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1. Scopul etapei anuale conform proiectului depus la concurs 

Determinarea gradului referenţial de protecţie a drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală şi gradualizarea protecţiei drepturilor pacientului, oferită de 
legislaţie. (01.01.2020-31.12.2020)       

2. Obiectivele etapei anuale 

1. Cercetarea literaturii şi elaborarea instrumentarului necesar evaluării gradului de protecţie a 
drepturilor pacientului. (01.01.2020-31.06.2020)   

2. Evaluarea gradului  de protecţie şi prelucrarea rezultatelor. (01.07.2020-31.12.2020) 

3. Acțiunile planificate pentru realizarea scopului și obiectivelor etapei anuale 

1. Cercetarea literaturii naţionale şi străine contemporane în domeniul protecţiei drepturilor 
pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. (01.01.2020-
31.06.2020)   

2. Elaborarea instrumentarului necesar evaluării gradului de protecţie a drepturilor pacientului 
în calitate de beneficiar de servicii de sănătate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală, oferit de către legislaţia în vigoare. (01.01.2020-31.06.2020) 

3. Efectuarea evaluării gradului respectiv de protecţie a drepturilor pacientului, oferită de către 
legislaţia în vigoare. (01.07.2020-31.12.2020) 

4. Prelucrarea rezultatelor obţinute în urma evaluării gradului de protecţie. (01.07.2020-
31.12.2020)  

4. Acțiunile realizate pentru atingerea scopului și obiectivelor etapei anuale 

Acţiuni realizate, etapa I (01.01.2020-31.06.2020):  
Sistematizarea rezultatelor şi concluziilor obţinute în urma cercetării de specialitate în 
domeniul protecţiei drepturilor pacientului în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală. Au fost elaborate instrumentele de efectuare a evaluării gradului de protecţie a 
drepturilor pacientului:  
- Schița de conturare a profilului suportului normativ-regulatoriu în materia dreptului 

pacientului;  
- Chestionarul privind colectarea datelor referitoare la deficiențele medicale şi 

determinarea cazurilor de malpraxis;  
- Chestionarul privind colectarea datelor referitoare la analiză şi Tabelul de sintetizare a 

practicii judiciare naționale şi străine în materia protecției drepturilor pacienților;  
- Modelul de analiză și sintetizare a doctrinei naționale și străine în materia protecției 

drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau  facultative. 
(01.01.2020-31.06.2020) 

Acţiuni aflate în proces de realizare finală, etapa II (01.07.2020-31.12.2020):  
Se află în proces de finalizare elaborarea a 3 (trei) acte statistice de evaluare:  
- Ansamblul de acte normative, regulatorii şi operaţionale care acordă suport formalizat 

protecţiei drepturilor pacientului;  
- Numărul de cazuri stabilite de malpraxis în cadrul prestării serviciilor de sănătate 

pacienţilor;  
- Sumarul  practicii judiciare naţionale şi străine în materia protecţiei drepturilor 

pacienţilor. 
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Ulterior elaborării actelor în cauză (până la 31.12.2020), va fi redactată Diagrama grafico-
schematică a valorilor obţinute în urma prelucrării rezultatelor evaluării gradului de 
protecţie a drepturilor pacienţilor asiguraţi.   

