
REGULAMENTUL 

PRIVIND  ASIGURAREA SECURITĂŢII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL A PACIENTULUI ÎN CADRUL SECŢIA MEDICO-

SANITARĂ  A ACADEMIEI „ŞTEFAN CEL MARE” A MAI 
 

I. DISPOZIŢII GENERALE 

1.1. Regulamentul cu privire la asigurarea securităţii datelor cu caracter 

personal a pacienţilor în cadrul Secţiei medico-sanitare (SMS) stabileşte securitatea 

şi responsabilitatea  personalului medical  care activează în SMS ce au acces direct 

sau indirect la datele cu caracter personal.  

1.2. Regulamentul are scopul de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei 

datelor cu caracter personal ale persoanelor ce beneficiază de servicii medicale prin 

aplicarea corespunzătoare a legislaţiei naţionale cu referire la protecţia datelor şi 

confidenţialitatea comunicării. 

1.3. Personalul medical nu vor depăşi limitele stabilite de Politica de 

securitate a SMS precum şi normele legale stabilite prin prevederile Legii nr. 133 

din 8 iulie 2011 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi ale Legii nr. 

71 din 22 martie 2007 cu privire la registre. 

 

II. SCOPUL PRELUCRĂRII ŞI NOMENCLATORUL DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL DISPONIBILE 

2.1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul SMS este 

prestarea servicilor medicale acordate pacienţilor  în vederea derulării programelor 

naţionale de sănătate. 

2.2. Toate  fişele medicale de ambulator fişe de suport pe hîrtie,  certificate, 

extrase, trimiteri la investigaț ii care conţin date cu caracter personal - se consideră 

purtătoare de date cu caracter personal. 

2.3. Întru realizarea scopului de prestarea servicilor medicale, medicii şi 

asistentele medicale a SMS sunt în drept de a solicita de la persoana ce se 

adresează pentru acordarea asistenţei medicale la SMS   următoarele date: 

 Numele , prenumele  

 Data, luna şi  anul naşterii 

 Codul asigurării medicale  

 Numărul de telefon, mobil 

 Adresa de domiciliu 

 IDNP 

 Grupa de sînge 

 



III. MĂSURILE DE ASIGIRARE ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA  

PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL A 

PACIENTULUI ÎN CADRUL SMS 

Întru respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal, personalul 

medical vor respecta cu stricteţe următoarele reguli: 

1.  La completarea fişelor medicale de ambulator, altor formulare de evidenţă 

sau supraveghere medicală sau epidemiologică să fie consimţământul scris 

persoanei pentru prelucrarea (colectarea, stocarea, utilizarea şi transmiterea) 

informaţiei de sănătate. 

2. Toate documentele medicale ce conţin date cu caracter medical şi personal   

urmează a fi păstrată de lucrătorii medicali/salariaţi în birouri şi spaţii special 

destinate (registraturi, birouri ale medicilor, asistentelor medicale, cabinete 

diagnostice, laboratoare, contabilitate, arhivă) în safeuri şi dulapuri metalice care 

se încuie. 

3. Accesul fizic la informaţiile care conţin date cu caracter personal este 

interzis şi controlat în scopul înpedicării vizualizării acestora  de către alte 

persoane. 

4. Pacienţii trebuie informaţi de către personalul medical atunci cînd sînt 

prelucrate datele sale cu caracter personal privind starea de sănătate sau dosarele 

medicale ale acestora prin metoda accesării de către orice terţ sau autoritate 

publică, precum şi atunci cînd informaţiile sînt sau pot fi transmise unor terţi ori 

destinatari. 

5. Utilizatorii datelor cu caracter personal din SMS  vor semna angajament de 

confidenţialitate (nedivulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal şi 

medical) 

6. Nu se admite divulgarea datelor cu caracter personal persoanelor terţe, prin 

telefon sau prin comunicare directă fără stabilirea identităţii persoanei şi a 

temeiului legal al solicitării. 

7. Nu se admite divulgarea datelor cu caracter personal în discuţii dintre 

salariaţi cu excepț ia cazurilor de necesitate de serviciu. 

