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  DECIZIE  

din 18 noiembrie 2019 

cauza nr. 179/19  

 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Svetlana DOLTU – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Victorina LUCA – membră 

 

au examinat, în ședință închisă, susţinerile scrise și verbale ale 

petiționarei: XXXXXX în interesele XXXXXXX, reprezentată de avocatul Andrei 

Lungu  

reclamaților: YYYYYYY, medic de familie s. ZZZZZZ, r-nul Edineț, IMSP„Centrul de 

Sănătate Edineț”, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii 

Discriminare pe criteriu de statut HIV+ în realizarea dreptului la protecția datelor cu 

caracter personal.  

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde cerințelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 

121/2012 şi nu ridică excepţiile de inadmisibilitate prevăzute de pct. 42 din 

Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării 

și asigurarea egalității aprobat prin Legea nr. 298/2012. 

 

III. Susţinerile părţilor   

        Alegaţiile petiţionarei 

3.1 Petiționara menționează că nepoata sa, în data de 02.08.2019, s-a adresat medicului 

de familie cu solicitarea de-ai elibera o confirmare medicală privind vaccinele 

administrate, necesară pentru participarea la o tabără de odihnă. Petiționara notează 

că medicul i-a eliberat adeverința medicală a elevului care pleacă la tabără de 

odihnă, indicând în pct. 6 diagnoza acesteia și anume HIV+ cu infecții multiple. 

Petiționara afirmă că nepoata sa, când a citit diagnoza și a aflat despre statutul său a 

avut un stres puternic. Petiționara comunică că, ulterior, a solicitat medicului să 

modifice actul eliberat, fără să indice diagnoza, însă medicul a refuzat. Petiționara 

informează că, atunci când a mers cu nepoata să o înscrie la tabăra, au solicitat 

asistența psihologică a copilului. Petiționara consideră că informația solicitată la pct. 6 

din formularul nr. 079/e aprobat prin ordinul ministrului Sănătății nr. 139 din 

29.09.2002 și anume indicarea diagnosticului creează premisele unei discriminării 

indirecte a persoanelor HIV+, din cauza amplificării efectului vulnerabilității și 
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stigmatizării acestor persoane. Petiționara susține că prin indicarea diagnosticului în 

această adeverință i-a fost încălcat nepoatei dreptul la protecția datelor cu caracter 

personal, la respectarea demnității umane, totodată, a fost lipsită de posibilitatea de a 

beneficia de consiliere psihologică la aflarea statutului seropozitiv, ceea ce i-a cauzat 

suferințe morale profunde. 

 

Susținerile reclamaților 

3.2 Medicul de familie menționează că, în data de 02 august 2019 a eliberat nepoatei 

petiționarei formularul 079/e. Având în vedere că în extrasul de la medicul 

dermatovenerolog era indicat diagnosticul: boală prin HIV cu infecții multiple, aflată la 

tratament și îngrijiri paliative în perioada 08.04.2019-18.04.2019, reclamata a decis 

să indice în adeverința medicală diagnoza respectivă pentru informarea lucrătorilor 

medicali de la tabăra de odihnă.  

3.3 Administrația IMSP”Centrul de Sănătate Publică Edineț menționează că în formularul 

nr. 079/e, la pct. 6 este expres prevăzut că se indică starea sănătății și diagnosticul 

dacă se află la evidența de dispensar. Astfel, notează că medicului de familie a 

completat rubricile formularului sus indicat. Administrația menționează că nepoata 

petiționarei necesită un tratament specializat permanent, iar medicul de familie a 

indicat diagnoza în formularul nr. 079/e pentru a informa lucrătorii medicali de la 

tabăra de odihnă ca în caz de necesitate să poată ajuta pacientul administrându-i 

medicamentele corespunzătoare. Modificarea formularului nr. 079/e ține de 

competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.  

3.4 Administrația instituției medicale declară că faptele expuse în plângere nu sunt în 

totalitate veridice, fiindcă nepoata petiționarei s-a aflat la tratament specializat de mai 

multe ori în diferite unități medicale republicane, medicamentele necesare le 

administra de sine stătător pentru a nu agrava starea sănătăți, astfel cunoștea despre 

boala sa, înainte de a primi formularul nr. 079/e.  

