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1. CONFIDENŢIALITATEA

Ce reprezintă CONFIDENŢIALITATEA şi VIA-
ŢA PRIVATĂ ?

Confidenţialitatea reprezintă un drept al individu-
lui la protecţia datelor sale personale (privind numele 
său, domiciliul, starea sănătăţii, viaţa intimă sau fami-
lială) şi alte informaţii care permit direct sau indirect 
identificarea persoanei. 

Respectarea şi asigurarea confidenţialităţii informa-
ţiilor cu caracter medical constituie unul din cele mai 
importante drepturi ale pacientului, indiferent de sta-
rea sănătăţii, diagnoza şi statutul acestuia şi este garan-
tat de legile internaţionale şi naţionale din Republica 
Moldova. 

Astfel, acest drept este prevăzut de articolul 28 din 
Constituţia Republicii Moldova, – legea supremă a sta-
tului, care prevede: “Statul respectă şi ocroteşte viaţa 
intimă, familială şi viaţa privată”. Totodată, datele cu 
caracter medical şi personal despre pacient constituie 
unul din elementele-cheie ale dreptului la viaţa priva-
tă. 

Confidenţialitatea privind infecţia cu HIV/SIDA tre-
buie înţeleasă ca protejare şi garantare a dreptului la 
intimitate al persoanei supuse testării la marcherii HIV 
sau diagnosticate ca fiind HIV pozitivă.
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Ce sunt DATELE CU CARACTER PERSONAL 
şi CONFIDENŢIALITATEA acestora ? 

Datele cu caracter personal sunt datele despre o 
persoană ce permit identificarea ei directă sau indirec-
tă.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal 
presupune că persoanele care au acces la asemenea date 
trebuie să le asigure şi să le păstreze confidenţialitatea.

Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA din 
16.02.2007, prevede expres în art. 14, confidenţialitatea 
informaţiilor privind maladia HIV/SIDA: “Dreptul la 
confidenţialitate al persoanei care solicită testarea la 
marcherii HIV sau al celei diagnosticate cu HIV este 
garantat”.

Medicii, farmaciştii şi alţi lucrători medico-sanitari 
sunt obligaţi să păstreze secretul informaţiilor referi-
toare la boală, la viaţa intimă şi familială a pacientului 
de care au luat cunoştinţă în exerciţiul profesiunii. 

Ca excepţie legea prevede cazurile de pericol al 
răspîndirii maladiilor transmisibile, la cererea moti-
vată a organelor de urmărire penală sau a instanţelor 
judecătoreşti.

Lucrătorii din domeniile medico-sanitar şi farmace-
utic poartă răspundere pentru incompetenţa profesio-
nală şi încălcarea obligaţiunilor profesionale.

Ce reprezintă SECRETUL MEDICAL ? 
Secret medical constituie “informaţii confidenţiale 

despre diagnosticul, starea sănătăţii, viaţa privată a pa-
cientului, obţinute în urma examinării, tratamentului, 
profilaxiei, reabilitării sau cercetării biomedicale (stu-
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diului clinic), care nu pot fi divulgate persoanelor terţe. 
(Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 
263-XVI din 27.10.2005, art. 1)

Confidenţialitatea informaţiilor ce ţin de secretul 
medical constituie un drept al pacientului şi este ocrotit 
de lege.

Astfel, toate datele privind identitatea şi starea pa-
cientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, pro-
nosticul, tratamentul, precum şi datele cu caracter 
personal sunt confidenţiale şi urmează a fi protejate şi 
după moartea acestuia.

Confidenţialitatea informaţiilor cu privire la so-
licitarea de asistenţă medicală, examinare şi trata-
ment, inclusiv a altor informaţii ce constituie secret 
medical, este asigurată de medicul curant şi speci-
aliştii implicaţi în acordarea serviciilor de sănătate 
sau în cercetarea biomedicală (studiul clinic), pre-
cum şi de alte persoane cărora aceste informaţii le-
au devenit cunoscute datorită exercitării obligaţiilor 
profesionale şi de serviciu. (Legea cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, art. 12. 
Alin. 2)

Informaţiile confidenţiale despre pacient pot fi di-
vulgate numai în cazul în care pacientul îşi dă acordul 
său deschis sau la solicitarea reprezentantului legal al 
acestuia în condiţiile legii.

Produsele biologice, inclusiv organele şi ţesuturile, 
din care pot fi derivate date identificabile sunt şi ele 
protejate de lege ca fiind confidenţiale.

MEDICUL ESTE OBLIGAT prin lege să păstreze 
secretul profesional. Informaţiile despre solicitarea 



6

u u

uu

asistenţei medicale, despre starea sănătăţii, diagnostic 
şi alte date obţinute de medic în examinarea şi trata-
mentul pacientului constituie informaţii personale şi 
secretul profesional al medicului şi nu pot fi divulga-
te.

