiente.

3. Realizarea dreptului la autonomie. O persoană va conştientiza responsabilitatea şi 
autodeterminanţa numai atunci când va fi aptă să-şi controleze evenimentele din propria 
viaţă, îşi va simţi libertatea individuală, fără a se simţi vulnerabilă şi dependentă. 

4. Asigurarea imaginii şi popularităţii medicului în societate. Orice persoană are 
dreptul şi posibilitatea să-şi aleagă medicul şi instituţia medicală. Se va prefera, desigur, 
medicul care pe lângă abilităţile profesionale posedă şi o moralitate adecvată.

5. Protejarea statutului social al pacienţilor. Integrarea socială este într-o corelaţie 
strânsă cu confidenţialitatea. Divulgarea publică a anumitor informaţii despre pacient 
(ex.: statutul HIV-pozitiv, patologii mintale, cancer, dereglări sexuale etc.) induce riscul 
stigmatizării acestuia, pune în pericol statutul lui social, cariera, pierderea serviciului, 
clienţilor, a relaţiilor cu cei din jur etc. 

Cu regret, în societatea noastră persoanele seropozitive deseori sunt supuse stig-
matizării şi discriminării, chiar daca există legi care le apără drepturile. De aceea, 
este evidentă necesitatea păstrării în confidenţialitate a următoarelor informaţii: dia-
gnosticul de infecţie cu HIV, efectuarea unui test HIV, angajarea unui comportament 
cu risc de infectare (parteneri multipli, sex comercial, consum de droguri), asocierea 
(partener, membru al familiei) cu o persoana infectată cu HIV, respectiv, toată in-
formaţia despre viaţa intimă a celui examinat aflată, direct sau indirect, în timpul 
exercitării profesiei de medic.

Sunt considerate încălcări ale dreptului la confidenţialitate nu numai cazurile în 
care medicul, în mod activ, a furnizat informaţii, ci şi atunci când lucrătorul medical, 
în mod pasiv, prin neglijenţă sau neatenţie, a permis transferul unor asemenea infor-
maţii către terţe parţi. De exemplu, un medic poate fi acuzat de neglijenţă în păstrarea 
confidenţialităţii dacă informaţia despre pacient a putut fi cu uşurinţă obţinută din 
calculatorul sau biroul personal al medicului de către o a terţă persoană. Medicul este 
obligat să asigure inviolabilitatea datelor referitoare la pacienţi, indiferent de modul 
în care sunt stocate sau păstrate.

Divulgarea informaţiilor confidenţiale poate avea loc numai în cazul când pacientul 
consimte acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului său legal, în 
condiţiile consimţite de pacient, în măsura adecvată a capacităţii lui de înţelegere, în 
situaţii când capacitatea de exerciţiu a pacientului nu este deplină sau lipseşte ori dacă 
legea o cere în mod expres.

REGLEMENTARE LA NIVEL INTERNAŢIONAL
Dreptul la confidenţialitatea informaţiei cu caracter medical este abordat în 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) prin prisma art.8 „Dreptul 
la respectarea vieţii private şi de familie”. În deciziile sale Curtea menţionează că 
informaţiile ce se referă la sănătatea unei persoane intră în noţiunea de viaţă privată. 
Din acest motiv, Curtea a decis că respectul caraterului confidenţial al informaţiilor 
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despre sănătatea persoanei constituie un principiu esenţial al sistemului juridic din 
statele semnatare ale Convenţiei. 

Luând în considerare caracterul sensibil al informaţiilor legate de statutul HIV, 
Curtea declară că legislaţia internă a statelor trebuie să cuprindă garanţii cu un aspect 
mai pronunţat în protecţia confidenţialităţii datelor persoanelor seropozitive.

REGLEMENTARE LA NIVEL NAŢIONAL
Constituţia Republicii Moldova, art. 28 declară că „Statul respectă şi ocroteşte 

viaţa intimă, familială şi privată”. 
Datele cu caracter medical despre pacient constituie unul din elementele de bază 

ale dreptului la viaţa privată. Respectarea acestui drept este necesară în consolidarea 
valorilor democratice spre care tinde Republica Moldova.

Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal nr.17 din 15.02.2007 
prevede noţiunea datelor cu caracter personal în articolul 4: „date despre o persoană 
fizică, ce permit identificarea ei directă sau indirectă” . De asemenea este menţionată 
direct şi confidenţialitatea datelor cu caracter personal, care presupune: „Deţinătorii de 
date cu caracter personal şi terţii care au primit acces la datele cu caracter personal 
trebuie să asigure confidenţialitatea unor astfel de date”.

Confidenţialitatea informaţiilor cu caracter medical este garantată de Legea ocrotirii 
sănătăţii nr.411-XIII din 28.03.1995 prin articolul 14, alin.1: „Medicii, alţi lucrători 
medico-sanitari, farmaciştii sunt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor referitoare 
la boală, viaţa intimă şi familială a pacientului de care au luat cunoştinţă în exerciţiul 
profesiunii, cu excepţia cazurilor de pericol al răspândirii maladiilor transmisibile, la 
cererea motivată a organelor de urmărire penală sau a instanţelor judecătoreşti”.

Garantarea dreptului pacientului la confidenţialitatea informaţiilor ce ţin de secretul 
medical este stipulată în Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului 
nr. 263-XVI din 27.10.2005, art.12 [Anexa 4].

De asemenea, Legea cu privire la profilaxia infecţiei HI/SIDA din 16.02.2007 pre-
vede în articolul 14: „Dreptul la confidenţialitate al persoanei care solicită testarea la 
marcherii HIV sau al celei diagnosticate cu HIV este garantat”. Tot aici se stipulează 
că rezultatul testului HIV este confidenţial şi poate fi eliberat numai următoarelor 
persoane:

persoanei testatea) 
părintelui sau tutorelui minorului testat;b) 
reprezentantului legal al persoanei lipsite de discernământ;c) 
conducătorului instituţiei medico-sanitare la care a fost colectată proba de d) 
sânge;
conducătorului instituţiei medico-sanitare publice de la locul de trai al persoanei e) 
testate (medicului de familie)
judecătorului care a emis hotărârea de testare obligatorie în condiţiile art. 15. f) 

Persoanele cărora le-au fost transmise informaţii ce constituie secret profesional 
poartă răspundere pentru divulgarea informaţiei transmise lor, în condiţiile legii.

În alineatul 6 al aceluiaşi articol se afirmă încă o dată că: „Personalul medical şi 
alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin informaţii privind rezul-
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tatele examenelor medicale în ce priveşte infecţia HIV (maladia SIDA) sunt obligate să 
păstreze secretul acestor informaţii. Pentru divulgarea lor, ei sunt traşi la răspundere 
administrativă în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

Legea presupune excepţii când personalul medical poate iniţia notificarea soţului 
(soţiei) sau partenerului statutul de HIV pozitiv al pacientului (art.14, alin. 5), însă 
aceasta trebuie să aibă loc doar după examinarea circumstanţelor fiecărui caz aparte, 
şi dacă:

persoana HIV pozitivă a beneficiat de consiliere cuvenită;a) 
consilierea oferită nu a avut ca rezultat schimbarea comportamentală pozitivă în b) 
direcţia reducerii pericolului de infectare din partea persoanei seropozitive;
persoana HIV pozitivă refuză să comunice statutul său soţiei (soţului) sau par-c) 
tenerului sau să-şi dea acordul la notificarea respectivă;
există pericol real de transmitere a infecţiei HIV;d) 
a expirat termenul rezonabil oferit persoanei seropozitive, anunţate prealabil, e) 
pentru a-şi comunica statutul său.

Oricare nu ar fi motivele divulgării informaţiei presupuse a fi confidenţială, aceasta 
implică un şir de probleme la nivel psihologic şi social pentru fiecare pacient. De aceea, 
datoria medicului este de a atenua neplăcerile psihice suferite de pacient la încălca-
rea confidenţialităţii, fapt care este menţionat şi în capitolul VI al Codului Cadru de 
Etică (Deontologic) al lucrătorului medical şi farmaceutic din Republica Moldova: 
“Divulgarea informaţiei private în cazurile de excepţie menţionate trebuie să se facă 
cu precauţie, fără a aduce prejudicii morale pacientului, cu maxim respect pentru 
demnitatea acestuia”

PROTECŢIE
Codul Contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.10.08 
Aricolul 75. Răspunderea pentru divulgarea informaţiei confidenţiale în domeniul medical: 
Divulgarea informaţiei confidenţiale privind examenul medical de depistare a contaminării 

cu virusul imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă SIDA. 
Divulgarea informaţiei confidenţiale despre examenele medicale de depistare a contaminării 

ce virusul imunodificienţei umane (HIV) ce provoacă maladia SIDA de către personalul medical 
sau de către persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin astfel de informaţii se 
sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale

Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din  18.04.2002:
Articolul 177: Încălcarea inviolabilităţii vieţii personale
(1) Culegerea ilegală sau răspândirea cu bună-ştiinţă a informaţiilor, ocrotite de lege, despre 

viaţa personală ce constituie secret personal sau familial al altei persoane fără consimţămân-
tul ei se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 300 unităţi convenţionale sau cu muncă 
neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore.

(11) Culegerea ilegală a informaţiilor menţionate la alin.(1), fără consimţământul persoanei, 
cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale destinate pentru obţinerea ascunsă a informaţiei, se 
pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă nere-
munerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore. 
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(2) Răspândirea informaţiilor menţionate la alin.(1):
a) într-un discurs public, prin mass-media;
b) prin folosirea intenţionată a situaţiei de serviciu se pedepseşte cu amendă în mărime 

de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii 
sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 1 an, sau cu muncă neremunerată în 
folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime 
de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale.

VIII. CONSIMŢĂMÂNTUL PACIENTULUI 

NOŢIUNI GENERALE
Recent sunt descrise două moduri de abordare şi de interacţiune dintre medic şi 

pacient. Este vorba despre modul paternalist (din lat. pater – părinte) care plasează 
medicul pe o poziţie superioară pacientului, cu rol decisiv şi tutelar, şi cel antipater-
nalist, bazat pe dialog şi interpretare. 

Până în prezent încă se păstrează în societatea noastră atitudinea autoritară a medi-
cului faţă de pacient reflectată prin formula „Eu sunt medicul, deci sunt corect şi ştiu ce 
fac”. Timpurile se schimbă şi, treptat, este conştientizat faptul că relaţia medic-pacient 
într-o societate democratică trebuie să se bazeze pe respectul autonomiei şi dreptul la 
alegere a pacientului, iar informaţiei despre pacient îi sunt atribuite calificativele de 
individualitate, intimitate şi confidenţialitate. 

Modul de abordare antipaternalist defineşte bolnavul drept un subiect responsa-
bil şi liber de a lua decizii vital importante şi oportune pentru el însuşi. Realizarea 
acestei abordări poate fi posibilă prin colectarea consimţământului pacientului (acord 
informat) . Caracterul deliberat al acordului informat presupune lipsa constrângerii şi 
prohibiţiei, ameninţării şi înşelăciunii medicale, renunţarea medicului la statutul de 
tutelă în relaţiile sale cu pacienţii.

Deoarece activitatea medicală este una din cele mai extinse şi complicate (reieşind 
din diversitatea patologiilor umane), noţiunea de acord informat trebuie analizată prin 
specificul diferitor domenii şi situaţii. Desigur este imposibil de plasat în aceeaşi cate-
gorie pacienţii cronici terapeutici şi pacienţii acuţi psihiatrici, sau situaţiile de urgenţă, 
unde medicul va decide modul de tratament reieşind din profesionalismul şi obligaţiile 
sale şi bazându-se pe legislaţia în vigoare. Totuşi, putem evidenţia câteva aspecte ge-
nerale în procesul obţinerii acordului informat, inclusiv al pacienţilor seropozitivi:

– Informaţia oferită pacientului într-o formă accesibilă trebuie să conţină date despre 
maladie, cauza şi simptomatica bolii, pronosticul aşteptat, în cazul unei intervenţii 
medicale se explică scopul, efectul scontat, riscul potenţial, posibilele consecinţe me-
dico-sociale, psihologice, economice, precum şi variantele alternative de tratament şi 
îngrijire medicală. Pacientul trebuie să primească răspunsuri la toate întrebările.

– Oferirea unor garanţii suplimentare în privinţa protejării drepturilor pacientului în 
cazul aplicării unor metode riscante de tratament, a unor proceduri cu un grad crescut 
de pericol, consecinţe ireversibile sau implicarea benevolă în experimente clinice. 

Consimţământul poate fi exprimat în mai multe moduri:
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– Consimţământul „implicit” – atunci când pacientul se va prezenta voluntar pentru 
control şi tratament într-un cabinet de consultaţie sau va solicita un medic la domiciliu. 
Totuşi, şi acest tip de acord trebuie însoţit de un element de informare care îl ajută 
pe pacient să facă o alegere în cunoştinţă de cauză. Astfel de consimţământ poate fi 
aplicat doar în cazurile unor acte medicale curente sau proceduri uzuale. 

– Consimţământul oferit verbal – este de dorit să fie primit în prezenţa unei terţe 
persoane: asistent medical, membru al familiei. Totuşi, în funcţie de caracterul şi 
temperamentul persoanei investigate, de situaţia concretă, este preferabil de a insista 
asupra semnării consimţământului.

– Consimţământul în scris – autorizare ce simbolizează implicarea pacientului în 
relaţii de contract, care vor determina obligaţii reciproce, atât legale, cât şi morale din 
partea ambelor părţi, determinând forma şi nivelul responsabilităţilor. Pentru inter-
venţiile medicale cu risc sporit, consimţământul se perfectează obligatoriu, în formă 
scrisă, prin completarea unui formular special, cu semnarea obligatorie de către pacient 
sau reprezentantul legal şi medicul curant. 

Existenţa consimţământului nu-l eliberează pe medic de responsabilitatea pentru 
greşeală şi culpă. 

PREVEDERI LEGISLATIVE
La nivel internaţional, Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor în Europa, 

în capitolul 3 – Consimţământul, descrie detaliat procedura de colectare a acordului 
informat al pacientului [Anexa 3].

Potrivit art. 24 al Constituţiei, statul garantează fiecărei persoane dreptul la viaţă 
şi la integritate fizică şi psihică. Dreptul la integritate fizică, psihică şi morală este 
strâns legat de dreptul la exprimarea benevolă a consimţământului pentru efectuarea 
actului medical. Astfel, orice intervenţie medicală urmează a fi efectuată în scopul 
ocrotirii vieţii şi sănătăţii pacientului.

Obligativitatea consimţământului pentru prestaţii medicale este descrisă în Legea 
ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, art. 23:

Consimţământul pacientului este necesar pentru orice prestaţie medicală pro-(1) 
pusă (profilactică, diagnostică, terapeutică, recuperatorie).
În lipsa unei opoziţii manifeste, consimţământul se presupune pentru orice (2) 
prestaţie care nu prezintă riscuri importante pentru pacient sau care nu este 
susceptibilă să-i prejudicieze intimitatea.
Consimţământul pacientului incapabil de discernământ este dat de reprezen-(3) 
tantul său legal; în lipsa acestuia – de ruda cea mai apropiată.
 Consimţământul pacientului incapabil de discernământ, fie temporar, fie per-(4) 
manent, este presupus în caz de pericol de moarte imitentă sau de ameninţare 
gravă a sănătăţii sale.
Dispoziţiile alin (1), (2), (3), (4) se aplică pacienţilor care au împlinit vârsta de (5) 
16 ani.
Dacă pacientul are mai puţin de 16 ani, consimţământul este dat de repre-(6) 
zentantul său legal. În caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare 
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gravă a sănătăţii, prestaţia medicală se poate desfăşura şi fără consimţământul 
reprezentantului legal.
Consimţământul sau refuzul pacientului ori al reprezentantului său legal se (7) 
atestă în scris prin semnătura medicului curant sau a completului în componenţa 
echipei de gardă, în cazuri excepţionale prin semnătura conducerii instituţiei 
medico-sanitare.

Conform prevederilor art. 18 din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de 
medic nr.264 din 27.10. 2005, între medic şi pacient se creează un raport bazat pe 
respect şi încredere reciprocă, pe dreptul la opţiune al pacientului, exercitat conform 
legislaţiei în vigoare. 

Modul de perfectare a acordului informat al pacientului este stipulat în Legea 
nr.263-XVI din 27.102005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, 
articolul 13[Anexa 4] .

În scopul realizarii prevederilor acestui articol Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul 
nr.300 din 24 iulie 2007 prin care se aprobă lista intervenţiilor medicale care necesită 
perfectarea acordului informat în formă scrisă [Anexa 7] şi modelul acordului informat 
în formă scrisă [Anexa 8].

Cazurile EXCEPŢIE când informaţiile confidenţiale despre pacient pot fi 
prezenate fără acordul său sau al reprezentantului legal al acestuia:

pentru a implica în procesul curativ alţi specialişti în domeniu, inclusiv în caz a) 
de examinare şi tratament urgent al persoanei incapabile de a-şi exprima voinţa 
din cauza stării sale, dar numai în volumul necesar pentru luarea unei decizii 
adecvate;
pentru a informa organele şi instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de b) 
stat în cazul unui pericol real de extindere a bolilor infecţioase, otrăvirilor şi 
contaminărilor în masă;
la solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în c) 
legătură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în conformitate 
cu legislaţia;
la solicitarea avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ d) 
creat de Centrul pentru Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei 
persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane 
sau degradante;
pentru informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai persoanelor în e) 
vârstă de până la 18 ani în caz de acordare acestora a asistenţei medicale;
la existenţa temeiului de a crede că prejudiciul adus sănătăţii persoanei este f) 
rezultatul unor acţiuni ilegale sau criminale, informaţia urmând a fi prezentată, 
în acest caz, organelor de drept competente.(art. 12, alin. 4 din Legea cu privire 
la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005).