3.5 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecție Sociale a explicat că indicarea diagnozei în 

formularul nr. 079/3 este justificată de necesitatea informării lucrătorilor medicali din 

cadrul taberei de odihnă despre tratamentul care urmează a fi acordat pacientului. 

Totodată, reclamatul a notat că în conformitate cu legislația privind datele cu caracter 

personal, datele privind starea sănătății pot fi prelucrate, fără consimțământul 

persoanei, în cazul când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, 

de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente 

pentru subiectul datelor cu caracter personal sau de gestionare a serviciilor de 

sănătate care acţionează în interesul subiectului datelor cu caracter personal, fie 

prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice. În viziunea reclamatului, 

omiterea indicării diagnozei în formularul medical duce la impedimente pentru alți 

lucrători medicali de a trata pacientul în mod corespunzător și eficient.  

 

Poziția Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal  

3.6 Centrul menționează că datele cu caracter personal privind starea sănătății pot fi 

prelucrate în scopurile de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, 

de administrare a unor îngrijiri sau tratamente pentru subiectul datelor cu caracter 

personal sau de gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul 

subiectului datelor cu caracter personal, fie, prelucrarea este necesară pentru 

protecția sănătății publice, așa cum reiese din prevederile art. 7 din Legea nr. 

133/2011.  



 

 

3 

 

IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. (2) prevede că 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. 

4.2 Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 la art. 1 alin. (1) stabilește că 

scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi 

asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 

sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de 

rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, 

dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar; art. 2 oferă 

definiția discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în 

drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 

comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege 

sau pe criterii presupuse; art. 3 stabilește că subiecţi în domeniul discriminării sunt 

persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat. 

4.3 Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133/2012 la art. 3 dă 

definiția categoriilor speciale de date cu caracter personal ca fiind datele care 

dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase 

sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa 

sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de 

constrîngere sau sancţiunile contravenţionale; art. 7 alin. (1) stabilește că prelucrarea 

datelor cu caracter personal privind starea de sănătate se permite în cazul în care a) 

prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a 

diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente pentru 

subiectul datelor cu caracter personal sau de gestionare a serviciilor de sănătate care 

acţionează în interesul subiectului datelor cu caracter personal; b) prelucrarea este 

necesară pentru protecţia sănătăţii publice; art. 7 alin. (2) stipulează că,  cadrele 

medicale, instituţiile medico-sanitare şi personalul medical al acestora pot prelucra 

date cu caracter personal privind starea de sănătate fără autorizaţia Centrului 

Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal numai dacă prelucrarea este 

necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiecților datelor cu 

caracter personal. Dacă scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la 

societate în general, iar subiecţii datelor cu caracter personal nu şi-au dat 

consimţământul în scris şi în mod neechivoc, urmează să fie obţinută autorizaţia 

Centrului în modul stabilit de lege. 

4.4 Lege cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264/2005 la art. 13 alin. (2) 

stipulează căi informațiile  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. 

4.5 Lege cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului nr. 263/2005 la art. 

12 alin. (2) prevede că 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; art. 12 alin. (3) stipulează că informaţiile ce se 

consideră confidenţiale pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul consimte 

acest lucru în mod explicit sau la solicitarea reprezentantului său legal (a rudei 
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apropiate), în condiţiile consimţite de pacient, în măsură adecvată capacităţii lui 

de înţelegere, în cazul în care în privința pacientului a fost instituită o măsură de 

ocrotire judiciară ori dacă legea o  cere în mod expres. 