 

IV. CONSIMŢĂMÎNTUL  LA PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

4.1. Acordarea asistenţei medicale este iniţiată la etapa de programare a 

pacientului şi  prevede prelucrarea datelor cu caracter personal. 

4.2. Datele cu caracter personal a persoanelor ce beneficiază de servicii 

medicale  în cadrul  SMS  pot fi prelucrate numai cu consimţămîntul lor. 

 



4.3. Consimţămîntul pentru prelucrarea datelor se obţine prin completarea 

unui formular special (anexa nr.1 – Model: Consimţămîntul subiectului 

(pacientului) datelor cu caracter personal privind starea de sănătate).       

  

4.4. Modelul consimţămîntului este ataşat la fişa medicală a pacientului. 

Obţinerea consimţămîntului este necesară la prima adresare în SMS. Ulterior, la 

fiecare adresare, pînă la acordarea asistenţei medicale programate se verifică 

existenţa consimţămîntului. În cazul lipsei/dispariţiei din fişa medicală, acest 

consimţămînt necesită a fi restabilit. Consimţămîntul se înregistrează prin 

consemnarea unui formular special, modelul căruia este elaborat şi aprobat de 

administraţie. Refuzul pacientului de aşi exprima consimţămîntul pentru 

prelucrarea datelor personale face imposibilă acordarea serviciilor medicale (cu 

excepţia celor de urgenţă). 

 

V. RESPONSABILITĂŢILE ŞI OBLIGAŢIUNILR PERSONALULUI 

MEDICAL  LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

A PACIENTULUI CE BENIFIACIAZĂ DE SERVICII MEDICALE ÎN 

CADRUL SMS 

5.1.  Să aducă la cunoştinţa pacientului scopul prelucrării datelor cu caracter 

personal -  prestarea serviciilor medicale 

5.2.  Să aducă la cunoştinţă pacientului despre drepturile acestora la informare, 

de acces, la intervenţie asupra datelor, la opoziţie, de a nu fi supus unei decizii 

individuale, acces la justiţie. 

5.3.  Să ceară consimţămîntul pacientului înainte de a utiliza datele lui cu 

caracter personal. 

5.4.  Să aducă la cunoştinţa persoanelor care doresc să beneficieze de serviciile 

acordate de instituţie că sunt obligaţi să furnizeze datele cu caracter personal  fiind 

necesare în realizarea scopului de acordarea serviciilor medicale şi în caz de refuz 

determină imposibilitatea de a beneficia de servicii medicale oferite de instituţie. 

5.5.  Să explice semnificaţiile transmiterii/acordării accesului/utilizării sau a 

netransmiterii/acordării accesului/utilizării informaţiilor privind starea lor de 

sănătate. 

5.6.  Să fie conştienţi de problemele legate de aspectul confidenţialităţii 

datelor cu caracter personal şi medical . 

5.7.  Să acorde o atenţie sporită la obligaţia de asigurare a regimului de 

confidenţialitate înainte de a fi transmis dosarul, precum şi să ofere persoanei care 

accesează datele cu caracter personal privind starea de sănătate, informaţia despre 

necesitatea asigurării ulterioare de către aceasta a confidenţialităţii datelor  



5.8.  Să verifice dacă pacienţii au neclarităţi sau întrebări legate de modul în 

care informaţiile cu privire la sănătatea lor sînt utilizate sau transmise;  

5.9.  Să respecte dreptul pacienţilor la acces la dosarele lor medicale;  

5.10.  Să comunice eficient cu pacienţii pentru ai ajuta să înţeleagă importanţa 

transmiterii informaţiei cu privire la sănătatea lor; 

5.11.  Trebuie să fie examinată minuţios fiecare situaţie, evitîndu-se admiterea 

încălcărilor ce pot genera nerespectarea regimului de confidenţialitate  

5.12.  Deciziile de a dezvălui datele cu caracter personal şi justificarea 

scopului legal pentru transmiterea acestora trebuie menţionate în fişa medicală a 

pacientului.  

 

VI. DISPOZIŢII FINALE 

6.1. Prezentul Regulament întră în vigoare din data aprobării prin ordinul 

Academiei nr.  din 2016 

6.2. Modificarea şi completarea Regulamentului în cauză se efectuează în 

corespundere cu actele normative în vigoare. 

 