Transmiterea informaţiilor cu caracter personal fără consimţământul pacientului 
sau al reprezentantului său legal se admite în următoarele cazuri (art. 13 din Legea 
cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005): 



 35

în scopul examinării şi tratamentului pacientului care nu este în stare, din cauza a) 
sănătăţii, să-şi exprime dorinţa;
în cazul pericolului extinderii unor maladii contagioase, intoxicaţii şi unor b) 
maladii care prezintă pericol în masă;
la cererea organelor de urmărire penală, a procuraturii şi instanţei judecătoreşti c) 
în legătură cu efectuarea urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti;
la cererea avocatului parlamentar şi a membrilor consiliului consultativ creat d) 
de Centrul pentru Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei persoa-
nelor împotriva torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau 
degradante;
în caz de acordare a ajutorului medical unei persoane ce nu dispune de capacitate e) 
de exerciţiu deplină, incapabilă să informeze părinţii sau reprezentanţii legali;
în cazul unor circumstanţe în al căror temei se poate presupune că prejudiciul f) 
cauzat sănătăţii persoanei reprezintă consecinţa unei acţiuni ilegale. Testarea 
la marcherii HIV se face doar în baza consimţământului scris, benevol şi in-
format al persoanei. Procedura de colectare a consimţământului pentru testarea 
la marcherii HIV este descrisă în articolul 13 al Legii cu privire la profilaxia 
infecţiei HIV/SIDA nr.23-XVI din 16.02.2007.

PROTECŢIE
Conform Codului Civil al Republicii Moldova, capacitatea deplină de exerciţiu 

începe de la data la care persoana fizică atinge majoratul, adică la vârsta de 18 ani, 
iar până la această vârstă poate fi reprezentată în relaţia cu prestatorul de servicii 
medicale doar de către reprezentantul legal al său. Reprezentanţii legali ai pacientului 
sunt persoanele care pot exercita în numele pacientului drepturile acestora. Totodată, 
Legea stipulează că părerea proprie a pacientului va fi luată întotdeauna în considerare 
ţinându-se cont de capacitatea lui de a înţelege.

Codul Civil stabileşte şi câteva excepţii, atunci când se consideră că persoana are 
capacitate deplină de exerciţiu înainte de împlinirea vârstei respective, şi anume:

a) în cazul căsătoriei, minorul dobândeşte capacitate deplină de exerciţiu chiar dacă 
nu a împlinit încă vârsta de 18 ani;

b) în cazul în care minorul ce a împlinit vârsta de 16 ani lucrează în baza unui 
contract individual de muncă sau dacă acesta practică activitate de întreprinzător (dacă 
există hotărârea autorităţii tutelare sau a instanţei de judecată privind emanciparea).

Rudă apropiată este considerată persoana:
– care se află în relaţie de rudenie cu pacientul (părinţi, copii, fraţi drepţi şi surori 

drepte, bunici), inclusiv soţul (soţia), şi 
– care în ultimii câţiva ani s-a aflat cel mai mult în contact cu acesta sau a fost 

desemnată de pacient expres, când acesta avea capacitate de exerciţiu, pentru a-l re-
prezenta în relaţiile stabilite de prezenta lege.

Ruda apropiată poate exercita în numele pacientului unele drepturi ale acestuia, 
dacă pacientul este în imposibilitate de a-şi exprima singur voinţa conştientă.
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IX. LIMITAREA DREPTURILOR PACIENTULUI

NOŢIUNI GENERALE 
În societatea umană acţiunile omului sunt determinate de necesităţile indivizilor care 

o constituie. Aceste acţiuni, proprii şi comune tuturor persoanelor ce compun societatea, 
trebuie însă limitate pentru că, în mod inerent, interesele personale ale unuia pot veni 
în conflict cu cele ale altuia, ceea ce ar dăuna însăşi existenţei societăţii. Diversitatea 
şi complexitatea relaţiilor sociale impun necesitatea organizării şi reglementării 
raporturilor dintre oameni sau grupuri de oameni, pentru a face posibilă convieţuirea 
în cadrul societăţii.

Organizarea societăţii presupune existenţa unui echilibru dinamic între general şi 
individual, neîngrădire şi limită astfel încât valorile umane sa fie protejate. Protecţia 
individului în raporturile dintre oameni sau faţă de instituţiile statului are o importanţă 
deosebită. La fel de importantă este, însă, şi limita care trebuie impusă. 

Prevederea în legi a unor drepturi şi libertăţi nelimitate poate conduce la 
imposibilitatea unei diferenţieri clare între comportamentul ilegal şi cel legal, poate 
deschide calea arbitrariului, a interpretărilor care nu se bazează pe normele de drept 
şi conferă, astfel, sistemului juridic trăsături improprii statului de drept. 

Libertatea are caracter natural al fiinţei umane şi este legată de demnitatea umană. 
Însă libertatea are sens numai în condiţiile existenţei limitei, deoarece, pentru a se 
manifesta, ea trebuie să depindă de ceva. Libertatea umană se întruchipează într-un 
şir de limite care sunt condiţia exercitării ei. 

Reglementarea excepţiilor şi restricţiilor are ca scop fixarea unor limite care, deşi 
în circumstanţe excepţionale pot fi mai severe, protejează, de fapt, interesele tuturor 
indivizilor. Autorităţile statale pot recurge la măsuri derogatorii, dar numai pentru un scop 
prevăzut de lege, în condiţii expres reglementate şi cu respectarea unor proceduri. 

Neîndeplinirea acestor condiţii face ca măsurile derogatorii sa fie nejustificate, 
ilegale şi contrare principiilor caracteristice statului de drept şi spiritului Drepturilor 
Omului si, ca urmare, sa fie contestate.

PREVEDERI LEGISLATIVE
Pacienţii pot fi supuşi numai acelor limitări care sunt compatibile cu instrumentele 

privind drepturile omului. În articolul 6, alin. 2. din Legea nr.263-XVI din 27.102005 
cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului [Anexa 4] se stipulează că 
limitarea drepturilor pacientului poate fi admisă doar în caz de:

a) spitalizare şi examinare a bolnavilor ce sufera de boli psihice, în conformitate 
cu Legea nr.1402-XIII din 16.12.1997 privind asistenţa psihiatrică, ţinind cont de so-
licitările pacientului, în măsura adecvată capacităţii lui de exerciţiu;

b) examinare medicală obligatorie a persoanelor care donează benevol sânge, sub-
stanţe lichide biologice, organe şi ţesuturi;

c) efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, în scopul depistării 
bolilor ce prezintă pericol social, în timpul angajării la serviciu şi în cadrul examină-
rilor medicale periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite profesii, imigranţilor 
şi emigranţilor, a căror listă se aprobă de Ministerul Sanatatii;
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d) efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecţiei 
HIV/SIDA, a sifilisului şi a tuberculozei la persoanele aflate în penitenciare;

e) spitalizare şi izolare obligatorie (carantină) a persoanelor afectate de infecţii 
contagioase şi a celor suspectate de vreo boală infecţioasa ce prezintă pericol social.

X. CULPA PROFESIONALĂ (MALPRAXISUL)

NOŢIUNI GENERALE 
Pentru a răspunde cu succes cerinţelor pacienţilor şi a corespunde imaginii uneia 

dintre cele mai nobile profesiii, medicul trebuie nu numai să dea dovadă de posedarea 
unor cunoştinţe teoretice şi de o pregătire trainică, dar şi de raţionamentul corect, 
calităţi de comunicare, simţ clinic, conduită profesională exemplară şi compasiune.

Specificul profesiei medicale invocă riscul crescut a unor rezultate neprevăzute şi 
nedorite ca urmarea unui act medical. Spre deosebire de multe alte profesii, în cazul 
medicinii erorile pot avea implicaţii dintre cele mai grave, culminând cu schilodirea 
sau moartea pacientului. Este necesar de făcut distincţii între cauzele greşelilor apărute 
în practica medicală. Astfel deosebim erori subiective şi erori obiective.

Eroarea obiectiva se datorează unei imperfecţiuni a stiinţei medicale la un moment 
dat, unei reactivităţi particulare a bolnavului sau unor particularităţi ale bolii, cum 
ar fi sărăcia bolii în simptome sau caracterul lor nespecific, de informaţiile false date 
de bolnav. În cazul unei erori cu caracter obiectiv orice medic în aceleaşi condiţii ar 
fi procedat la fel.

Erorile subiective constau în reprezentarea greşită a realităţii medicale determinată 
de slaba pregatire profesională, implicit punerea defectuoasă în practică a tehnicilor 
şi manevrelor de specialitate. În aceleasi condiţii de lucru, oricare alt medic putea să 
evite prejudiciul datorat nepriceperii, îndoielii omisive, aprecierii superficiale a cazului 
sau a inaptitudinii medicului curant. Aici se includ şi erorile de diagnostic, datorate 
necunoaşterii trecutului medical al pacientului, examinării greşite, interpretării eronate 
a simptomelor, neefectuării unor teste, netrimiterii pacientului pentru un consult de 
specialitate sau neschimbării diagnosticului în cazul unui tratament care nu dă rezultate. 
Erorile subiective angajează responsabilitatea medicului.

Malpraxis este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical, sau 
medico-farmaceutic, din neglijenţă, imprudenţă sau cunoştinţe medicale insuficiente 
şi generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea personalului 
medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale. 

Din perspectivă juridică, erorile profesionale (medicale) generatoare de pagube 
îmbracă forma culpei (vina). Sunt cunoscute în acest domeniu culpa de tehnică medicală 
şi culpa de omisiune.

Culpa de tehnică medicală sau culpa profesională constă în nerespectarea regulilor 
privind exercitarea profesiunii medicale prin nepricepere sau abateri de la reguli 
recunoscute şi recomandate în practicarea acestei profesiuni, provenite din neglijenţă, 
nepăsare sau nerespectarea unor metode şi procedee specifice. La rândul ei, culpa de 
tehnică medicală se împarte în:
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Culpă profesională prin nepregatire (incompetenţă).•	
Culpă profesională prin neprevedere.•	
Culpă profesională prin neglijenţă.•	

Neglijenţa sau neatenţia în practica medicală ia forma grabei şi a suprficialităţii, 
îndeplinirii neconştiincioase a obligaţiilor. Concret neglijenţa poate lua forma nelu-
ării corecte a anamnezei, neexecutării unui examen clinic corect, neefectuarea unor 
examene paraclinice de rutină, neluării tuturor măsurilor de asepsie în vederea unei 
intervenţii. Tot în această categorie se includ şi nesolicitarea consultului interdisciplinar, 
privarea de şansă, trimiterea tardivă a bolnavului la un specialist. Sunt considerate 
neglijenţe grave nedescoperirea unor boli sau stări anterioare iniţierii unui tratament 
a cărui aplicare poate genera o agravare a bolii iniţiale sau chiar decesul bolnavului, 
neizolarea bolnavului contagios, neefectuarea terapiei antitetanice în cazul plăgilor 
tetanogene, injectarea de medicamente cu perioada de utilizare depăşită, injectarea 
unei alte substanţe, decât cea dorită, prin confuzie.

Culpa profesională prin nepăsare.•	
Frecvent, nepăsarea profesională rezida în neexaminarea clinică şi competentă a 

bolnavului, ignorarea riscurilor la care este expus pacientul, imobilizarea neadecvată 
a fracturii, efectuarea necorespunzatoare a unor injecţii sau puncţii, pierderea auzului 
unui copil prin tratarea mamei cu streptomicina, apariţia de efecte nedorite notorii 
(trecute în prospectul medicamentului) prin nerespectarea dozelor maxime, arsuri 
dupa antiseptice sau radioterapie, ignorarea condiţiilor precare de lucru: mizerie, 
sterilizarea necorespunzatoare. Culpa prin nepăsare este favorizată de subestimarea 
riscului acţiunii medicale sau de supraestimarea posibilităţii de acţiune.

Culpa de omisiune invocă medicului responsabilitatea de tot ceea ce refuză să facă 
la fel ca şi pentru tot ce face. Culpa de omisiune se prezintă sub urmatoarele forme: 
refuzul de a răspunde la solicitarea pacientului, refuzul intervenţiei (neasumarea de 
riscuri), refuzul trimiterii pacientului la un eşantion superior (privarea de şansă), 
neacordarea dreptului pacientului la a doua opinie în aceeaşi cauză medicală, refuzul 
de a continua tratamentul unui pacient.

Medicul nu poate fi condamnat decât dacă se demonstrează că a provocat în mod 
voluntar vătămarea pacientului.

PREVEDERI LEGISLATIVE
Dreptul la repararea prejudiciului adus sănătăţii este prevăzut şi de articolul 19 

din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28.03.1995, în care se menţionează că 
orice persoană are dreptul la repararea prejuduciului adus sănătăţii de factori nocivi 
generaţi prin încălcarea regimului antiepidemic, regulilor şi normelor sanitar-igienice, 
de protecţie a muncii, de circulaţie rurieră, precum şi de acţiunile rău intenţionate ale 
unor alte persoane. Pacienţii, organele de asigurare medicală au dreptul la repararea 
prejudiciilor aduse pacienţilor de instituţiile medico-sanitare prin necesitatea normelor 
de tratament medical, prin prescrierea de medicamente contraindicate sau prin aplicarea 
de tratamente necorespunzătoare care agravează starea de sănătate, provoacă infirmi-
tatea permanentă, periclitează viaţa pacientului sau se soldează cu moartea lui.
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Legea nr.263-XVI din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile paci-
entului [Anexa 4] prevede prin articolul 5, alin. (q) dreptul pacientului la despăgubire 
a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.

Articolul 33 , alin. (2) al Legii cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr.23-XVI 
din 16.02.2007 stipulează că repararea prejudiciilor morale şi materiale aduse persoanei 
în urma infectării cu HIV revine instituţiei medico-sanitare în care a fost infectată.

PROTECŢIE
În caz de vătămare a integrităţii corporale sau de altă vătămare a sănătăţii, autorul 

prejudiciului are obligaţia să compenseze persoanei vătămate salariul sau venitul ratat 
din cauza pierderii sau reducerii capacităţii de muncă, precum şi cheltuielile supor-
tate în legătură cu vătămarea sănătăţii – de tratament, de alimentaţie suplimentară, 
de protezare, de îngrijire străină, de cumpărare a unui vehicul special, de reciclare 
profesională etc.

Dacă persoanei i-a fost cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice sau fizice) prin 
fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte situaţii 
prevăzute de legislaţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana responsabilă 
să repare prejudiciul prin echivalent bănesc. Prejudiciul moral este reparat indiferent 
de existenţa şi dimensiunea prejudiciului patrimonial. Mărimea compensaţiei pentru 
prejudiciu moral este determinată de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul 
şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice cauzate persoanei vătămate, de gradul de 
vinovăţie al autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de 
măsura în care această compensare poate aduce satisfacţie persoanei vătămate. Car-
acterul şi gravitatea suferinţelor psihice sau fizice sunt apreciate de instanţa de judecată 
prin luarea în considerarea circumstanţelor în care a fost cauzat prejudiciul, precum şi 
statutul social al persoanei vătămate.

Codul penal al Republicii Moldova din 18.04.2002:
 Articolul 213. Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei 

medicale, încălcarea din neglijenţă de către medic sau de către un alt lu-
crător medical a regulilor sau metodelor de acordare a asistenţei medicale, 
dacă aceasta a cauzat: 

a) vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
b) decesul pacientului, se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani cu (sau fără) privarea 

de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 
la 2 la 5 ani.

Articolul 215. Răspândirea bolilor epidemice
(1) Nerespectarea măsurilor de prevenire sau combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta 

a provocat răspândirea unei asemenea boli, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 
400 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, iar persoana juridică se pedep-
seşte cu amendă în mărime de la 1.000 la 2.000 unităţi convenţionale cu (sau fără) lichidarea 
persoanei juridice.

(2) Aceleaşi fapte soldate din imprudenţă cu vătămarea gravă sau medie a sănătăţii sau cu 
decesul persoanei se pedepsesc cu închisoare de până la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei 
juridice, de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale cu lichidarea întreprinderii.
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Articolul 149. Lipsirea de viaţă din imprudenţă
(1) Lipsirea de viaţă din imprudenţă se pedepseşte cu închisoare de până la 3 ani.
(2) Lipsirea de viaţă din imprudenţă a două sau mai multor persoane se pedepseşte cu 

închisoare de la 2 la 6 ani.

Articolul 160. Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale
(1) Efectuarea ilegală a sterilizării chirurgicale de către medic se pedepseşte cu amendă 

în mărime de până la 200 unităţi convenţionale cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa 
anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), care:
b) au cauzat din imprudenţă o dereglare îndelungată a sănătăţii ori o vătămare gravă a 

integrităţii corporale sau a sănătăţii;
c) au provocat din imprudenţă decesul pacientului, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 

6 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită 
activitate pe un termen de până la 5 ani.

Articolul 162. Neacordarea de ajutor unui bolnav
(1) Neacordarea de ajutor, fără motive întemeiate, unui bolnav de către o persoană care, 

în virtutea legii sau a regulilor speciale, era obligată să îl acorde se pedepseşte cu amendă în 
mărime de la 200 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comu-
nităţii de la 100 la 240 de ore.

(2) Aceeaşi faptă care a provocat din imprudenţă:
a) o vătămare gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii; 
b) decesul bolnavului se pedepseşte cu închisoare de până la 5 ani cu privarea de dreptul de 

a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 3 ani.

În acelaşi context, în conformitate cu alineatul (1) al articolului 1403 din Codul 
Civil al Republicii Moldova din 06.06.2002, instituţia medico-sanitară publică este 
responsabilă pentru prejudiciul cauzat cu vinovăţie pacienţilor de către lucrătorii săi 
medico-sanitari. În astfel de situaţii instituţia are dreptul de regres, solicitând lucră-
torului respectiv să compenseze prejudiciul. 

Acesta din urmă nu va purta răspundere numai dacă va dovedi că a respectat 
exact obligaţiile sale de serviciu.

Astfel, se conturează rolul major al administraţiei instituţiilor medico-sanitare de a 
organiza acordarea asistenţei medicale în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare 
şi de a exclude orice încălcare a drepturilor şi intereselor legitime ale pacientului.



 41

ANEXA 1

Codul Internaţional de Etică Medicală a Asociaţiei Medicale Mondiale
Adoptat de cea de a 3-a Asamblee Generală a Asociaţiei Medicale Mondiale, Londra, octombrie, 1949

Obligaţiile generale ale medicului

Medicul trebuie să menţină standardele profesionale supreme.
Deciziile profesionale trebuie să reiasă din beneficiul pacientului şi nicidecum din interesele 

personale materiale.
Indiferent de specializarea profesională, medicul trebuie să considere prioritate compasiu-

nea şi respectul faţă de demnitatea umană a pacientului şi să fie responsabil de toate aspectele 
asistenţei medicale.

Medicul trebuie să fie onest cu pacienţii şi colegii. El nu are dreptul să susţină colegii care 
mint pacienţii săi.