5. Rezultatele obținute   

   În urma activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului şi ţinând cont de scopul şi obiectivele 
preconizate pentru anul 2020 (divizat în două etape), au fost obţinute rezultate importante de 
ordin calitativ şi cantitativ. Rezultatele obţinute pentru anul 2020 corespund celor planificate în 
proiect, corelate însă cu situaţia obiectivă generată de pandemia COVID-19. Astfel, luând în 
considerație obiectul specific de cercetare al proiectului cu referință la protecţia drepturilor 
pacienţilor asiguraţi în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, membrii echipei 
au readaptat (în plin proces de lucru!) obiectul cercetării la schimbarea cardinală a raporturilor 
juridice de prestare a serviciilor de sănătate şi de protecţie a drepturilor pacienţilor asiguraţi în 
contextul plasării în prim-plan a necesităţii obiective de protecţie a drepturilor persoanelor 
fizice la ocrotirea sănătăţii publice cu plasarea în plan secund a drepturilor pacientului la 
ocrotirea sănătăţii individuale. 
    Obiectivul principal a constat, în primul rând, în determinarea modalităţii de cercetare şi 
analiză a doctrinei în materia protecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări 
obligatorii și/sau facultative. În rezultatul activităţilor efectuate şi pentru atingerea unui succes 
în cadrul cercetării științifice de faţă, exprimat în obținerea unui rezultat cuantificabil, a fost 
elaborat Modelul de analiză şi sintetizare a doctrinei naționale și străine în materia protecției 
drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau  facultative, necesar de 
a fi utilizat ca reper pe parcursul tuturor etapelor de realizare a cercetării aplicative în domeniul 
protecţiei drepturilor pacienţilor asiguraţi. Modelarea datelor informative privind doctrina 
națională și străină acordă suport consistent echipei de cercetare în procesul de colectare a 
informației, oferind posibilitatea identificării tendințelor și intereselor științifice în domeniu. 
Acest aspect este foarte important, ţinând cont de faptul că cercetarea aplicativă a protecţiei 
drepturilor pacienţilor necesită sine qua non o abordare interdisciplinară flexibilă, manifestată 
prin aplicarea unor metode inovaționale de investigare corelate cu domeniul dreptului şi cel al 
ocrotirii sănătăţii. Articolul privind componenta epistemologică a modelării respective se află 
în proces de publicare în Revista Studia Universitatis Moldaviae, nr. 4/2020. 
   În cadrul derulării proiectului, echipa de cercetare a elaborat instrumentarul necesar evaluării 
gradului de protecţie a drepturilor pacientului. Instrumentul menit să identifice multiplele și 
diversele acte normative din domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală s-a 
materializat în Schița de conturare a profilului suportului normativ-regulatoriu în materia 
dreptului pacientului elaborată. Reieșind din multiplele categorii de subiecți care participă în 
procesul de realizare a drepturilor pacientului în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență 
medicală, dar și din importanța cazului asigurat în cadrul acestor raporturi, acest instrument 
facilitează accesul către multitudinea actelor normative, ce reglementează raporturile juridice 
care apar până la sau după survenirea cazului asigurat. În acest sens, se identifică acte 
normative care reglementează mărimea, modul și termenele de achitare a primei de asigurare; 
procedura și modul de sancționare a subiecților care nu-și realizează obligația legală de achitare 
a primei de asigurare, acte normative care determină volumul asistenței medicale acordate în 
cadrul asigurărilor obligatorii de asistență medicală și acte normative care reglementează 
raporturile de prestare a serviciilor de asistență medicală. 
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    Un alt instrument elaborat de echipa de proiect a fost Chestionarul privind colectarea 
datelor referitoare la deficiențele medicale şi determinarea cazurilor de malpraxis, menit să 
asigure realizarea obiectivelor proiectului prin evaluarea calității asistenței medicale, 
identificarea deficienţelor profesionale şi sistematizarea condiţiilor de apariţie a lor. 
Chestionarul a fost elaborat în scopul obţinerii unei imagini depline cu privire la calitatea 
asistenţei medicale acordate pacienţilor prin constatarea existenței neajunsurilor admise în 
procesul prestării serviciilor medicale, identificarea spectrului acestora şi a cauzelor ce le-au 
determinat.   
     Conform activităţilor planificate pentru anul 2020, a fost elaborat şi Chestionarul privind 
colectarea datelor referitoare la analiză şi Tabelul de sintetizare a practicii judiciare naționale 
şi străine în materia protecției drepturilor pacienților, în calitate de instrumente menite să 
evalueze cauzele care au dus la încălcarea legislației în domeniul drepturilor pacienţilor pentru 
a determina temeiurile, cauzele, modul de comitere și consecințele lor. Instrumentele date 
elaborate deja vor cuprinde informația care va permite structurarea practicii judiciare ce are la 
bază încălcarea legislaţiei medicale, iar în temeiul acestora informația va fi sistematizată pentru 
a determina cele mai frecvente încălcări, modul în care aplică instanțele legislația, impactul 
cauzelor respective. Informația prezentată în tabele va fi reflectată în diagrame care vor permite 
vizualizarea rezultatelor metodelor de cercetare. În temeiul metodei analizei comparativ-
cantitative echipa de cercetare urmează să obţină o imagine comparată a tipurilor de încălcări 
constatate de către instanțele naționale raportate la situația altor state, care ulterior va fi 
reflectată prin diagrame ce vor cuprinde tipul încălcărilor constate de către instanțele naționale 
în diferite perioade de timp raportate la încălcările constatate de către alte state în perioade 
similare. Rezultatul elaborării instrumentelor în cauză a fost materializat în 5 (cinci) 
comunicări în cadrul Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională „Integrare 
prin Cercetare şi Inovare”, USM/10-11 noiembrie 2020, fiind publicat în materialele 
conferinţei respective. 
   În rezultatul elaborării instrumentarului menţionat, în cea de a doua etapă de derulare a 
proiectului în anul în curs (2020), echipa de cercetare se află în proces final de evaluare a 
gradului de protecţie a drepturilor pacientului prin stabilirea şi completarea cu date de ordin 
statistic a trei acte: a) Ansamblul de acte normative, regulatorii şi operaţionale care acordă 
suport formalizat protecţiei drepturilor pacientului; b) Numărul de cazuri stabilite de 
malpraxis în cadrul prestării serviciilor de sănătate pacienţilor; c) Sumarul  practicii judiciare 
naţionale şi străine în materia protecţiei drepturilor pacienţilor. Ulterior finalizării elaborării 
actelor în cauză (până la 31.12.2020), va fi redactată Diagrama grafico-schematică a valorilor 
obţinute în urma prelucrării rezultatelor evaluării gradului de protecţie a drepturilor 
pacienţilor asiguraţi.  
   Rezultatele obţinute sunt valorificate prin publicaţii, comunicări ştiinţifice şi granturi de 
cercetare doctorală (5 comunicări, 2 articole, 1 studiu monografic, 1 grant de cercetare 
doctorală). 
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6. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de publicații 