N. B. Rezultatul testului HIV este confidenţial şi 
poate fi eliberat numai următoarelor persoane:

a) persoanei testate;
b) părintelui sau tutorelui minorului testat;
c) reprezentantului legal al persoanei lipsite de dis-

cernămînt;
d) conducătorului instituţiei medico-sanitare la care 

a fost colectată proba de sînge;
e) conducătorului instituţiei medico-sanitare publice 

de la locul de trai al persoanei testate (medicului 
de familie);

f) judecătorului care a emis hotărîrea de testare 
obligatorie în condiţiile legii. (Legea cu privire la 
profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007, art. 14, 
alin. 2)

Cazurile EXCEPŢIE cînd informaţiile confiden-
ţiale despre pacient pot fi prezenate fără acordul său 
sau al reprezentantului legal al acestuia:

a) pentru a implica în procesul curativ alţi specia-
lişti în domeniu, inclusiv în caz 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 adec-
vate;

b) pentru a informa organele şi instituţiile serviciu-
lui sanitaro-epidemiologic de stat în cazul unui 
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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 ju-
diciar, în conformitate cu legislaţia;

d) la solicitarea avocatului parlamentar şi a membri-
lor consiliului consultativ creat de Centrul pentru 
Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei 
persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamen-
te sau pedepse crude, inumane sau degradante;

e) pentru informarea părinţilor sau a reprezentan-
ţilor legali ai persoanelor în vîrstă de pînă la 18 
ani în caz de acordare acestora a asistenţei me-
dicale;

f) la existenţa temeiului de a crede că prejudiciul 
adus sănătăţii persoanei este rezultatul unor ac-
ţiuni ilegale sau criminale, informaţia urmînd 
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)

Totodată, legislaţia Republicii Moldova interzice 
orice amestec în viaţa privată şi familială a pacientului 
fără consimţămîntul acestuia.

Importanţa acordului pacientului la transmite-
rea informaţiei cu caracter personal

Cu acordul pacientului sau al reprezentantului său 
legal, se permite transmiterea informaţiei care consti-
tuie secret profesional unor alte persoane, în interesul 
examinării şi tratării pacientului, al efectuării unor in-
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vestigaţii ştiinţifice, utilizării acestor date în procesul 
de studii şi în alte scopuri.

Totodată, prezentarea informaţiilor care constituie 
secret profesional către alte persoane fără consimţă-
mîntul 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 ex-
prime dorinţa;

b) în cazul posibilităţii extinderii unor maladii con-
tagioase, intoxicaţii şi unor alte maladii care pre-
zintă pericol în masă;

c) la cererea organelor de urmărire penală, a pro-
curaturii şi instanţei judecătoreşti în legătură cu 
efectuarea urmăririi penale sau cercetării judecă-
toreşti;

d) la cererea avocatului parlamentar şi a membrilor 
consiliului consultativ creat de Centrul pentru 
Drepturile Omului, în scopul asigurării protecţiei 
persoanelor împotriva torturii şi a altor tratamen-
te sau pedepse crude, inumane sau degradante;

e) în caz de acordare a ajutorului medical unei per-
soane ce nu dispune de capacitate de exerciţiu de-
plină, incapabilă să informeze părinţii sau repre-
zentanţii săi legali;

f) în cazul unor circumstanţe în al căror temei se 
poate presupune că prejudiciul cauzat sănătăţii 
persoanei reprezintă consecinţa unei acţiuni ile-
gale.
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Secretul profesional nu poate fi divulgat nici după 
terminarea tratamentului sau moartea pacientului. 
(Art. 13 din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 
264 din 27.10.2005)

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

Asigurarea principiului confidenţialitaţii şi ano-
nimităţii privind consumatorii de droguri injecta-
bile

În activitatea sa, personalul implicat în Programul 
de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de Dro-
guri Injectabile, se conduce de principiul confidentia-
litatii şi anonimitaţii, în raport cu toţi beneficiarii. 

Astfel, personalul va pastra în taină datele personale 
despre beneficiari (în caz că le cunoaşte), aşa ca nume, 
adrese, statut seropozitiv, locuri şi spaţii de utilizare a 
drogurilor. Unica excepţie o constitue situaţia în care 
pacientul îi vorbeşte personalului despre o crimă seri-
oasă (spre exemplu, viol sau omor), caz în care membrul 
personalului va vorbi cu managerul de standard şi va fi 
informată poliţia. (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 266 din 
03.08.2009 «Cu privire la aprobarea Standardelor de reducerea a 
riscurilor asociate consumului de droguri injectabile şi de asisten-
ţă psihosocială consumatorilor de droguri», (Anexa nr.1 – «Stan-
dard de reducere a riscurilor la utilizatorii de droguri», aprobat 
de Consiliul de Experţi al MS, proces-verbal nr.3 din 12.06.2009), 
(Anexa nr.2 – «Standard de asistenţă psihosocială consumatorilor 
de droguri», aprobat de Consiliul de Experţi al MS, proces-verbal 
nr.3 din 12.06.2009)).
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Acţiunile întreprinse de către instituţia medico-
sanitară în raport cu persoanele cu statut HIV po-
zitiv 

Persoanele cu statut HIV pozitiv stabilit sînt avizate 
în scris de către instituţia medico-sanitară asupra ne-
cesităţii respectării regulilor de prevenire a răspîndirii 
infecţiei HIV/SIDA, precum şi asupra răspunderii pe-
nale pentru punerea intenţionată în pericol de contami-
nare a altei persoane sau pentru infectarea intenţionată 
a acesteia.

Obligaţia persoanei cu HIV de a comunica statutul 
său soţului (soţiei) sau partenerului este expres prevă-
zută de Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/
SIDA din 16.02.2007:

«Orice persoană HIV pozitivă este obligată să co-
munice statutul său soţului (soţiei) sau partenerului». 