Cu normele eticii medicale sunt incompatibile:
Autoreclama, în caz dacă nu este prevăzută în mod special de ligislaţia ţării sau codul a) 
Asociaţiei Medicale naţionale.
Achitarea unor comisioane de către medic pentru îndreptarea pacienţilor, sau primirea b) 
unor recompense din oricare altă sursă pentru îndreptarea pacientului într-o instituţie 
medicală anumită, către un anumit specialist sau stabilirea unui tip anumit de tratament 
fără argumentare medicală suficientă.

Medicul trebuie să respecte drepturile pacientului, a colegilor şi altor lucrători medicali, 
şi de asemenea să păstreze taina medicală.

Medicul poate să efectueze o intervenţie, care va înrăutăţi starea psihică şi fizică a paci-
entului doar în interesele acestuia.

Medicul trebuie să fie estrem de atent, oferind informaţie despre descoperirile, tehnologiile 
şi metodele de tratament noi prin canale neprofesionale.

Medicul poate să afirme doar ceea ce este verificat de el personal. 

Obligaţiile medicului faţă de pacient

În scopul protejării sănătăţii şi vieţii pacientului medicul trebuie să realizeze întregul său 
potenţial profesional. Dacă investigaţia sau tratamentul necesar depăşesc posibilităţile medi-
cului, el trebuie să se adreseze către colegi mai competenţi.

Moartea pacientului nu eliberează medicul de obligaţia de a păstra taina medicală.
Acordarea ajutorului medical de urgenţă este obligaţia umană a medicului. 

Obligaţiile medicului faţă de colegi

În relaţia cu colegii săi, medicul trebuie să se comporte aşa cum ar dori să se comporte 
colegii cu sine.

Medicul nu trebuie să atragă pacienţii colegilor săi.
Medicul trebuie să respecte principiile Declaraţiei de la Geneva, adoptate de Asociaţia 

Medicală Mondială.
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ANEXA 2

Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264-XVI din 27.10.2005
Monitorul Oficial al R. Moldova nr.172-175/839 din 23.12.2005

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Obiectul de reglementare al prezentei legi
(1) Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi reglementează condiţiile organizatorice şi 

formele exercitării profesiunii de medic.
(2) Prezenta lege stabileşte cerinţele faţă de persoana care doreşte să practice profesiunea de 

medic, drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile generale pentru a exercita această profesiune 
conform jurământului medicului.

Articolul 2. Statutul juridic al profesiunii de medic
(1) Statutul juridic al profesiunii de medic are la bază Constituţia Republicii Moldova, Legea 

ocrotirii sănătăţii, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezenta lege, 
alte acte normative referitoare la această profesiune.

(2) Dacă tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme 
decât cele cuprinse în prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.

Articolul 3. Principiile generale ale exercitării profesiunii de medic
Principiile generale ale exercitării profesiunii de medic sunt:
a) pregătirea profesională corespunzătoare concepţiei de instruire universitară şi postuni-

versitară pe specialitate a cadrelor de medici şi farmacişti în Republica Moldova ajustată la 
standardele educaţionale profesionale internaţionale;

b) competenţa, responsabilitatea profesională a medicului şi înzestrarea lui cu înalte calităţi 
etico-morale, respectarea principiului “nu dăuna”;

c) respectarea drepturilor şi intereselor pacientului, precum şi ale rudelor lui; 
d) respectarea primatului vieţii şi a dreptului inerent la viaţă al fiinţei umane;
e) respectarea şi protejarea drepturilor şi intereselor legitime ale medicului, indiferent de ca-

racterul public sau privat al sistemului în care activează şi de forma de exercitare a profesiunii;
f) asigurarea condiţiilor optime de exercitare a activităţii profesionale.

Capitolul II
EXERCITAREA PROFESIUNII DE MEDIC

Articolul 4. Profesiunea de medic
(1) Profesiunea de medic poate fi exercitată de orice persoană care îndeplineşte următoarele 

condiţii:
a) este cetăţean al Republicii Moldova; are domiciliu sau drept de reşedinţă în Republica 

Moldova;
b) are studii superioare medicale complete: diplomă de studii superioare profil medicină, 

diplomă de licenţă la specializare, după absolvirea studiilor postuniversitare medicale, eliberate 
conform legislaţiei Republicii Moldova în vigoare, diplomă de studii postuniversitare profil 
medicină obţinută în altă ţară, nostrificată de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale în con-
formitate cu standardul educaţional în vigoare, dacă tratatele internaţionale la care Republica 
Moldova este parte nu prevăd altfel;

c) îşi perfecţionează, pe parcursul întregii sale activităţi profesionale, cunoştinţele teoretice 
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şi deprinderile practice conform regulamentelor elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii 
şi Protecţiei Sociale, utilizând în acest scop toate posibilităţile accesibile;

d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii;
e) nu cade sub incidenţa restricţiilor şi incompatibilităţilor prevăzute de prezenta lege.
(2) Profesiunea de medic poate fi exercitată în Republica Moldova de către medici cetăţeni 

străini şi apatrizi în condiţiile prezentei legi, pe bază de reciprocitate stabilită prin tratatele 
internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Articolul 5. Conţinutul activităţii de medic
(1) Activitatea de medic include:
a) acordarea de asistenţă medicală în caz de îmbolnăvire sau accidentare a pacientului, 

indiferent de sex, vârstă, apartenenţă naţională şi rasială, stare socială şi materială, viziune 
politică şi confesională, religie, limbă, opinie;

b) promovarea educaţiei pentru sănătate;
c) organizarea de măsuri profilactice;
d) perfecţionarea calităţilor profesionale şi acumularea de experienţă medicală;
e) activitatea de instruire în instituţiile medicale de pregătire preuniversitară, universitară 

şi postuniversitară.
(2) Medicul, indiferent de forma de proprietate a instituţiei medicale în care activează, poate 

conlucra cu organizaţii profesionale şi obşteşti din domeniul sănătăţii publice, cu parteneri 
sociali, cu autorităţi publice.

(3) Medicul poate să exercite şi alte activităţi în limitele legislaţiei în vigoare.
Articolul 6. Caracterul uman al profesiunii de medic 
(1) Profesiunea de medic are un caracter uman prin faptul că orice act medical se exercită exclu-

siv în interesul păstrării, restabilirii şi fortificării sănătăţii individului şi în interesul societăţii.
(2) În orice condiţii de exercitare a profesiunii, medicul trebuie să manifeste disponibilitate, 

corectitudine, devotament şi respect faţă de fiinţa umană.
Articolul 7. Respectul faţă de fiinţa umană
(1) Sănătatea omului reprezintă valoarea supremă cu caracter personal şi social.
(2) Medicul este obligat, prin utilizarea tuturor capacităţilor şi cunoştinţelor profesionale, 

să contribuie la protejarea sănătăţii populaţiei, să combată orice formă de cruzime şi înjosire 
a demnităţii umane, păstrând respectul faţă de fiinţa umană.

Articolul 8. Incompatibilităţi şi restricţii
(1) Exercitarea profesiunii de medic este incompatibilă cu:
a) activitatea farmaceutică: prepararea, eliberarea, distribuirea şi comercializarea produselor 

farmaceutice şi parafarmaceutice;
b) orice activitate sau ocupaţie care diminuează sau aduce prejudicii demnităţii profesionale 

şi încalcă codul deontologic;
c) starea de sănătate necorespunzătoare profilului medical, atestată prin certificat medical, 

eliberat conform legislaţiei;
d) folosirea cunoştinţelor medicale în defavoarea sănătăţii pacienţilor sau cu scop criminal.
(2) Nu poate exercita profesiunea de medic:
a) persoana care a fost condamnată pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni, în 

împrejurări legate de exercitarea profesiunii de medic;
b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesiunea de medic, pe 

o durată stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă;
c) persoana care a fost declarată, prin hotărâre judecătorească, având capacitate de exerciţiu 

restrânsă ori incapabilă;
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d) persoana care nu deţine diplomă de licenţă la specializare sau certificat de absolvire a 
internaturii, rezidenţiatului sau secundariatului clinic.

Articolul 9. Jurământul medicului
(1) La absolvirea instituţiei de invăţământ superior medical, se depune jurământul me-

dicului.
(2) Modul de depunere a jurământului se stabileşte de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei 

Sociale.
Articolul 10. Continuitatea studiilor medicale
În cadrul exercitării profesiunii de medic, continuitatea studiilor medicale se realizează prin:
a) pregătire profesională continuă, conform programului elaborat şi aprobat de Ministerul 

Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
b) perfecţionare sistematică a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale medicilor la cursuri 

de reciclare şi la alte forme de stagiere;
c) atestare a cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice ale medicilor, cu aprecierea 

gradului de calificare, în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, ţinându-se 
cont de avizul Ligii Medicilor din Republica Moldova;

d) stimulare a activităţii medicale de înaltă calificare;
e) susţinere din partea statului a medicilor în dorinţa de perfecţionare a cunoştinţelor 

profesionale.
Articolul 11. Formele exercitării profesiunii de medic
(1) Profesiunea de medic poate fi exercitată independent (libera practică) sau în cadrul unei 

instituţii medicale de stat.
(2) Exercitarea independentă a profesiunii de medic reprezintă activitatea profesională a 

medicului la o întreprindere persoană juridică sau la o persoană fizică agent al activităţii de 
intreprinzător, care prestează servicii medicale în baza licenţei şi acreditării.

Articolul 12. Atestarea cadrelor medicale
(1) Pentru menţinerea calificării şi ridicarea nivelului de pregătire şi de responsabilitate 

profesională, medicii sunt supuşi atestării cu o periodicitate de cel puţin 5 ani, în vederea 
stabilirii gradului de calificare.

(2) Cetăţenii străini şi apatrizii au dreptul legitim de a practica activităţi medicale pe teri-
toriul Republicii Moldova, beneficiază de aceleaşi drepturi şi au aceleaşi obligaţii în atestarea 
profesională ca şi cetăţenii Republicii Moldova.

Articolul 13. Secretul profesional
(1) Medicul este obligat să păstreze secretul profesional.
(2) Informaţiile despre solicitarea asistenţei medicale, despre starea sănătăţii, diagnostic 

şi alte date obţinute de medic în examinarea şi tratamentul pacientului constituie informaţii 
personale şi secretul profesional al medicului şi nu pot fi divulgate.

(3) Cu acordul pacientului sau al reprezentantului său legal, se permite transmiterea 
informaţiei care constituie secret profesional unor alte persoane, în interesul examinării şi 
tratării pacientului, al efectuării unor investigaţii ştiinţifice, utilizării acestor date în procesul 
de studii şi în alte scopuri.

(4) Prezentarea informaţiilor care constituie secret profesional către alte persoane fără con-
simţământul pacientului sau al reprezentantului său legal se admite în următoarele cazuri:

a) în scopul examinării şi tratamentului pacientului care nu este în stare, din cauza sănătăţii, 
să-şi exprime dorinţa;

b) în cazul posibilităţii extinderii unor maladii contagioase, intoxicaţii şi unor alte maladii 
care prezintă pericol în masă;
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c) la cererea organelor de urmărire penală, a procuraturii şi instanţei judecătoreşti în legă-
tură cu efectuarea urmăririi penale sau cercetării judecătoreşti;

d) în caz de acordare a ajutorului medical unei persoane ce nu dispune de capacitate de 
exerciţiu deplină, incapabilă să informeze părinţii sau reprezentanţii săi legali;

e) în cazul unor circumstanţe în al căror temei se poate presupune că prejudiciul cauzat 
sănătăţii persoanei reprezintă consecinţa unei acţiuni ilegale.

(5) Persoanele cărora le-au fost transmise informaţii ce constituie secret profesional poartă 
răspundere pentru divulgarea informaţiei transmise lor, în condiţiile legii.

(6) Secretul profesional nu poate fi divulgat nici după terminarea tratamentului sau moartea 
pacientului.

Capitolul III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEDICULUI

Articolul 14. Drepturile profesionale ale medicului
Medicul este în drept:
a) să fie asigurat cu loc de muncă după încheierea studiilor postuniversitare şi să-şi desfă-

şoare activitatea medicală conform specializării şi calificării obţinute;
b) să fie asigurat cu condiţii pentru a-şi desfăşura activitatea profesională cu respectarea 

regulilor şi tehnologiilor de acordare a asistenţei medicale;
c) să-şi ridice nivelul de pregătire profesională şi să fie atestat;
d) să fie remunerat conform funcţiei ocupate, gradului de calificare profesională, ştiinţifico-

didactică, rezultatelor activităţii sale;
e) să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămare a sănătăţii în legătură cu activitatea 

profesională;
f) să-şi apere, inclusiv pe cale judiciară, dreptul la muncă şi alte drepturi profesionale;
g) să cunoască drepturile şi obligaţiile sale de serviciu;
h) să exercite alte drepturi, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Articolul 15. Modul de apărare a drepturilor medicului
(1) Dreptul exercitării profesiunii de medic este protejat de stat.
(2) Intru apărarea drepturilor sale profesionale şi cetăţeneşti, medicul este în drept:
a) să apeleze la organele de drept naţionale şi internaţionale conform legislaţiei în vigoare;
b) să ceară soluţionarea de către instanţa contenciosului administrativ a unui litigiu ge-

nerat de un act administrativ, fie de nesoluţionarea în termene legale a unei cereri privind 
recunoaşterea unui drept consfinţit de lege, în care cealaltă parte este o autoritate publică sau 
un funcţionar al acestei autorităţi, potrivit legislaţiei în vigoare;

c) să i se repare prejudiciul cauzat prin vătămarea sănătăţii în legătură cu activitatea pro-
fesională specifică în condiţii de permanent risc pentru sănătate şi viaţă;

d) să apeleze la susţinerea organizaţiilor neguvernamentale intru apărarea drepturilor şi 
intereselor profesionale;

e) să i se garanteze independenţă morală, economică şi profesională, protecţie socială;
f) să fie susţinut de angajator la etapa examinării în instanţă a litigiilor în cazul exercitării 

activităţii conform reglementărilor în vigoare;
g) să folosească fără restricţii orice mijloc de transport din contul statului pentru exercitarea 

de urgenţă a obligaţiilor profesionale, în funcţie de situaţii concrete;
h) să se asocieze în organizaţii sindicale, asociaţii obşteşti ce vor participa la apărarea şi 

promovarea drepturilor şi intereselor profesionale ale medicului;
i) să apeleze la Liga Medicilor din Republica Moldova, care apără interesele profesionale 

ale medicului, participă la aprecierea exercitării funcţiei de medic, la susţinerea prestigiului 
acestei profesiuni în societate.
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(3) Medicul are dreptul la apărare contra intervenţiei unor persoane şi autorităţi ale ad-
ministraţiei publice în exerciţiul profesiunii sale, excepţie făcând cazurile de incompetenţă şi 
culpă profesională.

Articolul 16. Asociaţiile de medici
(1) Pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor, medicii sunt în drept să se asocieze, pe 

principii benevole, conform legislaţiei cu privire la organizaţiile necomerciale, în asociaţii pro-
fesionale locale, centrale şi internaţionale, în baza calităţii de membru individual sau colectiv, 
şi să le înregistreze în modul stabilit.

(2) Asociaţiile de medici specificate la alin.(1) pot acorda asistenţă profesională şi materială 
medicilor din cadrul acestei asociaţii şi membrilor de familie ai acestora.

(3) Asociaţiile de medici centrale şi internaţionale pot avea structuri regionale.
(4) Intru apărarea drepturilor şi intereselor medicilor şi facilitarea creării locurilor de muncă, 

asociaţiile de medici vor colabora cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
Articolul 17. Obligaţiile profesionale ale medicului
(1) Medicul este obligat:
a) să respecte cu stricteţe drepturile şi interesele legitime ale pacientului;
b) să-şi perfecţioneze în permanenţă cunoştinţele profesionale;
c) să asigure tratamentul până la însănătoşirea pacientului sau până la trecerea lui în în-

grijirea unui alt medic;
d) să evite îmbolnăvirile iatrogene;
e) să păstreze secretul informaţiilor personale de care a luat cunoştinţă în exercitarea 

profesiunii, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege şi de legislaţia privind accesul 
la informaţii;

f) să înceapă tratamentul numai după o examinare medicală efectuată personal, iar în cazuri 
excepţionale, de urgenţă, să dea indicaţii de tratament prin mijloacele de telecomunicaţie;

g) să acorde primul ajutor medical de urgenţă, indiferent de timpul, locul şi de alte cir-
cumstanţe ale situaţiei;

h) să ceară consimţământul pacientului pentru orice prestare medicală conform legislaţiei;
i) să cunoască şi să exercite în permanenţă atribuţiile de serviciu;
j) să consemneze refuzul pacientului pentru orice prestare medicală;
k) să informeze pacientul direct sau prin intermediul reprezentanţilor legali ori al rudelor 

lui apropiate despre starea sănătăţii acestuia;
l) să respecte normele etico-profesionale;
m) să execute alte obligaţii prevăzute de legislaţie.
(2) În executarea obligaţiilor sale profesionale, medicul nu este în drept să supună pacientul 

unui risc nejustificat, nici chiar cu acordul acestuia.
(3) Se interzice satisfacerea rugăminţii bolnavului de a i se curma viaţa (eutanasierea).

Capitolul IV
RAPORTURILE STABILITE ÎN CADRUL EXERCITĂRII PROFESIUNII DE MEDIC

Articolul 18. Raportul medic – pacient
(1) Raportul medic – pacient se întemeiază pe respect şi încredere reciprocă, pe dreptul la 

opţiune al pacientului, exercitat conform legislaţiei în vigoare.
(2) Medicul este obligat să informeze pacientul sau reprezentanţii lui legali asupra unor 

eventuale riscuri ce comportă intervenţia medicală, precum şi un eventual refuz de intervenţie 
medicală.

(3) Medicul este în drept să refuze efectuarea intervenţiei medicale (cu excepţia situaţiilor 
de urgenţă), readresând pacientul unui alt medic, în următoarele cazuri excepţionale:
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a) în lipsa unei competenţe profesionale în domeniu sau a posibilităţilor tehnico-medicale 
necesare efectuării intervenţiei medicale;

b) în cazul unor contradicţii intre efectuarea intervenţiei medicale şi principiile etico-
morale ale medicului;

c) în cazul imposibilităţii creării unui contact terapeutic cu pacientul.
(4) Orice intervenţie medicală poate fi efectuată cu acordul pacientului, cu excepţia situa-

ţiilor când starea lui fizică şi psihică nu-i permite să ia o decizie conştientă sau în alte situaţii 
stabilite de legislaţie.

