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1. Lista persoanelor responsabile pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurii 

operaţionale. 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Responsabil/ 

operaţiune 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

1.2. Verificat  Șerbul Ghenadie Vice director medical 

SR Ungheni 
  

1.3 Aprobat Alexeev Andrei  Director SR Ungheni   

 

 

2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor  procedurii operaţionale. 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Ediţia/ revizia 

în cadrul ediţiei 

 

Componenta revizuită 

 

 

Modalitatea reviziei 

 

Data de la care 

se aplică 

prevederile 

ediţiei sau 

reviziei ediţiei 

1 2 3 4 

2.1. Ediţia 1 
  

 

2.2. Revizia 1    

2.3. Revizia 2    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Elaborat  Șerbul Ghenadie                Președinte Consilului Calității   
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3. Lista persoanelor la care se difuzează ediţia. 

 

 

Scopul 

difuzării 

Exempla

r nr. .... 
Compartiment Funcţia 

Nume şi 

prenume 

Data 

primirii 
Semnatura 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. Aplicare  Centrul 

Perinatologic 
Şef CP 

   

3.2. Aplicare  UPU Şef UPU    

3.3. Aplicare  Secţia imagistică Şef secţiei    

3.4 Aplicare  Secţia 

Traumatologie 
Şef secţiei 

   

3.5 Aplicare  Secţia ORL Şef secţiei    

3.6 Aplicare  Secţia chirurgie  Şef secţiei    

3.7 Aplicare  Secţia ATI Şef secţiei    

3.7 Aplicare  Secţia boli 

infecţioase 
Şef secţiei 

   

3.8 Aplicare  Secţia terapie Şef secţiei    

3.9 Aplicare  Secţia neurologie Şef secţiei    

3.10 Aplicare  Secţia pediatrie Şef secţiei    

3.11 Aplicare  Secția 

psihonarcologie 
Şef secţiei 

   

3.12 Aplicare  Secţia 

Consultativă 
Șef secţiei 

   

3.13 Aplicare  Secţia statistică Şef secţiei    

3.14 Aplicare  Laborator Șef 

laborator 

   

3.15 Informare   Toate secțiile     

3.16 Evidenta  Consiliul 

Calităţii IMSP   

SR Ungheni 

    

3.17 Arhivare       

3.18 Alte scopuri       
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4. Scopul procedurii  : 

4.1 Asigurarea accesului pacientului la propriile date cu caracter medical şi garantarea confidenţialităţii 
informaţiilor ce ţin de secretul medical 

5. Domeniul  de  aplicare a procedurii operaţionale  : 

 
   Toate secţiile şi serviciile medicale a IMSP Spitalul Raional  

 

7.1. IMSP - Instituşia Medico Sanitară Publică. 
7.2. Rudă apropiată - persoana care se află în relaţii de rudenie cu pacientul (părinţi, copii, fraţi drepţi 

şi surori drepte, bunici), inclusiv soţul (soţia), şi care în ultimii cîţiva ani s-a aflat cel mai mult 

în contact cu acesta sau a fost desemnată de pacient, cînd acesta avea capacitatea de exerciţiu, 

pentru a-i reprezenta interesele în relaţiile stabilite de prezenta lege. 

8.1.1  Dosarul medical al pacientului reprezintă documentaţia de evidenţă medicală primară 

de ambulator şi staţionar ce conţine infoimaţiile despre starea sănătăţii fizice şi 

psihice, precum şi rezultatele investigaţiilor, tratamentelor şi îngrijirilor medicale 

primite. 

 

      8.1.2 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 vîrsta de 18 ani, precum şi cele declarate incapabile sau cu capacitate de 

exerciţiu limitată - reprezentanţilor lor legali (rudele apropiate), informînd concomitent 

pacientul 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. 
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4.2 Reglementarea modalităţii de eliberare a informaţiei din dosarele medicale, de către prestatorii de
 servicii medicale. 

6. Documente  de  referinţă aplicabile procedurii operaţionale  

 

6.1. Legea nr.263 din 27.10.2005 Cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului. 
6.2. Legea RM nr.982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informaţie. 

6.3. Legea RM nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal. 

6.4. Ordin MS nr.303 din 06.05.2010 Cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind propriile

8. Descrierea prezentei proceduri operaţionale 

 

8.1. Generalităţi : 

 

 date medicale şi lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat. 

6.5. Regulamentul IMSP Spitalul Raional Ungheni 
6.6        Ordin SR nr.71 din 01.04.2016 Cu privire la acordarea servicii contra plată de către arhiva spitalului
        

7. Definiţii  şi  prescurtări ale termenilor utilizaţi în procedură.  
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8.1.3 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. 

 
8.1.4 La solicitarea motivată a organului dc urmărire penală, a instanţei judecătoreşti în legătură cu 

efectuarea urmăririi penale sau a procesului judiciar, informaţia privind propriile date 

medicale se eliberează în conformitate cu legislaţia. 
 

8.1.5  Responsabil de asigurarea accesului la informaţia privind propriile date medicale ale 

pacientului este Directorul IMSP Spitalul Raional Ungheni. 

 

8.2. Descrierea procedurii 

 

8.2.1. 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. 
 

8.2.2. Informaţia privind propriile date medicale se eliberează la cererea în scris sau verbală a 

solicitantului (PO-03.A-1). 
 