4.6 Legea cu privire la profilaxia infecției HIV/SIDA nr. 78/2007 la art. 1 alin. (2) lit. c) 

stabilește că prezenta lege are ca obiectiv excluderea discriminării persoanelor 

afectate de infecţia HIV/SIDA prin garantarea drepturilor omului şi respectarea 

demnităţii umane; art. 6 alin. (1) stipulează că, copiii beneficiază de consiliere 

adaptată la necesităţile lor specifice. Se vor respecta toate rigorile de confidenţialitate 

aplicabile adulţilor; art. 6 alin. (3) statuează că, copiii şi tinerii afectaţi de HIV/SIDA 

din instituţiile medico-sanitare, sociale, de învăţământ şi de detenţie nu pot fi supuşi 

unor practici discriminatorii în baza statusului lor; art. 14 alin. (6) stipulează că 

personalul medical şi instituţiile care, în virtutea obligaţiilor de  serviciu, deţin 

informaţii privind rezultatele examenelor medicale în ceea ce priveşte infecţia HIV 

(maladia SIDA) sunt obligate să ofere garanţii de confidenţialitate şi securitate a 

datelor medicale cu caracter personal. Aceste garanţii trebuie să conţină un set minim 

de instrucţiuni pentru asigurarea confidenţialităţii şi securităţii informaţiei deţinute de 

instituţie, care să cuprindă obligatoriu: a) argumentarea necesităţii deţinerii 

informaţiei; b) instructajul obligatoriu al angajaţilor în problema asigurării 

confidenţialităţii informaţiei medicale cu caracter personal şi declaraţii de nedivulgare 

semnate; c) documentaţia privind accesul personalului la informaţia cu caracter 

personal; d) persoana responsabilă de politica asigurării confidenţialităţii şi securităţii 

informaţiei; e) asigurarea notificării instituţiilor cărora le sunt raportate ulterior datele 

cu caracter personal, atât pe suport de hârtie cât şi prin procesare automată, asupra 

obligaţiei de păstrare a secretului medical, art. 261 stabilește că este interzisă orice 

formă de discriminare pe motivul statutului HIV pozitiv. 

4.7 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului la art. 14 prevede că 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 şi socială, apartenenţă la o minoritate 

naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie; art. 8 alin. (1) orice persoană are 

dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, a domiciliului său şi a 

corespondenţei sale; alin. (2) nu este admis amestecul unei autorităţi publice în 

exercitarea acestui drept decât în măsura în care acesta este prevăzut de lege şi 

constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea 

naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi 

prevenirea faptelor penale, protecţia sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor 

altora. 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1 Analizând materialele dosarului, Consiliul stabilește că urmează să se pronunțe 

asupra faptei de discriminare indirectă pe criteriu de statut HIV+ în realizarea dreptului 

la protecția datelor cu caracter personal. 

5.2 Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin. (1) și art. 19 din Legea 

nr. 121/2012 cu privire la asigurarea egalității), cât și practica Curții Europene a 

Drepturilor Omului (cauza D. H. și alții v. Republica Cehă par. 82-84, par.177, cauza 

Chassagnou și alții v. Franța par.91-92, Timishev v. Rusia par.57) stabilesc o regulă 

specială referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina 

probei trece la reclamat atunci când petiționara prezintă dovezi din care se poate 

prezuma că a existat un tratament discriminator. Reieșind din alegațiile expuse, 
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pentru a institui prezumția discriminării indirecte este necesară prezența cumulativă a 

următoarelor elemente: 

a) existența unei reguli, unui criteriu sau a unei practici aparent neutre 

(cerință care se aplică tuturor) 

b) care dezavantajează anumite persoane/grup de persoane  

c) pe baza unui criteriu protejat.  

5.3 Analizînd alegațiile petiționarei, Consiliul a instituit prezumția discriminării indirecte. 

Consiliul a reținut că înscrierea diagnosticului în adeverința medicală a elevului care 

pleacă la tabără de odihnă constituie un mijloc de divulgare a categorii speciale de 

date cu caracter personal (aici statutul HIV+), ceea ce expune copilul unui risc iminent 

de încălcare a confidenţialităţii statutului său. Consiliul a stabilit că înscrierea 

diagnosticului în aceste circumstanțe reprezintă o regula generală aplicabilă în toate 

cazurile când se eliberează o astfel de adeverință, constituind un formular tipizat care 

este aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 139 din 28.05.2002. Cu toate 

acestea, ținînd cont de vulnerabilitatea persoanelor care trăiesc cu HIV+, determinată 

de distanța socială ridicată față de aceste persoane, Consiliul consideră că această 

categorie de persoane sunt expuse la un risc sporit de marginalizare.  