Articolul 19. Raportul medic – medic
(1) Raporturile dintre medici se întemeiază pe corectitudine, colaborare, respect reciproc, 

solidaritate de breaslă.
(2) Pot fi supuse criticii numai acţiunile profesionale şi comportamentul deontologic.
(3) Medicul nu poate împiedica pacientul în alegerea unui alt medic curant. Reputaţia 

profesională a medicului se întemeiază pe rezultatele activităţii sale.
(4) Medicul este obligat să aibă o atitudine respectuoasă faţă de personalul medical mediu 

şi inferior.
Articolul 20. Raportul medic – farmacist
(1) Raporturile dintre medic şi farmacist se desfăşoară în spirit de colaborare, în limitele 

competenţelor specifice stabilite.
(2) Raporturile dintre medic şi farmacist nu sunt raporturi de subordonare.

Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 21. Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri pentru 
aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege; va aduce propriile acte normative în 
concordanţă cu prezenta lege.

ANEXA 3

Declaraţia promovării drepturilor pacienţilor în Europa
Consultarea Europeană OMS asupra Drepturilor Pacienţilor, care a avut loc la Amster-

dam de la 28 la 30 martie 1994, a autorizat documentul anexat (Principii ale Drepturilor 
Pacienţilor în Europa: un cadru comun) ca un set de principii pentru promovarea, implemen-
tarea drepturilor pacienţilor în statele europene membre ale OMS. 

1. Drepturile omului şi valori în îngrijirile de sănătate
1.1. Fiecare are dreptul la respect al persoanei sale ca fiinţă umană.
1.2. Fiecare are dreptul la autodeterminare.
1.3. Fiecare are dreptul la integritate fizică mentală, la securitatea propriei sale persoane.
1.4. Fiecare are dreptul la respect pentru propria sa confidenţialitate.
1.5. Fiecare are dreptul de a avea propriile sale valori morale culturale, şi dreptul de a i se 

respecta convingerile filozofice şi religioase.
1.6. Fiecare are dreptul la o protecţie a sănătăţii, atât cât este disponibilă prin măsuri adec-

vate de prevenire a maladiilor, îngrijiri de sănătate, la posibilitatea de a urmări atingerea celui 
mai înalt nivel de sănătate posibil. 

2. Informarea
2.1. Informaţiile despre serviciile de sănătate şi despre cel mai bun mod de a le utiliza 

trebuie să fie disponibile publicului, pentru a putea beneficia de ele toţi cei interesaţi.
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2.2. Pacienţii au dreptul de a fi complet informaţi asupra stării lor de sănătate, inclusiv 
asupra factorilor medicali ai condiţiei lor; despre procedurile medicale propuse, despre riscurile 
potenţiale şi beneficiile fiecărei proceduri; despre alternative la procedurile propuse, inclusiv 
efectul non-tratamentului; şi despre diagnostic, prognoză şi progresul tratamentului.

2.3. Informaţiile pot fi refuzate pacienţilor în mod excepţional atunci când există un motiv 
întemeiat pentru a crede că această informaţie le-ar cauza un mare rău, fără nici un fel de 
excepţie a unor posibile efecte pozitive.

2.4. Informaţiile trebuie comunicate pacienţilor într-un mod adecvat cu capacitatea lor de 
înţelegere, minimalizând folosirea unor termeni nefamiliari de terminologie tehnică. Dacă 
pacientul nu vorbeşte limba comună, trebuie să existe o formă de interpretare disponibilă.

2.5. Pacienţii au dreptul ca, la cererea lor expresă, să nu fie informaţi.
2.6. Pacienţii au dreptul să aleagă cine, dacă există cineva, să fie informat în locul lor.
2.7. Pacienţii ar trebui să aibă posibilitatea de a obţine o a doua părere.
2.8. Atunci când sunt internaţi într-o instituţie de îngrijiri de sănătate, pacienţii trebuie să 

fie informaţi despre identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate care 
au grijă de ei şi de orice reguli şi obiceiuri care au legătură cu şederea şi îngrijirea lor.

2.9. Pacienţii trebuie să fie capabili să ceară şi să li se dea un sumar scris al diagnosticului, 
al tratamentului şi îngrijirilor lor atunci când se externează dintr-o instituţie de îngrijiri de 
sănătate.

3. Consimtământul
3.1. Acordul informat al pacientului este un imperativ pentru orice intervenţie medicală.
3.2. Un pacient are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală. Implicaţiile 

refuzului sau opririi unei astfel de intervenţii trebuie explicate cu grijă pacientului.
3.3. Atunci când un pacient nu este capabil să-şi exprime voinţa şi când este necesară o inter-

venţie medicală urgentă, acordul pacientului se poate deduce, doar dacă nu este evident, dintr-o 
exprimare anterioară a voinţei, că într-o astfel de situaţie, consimtământul ar fi refuzat.

3.4. Atunci când este necesar consimtământul unui reprezentant legal şi când intervenţia 
este absolut urgentă, aceasta se poate face, dacă nu este posibil să se obţină la timp consim-
tământul reprezentantului.

3.5. Atunci când se cere consimtământul reprezentantului legal, pacienţii (fie ei minori 
sau adulţi), trebuie oricum să fie implicaţi în procesul de luare a deciziei, atât cât permite 
capacitatea lor de întelegere.

3.6. Dacă un reprezentant legal refuză să-şi dea consimtământul, iar dacă doctorul sau alt 
furnizor este de părere că intervenţia este în interesul pacientului, atunci hotărârea trebuie 
transferată unui tribunal sau unei alte forme de arbitraj.

3.7. În toate celelalte situaţii în care pacientul nu este capabil să-şi dea consimtământul şi 
în care nu există un reprezentant legal sau unul desemnat de către pacient în acest scop, trebu-
ie luate decizii adecvate pentru a substitui procesul de luare a deciziilor, luând în considerare 
ceea ce se ştie şi, pe cât posibil, ce se poate presupune despre dorinţele pacientului.

3.8. Consimtământul pacientului este cerut pentru păstrarea şi folosirea tuturor substanţe-
lor corpului omenesc. Consimtământul se poate presupune atunci când acestea trebuie folosi-
te în cursul diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor pacientului respectiv.

3.9. Consimtământul informat al pacientului este necesar pentru participarea la procesul 
de învătământ medical clinic.

3.10. Consimtământul informat al pacientului este imperativ pentru participarea sa la cer-
cetarea ştiinţifică. Toate protocoalele trebuie supuse unor proceduri de revizuire etică adec-
vată. O astfel de cercetare nu trebuie făcută asupra celor care nu sunt capabili să-şi exprime 
voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului unui reprezentant legal şi dacă cercetarea 
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poate fi în interesul pacientului. Ca o excepţie de la cerinţa ca implicarea să fie în interesul 
pacientului, o persoană handicapată poate fi implicată într-o cercetare de observaţie care nu 
reprezintă un beneficiu direct asupra sănătăţii sale, dacă acea persoană nu face obiecţii, riscul 
/sau afectarea sunt minime, iar cercetarea are o valoare semnificativă şi nu sunt disponibile 
alte metode alternative sau alţi subiecţi pentru cercetare. 

4. Confidenţialitatea
4.1. Toate informaţiile despre starea de sănătate a pacientului, despre condiţia medicală, 

diagnostic, prognoză şi tratament şi toate informaţiile cu caracter personal trebuie păstrate 
confidenţial, chiar şi după moarte.

4.2. Informaţiile confidenţiale pot fi divulgate doar dacă pacientul îşi dă Consimţământul 
explicit sau dacă legea susţine acest lucru în mod expres. Consimţământul se poate presupu-
ne atunci când informaţiile sunt divulgate altor furnizori de îngrijiri de sănătate implicaţi în 
tratamentul pacientului.

4.3. Toate datele despre identitatea pacientului trebuie protejate. Protecţia acestora trebuie 
să fie adecvată cu modul lor de stocare. Substanţele umane din care derivă date care pot fi 
identificate trebuie protejate corespunzător. 

4.4. Pacienţii au drept de acces la dosarele lor medicale, la înregistrările tehnice şi la orice 
alte dosare care au legătură cu diagnosticul, tratamentul şi îngrijirile primite sau cu părţi din 
acestea. Un astfel de acces exclude date referitoare la terţi.

4.5. Pacienţii au dreptul să ceară corectarea, completarea, ştergerea, clarificarea /sau adu-
cerea la zi a datelor personale şi medicale referitoare la ei şi care sunt incorecte, incomplete, 
ambigue sau depăşite sau care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament şi îngrijiri.

4.6. Nu poate să existe niciun amestec în viata privată, familială a pacientului, cu excepţia 
situaţiei în care aceasta este necesară pentru diagnosticul pacientului, pentru tratament şi 
îngrijiri, şi numai dacă pacientul îşi dă consimţământul.

4.7. Intervenţiile medicale trebuie făcute doar atunci când există un respect adecvat pentru 
viaţa privată a individului. Aceasta înseamnă că o anume intervenţie se poate face doar în 
prezenţa acelor persoane care sunt necesare pentru intervenţie, doar dacă pacientul nu cere 
altceva.

4.8. Pacienţii internaţi în instituţiile de sănătate au dreptul să se aştepte la facilităţi fizice 
care asigură confidenţialitatea, mai ales atunci când furnizorii de servicii de sănătate le oferă 
îngrijiri personale sau execută examinări şi tratamente. 

5. Îngrijiri şi tratament
5.1. Fiecare are dreptul să primească îngrijiri de sănătate adecvate cu nevoile sale de sănă-

tate, inclusiv îngrijiri preventive şi activităţi care au ca scop promovarea sănătăţii. Serviciile 
ar trebui să fie disponibile şi accesibile în mod echitabil, fără discriminare şi în conformitate 
cu resursele financiare, umane şi materiale disponibile într-o societate dată.

5.2. Pacienţii au dreptul colectiv la o anumită formă de reprezentare la fiecare nivel al sis-
temului de îngrijiri de sănătate, în probleme referitoare la planificarea şi evaluarea serviciilor, 
inclusiv limitele, calitatea şi funcţionarea îngrijirilor acordate.

5.3. Pacienţii au dreptul la o calitate a îngrijirii care este marcată atât de standarde tehnice 
ridicate cât şi de o relaţie umană între pacient şi furnizorii de servicii de sănătate. 

5.4. Pacienţii au dreptul la continuitatea îngrijirilor, inclusiv la cooperare între toţi furnizorii 
de îngrijiri de sănătate /sau instituţiile care pot fi implicate în diagnostic, tratament şi îngrijiri.

5.5. În împrejurările în care furnizorii trebuie să aleagă între pacienţii potenţiali pentru un 
anume tratament care există în măsură limitată, toţi pacienţii pentru acel tratament au dreptul 
la o procedură de selecţie cinstită pentru tratamentul respectiv. Alegerea trebuie să se bazeze 
pe criterii medicale şi trebuie făcută fără discriminare.
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5.6. Pacienţii au dreptul să aleagă şi să schimbe doctorul sau pe ceilalţi furnizori de ser-
vicii de sănătate şi instituţia de îngrijiri de sănătate, dacă aceasta este compatibilă cu funcţi-
onarea sistemului de îngrijiri de sănătate.

5.7. Pacienţii pentru care nu mai există motive medicale de internare într-un institut de 
îngrijiri de sănătate au dreptul la o explicaţie cuprinzătoare înainte de a fi transferaţi într-un 
alt loc sau de a fi trimişi acasă. Transferul poate avea loc numai după ce o altă instituţie de în-
grijiri de sănătate a acceptat să primească pacientul. Atunci când acesta este externat şi când 
condiţiile sale o cer, serviciile comunitare şi cele la domiciliu trebuie să fie disponibile.

5.8. Pacienţii au dreptul să fie trataţi cu demnitate în legătură cu diagnosticul lor, cu trata-
mentul şi îngrijirile, care trebuie acordate cu respect pentru cultura şi valorile acestora.

5.9. Pacienţii au dreptul să se bucure de sprijin din partea familiilor, rudelor prietenilor în 
timpul îngrijirilor tratamentului, să primească sprijin spiritual, sfaturi tot timpul.

5.10. Pacienţii au dreptul de a-şi uşura suferinţele în conformitate cu starea actuală a 
cunoştinţelor.

5.11. Pacienţii au dreptul la îngrijiri terminale umane, pentru a putea muri cu demnitate.
6. Aplicarea
6.1. Exercitarea drepturilor din acest document implică faptul că sunt stabilite mijloace 

adecvate în acest scop.
6.2. Pacienţii trebuie să se poată bucura de aceste drepturi, fără discriminare.
6.3. În exercitarea acestor drepturi, pacienţii trebuie să fie supuşi doar la acele limite care 

sunt compatibile cu instrumentele drepturilor umane şi în conformitate cu o procedură pre-
văzută de lege.

6.4. Dacă pacienţii nu pot beneficia ei în de drepturile din acest document, acestea ar 
trebui exercitate de reprezentantul lor legal sau de o persoană desemnată de către pacient în 
acest sens; atunci când nici o astfel de persoană sau reprezentant legal nu a fost desemnată, ar 
trebui luate alte măsuri pentru reprezentarea pacienţilor.

6.5. Pacienţii trebuie să aibă acces la asemenea informaţii şi sfaturi care să le permită 
să-si exercite drepturile stabilite în acest document. Acolo unde pacienţii simt că drepturile 
nu le-au fost respectate, atunci ar trebui ca ei să poată face o plângere. Pe lângă faptul că 
pot recurge la tribunal, ar trebui să existe mecanisme independente, la nivel instituţional şi 
la alte nivele care să faciliteze procesul de comunicare, arbitrare şi judecare a plângerilor.  
Aceste mecanisme ar trebui, printre altele, să asigure că informaţiile în legătură cu procedu-
rile de plângeri sunt disponibile pacienţilor şi că o persoană independentă este accesibilă şi 
disponibilă pentru ei, pentru a se consulta referitor la modul de acţiune cel mai adecvat. Aces-
te mecanisme ar trebui să asigure mai departe că, acolo unde este necesar, există asistenţă dis-
ponibilă pentru pacienţi. Aceştia au dreptul ca plângerile lor să fie examinate şi considerate în 
mod drept, complet, efectiv şi prompt şi să fie informaţi despre rezultatul acestor examinări. 

7. Definiţii
În aceste Principii ale Drepturilor Pacienţilor în Europa au fost folosiţi următorii termeni, 

având următoarele înţelesuri:

PACIENŢI Utilizatori ai serviciilor de sănătate, fie ei sănătoşi sau bolnavi.

DISCRIMINARE
Distincţie între persoane aflate în situaţii similare, pe baza rasei, 
sexului, religiei, opţiunilor politice, originii naţionale sau sociale, 
asociaţiei cu o minoritate naţională sau antipatiei personale.

ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE Servicii medicale, de nursing sau servicii combinate acordate de 
furnizorii de servicii de sănătate şi de instituţiile de sănătate.
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FURNIZORI DE ÎNGRIJIRI DE 

SĂNĂTATE
Medici, nurse, stomatologi sau alţi profesionişti de sănătate.

INTERVENŢIE MEDICALĂ 
Orice examinare, tratament sau alt act care are scopuri de diagnostic 
preventiv, terapeutice sau de reabilitare şi care sunt acordate de un 
medic sau de un alt furnizor de servicii de sănătate.

INSTITUŢIE DE ÎNGRIJIRI DE 

SĂNĂTATE
Orice facilitate de îngrijiri de sănătate cum ar fi spitalul, instituţiile 
pentru handicapaţi sau căminele de bătrâni.

ÎNGRIJIRI TERMINALE 

Îngrijiri acordate unui pacient atunci când nu mai este posibil să i 
se îmbunătăţească prognoza fatală a stării bolii sale, cu mijloacele 
de tratament disponibile, precum şi îngrijirile acordate în apropi-
erea morţii.

ANEXA 4

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005

(Monitorul Oficial, 30 decembrie 2005, nr.176-181, p. I, art. 867) Capitolul 1

DISPOZITII GENERALE

Articolul 1. Scopul prezentei legi şi noţiunile de bază
(1) Prezenta lege are drept scop consolidarea drepturilor fundamentale ale omului în sistemul 

serviciilor de sănătate, asigurarea respectării demnităţii şi integrităţii pacientului şi sporirea 
rolului participativ al persoanelor la adoptarea deciziilor de sănătate.

(2) În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 
pacient (consumator al serviciilor de sănătate) – persoana care necesită, utilizează sau 

solicită servicii de sănătate, indiferent de starea sa de sănătate, sau care participă benevol, în 
calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale; 

drepturi ale pacientului – drepturi derivate din drepturile fundamentale ale omului la viaţă 
şi sănătate, care includ drepturi sociale ce ţin de accesibilitate, echitate şi calitate în obţinerea 
asistenţei medicale, precum şi drepturi individuale ce ţin de respectarea pacientului ca fiinţă 
umană, a demnităţii şi integrităţii lui, realizate în cadrul utilizării serviciilor de sănătate sau în 
legătura cu participarea lui benevolă, în calitate de subiect uman, la cercetări biomedicale; 

reprezentant legal al pacientului – persoană care poate reprezenta, în condiţiile legii, fără 
procură, interesele unui pacient fără capacitate deplină de exerciţiu sau care a fost declarat 
incapabil ori cu capacitate de exerciţiu limitată;

rudă apropiată – persoana care se află în relaţii de rudenie cu pacientul (părinţi, copii, 
fraţi drepţi surori drepte, bunici), inclusiv soţul (soţia), şi care în ultimii câţiva ani s-a aflat cel 
mai mult în contact cu acesta sau a fost desemnată de pacient, când acesta avea capacitatea de 
exerciţiu, pentru a-i reprezenta interesele în relaţiile stabilite de prezenta lege;

garantare a drepturilor pacientului – sistem de obligaţii, stabilite prin acte juridice, ce 
asigură realizarea drepturilor şi responsabilităţilor pacientului;

servicii de sănătate – complex de măasuri orientate spre satisfacerea necesităţilor populaţiei 
în ocrotirea şi recuperarea sănătăţii, realizate cu folosirea cunoştinţelor profesionale medicale 
şi farmaceutice;
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prestatori de servicii de sănătate – instituţii medico-sanitare şi farmaceutice, indiferent 
de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, medici şi alţi specialişti în domeniu, 
alte persoane fizice şi juridice abilitate cu dreptul de a practica un anumit gen de activitate 
medicală şi farmaceutică în conformitate cu legislaţia în vigoare;

intervenţie medicală (act medical) – orice examinare, tratament, cercetare clinică şi asis-
tenţă sau altă acţiune aplicată pacientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tratament), 
de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi executată de un medic sau alt lucrător medical;

cercetare biomedicală (studiu clinic) – cercetare ştiinţifică care are drept scop studierea 
parametrilor fiziologici, psihologici şi a altor stări ale organismului uman sub influenţa dife-
riţilor factori, precum şi testarea clinică a noilor metode de diagnostic, curativ-profilactice, de 
reabilitare, a medicamentelor sau a altor remedii, realizată pe un subiect uman;

consimţământ – consimţământul conştientizat al pacientului său al reprezentantului său 
legal (în lipsa acestuia, al rudei apropiate) pentru efectuarea unei intervenţii medicale, exprimat 
benevol, în baza informaţiei multilaterale şi exhaustive primite de la medicul curant sau de la 
medicul care efectuează cercetarea biomedicală (studiul clinic), autentificat prin semnăturile 
pacientului sau ale reprezentantului său legal (a rudei apropiate) şi a medicului în documentaţia 
medicală respectivă;

secret medical – informaţii confidenţiale despre diagnosticul, starea sănătăţii, viaţa privată 
a pacientului, obţinute în urma examinării, tratamentului, profilaxiei, reabilitării sau cercetării 
biomedicale (studiului clinic), care nu pot fi divulgate persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de prezenta lege;

informaţii medicale – informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice a pacientului, 
precum şi datele obţinute pe parcursul examinării şi tratamentului, activităţilor de profilaxie 
şi reabilitare a pacientului;

eroare medicală – activitatea sau inactivitatea conştientă a prestatorului de servicii de 
sănătate, soldată cu moartea sau dauna cauzată sănătăţii pacientului din imprudenţă, neglijenţă 
sau lipsă de profesionalism;

îngrijire terminală – îngrijirea acordată unui pacient în cazul în care, prin metode de tra-
tament disponibile, nu mai este posibila o îmbunătăţire a prognozei fatale, precum şi îngrijirea 
acordata pacientului nemijlocit înainte de deces.