8.2.3. 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 evidenţă 

medicală primară şi confirmarea primirii informaţiei prin semnătura solicitantului şi 

Directorului sau şefului secţiei IMSP Spitalul Raional Ungheni, după caz. 
 

8.2.4. în cazul cînd informaţia solicitată necesită timp pentru pregătirea acesteia (dosarul medical se 

află în arhiva IMSP Spitalul Raional Ungheni ), ea va fi pusă la dispoziţia solicitantului, în 

baza cererii în scris, nu mai tîrziu dc 15 zile dc la înregistrarea cererii. 
 

8.2.5. Cererea se întocmeşte pe numele Directorului IMSP Spitalul Raional Ungheni şi se depune la 

Secretariatul IMSP Spitalul Raional Ungheni pentru a fi înregistrată în modul stabilit. 
 
8.3 Cererea scrisă va conţine: 

 
8.3.1 Datele de identificare a solicitantului. 
8.3.2 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.). 
8.3.3 Modalitatea acceptabilă de primire a informaţiei solicitate (extras din fişa medicală de 

ambulator/staţionar, copia integrală sau parţială a fişei medicale). 
8.3.4 Acordul de a acoperi cheltuielile pentru copiile primite din dosarul medical şi modul de 

primire a informaţiei (expediat prin postă, personal;. 
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8.4 Cererea este însoţită de următoarele acte: 

 
8.4.1 Buletinul de identitate a solicitantului. 
8.4.2 în cazul pacienţilor care nu au atins vîrsta 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. 
8.4.3 In cazul pacienţilor declaraţi prin hotărîre judecătorească incapabili sau cu capacitate de 

exerciţiu limitată, solicitantul va anexa la cerere şi copia de pe hotărîrea judecătorească, şi 

după caz, copia actului oficial, care atestă dreptul dc tutore sau curator al pacientului. 
8.4.4 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. 

8.7. în cazul cînd nu este posibilă furnizarea datelor medicale, solicitantul este informat în scris cu 

indicarea cauzei (dosarul medical lipseşte, prezenţa cererii pacientului despre confidenţialitate 

deplină etc.). 

8.8. Despre eliberarea informaţiei privind propriile date medicale, la cererea scrisă a solicitantului, se 
înregistrează în Registrul de evidenţă a corespondenţei de intrare al IMSP Spitalul Raional Un-

gheni  şi se păstrează la dosar împreună cu cererea în scris a solicitantului, actele anexate de către 

acesta şi răspunsul în scris către solicitantsemnat de Directorul IMSP Spitalul Raional Ungheni  

9 Înregistrări 
 

Registrul de evidenţă a corespondenţei de intrare al IMSP Spitalul Raional Ungheni  

 

10  ANEXE: 

 

PO.03.A-1 Cerere  la eliberarea informaţiei privind propriile date medicale (model). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5  Persoana responsabilă de eliberarea informaţiei din dosarul medical, desemnată prin dispoziţia 

Directorului IMSP Spitalul Raional Ungheni , va asigura eliberarea informaţiei solicitate în termenul 

menţionat în punctul 8.2.4
8.6. În cazul cînd la momentul ridicării dosarului din arhivă se va depista cererea pacientului decedat la 

confidenţialitate deplină stipulată în formularul acordului informat îndeplinit în perioada aflării sale 

în IMSP Spitalul Raional Ungheni. 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. 
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CERERE LA ELIBERAREA                                                                                           Directorului IMSP  

INFORMAŢIEI PRIVIND PROPRIILE                                                     Spitalul Raional Ungheni 

DATE MEDICALE (model) 

 

              de la________________________________                                                                        

domiciliat(ă)  ________________________                                                          

____________________________________ 

 

 

Executor: ____________________________________________________________  

                                  numele prenumele "dala şi ora eliberării      semnătura 

 

 

 

 

 

 

Nota: Acest document conţine informaţii care sunt proprietatea IMSP Spitalul Raional Ungheni şi este destinată utilizării exclusive pentru propriile cerinţe.
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                                                                            Nr., seria Bl_________________________  

Tel._________________________________ 

e-mail_______________________________ 

CERERE 

la eliberarea informaţiei privind propriile date medicale  

Prin prezenta cererea, subsemnatul/a solicit eliberarea următore informaţiei: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Modul de primire a informaţiei:  expediat prin postă _ _        personal__________ 

 

Se anexează: 

1. Copia buletinului de identitate a solicitantului   

2. Copia de pe certificatul de naştere al pacientului __  

3. Copia actului oficial, care atestă dreptul de tutore sau curator al pacientului  

4. Copia de pe hotărîrea judecătorească  

5. Copia de pe procura autentificată notarial  

6. Copia de pe mandatul avocatului 

7.   

8. 

 

Pacient / ruda apropiată _________________________________________________   

                                        numele prenumele data şi ora eliberării       semnătura 
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11. Cuprins: 

 

 
Numărul 

componenţei în 

cadrul procedurii 

operaţionale 

Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pag 

1 Lista responsabililor de elaborarea 1 
2 Situatia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor 1 
3 Lista de difuzare 2 
4 Scopul 3 
5 Domeniul de aplicare      3 

6 Documente de referinţa      3 
7 Descrierea activităţii 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

6 
9 Cuprins 7

 

4 
8 Anexe şi formulare 