5.4 Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţi nr. 121/2012, 

sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine instituției 

responsabile de elaborarea actelor normative pe acest segment de referință. Consiliul 

urmează să aprecieze dacă acea prevedere se justifică în mod obiectiv, printr-un 

scop legitim şi dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate 

şi necesare.  

5.5 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a explicat că înscrierea în formularul 

nr. 079/e a diagnozei persoanei infectate cu HIV este determinată de necesitatea 

informării lucrătorului medical din cadrul taberei de odihnă despre tratamentul care 

urmează să fie administrat copilului. Poziție similară a avut medicul de familie și 

IMSP„Centrul de sănătate Edineț”. 

5.6 Consiliul notează că, la general, informarea lucrătorului medical despre starea de 

sănătate a persoanei pe care o are în îngrijire constituie un scop legitim. În acest 

sens, Consiliul reține și faptul că scopul solicitării adeverinței medicale, în cazul 

copiilor care urmează să participe la o tabără de odihnă, este protecţia sănătăţii 

copiilor, prevenind infectarea acestora în colectivitatea în care se vor afla. Cu toate că 

măsura este necesară, Consiliul o consideră neadecvată din perspectiva scopului 

urmărit. Or, copiii cu acest statut nu reprezintă un pericol pentru alți copii cu care va 

socializa la tabără, fapt care ar condiționa divulgarea diagnosticului. Per a contrario, 

indicarea diagnozei privind statul HIV+, ar genera o atitudine stigmatizatoare față de 

acest copil, care ar putea fi manifestată prin supravegherea excesivă  de către 

lucrătorul medical a acestui copilul, ceea ce ar putea determina pe alți copii să se 

distanțeze de el. Astfel, Consiliul conchide că indicarea statutului HIV+ în adeverința 

medicală pentru participarea copilului la o tabără de odihnă nu este adecvată 

scopului protejării sănătății publice. 

5.7 Consiliul subliniază că încălcarea confidenţialităţii categoriilor speciale de date cu 

caracter personal este una din problemele sistemice în privinţa violării drepturilor 

persoanelor care trăiesc cu HIV în Republica Moldova. Mai mult, încălcarea 

confidenţialităţii conduce în mod indirect, prin consecințele care le generează, la 

încălcarea altor drepturi inclusiv la stigmatizarea acestora, având în vedere climatul 

social și percepția populației față de persoanele care trăiesc cu HIV.  Or, potrivit 

constatărilor Studiului privind percepţiile şi atitudinile faţă de egalitate în Republica 
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Moldova (realizat în 2018), față de persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA se menține 

un nivel înalt al reticenței în toate sferele vieții. Studiul a scos în evidență că și 

distanța socială față de persoanele care trăiesc cu HIV rămâne a fi ridicată (3,3), 

aceste persoane nefiind acceptate nici în calitate de coleg de muncă.  

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, și art. 15 alin. (4) din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121/2012, coroborat cu pct. 61 din Regulamentul de activitate al 

Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității aprobat 

prin Legea nr. 298/2012,  

CONSILIUL DECIDE: 

 

1. Indicarea în adeverința medicală a elevului care pleacă la tabără de odihnă (formularul 

nr. 079/e) a statutului seropozitiv constituie discriminare față de persoanele care trăiesc 

cu HIV/SIDA. 

2. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale va modifica formularul nr. 079/e pentru 

a exclude indicarea maladiilor /diagnosticului copilului cu substituirea pct. 6 cu 

sintagma “prezintă / nu prezintă risc iminent de infectarea a colectivității prin 

interacționarea acestora”. Informația privind diagnosticul sau infectarea cu HIV+ 

urmează a fi păstrată în documentația primară a persoanei, fiind confidențială și 

accesată cu acordul informat al persoanei.  

3. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

4. Decizia poate fi contestată, în decurs de 30 de zile de la data comunicării, la 

Judecătoria Chișinău, sediu Râșcani, situată pe adresa: mun. Chișinău, str. Kiev, 3. 

 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Svetlana DOLTU – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Victorina LUCA – membră 
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