Articolul 2. Principiile de baza ale realizării drepturilor pacientului
Principiile de baza ale realizării drepturilor pacientului constau în:
a) respectarea drepturilor fundamentale ale omului şi a demnităţii fiinţei umane în dome-

niul ocrotirii sănătăţii;
b) recunoaşterea vieţii umane, a sănătăţii omului ca valoare supremă;
c) orientarea spre menţinerea vieţii, a sănătăţii fizice şi psihice a pacientului în procesul 

prestării serviciilor de sănătate;
d) respectarea valorilor morale şi culturale ale pacientului, a convingerilor lui religioase 

şi filozofice;
e) recunoaşterea pacientului, iar în cazurile prevăzute de legislaţie, a reprezentantului său 

legal (a rudei apropiate), în calitate de participant principal la luarea deciziei privind inter-
venţia medicală;

f) reglementarea drepturilor, responsabilităţilor şi a condiţiilor de limitare a drepturilor 
pacientului în scopul protecţiei sănătăţii acestuia şi respectării drepturilor altor persoane;

g) încrederea reciprocă dintre pacient şi lucrătorul medical.
Articolul 3. Legislaţia privind drepturile pacientului
(1) Legislaţia cu privire la drepturile pacientului are la bază Constituţia Republicii Moldova, 
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Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995, prezenta lege şi alte acte normative ce re-
glementează relaţiile sociale în domeniul drepturilor pacientului, al garantării şi protecţiei lor.

(2) Legile şi alte acte normative nu pot limita drepturile pacientului stabilite de Constituţia 
Republicii Moldova.

(3) Daca un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme 
decât cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internaţional.

Articolul 4. Extinderea efectului legii
Efectul prezentei legi se extinde asupra autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, 

a instituţiilor medico-sanitare şi farmaceutice, a organizaţiilor de asigurări de sănătate, a insti-
tuţiilor de cercetări ştiinţifice, a instituţiilor de învaţământ medical, a clinicilor universitare, a 
persoanelor care practică în mod individual activităţi medico-sanitare şi farmaceutice, precum 
şi asupra cetăţenilor Republicii Moldova, a apatrizilor şi cetăţenilor străini aflaţi pe teritoriul 
ţarii, dacă acordurile internaţionale nu prevăd altfel.

Capitolul 2
DREPTURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PACIENTULUI

Articolul 5. Drepturile pacientului
Pacientul are dreptul la:
a) asistenţa medicală gratuită în volumul stabilit de legislaţie;
b) atitudine respectuoasă şi umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent 

de vârstă, sex, apartenenţă etnică, statut socio-economic, convingeri politice şi religioase;
c) securitate a vieţii personale, integritate fizică, psihică şi morală, cu asigurarea discreţiei 

în timpul acordării serviciilor de sănătate;
d) reducere a suferinţei şi atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire /sau intervenţie 

medicală, prin toate metodele şi mijloacele legale disponibile, determinate de nivelul existent 
al ştiinţei medicale şi de posibilităţile reale ale prestatorului de servicii de sănătate;

e) opinie medicală alternativă şi primirea recomandărilor altor specialişti, la solicitarea sa 
ori a reprezentantului său legal (a rudei apropiate), în modul stabilit de legislaţie;

f) asigurare de asistenţă medicală (obligatorie şi benevolă), în conformitate cu legislaţia;
g) informaţii cu privire la prestatorul de servicii de sănătate, profilul, volumul, calitatea, 

costul şi modalitatea de prestare a serviciilor respective;
h) examinare, tratament şi întreţinere în condiţii adecvate normelor sanitaro-igienice;
i) informaţii exhaustive cu privire la propria sănătate, metodele de diagnostic, tratament şi 

recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa terapeutică a acestora;
j) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
k) exprimare benevola a consimţământului sau refuzului la intervenţie medicală şi la 

participare la cercetarea biomedicală (studiul clinic), în modul stabilit de prezenta lege şi de 
alte acte normative;

l) acceptare sau refuz în ce priveşte efectuarea ritualurilor religioase în perioada spitalizării 
în instituţia medico-sanitară, dacă aceasta nu afectează activitatea ei şi nu provoacă prejudiciu 
moral altor pacienţi;

m) asistenţa avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor sale, în 
modul stabilit de legislaţie;

n) informaţie privind rezultatele examinării plângerilor şi solicitărilor, în modul stabilit 
de legislaţie;

o) atacare, pe cale extrajudiciara şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ai altor 
prestatori de servicii de sănătate, precum şi ai funcţionarilor responsabili de garantarea asis-
tenţei medicale şi a serviciilor aferente în volumul prevăzut de legislaţie;
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p) îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană;
q) despăgubire a daunelor aduse sănătăţii, conform legislaţiei.
Articolul 6. Limitarea drepturilor pacientului
(1) Pacienţii pot fi supuşi numai acelor limitări care sunt compatibile cu instrumentele 

privind drepturile omului.
(2) Drepturile pacientului pot fi limitate în caz de:
a) spitalizare şi examinare a bolnavilor ce suferă de boli psihice, în conformitate cu Legea 

nr.1402-XIII din 16 decembrie 1997 privind asistenţa psihiatrică, ţinând cont de solicitările 
pacientului, în măsura adecvată capacităţii lui de exerciţiu;

b) examinare medicală obligatorie a persoanelor care donează benevol sânge, substanţe 
lichide biologice, organe şi ţesuturi;

c) efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, în scopul depistării bolilor 
ce prezintă pericol social, în timpul angajării la serviciu şi în cadrul examinărilor medicale 
periodice obligatorii ale lucratorilor de anumite profesii, imigranţilor şi emigranţilor, a căror 
listă se aprobă de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;

d) efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecţiei HIV/
SIDA, a sifilisului şi a tuberculozei la persoanele aflate în penitenciare;

e) spitalizare şi izolare obligatorie (carantina) a persoanelor afectate de infecţii contagioase 
şi a celor suspectate de vreo boală infecţioasă ce prezintă pericol social.

Articolul 7. Responsabilităţile pacientului
(1) Pacientul are următoarele responsabilităţi:
a) să aibă grijă de propria sănătate şi să ducă un mod de viaţă sănătos, excluzând acţiunile 

premeditate ce dăunează sănătăţii lui şi a altor persoane;
b) să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii 

medicali, în cazul în care ştie că el suferă de o boală ce prezintă pericol social;
c) să întreprindă, în lipsa contraindicaţiilor medicale, măsuri profilactice obligatorii, inclusiv 

prin imunizări, a căror neîndeplinire ameninţă propria sănătate şi creează pericol social;
d) să comunice lucrătorului medical informaţii complete despre bolile suportate şi cele 

curente, despre maladiile sale ce prezintă pericol social, inclusiv în caz de donare benevola a 
sângelui, a substanţelor lichide biologice, a organelor şi ţesuturilor;

e) să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia medico-sani-
tara, precum şi recomandările medicului în perioada tratamentului ambulator şi staţionar;

f) să excludă utilizarea produselor farmaceutice şi a substanţelor medicamentoase fără 
prescrierea şi acceptul medicului curant, inclusiv a drogurilor, a altor substanţe psihotrope şi 
a alcoolului în perioada tratamentului în instituţia medico-sanitară;

g) să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi, precum şi ale personalului medico-
sanitar.

(2) În cazul încălcării de către pacient a regulilor de tratament şi de comportament în in-
stituţia medico-sanitară, încălcare ce are drept consecinţă daune materiale şi morale, acesta 
poarta răspundere în conformitate cu legislaţia.

Capitolul 3
GARANTAREA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE PACIENTULUI

Articolul 8. Garantarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţa medicală
(1) Realizarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţa medicală este determinată de 

asigurarea accesului echitabil la serviciile de sănătate de cea mai înaltă calitate, pe care societatea 
o poate garanta cu resursele umane, financiare şi materiale disponibile, conform legislaţiei.
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(2) Fiecărui pacient i se asigură accesul nelimitat şi înscrierea la un medic de familie, iar 
dacă este posibil, şi dreptul de alegere sau schimbare a acestuia. în acest sens, în cadrul fiecă-
rei unităţi medico-sanitare sau al organului de conducere a asistenţei medicale primare, vor fi 
afişate listele cu medicii de familie şi modul de alegere a acestora în localitatea respectivă.

(3) Fiecărui pacient i se garantează accesul gratuit la serviciile de sănătate de urgenţă, 
realizate atât prin intermediul medicului de familie, cât şi prin structurile instituţiilor medico-
sanitare de tip ambulator sau staţionar din raza aflării pacientului.

(4) Intervenţiile chirurgicale se pot efectua numai daca există condiţii de dotare necesare 
şi personal calificat, excepţie facând cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.

(5) Pacientul are dreptul la îngrijire terminală demnă de o fiinţă umană.
(6) În cazul în care prestatorii de servicii de sănătate sunt obligaţi să recurgă la selectarea de 

pacienţi pentru anumite tipuri de tratament disponibile în număr limitat, selectarea se va face 
numai pe bază de criterii medicale aprobate de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

(7) Personalul medical nu este în drept să supună pacientul niciunei forme de presiune 
pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările legale.

(8) Realizarea drepturilor sociale ale pacientului se asigura prin:
a) promovarea şi susţinerea financiară de către stat a unor programe naţionale şi a unor 

servicii de sănătate acordate cu titlu gratuit, în modul prevăzut de legislaţie;
b) crearea unor condiţii de activitate pentru lucrătorii medicali adecvate necesităţilor de 

exercitare a obligaţiilor lor profesionale, în conformitate cu normele stabilite şi exigenţele 
ştiinţei medicale moderne;

c) acreditarea instituţiilor medico-sanitare, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică 
de organizare, în conformitate cu legislaţia;

d) aplicarea sistemului de standarde medicale în acordarea serviciilor de sănătate;
e) exercitarea controlului asupra calităţii serviciilor de sănătate acordate şi acreditate în 

modul stabilit de legislaţie;
f) reglementarea de către stat a medicinii private;
g) menţinerea sistemului de instruire şi perfecţionare a lucrătorilor medicali conform 

standardelor internaţionale.

Articolul 9. Asigurarea dreptului pacientului în domeniul reproducerii
(1) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode 

privind asigurarea sănătăţii reproducerii.
(2) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
(3) Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare unei vieţi sexuale nor-

male şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare.
(4) Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc 

major şi imediat pentru viaţa mamei.

Articolul 10. Asigurarea dreptului pacientului de participare la luarea deciziilor de 
sănătate

(1) Toate deciziile cu caracter economic, administrativ sau social care au o influenţă sau un 
impact potenţial asupra stării de sănătate a populaţiei, la nivel naţional sau local, vor fi luate 
ţinându-se cont de opinia publică.

(2) Pacienţii au dreptul colectiv la o formă de reprezentare, la fiecare nivel al sistemului de 
servicii de sănătate, în luarea deciziilor privind planificarea şi reevaluarea serviciilor, inclusiv 
gama, calitatea şi prestarea serviciilor acordate.

(3) Cetăţenii Republicii Moldova, organizaţiile de pacienţi şi asociaţiile neguvernamentale 
participă la elaborarea politicii şi programelor de sănătate, la aprecierea priorităţilor şi criteriilor 
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de alocare a resurselor. Forma şi modul de participare se reglementează printr-un regulament 
elaborat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale şi aprobat de Guvern.

(4) Pacientul este implicat în procesul de luare a deciziilor cu privire la starea sănătăţii 
personale în toate cazurile, inclusiv în cazul în care se cere consimţământul doar al reprezen-
tantului său legal (al rudei apropiate), în măsura permisă de capacitatea lui de exerciţiu.

(5) Participarea la luarea deciziilor de sănătate ale asociaţiilor obşteşti pentru protecţia 
consumatorilor de servicii de sănătate poate fi încurajată prin suport financiar (în formă de 
granturi etc.).

Articolul 11. Asigurarea dreptului pacientului la informare
(1) Dreptul pacientului la informare se asigură:
a) de către autorităţile sistemului de sănătate de toate nivelurile;
b) de către organizaţiile medico-sanitare şi farmaceutice;
c) de către medicul curant şi alţi specialişti în domeniu sau de către alte persoane ce participă 

la tratamentul pacientului sau care l-au antrenat în cercetarea biomedicală (studiul clinic), în 
măsura competenţei funcţiei deţinute;

d) de către organizaţiile de asigurări în sănătate.
(2) Informaţiile cu privire la volumul, tipurile şi condiţiile acordării serviciilor de sănătate, 

nivelul de acreditare a instituţiei medico-sanitare, licenţa şi calificarea personalului angajat în 
prestarea serviciilor de sănătate se prezintă pacientului în modul stabilit de legislaţie.

(3) Pe toata perioada aflării în instituţia medico-sanitară, pacientul este informat despre 
identitatea, statutul şi experienţa profesională a specialiştilor medicali care nemijlocit se 
ocupă de el şi îl îngrijesc, aceştia fiind obligaţi sa poarte un ecuson cu specificarea numelui, 
specialităţii şi funcţiei deţinute.

(4) Prestatorii de servicii de sănătate asigură accesul nelimitat al pacientului, al reprezen-
tatului său legal (al rudei apropiate) la informaţia privind propriile date medicale, la rezultatele 
şi la dosarele cu investigaţii, la tratamentele şi îngrijirile primite, cu eliberarea unui rezumat 
în scris la externare. Pacientul poate obţine copia oricărei părţi din propriile date şi dosare 
medicale în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

(5) Informaţiile medicale cu privire la starea sănătăţii pacientului şi la intervenţia medicală 
propusă, inclusiv la riscurile şi beneficiile potenţiale ale fiecărei proceduri, efectele posibile 
ale refuzului tratamentului, alternativele existente, pronosticul şi alte informaţii cu caracter 
medical, se prezintă de către prestatorul de servicii de sănătate într-un limbaj clar, respectuos 
şi accesibil pacientului, cu minimalizarea terminologiei profesionale. În cazul când pacientul 
nu cunoaşte limba de stat, se va căuta o alta forma de comunicare.

(6) Informaţiile medicale se prezintă pacientului personal, iar pentru persoanele care nu 
au atins vârsta de 18 ani şi cele declarate incapabile sau cu capacitate de exerciţiu limitată 
– reprezentanţilor lor legali (rudelor apropiate), informând concomitent pacientul în măsura 
adecvată capacităţii lui de exerciţiu.

(7) Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă 
persoană care să fie informată în locul său.

(8) Informaţiile despre drepturile şi responsabilităţile pacientului în cadrul programelor 
de asigurări de sănătate se prezintă acestuia de către organizaţiile de asigurări de sănătate în 
modul stabilit de legislaţie.

Articolul 12. Asigurarea dreptului pacientului la confidenţialitatea informaţiilor ce 
ţin de secretul medical

(1) Toate datele privind identitatea şi starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, dia-
gnosticul, pronosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter personal sunt confidenţiale şi 
urmează a fi protejate şi după moartea acestuia.
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(2) Confidenţialitatea informaţiilor cu privire la solicitarea de asistenţă medicală, examinare 
şi tratament, inclusiv a altor informaţii ce constituie secret medical, este asigurată de medicul 
curant şi specialiştii implicaţi în acordarea serviciilor de sănătate sau în cercetarea biomedicală 
(studiul clinic), precum şi de alte persoane cărora aceste informaţii le-au devenit cunoscute 
datorita exercitării obligaţiilor profesionale şi de serviciu.

(3) Informaţiile ce se consideră confidenţiale pot fi furnizate numai în cazul în care paci-
entul consimte acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului sau legal (a rudei 
apropiate), în condiţiile consimţite de pacient, în măsura adecvată capacităţii lui de înţelegere, 
în situaţii când capacitatea de exerciţiu a pacientului nu este deplină sau lipseşte ori dacă legea 
o cere în mod expres.

(4) Prezentarea informaţiei confidenţiale fără consimţământul pacientului sau al reprezen-
tantului sau legal (al rudei apropiate) se admite:

a) pentru a implica în procesul curativ alţi specialişti în domeniu, inclusiv în caz de exa-
minare şi tratament urgent al persoanei incapabile de a-si exprima voinţa din cauza stării sale, 
dar numai în volumul necesar pentru luarea unei decizii adecvate;

b) pentru a informa organele şi instituţiile serviciului sanitaro-epidemiologic de stat în cazul 
unui pericol real de extindere a bolilor infecţioase, otrăvirilor şi contaminărilor în masă;

c) la solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură 
cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, în conformitate cu legislaţia;

d) pentru informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai persoanelor în vârstă de până 
la 18 ani în caz de acordare acestora a asistenţei medicale;

e) la existenţa temeiului de a crede ca prejudiciul adus sănătăţii persoanei este rezultatul 
unor acţiuni ilegale sau criminale, informaţia urmând a fi prezentată, în acest caz, organelor 
de drept competente.