Personalul medical poate iniţia notificarea soţului 
(soţiei) sau partenerului referitor la statutul HIV pozi-
tiv al pacientului numai prin prisma eticii medicale şi 
a confidenţialităţii, în următoarele cazuri:

a) persoana HIV pozitivă a beneficiat de consilierea 
cuvenită;

b) consilierea oferită persoanei HIV pozitive nu a 
avut drept rezultat schimbări comportamentale 
pozitive în direcţia reducerii pericolului de infec-
tare;

c) persoana HIV pozitivă a refuzat să-şi comunice 
statutul său soţului (soţiei) sau partenerului sau 
să-şi dea acordul la notificarea respectivă;

d) există un pericol real de transmitere a infecţiei 
HIV;
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e) a expirat termenul rezonabil oferit persoanei HIV 
pozitive, anunţate în prealabil, pentru a-şi comu-
nica statutul său. (Art. 14, alin. 5 din Legea cu privire la 
profilaxia infecţiei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007)

Cine poartă răspundere pentru încălcarea drep-
turilor pacientului ?

Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor 
pacientului la asistenţă medicală o poartă autorităţile 
administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile 
sistemului de sănătate de toate nivelurile, iar pentru în-
călcarea drepturilor individuale – prestatorii de servicii 
de sănătate.

Personalul medical şi alte persoane, care în virtu-
tea obligaţiilor de serviciu, deţin informaţii privind 
rezultatele examenelor medicale referitor la infecţia 
HIV (maladia SIDA) sînt obligate să păstreze secretul 
acestor informaţii. Pentru divulgarea acestor date, per-
soanele respective vor fi trase la răspundere adminis-
trativă în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Codul Contravenţional al Republicii Moldova pre-
vede în art. 75, răspunderea pentru divulgarea infor-
maţiei confidenţiale în domeniul medical : 

„Divulgarea informaţiei confidenţiale privind exa-
menul medical de depistare a contaminării cu virusul 
imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia 
SIDA. 

Divulgarea informaţiei confidenţiale despre exame-
nele medicale de depistare a contaminării cu virusul 
imunodeficienţei umane (HIV) ce provoacă maladia 
SIDA de către personalul medical sau de către alte per-
soane care, în virtutea obligaţiilor de serviciu, deţin 
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astfel de informaţii se sancţionează cu amendă de la 50 
la 70 de unităţi convenţionale.”

Totodată, persoanele, care în exerciţiul funcţiunii, 
au primit informaţii confidenţiale, de rînd cu persona-
lul medico-sanitar şi farmaceutic, poartă răspundere, în 
conformitate cu legislaţia, pentru divulgarea secretului 
medical, luîndu-se în considerare prejudiciul adus prin 
aceasta pacientului. 

Orice persoană care consideră că i-au fost lezate 
drepturile şi interesele legitime privind confidenţialita-
tea informaţiilor personale este în drept să se adreseze 
în instanţa de judecată.
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2. TESTAREA VOLUNTARĂ

Ce reprezintă TESTAREA VOLUNTARĂ?

Testarea voluntară la marcherii HIV presupune ex-
primarea consimţămîntului voluntar informat în formă 
scrisă la finele consilierii. De asemenea, sunt interzise 
toate formele de testare obligatorie drept precondiţie 
pentru angajare, călătorii, acces la serviciile medicale 
sau admiterea la instituţiile de învăţămînt.

Ce presupune CONSIMŢĂMÎNTUL în general?
Consimţămîmtul presupune acordul conştient al 

pacientului sau al reprezentantului său legal (în lipsa 
lui, al rudei apropiate) pentru efectuarea unei intervenţii 
medicale, exprimat benevol. (Legea cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, art . 1)

Consimţămîntul pacientului la intervenţia medicală 
poate fi oral sau scris şi se perfectează prin înscrie-
rea în documentaţia medicală a acestuia, cu semnarea 
obligatorie de către pacient sau reprezentantul său legal 
(ruda apropiată) şi medicul curant.

Pentru intervenţiile medicale cu risc sporit (caracter 
invaziv sau chirurgical), consimţămîntul se perfectea-
ză obligatoriu, în formă scrisă, prin completarea unui 
formular special din documentaţia medicală, denumit 
acord informat. 

Acordul informat trebuie să conţină în mod obliga-
toriu informaţia, expusă într-o formă accesibilă pentru 
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pacient, cu privire la scopul, efectul scontat, metodele 
intervenţiei medicale, riscul potenţial legat de ea, posi-
bilele consecinţe medico-sociale, psihologice, econo-
mice etc., precum şi privind variantele alternative de 
tratament şi îngrijire medicală. (Legea cu privire la drepturi-
le şi responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27.10.2005, art. 
13 alin. 3)

CONSIMŢĂMÎNTUL pentru testarea la mar-
cherii HIV este OBLIGATORIU 

Testarea la HIV se face doar în baza consimţămîn-
tului scris, benevol şi informat al persoanei.

În cazul unui minor, consimţămîntul scris, bene-
vol, pentru testare la HIV urmează a fi exprimat atît 
de minor, cît şi de reprezentantul legal al acestuia. În 
cazul în care este imposibil de a obţine consimţămîntul 
reprezentantului legal al minorului şi dacă efectuarea 
testării este necesară pentru minor, este suficient con-
simţămîntul scris, benevol al acestuia din urmă.