(5) Este interzis orice amestec în viaţa privată şi familială a pacientului fără consimţă-
mântul acestuia.

(6) Persoanele care, în exerciţiul funcţiunii, au primit informaţii confidenţiale, de rând cu 
personalul medico-sanitar şi farmaceutic, poartă răspundere, în conformitate cu legislaţia, 
pentru divulgarea secretului medical, luîndu-se în considerare prejudiciul adus prin aceasta 
pacientului.

(7) Produsele biologice, inclusiv organele şi ţesuturile, din care pot fi derivate date identi-
ficabile sunt protejate ca atare.

Articolul 13. Consimţământul şi modul de perfectare a acordului informat sau a re-
fuzului benevol la intervenţia medicală

(1) O condiţie obligatorie premergătoare intervenţiei medicale este consimţământul paci-
entului, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.

(2) Consimţământul pacientului la intervenţia medicală poate fi oral sau scris şi se perfectea-
ză prin înscrierea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea obligatorie de către pacient 
sau reprezentantul sau legal (rudă apropiată) şi medicul curant. Pentru intervenţiile medicale 
cu risc sporit (caracter invaziv sau chirurgical), consimţământul se perfectează obligatoriu, 
în formă scrisă, prin completarea unui formular special din documentaţia medicală, denumit 
acord informat. Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat în 
formă scrisă şi modelul formularului respectiv se elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale.

(3) Acordul informat trebuie să conţină în mod obligatoriu informaţia, expusă într-o formă 
accesibilă pentru pacient, cu privire la scopul, efectul scontat, metodele intervenţiei medicale, 
riscul potenţial legat de ea, posibilele consecinţe medico-sociale, psihologice, economice etc., 
precum şi privind variantele alternative de tratament şi îngrijire medicală.
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(4) Pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) are dreptul de a renunţa la in-
tervenţia medicală sau de a cere încetarea ei la orice etapă, cu excepţia cazurilor prevăzute la 
art.6, cu asumarea responsabilităţii pentru o atare decizie.

(5) În caz de refuz la intervenţia medicală, exprimat de pacient sau de reprezentantul său 
legal (de ruda apropiată), acestuia i se explică, într-o formă accesibilă, consecinţele posibile. 
Refuzul categoric al pacientului se perfectează prin înscrierea respectivă în documentaţia me-
dicală, cu indicarea consecinţelor posibile, şi se semnează în mod obligatoriu de către pacient 
sau reprezentantul său legal (ruda apropiată), precum şi de către medicul curant.

(6) În caz de eschivare intenţionată a pacientului de a-şi pune semnătura care certifică 
faptul că el a fost informat despre riscurile şi consecinţele posibile ale refuzului la intervenţia 
medicală propusă, documentul se semnează în mod obligatoriu de către director, şeful de 
secţie şi medicul curant.

(7) În caz de refuz la asistenţa medicală, exprimat de reprezentantul legal al pacientului 
(ruda apropiată), când o atare asistenţă este necesară pentru salvarea vieţii pacientului, organele 
de tutelă şi curatelă au dreptul, la solicitarea organizaţiilor medicale, de a se adresa în instanţa 
judecătorească pentru protecţia intereselor persoanei bolnave.

(8) În cazul unei intervenţii medicale de urgenţă, necesare pentru a salva viaţa pacientului, 
când acesta nu-şi poate exprima voinţa, iar consimţământul reprezentantului său legal (al rudei 
apropiate) nu poate fi obţinut la timp, personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislaţie, 
are dreptul de a lua decizia respectivă în interesele pacientului.

(9) Este obligatoriu consimţământul scris al pacientului pentru recoltarea, păstrarea şi folo-
sirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, inclusiv a organelor şi ţesuturilor, ca 
obiect de transplant. Consimţământul pacientului este necesar în cazul în care aceste produse 
biologice se folosesc în scopul stabilirii diagnosticului ori a tratamentului cu care bolnavul 
este de acord. Instituţia medicală, la rândul său, îţi asumă în scris responsabilitatea de a păstra, 
utiliza şi anihila produsele biologice prelevate din corpul pacientului, în conformitate cu modul 
stabilit de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

(10) Pacientul nu poate fi fotografiat, filmat sau expus, în orice altă formă, demonstrării ca 
obiect de studiu într-o instituţie medico-sanitară fără consimţământul scris al acestuia sau al 
reprezentantului său legal (al rudei apropiate). Consimţământul pacientului este necesar şi în 
cazul participării lui la învăţământul medical clinic.

Articolul 14. Asigurarea drepturilor pacientului în procesul cercetării biomedicale 
(studiului clinic) ce ţine de aplicarea noilor metode de diagnostic, tratament, profilaxie 
şi reabilitare, a medicamentelor şi altor mijloace similare

(1) Fiecare cercetare biomedicală (studiu clinic) poate fi realizată doar după obţinerea 
consimţământului scris al pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate), în 
conformitate cu prezenta lege.

(2) Nu poate fi antrenată într-o cercetare biomedicală (studiu clinic) persoana care nu este 
capabilă de a-şi exprima voinţa, cu excepţia cazurilor în care cercetarea este efectuată în 
interesul pacientului şi există consimţământul reprezentantului său legal (al rudei apropiate), 
perfectat în modul stabilit de prezenta lege.

(3) La obţinerea consimţământului pacientului de a participa la cercetarea biomedicală (stu-
diul clinic), acestuia trebuie să-i fie prezentate informaţii exhaustive despre scopurile, metodele, 
efectele secundare, riscul posibil, durata şi rezultatele preconizate ale cercetării. Pacientul poate 
renunţa la participare la cercetarea biomedicală în orice etapă de desfăşurare a acesteia.

(4) Pe toata perioada cercetării biomedicale (a studiului clinic), viaţa şi sănătatea persoanei 
supuse experimentului urmează a fi asigurate din contul instituţiei care efectuează cercetarea 
la una din organizaţiile de asigurări ce activează pe teritoriul Republicii Moldova, în confor-
mitate cu legislaţia.
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(5) Pentru efectuarea cercetării biomedicale (a studiului clinic), este obligatoriu acordul 
unei autorităţi de etică pentru cercetări biomedicale, care se instituie ca organizaţie autonomă 
nonprofit şi activează în baza unui regulament aprobat de Guvern.

(6) Efectuarea cercetării biomedicale (a studiului clinic) se admite doar în organizaţiile 
sistemului de stat de ocrotire a sănătăţii şi se bazează pe cercetări prealabile de laborator. 
Realizarea cercetării urmează a fi reflectată într-un act perfectat în conformitate cu modelul 
elaborat şi aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

(7) Modul de efectuare a cercetării biomedicale (a studiului clinic) cu aplicarea noilor 
metode de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare, a medicamentelor şi altor remedii se 
stabileşte de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

(8) Noile metode de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare pot fi aplicate pacientului 
doar după obţinerea consimţământului scris al acestuia, iar pentru tratamentul persoanei fără 
capacitate de exerciţiu deplină, în caz de pericol real pentru viaţa acesteia, şi cu consimţământul 
scris al reprezentantului ei legal (al rudei apropiate).

(9) Propagarea şi publicitatea, inclusiv în mijloacele de informare în masă, a metodelor 
de diagnostic, tratament, profilaxie şi reabilitare, a medicamentelor şi altor remedii ce nu au 
trecut testările de verificare în conformitate cu legislaţia se interzic.

Capitolul 4
PROTECŢIA DREPTURILOR PACIENTULUI

Articolul 15. Asigurarea dreptului pacientului de a ataca acţiunile prestatorilor de 
servicii de sănătate

(1) Pacientul sau reprezentantul său poate ataca acţiunile prestatorilor de servicii de sănătate 
ce au condus la lezarea drepturilor individuale ale pacientului, precum şi acţiunile şi deciziile 
autorităţilor publice şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere ce au condus la lezarea drep-
turilor lui sociale stabilite de legislaţie.

(2) Pacientul are dreptul la o examinare şi rezolvare a cererilor (reclamaţiilor) intr-o manieră 
promptă, justă şi eficientă.

(3) Realizarea protecţiei drepturilor pacientului se asigură pe cale extrajudiciară şi judiciară, 
în conformitate cu legislaţia.

Articolul 16. Protecţia extrajudiciară a drepturilor pacientului
(1) Protecţia extrajudiciară a drepturilor pacientului se realizează, după caz, de către:
a) Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale;
b) direcţiile teritoriale de sănătate;
c) instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice;
d) organizaţiile de asigurări de sănătate;
e) organizaţiile profesionale ale medicilor, asociaţiile pacienţilor, asociaţiile obşteşti pentru 

protecţia consumatorilor de servicii de sănătate;
f) alte structuri, create şi acreditate în conformitate cu legislaţia.
(2) Fiecare instituţie medico-sanitară este obligată să afişeze într-un loc accesibil pentru 

public informaţia cu privire la drepturile pacienţilor, modul şi termenele de depunere a peti-
ţiilor şi sugestiilor.

(3) Cererile sau reclamaţiile pacienţilor adresate organelor menţionate la alin.(1) se exa-
minează în temeiul Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi al altor acte 
legislative. Despre rezultatele examinării şi decizia luată sunt informaţi pacientul sau repre-
zentantul său legal (ruda apropiată) şi prestatorul de servicii de sănătate pe a cărui adresă a 
fost depusă reclamaţia.

(4) În caz de dezacord al pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate) cu 
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rezultatele examinării şi decizia luată, aceştia pot apela la comisia independentă de expertiză 
profesională medicală, care se creează şi activează în conformitate cu un regulament aprobat 
de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

Articolul 17. Protecţia judiciară a drepturilor pacientului
(1) Orice persoană care consideră ca i-au fost lezate drepturile şi interesele legitime 

prevăzute de prezenta lege este în drept, în vederea protejării lor, să se adreseze în instanţa 
judecătorească competentă.

(2) Adresarea în instanţele judecătoreşti se face conform prevederilor legislaţiei.
Articolul 18. Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor pacientului
(1) Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă me-

dicală o poartă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile sistemului de 
sănătate de toate nivelurile, iar pentru încălcarea drepturilor individuale, stipulate de prezenta 
lege – prestatorii de servicii de sănătate.

(2) Persoanele vinovate de încălcarea drepturilor pacientului stipulate de prezenta lege 
poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.

Capitolul 5
DISPOZIŢII FINALE

Articolul 19
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării.
(2) Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în concordanţă 

cu prezenta lege; va aduce propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege.

ANEXA 5

Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007
Publicată în Monitorul Oficial nr. 054 art nr : 250 din 20.04.2007, promulgat: 06.04.2007

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1. Sfera de reglementare şi obiectivele prezentei legi
(1) Prezenta lege reglementează raporturile juridice ce ţin de activitatea de profilaxie a 

infecţiei HIV/SIDA prin reducerea cazurilor noi de infectare, prin stoparea creşterii expo-
nenţiale a epidemiei şi diminuarea impactului acesteia, prin asigurarea cu asistenţă medicală, 
socială şi psihologică a persoanelor cu HIV/SIDA şi a membrilor familiilor lor, prin garantarea 
respectării drepturilor acestora, precum şi prin consolidarea eforturilor de prevenire şi com-
batere a infecţiei în cauză.

(2) Prezenta lege are următoarele obiective:
a) promovarea unei politici complexe îndreptate spre conjugarea eforturilor structurilor de 

stat, neguvernamentale şi internaţionale, ale persoanelor cu HIV/SIDA, ale intreprinzătorilor 
şi persoanelor particulare, precum şi spre aplicarea sistemului de monitorizare şi evaluare a 
activităţii de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA;

b) efectuarea profilaxiei, ca sistem de măsuri de contracarare a epidemiei, în baza unor 
activităţi de informare a populaţiei (inclusiv a grupurilor socialmente vulnerabile), îndreptate 
spre ridicarea nivelului de cunoaştere a problemelor ce ţin de infecţia HIV/SIDA;
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c) excluderea discriminării persoanelor afectate de infecţia HIV/SIDA prin garantarea 
drepturilor omului şi respectarea demnităţii umane;

d) elaborarea şi perfecţionarea programelor cu privire la ocrotirea copiilor prin realizarea 
unui sistem de educaţie diferenţiată, prin promovarea unui mod de viaţă sănătos, inclusiv a 
măsurilor de prevenire a consumului de droguri, de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA, precum 
şi de familiarizare cu problemele ce ţin de protecţia de infectare cu HIV, prin prevenirea stării 
de orfan social ca urmare a decesului de SIDA al unuia sau al ambilor părinţi;

e) asigurarea unui acces garantat la asistenţă medicală şi socială a persoanelor cu HIV/
SIDA, inclusiv la tratament, ingrijiri şi susţinere;

f) asigurarea de condiţii inofensive la acordarea asistenţei medicale, la stabilirea diagnos-
ticului de laborator pentru prevenirea riscului infectării intra-spitaliceşti şi profesionale.

Articolul 2. Cadrul juridic
(1) Cadrul juridic al activităţii privind profilaxia infecţiei HIV/SIDA se constituie din 

Constituţie, prezenta lege, alte acte normative, precum şi din tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.

(2) Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme 
decât cele cuprinse în prezenta lege, se vor aplica normele tratatelor internaţionale.

Articolul 3. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
virusul imunodeficienţei umane (HIV) – virus care conduce la reducerea şi distrugerea 

sistemului imun al organismului şi provoacă maladia SIDA;
status HIV pozitiv – prezenţă a marcherilor HIV în organismul uman, indicând faptul 

infectării;
sindromul imunodeficienţei dobândite (SIDA) – fază a maladiei determinată de HIV;
tratament antiretroviral (tratament ARV) – aplicare a preparatelor specifice care au drept 

efect încetinirea replicării şi răspândirii virusului HIV în corpul uman;
profilaxie postexpunere (PPE) – tratament antiretroviral pe termen scurt, cu scopul de a 

reduce pericolul infectării cu HIV, după o eventuală expunere în cadrul activităţii profesionale 
sau prin intermediul raportului sexual forţat/în cazul unui viol;

consiliere şi testare benevolă – consiliere pre- şi posttestare, inclusiv consilierea în vederea 
obţinerii unui consimţământ informat pentru testare la marcherii HIV;

confidenţialitate – protejare şi garantare a dreptului la intimitate al unei persoane supuse 
testării la marcherii HIV sau diagnosticate ca fiind HIV pozitivă;

Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infec-
ţiei HIV/SIDA, al infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei – structură 
funcţională intersectorială care asigură dirijarea şi monitorizarea strategiilor şi activităţilor 
prevăzute de programele naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, al infecţiilor 
cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, precum şi utilizarea granturilor Fondului 
Global “SIDA/TB/Malarie” şi ale Băncii Mondiale;

standarde universale de precauţie – reguli ce stabilesc, pentru serviciile de asistenţă 
medicală şi alte servicii, condiţiile obligatorii de prevenire a infectării cu HIV prin expunere 
la contactul direct cu sângele şi alte lichide biologice;

tratament de substituţie – terapie cu utilizarea unui tratament de substituire a drogurilor;
asistenţă paliativă – acţiuni care combină un şir de măsuri şi terapii cu scopul de a îmbu-

nătăţi calitatea vieţii persoanelor cu HIV/SIDA şi a membrilor familiilor lor;
infectare nozocomială – infectare cu HIV prin intermediul intervenţiilor şi manoperelor 

medicale.



62  

Capitolul II
CADRUL MĂSURILOR DE PROFILAXIE

Articolul 4. Cadrul măsurilor strategice de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA
(1) Măsurile de profilaxie a infecţiei HIV/SIDA sunt reglementate de prezenta lege, de 

alte acte normative adoptate în baza acestei legi, precum şi de tratatele internaţionale la care 
Republica Moldova este parte.

(2) Programele de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA sunt integrate în planul na-
ţional de dezvoltare.

(3) Este obligatorie promovarea implicării sporite a persoanelor cu HIV/SIDA şi a organi-
zaţiilor neguvernamentale din domeniu în elaborarea şi implementarea Programului naţional 
de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi a programelor conexe, printre care cele de 
instruire pentru prevenire, ingrijire şi tratament, de asistenţă juridică şi socială, precum şi a 
politicilor de încadrare în muncă.

(4) Sensibilizarea opiniei publice la nivel naţional se va efectua prin intermediul activităţilor 
de informare, educare, comunicare şi al campaniilor mass-media, menite să promoveze un 
mod de viaţă sănătos, comportamente responsabile şi inofensive, nediscriminarea, egalitatea 
dintre femei şi bărbaţi, compasiunea.

(5) În instituţiile de invăţământ se va asigura difuzarea materialelor informative privind 
prevenirea transmiterii infecţiei HIV, promovarea unei atitudini nediscriminatorii şi tolerante 
faţă de persoanele cu HIV/SIDA.

Articolul 5. Educaţia privind prevenirea infecţiei HIV/SIDA
(1) Statul este responsabil, la nivel naţional, de elaborarea şi implementarea programelor 

educaţionale menite să informeze şi să educe copiii începând cu vârsta de 12 ani, adolescenţii 
şi tinerii privind comportamentele responsabile şi inofensive.

(2) Problemele ce ţin de prevenirea infecţiei HIV/SIDA se includ în curriculum obligatoriu 
al invăţământului secundar, mediu special, superior şi postuniversitar, în activităţile educative 
formale şi neformale din rândul adolescenţilor instituţionalizaţi, al tinerilor cu retard mental 
şi cu dizabilităţi fizice, al efectivului Forţelor Armate.

(3) Activităţile de instruire şi promovare a unor comportamente responsabile şi inofensive 
privind prevenirea infecţiei HIV/SIDA, de asigurare informaţională a copiilor neşcolarizaţi se 
efectuează în centrele pentru tineret şi în cele pentru copii, în alte instituţii de menire socială.

(4) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice 
locale sunt obligate să elaboreze şi să aplice măsuri de implicare a populaţiei, a mijloacelor 
de informare în masă, a asociaţiilor şi a altor organizaţii în programele educaţionale şi de 
difuzare a informaţiei despre infecţia HIV/SIDA în cadrul serviciilor de asistenţă medicală, 
la locul de muncă şi la cel de trai.

(5) Programele educaţionale se bazează pe principiile nediscriminării, promovării unei atitu-
dini tolerante faţă de persoanele cu HIV/SIDA, respectării şi garantării drepturilor acestora. 