În cazul unei persoane cu retard mintal, pentru 
efectuarea testării la HIV este necesar consimţămîntul 
scris al acesteia.

În cazul unei persoane lipsite de discernămînt in-
ternate într-o instituţie medicală specializată, responsa-
bil de luarea deciziei privind testarea la marcherii HIV 
este reprezentantul ei legal. (Legea cu privire la profilaxia 
infecţiei HIV/SIDA nr. 23 din 16.02.2007, art. 13)

TESTAREA OBLIGATORIE la HIV este IN-
TERZISĂ

Testarea obligatorie la HIV ca precondiţie pentru 
angajare, călătorii, acces la servicii medicale, admitere 
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într-o instituţie de învăţămînt este interzisă, cu excepţia 
cazurilor prevăzute de lege. Sînt interzise toate formele 
de testare ascunsă.

Cînd testarea la HIV este obligatorie ?
Testarea la mercherii HIV este obligatorie în urmă-

torele cazuri:
a) la donarea sîngelui, lichidelor, ţesuturilor şi or-

ganelor;
b) în baza hotărîrii instanţei de judecată, în cazuri de 

viol şi punere intenţionată în pericol de infecta-
re a altei persoane, atunci cînd acuzatul nu îşi dă 
consimţămîntul la testare după consilierea cuve-
nită. (Legea cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA din 
16.02.2007, art.15, alin. 2)

Accesul femeilor însărcinate la consiliere şi TES-
TARE GRATUITĂ la marcherii HIV şi prevenirea 
transmiterii infecţiei HIV/SIDA de la mamă la făt

Femeilor însărcinate le este garantat accesul la con-
siliere şi testare gratuită la HIV. 

Femeilor HIV pozitive însărcinate şi nou-născuţilor 
lor li se garantează accesul la tratament ARV profilactic 
gratuit.

Nou-născuţii mamelor HIV pozitive sînt asiguraţi 
cu alimentaţie artificială gratuit pentru o perioadă de 
12 luni.

Ce reprezintă testarea de santinelă ?
Testarea de santinelă este testarea la HIV a probe-

lor de sînge colectate în alte scopuri legitime sau ne-
mijlocit de la persoane aparţinînd unor grupuri specifi-
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ce, cum ar fi femeile însărcinate, utilizatorii de droguri 
intravenoase, deţinuţii, pentru identificarea tendinţelor 
procesului epidemic al infecţiei HIV asociat cu anumi-
te comportamente sau practici de risc.

Înainte de testare, orice informaţie care permite 
identificarea persoanei testate va fi exclusă. Autorită-
ţile medicale vor fi informate doar despre numărul de 
cazuri cu HIV, fără notificarea acestora.

Ce reprezintă consilierea pretestare ?
Consilierea reprezintă un dialog dinamic şi conti-

nuu între persoana consiliată şi consilier, avînd ca scop 
prevenirea răspîndirii infecţiei HIV şi/sau hepatitelor 
B şi C şi acordarea de sprijin psihosocial persoanei 
infectate. 

Beneficiile consilierii şi testării voluntare pentru 
persoanele consiliate 

În cazul unui rezultat negativ, persoana testată va 
primi informaţii detailate şi consiliere privind semni-
ficaţia rezultatului negativ şi a ferestrei imunologice. 
De asemenea, persoana testată va realiza, împreună cu 
consilierul, o evaluare a informaţiilor pe care aceasta 
le-a primit în legătură cu factorii de risc, comportament 
de risc şi planul de reducere al acestuia. Va fi agreat 
de comun acord conţinutul acestui plan de reducere a 
comportamentului de risc şi intervalul periodic de apli-
care. De asemenea, persoana consiliată şi testată va pu-
tea fi îndrumată, la cerere, către alte servicii medicale 
specializate. Se va recomanda testarea partenerului sau 
a membrilor familiei. 

În cazul unui rezultat pozitiv, persoana în cauză 
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va primi informaţii complete şi detaliate despre infecţia 
HIV, hepatitele virale B, C şi va fi îndrumată către ser-
viciile medicale şi psihosociale de care poate beneficia 
gratuit şi care îi pot prelungi în mod semnificativ du-
rata vieţii precum şi calitatea ei. Persoana seropozitivă 
va fi încurajată să îndrume spre testare şi partenerul / 
partenera sau membrii familiei. De asemenea va primi 
întregul suport psihosocial de care are nevoie din par-
tea organizaţiilor corespunzătoare. 

În cele din urmă, se va asigura accesul nediscrimi-
natoriu la serviciile medicale specializate. 

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE CONSILIERII ŞI 
TESTĂRII VOLUNTARE :

1. În toate situaţiile, testarea urmează a fi vo-
luntară, confidenţială, precedată de consiliere pre-
testare şi de obţinerea consimţămîntului scris, mai 
ales la persoanele care au un comportament cu risc 
pentru contracararea infecţiei cu HIV şi/sau hepa-
titelor virale B şi C.

2. Decizia de testare trebuie să fie una informată, 
luată în deplină cunoştinţă de cauză.

3. Testarea va fi însoţită, în toate situaţiile, de 
consiliere pre şi post-testare cu respectarea confi-
denţialităţii.

4. Consilierea şi testarea este confidentială, cu 
precizarea datelor de identitate sau anonimă. Ale-
gerea modalităţii de testare este opţiunea persoanei 
care consimte testarea pentru infecţia cu HIV.

5. Accesul la serviciile centrelor de consiliere şi 
testare trebuie sa fie liber pentru orice persoană, 
nediscriminatoriu.
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6. Pentru populaţia generală care se adresează 
voluntar la Cabinetul de Consiliere şi Testare Vo-
luntară, testarea se va efectua gratuit în limita a 
doua testări / persoană / an.

7. Consilierea şi testarea voluntară trebuie să re-
prezinte serviciul “cheie” pentru prevenirea trans-
miterii infectiei HIV şi hepatitelor virale B şi C în 
rîndul populaţiei generale şi pentru referirea per-
soanelor seropozitive către serviciile specializate 
multidisciplinare.

Dreptul pacientului de a ataca acţiunile prestato-
rilor de servicii de sănătate

Pacientul sau reprezentantul său poate ataca acţiu-
nile prestatorilor de servicii de sănătate ce au condus 
la lezarea drepturilor individuale ale pacientului, pre-
cum 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 asi-
gură pe cale extrajudiciară şi judiciară, în conformitate 
cu legislaţia.
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3. ACCESUL LA TRATAMENT

“viaţa şi sănătatea omului sunt cele mai 
mari valoari care există, iar nivelul înalt de 
sănătate al populaţiei reprezintă o condiţie 
esenţială pentru asigurarea progresului eco-
nomic şi social al întregii societăţi”

Asigurarea accesului la servicii de sănătate de 
calitate – prerogativă principală a asistenţei medi-
cale pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA

Asigurarea accesului la servicii de sănătate de cali-
tate constituie o condiţie de bază pentru îmbunătăţirea 
sănătăţii populaţiei întregii ţări. 

Scopul asistenţei medicale şi sociale pentru persoa-
nele care trăiesc cu HIV/SIDA, membrii familiilor lor, 
precum şi copiii afectaţi de HIV/SIDA, îl constituie asi-
gurarea cu tratament gratuit şi extinderea accesului la 
tratamentul specific ARV al acestor categorii de popu-
laţie, precum şi asigurarea tratamentului profilactic al 
femeilor gravide HIV pozitive şi nou-născuţilor.

Totodată, perfecţionarea acordării asistenţei medi-
cale, sociale şi a îngrijirilor paliative a persoanelor cu 
HIV/SIDA, a celor cu maladii oportuniste şi a membri-
lor familiilor lor, constituie de asemenea o prerogativă 
importantă a statului în domeniul asigurării nivelului 
adecvat de sănătate al societăţii în ansamblu.
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Testarea la HIV este GRATUITĂ şi ANONIMĂ

Testarea la marcherii HIV se efectuează, la adre-
sarea persoanelor, conform regulilor de examinare şi 
supraveghere medicală elaborate şi aprobate de Minis-
terul Sănătăţii.

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 sco-
pul depistării precoce a virusului HIV şi a maladiei 
SIDA.

Astfel, prestarea serviciilor de consiliere pre- şi 
posttestare se efectuează în instituţiile medico-sanitare 
publice şi private abilitate şi acreditate, precum şi în 
cadrul serviciilor de sănătate pentru tineret. 

Totodată, testarea sîngelui la marcherii HIV se efec-
tuează în laboratoarele instituţiilor medico-sanitare 
publice şi în cele ale centrelor de medicină preventivă 
ale Ministerului Sănătăţii.

Asistenţa şi tratamentul persoanelor infectate cu 
HIV şi bolnave de SIDA

În cadrul Programului naţional de profilaxie şi 
control al infecţiei HIV/SIDA şi al infecţiilor cu trans-
mitere sexuală, statul asigură accesul GRATUIT al 
persoanelor HIV pozitive la tratamentul ARV şi la cel 
al maladiilor oportuniste conform indicaţiilor clinico-
imunologice.

Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA 
sînt supuse supravegherii medicale şi beneficiază de 
asistenţă medicală în baza Programului unic de asigu-
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rare obligatorie de asistenţă medicală, conform legis-
laţiei în vigoare.

Totodată, Protocoalele naţionale pentru tratamentul 
complex al persoanelor infectate cu HIV şi bolnave de 
SIDA se elaborează şi aprobă de către Ministerul Să-
nătăţii, garantînd acestora accesul la serviciile medica-
mentoase şi de spitalizare.

Persoanele infectate cu HIV şi bolnave de SIDA 
beneficiază de următoarele servicii de asistenţă me-
dicală: 

a) diagnosticarea şi tratamentul infecţiei HIV/SIDA, 
al maladiilor oportuniste, al infecţiilor cu trans-
mitere sexuală, al altor infecţii şi complicaţii;

b) servicii de laborator;
c) tratament de urgenţă;
d) asistenţă psihologică;
e) asistenţă socială;
f) tratament paliativ.

Garantarea asistenţei paliative a persoanelor cu 
HIV/SIDA 

Ministerul Sănătăţii elaborează standarde privind 
asistenţa paliativă în condiţii de spital şi la domiciliu şi 
coordonează la nivel naţional, în comun cu Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dezvoltarea ser-
viciilor de îngrijiri paliative.