Capitolul III
ACTIVITATEA DE PREVENIRE ÎN CADRUL GRUPURILOR VULNERABILE

Articolul 6. Familia, copiii, tinerii şi infecţia HIV/SIDA
(1) Copiii beneficiază de consiliere adaptată la necesităţile lor specifice. Se vor respecta 

toate rigorile de confidenţialitate aplicabile adulţilor.
(2) Copiii şi tinerii afectaţi de HIV/SIDA au drepturi egale cu cele ale semenilor lor, benefici-

ază de acces la programele educaţionale şi de prevenire a infecţiei HIV/SIDA, de asistenţă socială 
şi juridică, precum şi de ingrijirea şi tratamentul de care au nevoie în virtutea statusului lor.
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(3) Copiii şi tinerii afectaţi de HIV/SIDA din instituţiile medico-sanitare, sociale, de invă-
ţământ şi de detenţie nu pot fi supuşi unor practici discriminatorii în baza statusului lor.

(4) Copiii şi tinerii afectaţi de HIV/SIDA, victime ale traficului sau exploatării sexuale, 
sunt trataţi ca atare.

(5) Femeile HIV pozitive beneficiază de contracepţie gratuită, inclusiv de sterilizare be-
nevolă, după consilierea cuvenită.

Articolul 7. Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rândul utilizatorilor de droguri in-
jectabile

(1) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale interesate, serviciile publice sanitare 
desconcentrate şi descentralizate elaborează programe educaţionale şi de reabilitare medicală 
şi socială, destinate utilizatorilor de droguri injectabile, în vederea reducerii consumului aces-
tora, a prevenirii infecţiei HIV/SIDA în rândul consumatorilor, a implicării lor în tratamente 
voluntare de substituţie.

(2) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale interesate, autorităţile administraţiei 
publice locale, serviciile publice sanitare desconcentrate şi descentralizate implementează 
programe educaţionale şi de reabilitare medicală şi socială destinate utilizatorilor de droguri 
injectabile, asigurând o acoperire teritorială vastă cu aceste programe şi un acces sporit la 
materialele cu caracter profilactic.

(3) Programele de reducere a noxelor conţin activităţi de educaţie, prevenire, conştientizare 
şi de consultanţă.

(4) Tratamentul de substituţie cu metadonă se oferă, în condiţii de confidenţialitate, persoa-
nelor care solicită voluntar acest tratament şi care corespund criteriilor de selecţie.

Articolul 8. Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rândul militarilor
Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Grăniceri elaborează şi 

implementează programe eficiente de prevenire a infecţiei HIV/SIDA prin promovarea unor 
comportamente responsabile şi inofensive, elaborează standarde minime de cunoştinţe şi 
include aceste programe în procesul de instruire a efectivului.

Articolul 9. Activităţile de prevenire a infecţiei HIV/SIDA în penitenciare
Ministerul Justiţiei asigură:
a) instruirea şi educarea personalului şi deţinuţilor din penitenciare în vederea dezvoltării 

competenţelor şi cunoştinţelor în domeniul prevenirii infecţiei HIV/SIDA, a formării unui compor-
tament responsabil şi inofensiv, a consilierii pre- şi posttestare şi a testării la marcherii HIV;

b) realizarea programelor de reducere a noxelor prin acordarea gratuită a dezinfectantelor, 
precum şi a seringilor şi prezervativelor în penitenciare;

c) accesul la tratamentul ARV gratuit şi la cel al maladiilor oportuniste.
Articolul 10. Prevenirea infecţiei HIV/SIDA în rândul imigranţilor, emigranţilor, 

refugiaţilor şi solicitanţilor de azil
(1) Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale interesate, serviciile publice sanitare 

desconcentrate şi descentralizate elaborează şi implementează programe de prevenire menite 
să dezvolte competenţe şi cunoştinţe minime privind infecţia HIV/SIDA în rândul imigranţilor, 
emigranţilor, refugiaţilor şi solicitanţilor de azil, le oferă materiale informative.

(2) Ministerul sănătăţii, în comun cu alte ministere şi autorităţi administrative centrale, 
organizează activităţi de prevenire a infecţiei HIV/SIDA, de asistenţă socială şi materială 
pentru imigranţi, emigranţi, refugiaţi şi solicitanţi de azil.

(3) Imigranţii, emigranţii, refugiaţii şi solicitanţii de azil beneficiază de tratament ARV şi 
de tratament al maladiilor oportuniste în condiţiile legii.
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Capitolul IV
CONSILIEREA ŞI TESTAREA BENEVOLĂ

Articolul 11. Accesul la testare
(1) Cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi apatrizilor care au domiciliul sau se 

află temporar pe teritoriul Republicii Moldova li se asigură dreptul la examen medical gratuit 
(inclusiv anonim) în scopul depistării precoce a virusului HIV şi a maladiei SIDA.

(2) Testarea la marcherii HIV se efectuează, la adresarea persoanelor, conform regulilor 
de examinare şi supraveghere medicală elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii în cores-
pundere cu prezenta lege.

Articolul 12. Laboratoarele şi centrele de consiliere şi testare
(1) Prestarea serviciilor de consiliere pre- şi posttestare se efectuează în instituţiile medi-

co-sanitare publice şi private abilitate şi acreditate, precum şi în cadrul serviciilor de sănătate 
pentru tineret acreditate în modul stabilit de lege. Consilierii trebuie să posede un nivel de 
competenţă adecvat standardelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.

(2) Testarea sângelui la marcherii HIV se efectuează în laboratoarele instituţiilor medi-
co-sanitare publice şi în cele ale centrelor de medicină preventivă ale Ministerului Sănătăţii 
acreditate în modul stabilit de lege.

Articolul 13. Consimţământul pentru testarea la marcherii HIV
(1) Testarea la marcherii HIV se face doar în baza consimţământului scris, benevol şi 

informat al persoanei.
(2) În cazul unui minor, consimţământul scris, benevol, pentru testare la marcherii HIV 

urmează a fi exprimat atât de minor, cât şi de reprezentantul legal al acestuia. În cazul în 
care este imposibil de a obţine consimţământul reprezentantului legal al minorului şi dacă 
efectuarea testării este necesară pentru minor, este suficient consimţământul scris, benevol, 
al acestuia din urmă.

(3) În cazul unei persoane cu retard mental, pentru efectuarea testării la marcherii HIV 
este necesar consimţământul scris al acesteia.

(4) În cazul unei persoane lipsite de discernământ internate intr-o instituţie medicală spe-
cializată, responsabil de luarea deciziei privind testarea la marcherii HIV este reprezentantul 
ei legal.

Articolul 14. Confidenţialitatea
(1) Dreptul la confidenţialitate al persoanei care solicită testarea la marcherii HIV sau al 

celei diagnosticate cu HIV este garantat.
(2) Rezultatul testului HIV este confidenţial şi poate fi eliberat numai următoarelor per-

soane:
a) persoanei testate;
b) părintelui sau tutorelui minorului testat;
c) reprezentantului legal al persoanei lipsite de discernământ;
d) conducătorului instituţiei medico-sanitare la care a fost colectată proba de sânge;
e) conducătorului instituţiei medico-sanitare publice de la locul de trai al persoanei testate 

(medicului de familie);
f) judecătorului care a emis hotărârea de testare obligatorie în condiţiile art.15.
(3) Persoanele cu statusul HIV pozitiv stabilit sunt avizate în scris de către instituţia medico-

sanitară asupra necesităţii respectării regulilor de prevenire a răspândirii infecţiei HIV/SIDA, 
precum şi asupra răspunderii penale pentru punerea intenţionată în pericol de contaminare a 
altei persoane sau pentru infectarea intenţionată a acesteia.

(4) Orice persoană HIV pozitivă este obligată să comunice statusul său soţului (soţiei) sau 
partenerului.
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(5) Personalul medical poate iniţia notificarea soţului (soţiei) sau partenerului de statusul 
HIV pozitiv al pacientului doar după examinarea circumstanţelor fiecărui caz în parte, prin 
prisma eticii medicale şi a confidenţialităţii, dacă:

a) persoana HIV pozitivă a beneficiat de consilierea cuvenită;
b) consilierea oferită persoanei HIV pozitive nu a avut drept rezultat schimbări comporta-

mentale pozitive în direcţia reducerii pericolului de infectare;
c) persoana HIV pozitivă a refuzat să-şi comunice statusul său soţului (soţiei) sau parte-

nerului sau să-şi dea acordul la notificarea respectivă;
d) există un pericol real de transmitere a infecţiei HIV;
e) a expirat termenul rezonabil oferit persoanei HIV pozitive, anunţate în prealabil, pentru 

a-şi comunica statusul său.
(6) Personalul medical şi alte persoane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin in-

formaţii privind rezultatele examenelor medicale în ce priveşte infecţia HIV (maladia SIDA) 
sunt obligate să păstreze secretul acestor informaţii. Pentru divulgarea lor, ei sunt traşi la 
răspundere administrativă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 15. Interzicerea testării obligatorii la marcherii HIV
(1) Testarea obligatorie la marcherii HIV ca precondiţie pentru angajare, călătorii, acces la 

servicii medicale, admitere intr-o instituţie de invăţământ este interzisă, cu excepţia cazurilor 
prevăzute de lege. Sunt interzise toate formele de testare ascunsă.

(2) Testarea la marcherii HIV este obligatorie:
a) la donarea sângelui, lichidelor, ţesuturilor şi organelor;
b) în baza hotărârii instanţei de judecată, în cazuri de viol şi punere intenţionată în pericol 

de infectare a altei persoane, atunci când acuzatul nu işi dă consimţămintul la testare după 
consilierea cuvenită.

Articolul 16. Testarea de santinelă
(1) Testarea de santinelă este testarea la marcherii HIV a probelor de sânge colectate în alte 

scopuri legitime sau nemijlocit de la persoane aparţinând unor grupuri specifice, cum ar fi fe-
meile insărcinate, utilizatorii de droguri intravenoase, deţinuţii, pentru identificarea tendinţelor 
procesului epidemic al infecţiei HIV asociat cu anumite comportamente sau practici de risc.

(2) Inainte de testare, orice informaţie care permite identificarea persoanei testate va fi 
exclusă. Autorităţile medicale vor fi informate doar despre numărul de cazuri cu HIV, fără 
notificarea acestora.

Capitolul V
ASISTENŢĂ ŞI TRATAMENT

Articolul 17. Supravegherea medicală
Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA sunt supuse supravegherii medicale.
Articolul 18. Protocoalele naţionale pentru tratamentul persoanelor cu HIV/SIDA
(1) Protocoalele naţionale pentru tratamentul complex al persoanelor infectate cu HIV şi 

bolnave de SIDA se elaborează şi se aprobă de către Ministerul Sănătăţii. Protocoalele garan-
tează accesul la serviciile medicamentoase şi de spitalizare.

(2) Aceste servicii includ:
a) diagnosticarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA, al maladiilor oportuniste, al infecţiilor 

cu transmitere sexuală, al altor infecţii şi complicaţii;
b) servicii de laborator;
c) tratament de urgenţă;
d) asistenţă psihologică;
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e) asistenţă socială;
f) tratament paliativ.
Articolul 19. Accesul la tratamentul ARV şi la alte forme de tratament
(1) În cadrul Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA şi al infec-

ţiilor cu transmitere sexuală, statul asigură accesul gratuit al persoanelor HIV pozitive la tra-
tamentul ARV şi la cel al maladiilor oportuniste conform indicaţiilor clinico-imunologice.

(2) Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA beneficiază de asistenţă medicală în baza 
Programului unic de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, conform legislaţiei în vigoare.

Articolul 20. Asistenţa paliativă a persoanelor cu HIV/SIDA
(1) Ministerul Sănătăţii elaborează standarde privind asistenţa paliativă în condiţii de 

spital şi la domiciliu.
(2) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului coordonează 

la nivel naţional dezvoltarea serviciilor de ingrijiri paliative.
(3) Medicii informează, la cerere, familiile persoanelor HIV pozitive referitor la ingrijirile 

paliative.
Articolul 21. Prevenirea transmiterii infecţiei HIV/SIDA de la mamă la făt
(1) Toate femeile insărcinate au acces la consiliere şi testare gratuită la marcherii HIV.
(2) Femeilor HIV pozitive insărcinate şi nou-născuţilor lor li se garantează accesul la tra-

tament ARV profilactic gratuit.
(3) Nou-născuţii mamelor HIV pozitive sunt asiguraţi cu alimentaţie artificială gratuită.

Capitolul VI
INTERZICEREA DISCRIMINĂRII

Articolul 22. Interzicerea discriminării la locul de muncă
(1) Este interzisă orice formă de discriminare pe motiv de status HIV pozitiv la toate etapele 

de angajare, promovare sau atribuire a responsabilităţilor de serviciu în orice domeniu public 
sau privat, la alegerea sau numirea în funcţii publice.

(2) Persoanele cu status HIV pozitiv angajate în câmpul muncii în orice domeniu public sau 
privat beneficiază de aceleaşi drepturi, garanţii şi oportunităţi ca şi ceilalţi angajaţi.

(3) Nu se admite concedierea pe motiv de status HIV pozitiv.
(4) Lista profesiilor şi specialităţilor la care nu pot fi admise persoanele cu status HIV 

pozitiv se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului.

(5) Victimele discriminării se pot adresa în instanţa de judecată pentru repararea prejudi-
ciului moral şi material.

(6) În funcţie de stadiul infecţiei, persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA bene-
ficiază de servicii de orientare sau reorientare profesională, în condiţiile legii.

Articolul 23. Interzicerea discriminării în instituţiile preşcolare şi de invăţământ
(1) Instituţiile preşcolare şi de invăţământ nu au dreptul de a refuza admiterea, de a segrega 

sau de a limita participarea persoanei la anumite activităţi, inclusiv sportive, accesul la servicii 
sau beneficii ori de a exmatricula persoanele respective pe motiv de status HIV pozitiv.

(2) Este interzisă discriminarea rudelor sau partenerilor persoanelor HIV pozitive.
Articolul 24. Restricţii la efectuarea unei călătorii şi la alegerea reşedinţei
(1) Aflarea pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de peste 3 luni, este permisă numai 

persoanelor care prezintă certificatul medical de testare la marcherii HIV cu rezultatul negativ.
(2) Persoana care nu a fost supusă testării la marcherii HIV este obligată să se prezinte, în 
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primele 10 zile de la sosirea în Republica Moldova, la instituţia respectivă pentru efectuarea 
testării în cauză. Persoanele care au prezentat certificatul medical de testare la marcherii HIV 
sau au efectuat această testare în Republica Moldova, ulterior, sunt supuse testării respective 
o dată pe an.

(3) Conducătorul instituţiei, agentul economic sau persoana particulară care invită un 
cetăţean străin poartă răspundere de posesia de către acesta a certificatului medical de testare 
la marcherii HIV, iar în cazul în care nu-l are, de trimiterea lui la timp la o instituţie medico-
sanitară pentru a trece testarea cuvenită.

Articolul 25. Interzicerea discriminării în instituţiile medico-sanitare şi balneare 
publice, departamentale şi private

(1) Orice persoană dispune de acces egal la servicii medicale indiferent de statusul HIV.
(2) Nu se admite refuzul internării, primirii, accesului la servicii medicale a persoanelor cu 

status HIV pozitiv în instituţiile medico-sanitare şi balneare publice, departamentale şi private 
sau solicitarea unor taxe sporite pentru prestarea serviciilor respective.

Articolul 26. Interzicerea discriminării privind accesul la servicii de asigurare, de 
creditare şi de acordare a imprumuturilor

Accesul persoanelor infectate cu HIV la servicii de asigurare (medicală, de accidente, a 
vieţii etc.), de creditare şi de acordare a imprumuturilor nu poate fi limitat pe motiv de status 
HIV pozitiv.

Persoanele respective sunt obligate să comunice informaţiile necesare pentru accesul la aseme-
nea servicii şi să nu ascundă sau să nu denatureze informaţiile referitor la statusul lor. Este interzis 
refuzul acordării de credite sau imprumuturi invocindu-se starea respectivă de sănătate.

Articolul 27. Răspunderea pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu status 
HIV pozitiv

Nerespectarea de către conducătorii intreprinderilor, indiferent de forma juridică de or-
ganizare sau tipul de proprietate, ai instituţiilor preşcolare şi de invăţământ, ai instituţiilor 
medico-sanitare şi balneare publice, departamentale şi private a drepturilor persoanelor cu 
status HIV pozitiv, precum şi lezarea intereselor lor atrag după sine răspunderea conducătorilor 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Capitolul VII
BENEFICIEREA DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ A PERSOANELOR CU STATUS HIV 

POZITIV ŞI RESPONSABILITATEA ACESTORA

Articolul 28. Disponibilitatea asistenţei juridice şi confidenţialitatea procesului
(1) Persoanele cu status HIV pozitiv beneficiază de asistenţă juridică gratuită în caz de 

adresare către autorităţile publice şi/sau în instanţele de judecată. Reprezentarea în proces 
este gratuită.

(2) Toate şedinţele instanţelor de judecată şi cele ale autorităţilor publice cu participarea 
persoanelor cu status HIV pozitiv, la cererea acestora, vor fi inchise.

Articolul 29. Responsabilitatea persoanelor cu status HIV pozitiv
(1) Persoanele cu status HIV pozitiv vor da dovadă de comportamente responsabile şi ino-

fensive pentru a-şi proteja propria sănătate şi a preveni transmiterea infecţiei HIV.
(2) Persoana care este conştientă de faptul infectării sale cu HIV şi pune premeditat în 

pericol de contaminare o altă persoană poartă răspundere penală în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.
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Capitolul VIII
PREVENIREA INFECTĂRII NOZOCOMIALE

Articolul 30. Asigurarea protecţiei pacienţilor
Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice, departamentale şi private sunt obligaţi 

să asigure condiţiile necesare pentru prevenirea infectării cu HIV a pacienţilor:
a) în timpul examinărilor instrumentale şi de laborator, inclusiv al testării la marcherii 

HIV, al efectuării intervenţiilor chirurgicale, ginecologice, stomatologice, al procedurilor şi 
manoperelor medicale şi cosmetologice;

b) la transfuzia sângelui, componentelor şi preparatelor de sânge.
Articolul 31. Asigurarea protecţiei lucrătorilor medicali
(1) Ministerul Sănătăţii elaborează standarde universale de precauţie pentru profilaxia 

infectării cu HIV.
(2) Respectarea standardelor universale menţionate la alin.(1) este o condiţie obligatorie 

pentru serviciile de asistenţă medicală, pentru alte servicii care presupun contactul cu sângele 
şi alte fluide ale organismului uman.