Medicii informează, la cerere, familiile persoanelor 
HIV pozitive referitor la îngrijirile paliative.

Serviciile disponibile gratis pentru utilizatorii de 
droguri injectabile în cadrul Programului de Redu-
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cere a Riscurilor Asociate Consumului de Droguri 
Injectabile :

– Schimb de Ace şi Seringi;
– Terapia de substituţie cu metadonă (în cazul în 

care este acceptabilă);
– Consilierea şi Testarea;
– Referirea la Terapie ARV (pentru beneficiari HIV-

pozitivi);
– Prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală;
– Distribuirea prezervativelor;
– Diagnosticul şi tratamentul hepatitelor;
– Diagnosticul şi tratamentul Tuberculozei.
Spectrul serviciilor oferite poate varia în dependen-

ţă de grupul de beneficiari – utilizatori de droguri, lu-
crători ai sexului comercial, şoferi de cursă lungă sau 
altele. (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 266 din 03.08.2009 «Cu 
privire la aprobarea Standardelor de reducerea a riscurilor aso-
ciate consumului de droguri injectabile şi de asistenţă psihosocială 
consumatorilor de droguri» , (Anexa nr.1 – «Standard de reducere 
a riscurilor la utilizatorii de droguri» , aprobat de Consiliul de 
Experţi al MS, proces-verbal nr.3 din 12.06.2009), (Anexa nr.2 – 
«Standard de asistenţă psihosocială consumatorilor de droguri», 
aprobat de Consiliul de Experţi al MS, proces-verbal nr.3 din 
12.06.2009)).
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4. NEDISCRIMINAREA

Ce este DISCRIMINAREA ?
Imaginează-ţi ...
Doreşti să mergi la o consultaţie stomatologică sau 

intervenţie chirurgicală şi ai fost refuzat...
Copilul tău este ignorat de ceilalţi copii şi chiar ex-

clus din instituţia de învăţămînt...
Doreşti să te angajezi la un post de muncă însă ai 

fost respins sau ai fost concediat de la lucru fără mo-
tive... 

Din păcate situaţii de acest gen au loc adesea într-o 
societate bolnavă de prejudecăţi! Trăim într-o lume în 
care oamenii sînt indiferenţi, judecă şi etichetează prea 
uşor: EŞTI SEROPOZITIV!

Deşi am intrat în noul mileniu, oamenii încă se fe-
resc de persoanele seropozitive. Şi, deşi există o legis-
laţie cu privire la drepturile omului, în practică aceste 
prevederi sînt încă încălcate în privinţa persoanelor 
care trăiesc ci HIV/SIDA, fie din necunoaştere, fie din 
frică, fie intenţionat.

 
ATENŢIE!!! HIV nu discriminează! HIV afectea-

ză…. Toţi suntem vulnerabili la HIV. 

A DISCRIMINA PE CRITERIUL HIV SAU UTI-
LIZATOR DE DROGURI ÎNSEAMNĂ CREŞTEREA 
PERICOLULUI PENTRU TOŢI. 
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DISCRIMINAREA, în sens larg, presupune orice 
deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe bază 
de rasă, naţionalitate, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, orientare sexuală, vîrstă, handicap, 
boală cronică necontagioasa, infectare HIV sau apar-
tenenţă la o categorie defavorizată, care are ca scop sau 
efect restrîngerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosin-
ţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor 
şi a libertăţilor fundamentale, ori a drepturilor recu-
noscute prin lege, în domeniul politic, economic, social 
şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice. 

În sens îngust, DISCRIMINAREA reprezintă tra-
tamentul diferenţiat aplicat unei persoane în virtutea 
apartenenţei, reale sau presupuse, a acesteia la un anu-
mit grup social.

CUNOAŞTE FORMELE DISCRIMINĂRII

Discriminarea directă	  – bazată pe un motiv legat 
de anumite criterii interzise, persoana este tratată 
mai puţin favorabil decît o altă persoană sau grup 
de persoane, într-o situaţie asemănătoare şi com-
parabilă, fiindu-i astfel adus un prejudiciu. (Spre 
exemplu, unei persoane cu HIV i se refuză acce-
sul la serviciile stomatologice sau la alte servicii 
medicale etc.); 
Discriminarea indirectă	  – atunci cînd este impus 
un criteriu, o prevedere sau practică care plasează 
persoanele ce posedă un statut sau o anumită ca-
racteristică (culoarea pielii, orientare sexuală, re-
ligie, statut HIV/SIDA) într-un dezavantaj specific 



25

uu
u u

comparativ cu alte persoane, cu excepţia situaţiei 
în care poate fi justificată de un scop legitim, iar 
mijloacele de a atinge acel scop sînt adecvate şi 
necesare. (spre exemplu, luarea unor măsuri ex-
cesive de protecţie în consultarea unor pacienţi 
seropozitivi sau suspectaţi de a fi seropozitivi);
Discriminarea intenţionată	  – cînd tratamentul di-
ferenţiat este generat în mod intenţionat şi con-
ştient;
Discriminarea neintenţionată	  – cînd tratamentul 
diferenţiat are la bază o decizie inechitabilă luată 
anterior, fără intenţie directă în acest sens;
De asemenea, deosebim	  şi discriminarea prac-
ticată de indivizi şi grupuri şi cea practicată de 
instituţii; 
Hărţuirea	  este definită ca o un comportament 
nedorit care are ca efect violarea demnitaţii unei 
persoane şi crearea unui mediu intimidant, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator;
Instigarea la discriminare 	 – atunci cînd anumite 
persoane determina alte persoane să aplice discri-
minarea, direct sau indirect.

Care sînt standartele internaţionale în domeniul 
nediscriminării ?

Nediscriminarea constituie un principiu funad-
mental al protecţiei drepturilor omului, fiind prezent în 
majoriatea instrumentelor universale la nivel internaţi-
onal şi local din domeniul respectiv. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 
decembrie 1948, în art. 7 proclamă:
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“Toţi oamenii sunt egali în fata legii şi au, fară nici 
o deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi 
oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva ori-
cărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi 
împotriva oricarei provocări la o asemenea discrimi-
nare”. 

Totodată, Pactul Internaţional cu privire la Drep-
turile Civile şi Politice din 16 decembrie 1966, intrat 
în vigoare la 23 martie 1976, prevede în art. 25 că ori-
ce cetăţean are dreptul şi posibilitatea, fără nici una 
dintre discriminări, întemeiate pe rasă, culoare, sex, 
limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, 
origine naţională sau socială, avere, naştere sau orice 
altă împrejurare şi fără restricţii nerezonabile:

a) de a lua parte la conducerea treburilor publice, 
fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanţi 
liber aleşi;

b) de a alege şi de a fi ales, în cadrul unor alegeri 
periodice, oneste, cu sufragiu universal şi egal şi 
cu scrutin secret, asigurînd exprimarea liberă a 
voinţei alegătorilor;

c) de a avea acces, în condiţii generale de egalitate, 
la funcţiile publice din ţara sa. 

În continuare art. 26 precizează: “Toate persoanele 
sînt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul 
la o ocrotire egală din partea legii. În această privin-
ţă legea trebuie să interzică orice discriminare şi să 
garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală şi efi-
cace contra oricărei discriminări, în special de rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice 
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altă opinie, origine naţională sau socială, avere, naş-
tere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.”

Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale din 04.11.1950, a dedicat un 
articol interzicerii discriminării, 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, lim-
bă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţio-
nală, avere, naştere sau orice altă situaţie.”

În ce domenii poate exista Discriminare?
Discriminarea poate apărea aproape în toate dome-

niile vieţii sociale:
1. În accesul la educaţie;
2. În relaţiile de muncă, cu privire la condiţiile de 

încadrare în muncă, criteriile şi condiţiile de re-
crutare, selectare şi promovare, accesul la toate 
formele şi nivelurile de orientare, formare şi per-
fecţionare profesională;

3. În domeniul protecţiei şi securităţii sociale;
4. În accesul la serviciile publice sau alte servicii, 

accesul la bunuri şi facilităţi;
5. În asigurarea liniştii şi ordinii publice.

Ce presupune Discriminarea în domeniul învă-
ţămîntului ?

În acest sens, art. 1 din Convenţia privind lupta îm-
potriva discriminării în domeniul învăţămîntului pre-
vede că „discriminarea” cuprinde orice distincţie, ex-
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cludere, limitare sau preferinţă care, întemeiată pe rasă, 
culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opi-
nie, origine naţională sau socială, situaţie economică 
sau naştere, are drept obiect sau ca rezultat suprimarea 
sau alterarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
învăţămîntul şi mai ales:

a) înlăturarea unor persoane sau a unui grup de la 
accesul la diverse tipuri sau grade de învăţămînt;

b) limitarea la un nivel inferior a educaţiei unei per-
soane sau a unui grup (sub rezerva menţinerii 
unor sisteme sau instituţii de învăţămînt separate 
pentru persoane sau grupuri);

c) plasarea unei persoane sau a unui grup într-o situ-
aţie incompatibilă cu demnitatea umană.

Interzicerea discriminării persoanelor pe motiv 
de statut HIV pozitiv în instituţiile preşcolare şi de 
învăţămînt 

Instituţiile preşcolare şi de învăţămînt nu au drep-
tul 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 exma-
tricula persoanele respective pe motiv de status HIV 
pozitiv.

De asemenea, este interzisă discriminarea rudelor 
sau partenerilor persoanelor HIV pozitive.

Interzicerea discriminării la locul de muncă
Este interzisă orice formă de discriminare pe motiv 

de status HIV pozitiv la toate etapele de angajare, pro-
movare sau atribuire a responsabilităţilor de serviciu în 
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orice domeniu public sau privat, la alegerea sau numi-
rea în funcţii publice.

Astfel, persoanele cu status HIV pozitiv angajate în 
cîmpul muncii în orice domeniu public sau privat bene-
ficiază de aceleaşi drepturi, garanţii şi oportunităţi ca 
şi ceilalţi angajaţi.

Nu se admite concedierea pe motiv de status HIV 
pozitiv.

N.B Lista profesiilor şi specialităţilor la care nu pot 
fi admise persoanele cu status HIV pozitiv se aprobă de 
către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Protecţiei Soci-
ale, Familiei şi Copilului.