(3) Instruirea personalului medical în domeniu se efectuează de către administraţia insti-
tuţiilor medico-sanitare publice şi de către patronii instituţiilor private.

(4) Disponibilitatea inventarului necesar (seringi de unică folosinţă, sterilizatoare, dis-
pozitive de curăţare, mănuşi etc.) constituie o precondiţie pentru acreditarea şi reacreditarea 
unităţilor respective.

Articolul 32. Accesul la seturile de profilaxie post-expunere
Persoanele expuse pericolului de infectare cu HIV în cadrul activităţii lor profesionale şi 

victimele infracţiunilor sexuale beneficiază gratuit de seturi de profilaxie post-expunere în 
cadrul instituţiilor medico-sanitare publice.

Articolul 33. Garanţii în cazul infectării nozocomiale
(1) Cetăţenii Republicii Moldova care au fost infectaţi cu HIV în urma transfuziilor de sânge, 

intervenţiilor şi manoperelor medicale sunt asiguraţi cu pensie conform legislaţiei în vigoare.
(2) Repararea prejudiciilor morale şi materiale aduse persoanei în urma infectării cu HIV 

revine instituţiei medico-sanitare în care a fost infectată.
(3) Infectarea cu HIV a personalului medical în timpul indeplinirii obligaţiilor de serviciu 

se consideră boală profesională.

Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Articolul 34
(1) Guvernul, în termen de 6 luni:
a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în confor-

mitate cu prezenta lege;
b) va asigura revizuirea şi abrogarea de către toate ministerele şi celelalte autorităţi admi-

nistrative centrale a actelor lor normative ce contravin prezentei legi.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr.1460-XII din 25 mai 1993 cu privire 

la profilaxia maladiei SIDA se abrogă.
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ANEXA 6
I N S T R U C T I U N E

cu privire la modalitatea de eliberare a dosarelor medicale 
(aprobată prin Ordinul MS nr. 300 din 24 iulie, 2007)

I. Dispozitii generale
1. Prezenţa instrucţiune reglementează modalitatea de eliberare a dosarelor medicale, de 

către prestatorii de servicii medicale, în scopul asigurării accesului pacientului la propriile date 
cu caracter medical şi garantarea confidentialităţii informaţiilor ce ţin de secretul medical.

2. Instrucţiunea este elaborată întru realizarea prevederilor Legii nr. 263/2005 privind 
drepturile şi responsabilitatile pacientului.

3. În sensul prezentei instrucţiuni, dosarul medical al pacientului reprezintă dosarul ce 
conţine informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice, precum şi datele obţinute pe par-
cursul examinării şi tratamentului, activităţilor de profilaxie şi reabilitare.

4. Solicitanţii, în sensul prezentei instrucţiuni, sunt nemijlocit pacienţii. În cazul pacien-
ţilor care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi celor declaraţi prin hotarâre judecatorească 
ca inapţi de exerciţiu, solicitanţii devin de drept avocaţii, reprezentanţii legali sau rudele 
apropiate ale acestora.

5. În cazul solicitării informaţiei medicale despre un pacient decedat, informaţia se va 
elibera doar cu condiţia ca în acordul informat semnat în timpul vieţii de către pacientul de-
cedat nu este indicată expres dorinţa acestuia referitor la păstrarea confidenţialităţii absolute 
a datelor despre sănătatea sa.

6. Eliberarea dosarelor medicale este pusă în sarcina conducătorilor instituţiilor medicale 
(în continuare conducători).

7. Conducătorii poartă răspundere personală pentru respectarea cerinţelor instrucţiunii în 
cauză, pentru integritatea documentelor ce se află în posesia lor.

8. Documentele ce vizează eliberarea dosarelor medicale se depun la Secretariatul institu-
ţiei, se înregistrează cu aplicarea ştampilei de înregistrare pe care se fixează data şi numărul 
primirii documentelor, după care se înregistreaza în „Registrul de evidenţă a corespondenţei 
de intrare” a instituţiei.

9. Cheltuielile aferente necesare pentru efectuarea copiilor din dosarul medical sunt aco-
perite de către solicitant în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

II. Procedura eliberarii dosarelor medicale
10. Pentru obţinerea informaţiilor medicale solicitantul va depune la Secretariatul instituţiei 

cererea de eliberare a dosarului medical (anexa 1).
11. Cererea este însotită de copia de pe buletinul de identitate a solicitantului.
11.1 În cazul pacienţilor care nu au atins vârsta de 18 ani, solicitantul anexează la cererea 

depusă şi copia de pe certificatul de naştere al pacientului, şi după caz, copia actului oficial, 
care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului.

11.2 În cazul pacienţilor declaraţi prin hotarâre judecatorească inapţi de exercitiu, solici-
tantul va anexa la cerere şi copia de pe hotarârea judecatoreasca, copia de pe procura repre-
zentantului sau mandatul avocatului, şi după caz, copia actului oficial, care atestă dreptul de 
tutore sau curator al pacientului.

12. În rezultatul examinarii cererii, conducătorul deleagă persoana responsabilă de elibe-
rarea dosarului medical, cu stabilirea termenului de realizare. Durata de eliberare a dosarului 
medical nu trebuie sa depăsească termenul de 10 zile lucrătoare.

13. Persoana responsabilă de eliberarea dosarului medical, delegată de conducator, are 
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obligaţia de diligenţă şi confidenţialitate. Pierderea documentelor este anunţată imediat con-
ducătorului.

14. În cazul în care la momentul ridicării dosarului din arhiva se va depista cererea pacien-
tului decedat la confidenţialitate deplină stipulată în formularul consimţământului informat 
îndeplinit în perioada aflării sale în instituţia medicală dată, cererea de eliberare a dosarului 
medical este respinsă, prin întocmirea deciziei de refuz.

15. Decizia de refuz, precum şi copia de pe acordul informat semnat de pacient, se înmâ-
nează solicitantului.

16. Decizia de refuz poate fi atacată de către solicitant în instanţa de judecată competentă, 
în termen de 10 zile din momentul înmânarii deciziei.

17. Cererea şi copiile actelor prezentate de solicitant, precum şi copia de pe decizia de refuz 
a eliberării dosarului medical, rămân în instituţia medicală şi se ataşează la dosarul medical 
original.

III. Dispoziţii finale
18. Solicitantului se eliberează copia tuturor filelor incluse în dosarul medical. Se interzice 

scoaterea dosarului medical original din localul instituţiei medicale.
19. Încălcarea cerinţelor prezentei instrucţiuni atrage dupa sine răspundere disciplinară, 

ceea ce nu exclude răspunderea civilă, administrativă sau penală.
20. Prevederile prezentei instrucţiuni nu se aplică în cazurile solicitărilor parvenite din par-

tea organelor de drept, procuraturii sau instanţelor judecatoreşti, în limitele competenţei lor.

Anexa 1
la Instrucţiunea cu privire la

modalitatea de eliberare a dosarelor medicale

Către Instituţia Medico–Sanitară Publică
_____________________ ________________________________ 

(denumirea completă a instituţiei)

Prin prezenta cerere, subsemnatul(a), ___________________________ ________________________________, 
      (numele, prenumele)
Domiciliat (ă) în _________________________, str. _____________________________, nr. _______, ap. _____,
În baza articolului 11 alin. (4) din Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsa-

bilităţile pacientului, rog sa mi se elibereze copia dosarului medical.
La cerere anexez urmatoarele documente:
1. Copia de pe buletinul de identitate.
2. Copia de pe certificatul de naştere (în cazul pacienţilor care nu au atins vârsta de 18 ani).
3. Copia de pe hotarârea judecatorească (în cazul pacienţilor declaraţi inapţi de exerciţiu).
4. Copia de pe procura reprezentantului sau copia de pe mandatul avocatului (după caz)
5. Copia de pe actul oficial, care atesta dreptul de tutore sau curator al pacientului (după caz).

Data ____________________________  Semnătura ________________________________
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ANEXA 7

Anexa nr. 1
la Ordinul MS 

nr. 303 din 06.05.2010
 

INSTRUCŢIUNE 
cu privire modul de eliberare a informaţiei privind propriile date medicale 

Secţiunea 1 

 Dispoziţii generale 

1. Prezenta instrucţiune reglementează modalitatea de eliberare a informaţiei din dosarele 
medicale, de către prestatorii de servicii medicale, indiferent de forma juridică de organizare, 
în scopul asigurării accesului pacientului la propriile date cu caracter medical şi garantarea 
confidenţialităţii informaţiilor ce ţin de secretul medical. 

2. În sensul prezentei instrucţiuni, dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia 
de evidenţă medicală primară de ambulator şi staţionar ce conţine informaţiile despre starea 
sănătăţii fizice şi psihice, precum şi rezultatele investigaţiilor, tratamentelor şi îngrijirilor 
medicale primite. 

3. Informaţia din documentaţia de evidenţă medicală primară de ambulator şi staţionar (în 
continuare – dosar medical), cu privire la propriile date medicale, la rezultatele investigaţiilor, 
la tratamentele şi îngrijirile primite se eliberează personal pacientului, iar pentru persoanele 
care nu au atins vârsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile sau cu capacitate de 
exerciţiu limitată – reprezentanţilor lor legali (rudele apropiate), informînd concomitent pa-
cientul în măsură adecvată capacităţii lui de exerciţiu. În cazul cînd pacientul nu doreşte să 
fie personal informat, la solicitarea acestuia, informaţia se prezintă persoanei nominalizate 
de către pacient. 

4. În cazul solicitării informaţiei despre datele cu caracter medical a unui pacient decedat, 
informaţia se eliberează rudelor apropiate, cu condiţia că în acordul informat semnat în timpul 
vieţii de către pacientul decedat nu este indicată expres dorinţa acestuia referitor la păstrarea 
confidenţialităţii absolute a datelor despre sănătatea sa. 

5. La solicitarea motivată a organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legă-
tură cu efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date 
medicale se eliberează în conformitate cu legislaţia. 

6. Responsabil de asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale a 
pacientului este conducătorul instituţiei medico-sanitare. 

 7. Cheltuielile aferente necesare pentru efectuarea copiilor din dosarul medical sunt aco-
perite de către solicitant în conformitate cu prevederile articolului 20 al Legii Nr. 982 – XIV 
din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, 
nr. 88-90, art. 664).
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Secţiunea 2 
 Modul de eliberare a informaţiei privind propriile date medicale 

8. Informaţia privind propriile date medicale poate fi oferită sub forma unui rezumat în 
scris (extras din fişa medicală de ambulator sau fişa medicală de staţionar (F 027 e) şi/sau copia 
oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale. 

9. Informaţia privind propriile date medicale se eliberează la cererea în scris sau verbală 
a solicitantului. 

10. În cazul cînd informaţia este disponibilă extrasul din fişa medicală de ambulator sau 
staţionar, sau copia oricărei părţi din propriile date şi dosare medicale se eliberează conform 
cererii verbale a solicitantului, cu efectuarea menţiunii respective în documentaţia de evidenţa 
medicală primară şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi condu-
cătorului instituţiei medico-sanitare sau subdiviziunii, după caz. 

11. În cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul me-
dical se află în arhiva instituţiei medico – sanitare etc.), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, 
în baza cererii în scris, nu mai tîrziu de 15 zile de la înregistrarea cererii. 

12. Cererea se întocmeşte pe numele conducătorului instituţiei medicale şi se depune la 
cancelaria/secretariatul instituţiei pentru a fi înregistrată în modul stabilit. 

13. Cererea scrisă va conţine: 
a) Datele de identificare a solicitantului;  
b) Detalii suficiente şi concludente pentru identificarea informaţiei solicitate (date despre 

aflarea la evidenţă în instituţia dată, date despre perioada tratamentului ambulatoriu/
staţionar efectuat, date despre perioada de efectuare a investigaţiilor etc.);  

c) Modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate (extras din fişa medicală de 
ambulator/staţionar, copia integrală sau parţială a fişei medicale). 

d) Acordul de a acoperi cheltuielile pentru copiile primite din dosarul medical şi modul de 
primire a informaţiei (expediat prin postă, personal). 

14. Cererea este însoţită de următoarele acte: 
a) Buletinul de identitate a solicitantului; 
b) În cazul pacienţilor care nu au atins vârsta de 18 ani, solicitantul anexează la cererea 

depusă şi copia de pe certificatul de naştere al pacientului, şi după caz, copia actului 
oficial, care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului.

c) În cazul pacienţilor declaraţi prin hotărâre judecătorească incapabili sau cu capacitate de 
exerciţiu limitată, solicitantul va anexa la cerere şi copia de pe hotărârea judecătorească, şi 
după caz, copia actului oficial, care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului. 

d) În cazul pacienţilor care au delegat o altă persoană care să fie informată în locul său, 
solicitantul va anexa copia de pe procura autentificată notarial. 

15. Persoana responsabilă de eliberarea informaţiei din dosarul medical, desemnată prin 
ordinul conducătorului instituţiei medico – sanitare, va asigura eliberarea informaţiei solicitate 
în termenul menţionat în punctul 11. 

16. În cazul cînd la momentul ridicării dosarului din arhivă se va depista cererea pacien-
tului decedat la confidenţialitate deplină stipulată în formularul acordului informat îndeplinit 
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în perioada aflării sale în instituţia medicală dată, cererea de eliberare a dosarului medical 
este respinsă, fapt despre care este informat în scris solicitantul, cu anexarea copiei cererii 
pacientului decedat la confidenţialitate deplină. 

17. În cazul cînd nu este posibilă furnizarea datelor medicale, solicitantul este informat în 
scris cu indicarea cauzei (dosarul medical lipseşte, prezenţa cererii pacientului despre confi-
denţialitate deplină etc.). 

18. Despre eliberarea informaţiei privind propriile date medicale, la cererea scrisă a solici-
tantului, se înregistrează în Registrul de evidenţă a corespondenţei instituţiei medico-sanitare şi 
se păstrează la dosar împreună cu cererea în scris a solicitantului, actele anexate de către acesta 
şi răspunsul în scris către solicitant semnat de conducătorul instituţiei medico-sanitare. 

19. Conducătorul instituţiei medico-sanitare asigură respectarea prevederilor prezentei 
Instrucţiuni şi este responsabil de organizarea păstrării documentaţiei de evidenţă medicală 
primară în conformitate cu actele normative în vigoare în vederea asigurării accesului la 
propriile date medicale.
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ANEXA 8

Anexa nr. 2 
la Ordinul MS 

 nr.303 din 06.05.2010 
 

Lista intervenţiilor medicale 
care necesită perfectarea acordului informat al pacientului 

 I. Intervenţiile chirurgicale, inclusiv manopere de mică chirurgie. 
II. Intervenţii parenterale, inclusiv imunizări. 

III. Servicii medicale specifice: 
a) Prelevarea sîngelui pentru determinarea parametrilor clinici, biochimici, imunologici, 

serologici; 
b) Recoltarea produselor pentru biopsie, citologie, histologie; 
c) Extracţie de corpi străini; 
d) Tratamente locale (badijonaj, lavaj); 
e) Manopere terapeutice (puncţia, cateterizarea). 

IV. Servicii medicale paraclinice, inclusiv: 
a) Testele intradermale; 
b) Servicii de transfuzie; 
c) Servicii medicale de diagnostic funcţional (cu test farmacologic, de efort sau funcţional, 

etc); 
d) d. Imagistica medicala (metode invazive de diagnostic cu ghidaj ecografic; ecografia 

cardiaca (ecocardiografie) cu efort fizic, farmacologic, cu contrast, transesofagiană); 
e) Investigaţii de radiodiagnostic; 
f) Tomografia convenţionala şi computerizata; 
g) Investigaţii angiografice; Medicina nucleara; 
h) Investigaţii prin rezonanta magnetica-nucleara (RMN); 
i) Investigaţii de diagnostic intraarticulare; 
j) Endoscopia de diagnostic 

V. Servicii de fizioterapie şi reabilitare medicala cu metode fizice, inclusiv: 
a) Electroterapia; 
b) b. Aerosolo – şi electro-aerosoloterapia; 
c) c. Fototerapia; 

VI. Tratamente terapeutice cu efecte adverse specifice sau risc sporit 
În dependenţă de profilul de activitate a instituţiei medico-sanitare, lista intervenţiilor me-

dicale, care necesita perfectarea acordului informat al pacientului, se completează prin ordin 
intern. 
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ANEXA 9

 Anexa nr. 3 
la Ordinul MS 

 nr.303 din 06.05.2010
 

Modelul 
acordului informat la intervenţia medicală 

 
Instituţia medico-sanitară publică 
Eu, subsemnatul  prin prezentul îmi ex-

prim acordul (consimţămîntul) la următoarele proceduri de diagnostic/tratament prin următoarele 
metode: 

 
 

caracterul şi scopul cărora mi-au fost explicate şi propuse de către medicul, 

 Eu am fost informat şi am înţeles ca aceste metode sunt efectuate prin utilizarea dispozitivelor 
(aparatelor) 

 , 
special destinate metodelor propuse de diagnostic/tratament. Procedurile vor fi efectuate la 
recomandarea medicului de către asistentele medicale, special pregătite în acest domeniu. 

În cadrul efectuării procedurilor de tratament eu voi fi conectat la aparatul (dispozitivul) 
medical prin intermediul  
şi voi avea senzaţii 

(vibraţie, mici înţepături, căldură, caracteristice acestor forme de tratament). 
Mie mi s-a explicat despre beneficiile acestor metode de diagnostic şi tratament, care nu 

au un grad absolut de eficacitate şi despre consecinţele nedorite ce pot duce în anumite cazuri 
rare la complicaţii grave şi chiar moarte. Vor fi luate toate masurile de preîntâmpinare care 
constau în supravegherea atenta a stării mele de către personalul medical mediu în procesul 
tratamentului, iar utilajul şi medicamentele necesare pentru acordarea asistenţei medicale de 
urgenţă sunt disponibile. 

Eu am înţeles tot ce mi-a explicat medicul şi am primit răspuns la toate întrebările mele. 
Benevol îmi exprim consimţământul conştient pentru efectuarea procedurilor descrise. 

Concomitent îmi asum responsabilitatea pentru orice încălcare a regulilor de comportament şi 
neîndeplinirea recomandărilor primite. 

 
 Data  
    
Semnătura pacientului (reprezentantului legal)      
 
 
Confirm, ca eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile şi riscurile procedu-

rilor descrise. 
 
   Data          Semnătura medicului           
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