!!! Victimele discriminării se pot adresa în instan-
ţa de judecată pentru repararea prejudiciului moral şi 
material.

Ca o GARANŢIE pentru persoanele infectate cu 
HIV sau bolnave de SIDA, în funcţie de stadiul infec-
ţiei, o constituie şi posibilitatea solicitării serviciilor 
de orientare sau reorientare profesională, în funcţie de 
necesitate.

Interzicerea discriminării în instituţiile medico-
sanitare şi balneare publice, departamentale şi pri-
vate 

Orice persoană dispune de acces egal la servicii me-
dicale indiferent de statutul HIV. Nu se admite refu-
zul internării, primirii, accesului la servicii medicale a 
persoanelor cu status HIV pozitiv în instituţiile medi-
co-sanitare şi balneare publice, departamentale şi pri-
vate sau solicitarea unor taxe sporite pentru prestarea 
serviciilor respective.
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Interzicerea discriminării privind accesul la ser-
viciile de asigurare, de creditare şi de acordare a 
împrumuturilor

Accesul persoanelor infectate cu HIV la servicii de 
asigurare (medicală, de accidente, a vieţii etc.), de credi-
tare şi de acordare a împrumuturilor nu poate fi limitat 
pe motiv de statut HIV pozitiv. Persoanele respective 
sînt obligate să comunice informaţiile necesare pentru 
accesul la asemenea servicii şi să nu ascundă sau să 
nu denatureze informaţiile referitor la statusul lor. Este 
interzis refuzul acordării de credite sau împrumuturi 
invocîndu-se starea respectivă de sănătate.

RĂSPUNDEREA pentru nerespectarea dreptu-
rilor persoanelor cu statut HIV pozitiv

Discriminarea este interzisă şi se sancţionează prin 
lege atît în cazul în care făptuitorul este persoană fizi-
că, cît şi în cazul în care acesta este o persoană juridică, 
fie ea instituţie publică sau persoană privată.

Nerespectarea de către conducătorii întreprinderi-
lor, indiferent de forma juridică de organizare sau tipul 
de proprietate, ai instituţiilor preşcolare şi de învăţă-
mînt, ai instituţiilor medico-sanitare şi balneare publi-
ce, departamentale şi private a drepturilor persoanelor 
cu status HIV pozitiv, precum şi lezarea intereselor lor 
atrag după sine răspunderea conducătorilor în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare. 

Cine se ocupă de cazurile de discriminare în Re-
publica Moldova ?

1) Centrul pentru Drepturile Omului;
2) Instanţele de judecată, cînd e vorba de cererile de 
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chemare în judecată pentru obţinerea de despăgu-
biri materiale sau morale (de regulă, judecătoriile 
de la domiciliul pîrîtului – pretinsul făptuitor);

3) Instanţele penale în cazul în care este vorba des-
pre infracţiuni;

4) Organizaţiile nonguvernamentale din domeniul 
drepturilor omului.

!!! În caz că tu sau vreun membru al familiei tale 
(rudă, apropiat, prieten) aţi fost discriminat pe mo-
tiv de statut seropozitiv sau din alte considerente ce 
ţin de calitatea ta de pacient, poţi apela după ajutor 
gratuit la:

1. Institutul pentru Drepturile Omului din Mol-
dova (IDOM) 

Adresa: Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt 196, 
etajul 4

MD – 2004, Chişinău, Republica Moldova
Tel./fax: (+373 22) 244 911, (+373 22) 838 409, 
(+373 22) 838 408
Mobil: 79387260, 69263090.
E-mail: director@idom.md, 
radu.bobeica@idom.md
idom.md

2. Asociaţia Obştească “Uniunea pentru preve-
nirea Hiv/Sida şi Reducerea Noxelor din Moldova” 
(UORN)

Adresa: Republica Moldova, mun. Bălţi, 
str. Dostoevski 3 of. 21, 
Palatul Municipal de Cultură
Tel/fax: +37323161472,
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E-mail: secretariat.uniune@yahoo.com
Blog: www.uorn.wordpress.com

3. Asociaţia Obştească “Liga persoanelor care 
trăiesc cu HIV din RM”

Adresa: mun. Chisinau, str. Miron Costin 7, 
aripa stanga, of. 506, 501 MD-2068 
Telefon: +373/ 22/ 92 99 06, 
fax: +373 /22/ 92 99 07, 
mobil: 069316199
E-mail: plwha_md@yahoo.com 
Site-ul oficial: http://www.aidsmd.narod.ru

4. Asociaţia Obştească “Tinerele femei-Cerno-
leuca”

Adresa: or. Donduşeni, str. 32 august 15/3, 
MD-5102, Republica Moldova 
Telefon: (251) 2 51 16
E-mail: cojocarutatiana@mail.ru 

5. Asociaţia Obştească “Viitorul Sănătos”
Adresa: or. Tiraspol, str. Stradela 2, Borodinski 2
Tel/fax (533) 26666 
E-mail: zdarov_budi@mail.ru 

6. Centrul pentru Drepturile Omului din  
Moldova

Adresa: str. Sfatul Ţării, 16
MD-20212 Chişinău, Republica Moldova
Tel. (+373 22) 23-48-00, (+373 22) 22-54-42, 
Fax: (+373 22) 22-54-42
Site-ul oficial: http://ombudsman.md/
 