Monografii – 1 
Monografii monoautor – 1 
- SADOVEI. N. Teoria generală a dreptului medical. Chișinău: CEP USM, 2020 (24 c.a.). 

(Notă: aprobată şi recomandată pentru publicare de către Consiliul ştiinţific al Centrului 
Interuniversitar de Drept Medical din cadrul ICI, USM şi de către Departamentul Drept 
Privat din cadrul Facultăţii de Drept, USM; transmisă pentru publicare Centrului Editorial 
Poligrafic al USM, planificată pentru editare în decembrie, 2020)      

 
Articole în reviste științifice – 2 
în reviste din Registrul național al revistelor de profil (Categoria B) – 2  
- SADOVEI, N. Contractul de prestare a serviciilor de sănătate: valenţe juridice şi caractere 

specifice. Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Sociale. 2020, nr. 4 (0,8 c.a.). ISSN: 
1814-3199 (Notă: transmis pentru publicare la 19.11.2020, planificat pentru editare în 
decembrie, 2020) 

- GUCEAC, I. Modelarea procesului de analiză a doctrinei în materia protecției drepturilor 
pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau facultative. Studia Universitatis 
Moldaviae. Seria Ştiinţe Sociale. 2020, nr. 4 (0,6 c.a.). ISSN: 1814-3199 (Notă: transmis 
pentru publicare la 19.11.2020, planificat pentru editare în decembrie, 2020)   

 
Teze în culegeri științifice – 5 
în lucrările conferințelor științifice naționale cu participare internațională – 5  
- CHISARI-RURAK, A. Reglementări juridice în domeniul asigurărilor obligatorii de 

asistență medicală. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională 
„Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, 10-11 noiembrie 
2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe juridice și economice. Chişinău: CEP 
USM, 2020, p. 350-356. ISBN 978-9975-152-48-8 

- PĂDURE, A., NOVAC, T. Evaluarea calității serviciilor medicale în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistență medicală. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, 
10-11 noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 272-276. ISBN 978-9975-152-48-8 

- SADOVEI, N., GUCEAC, I. Prima de asigurare în sistemul asigurărilor obligatorii de 
asistență medicală, comunicare ştiinţifică. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, 
10-11 noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 233-236. ISBN 978-9975-152-48-8. 

- SOŢCHI, I. Practica judiciară în materia protecției dreptului pacientului sub aspectul 
accesului la servicii medicale, comunicare ştiinţifică. In: Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat din 
Moldova, 10-11 noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe juridice și 
economice. Chişinău: CEP USM, 2020, p. 241-244. ISBN 978-9975-152-48-8. 

- DODON, I., Limitarea dreptului pacientului la confidențialitate în contextul epidemiei 
COVID-19, comunicare ştiinţifică. În: Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, 
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10-11 noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 221-224. ISBN 978-9975-152-48-8. (Notă: autorul este 
partener în cadrul proiectului, angajat în cadrul Centrului Interuniversitar de Drept 
Medical). 

 
Contribuţii specifice pe site web – 1 
- SADOVEI, N. Repere privind statutul juridic al beneficiarilor de servicii de sănătate 

publică în contextul pandemiei COVID-19. Portalul Juridice Moldova, 06 aprilie 2020. 
Disponibil: https://juridicemoldova.md/7822/repere-privind-statutul-juridic-al-
beneficiarilor-de-servicii-de-sanatate-publica-in-contextul-pandemiei-covid-19.html. 

7. Diseminarea rezultatelor obținute în formă de prezentări (comunicări, postere,  
teze/rezumate/abstracte) la foruri științifice 

n/o 
Denumire
a forului 
științific 

Titlul 
prezentării 

comuni
care/ 

poster 

Numele, 
prenumele 
persoanei 

(lor) 

Date bibliografice / dovezi privind 
participarea 

1. 

Conferinţa 
ştiinţifică 
naţională 
cu 
participare 
internaţion
ală 
„Integrare 
prin 
Cercetare 
şi 
Inovare”, 
Universita
tea de Stat 
din 
Moldova, 
10-11 
noiembrie 
2020 

Protecţia 
consolidată a 
drepturilor 
pacientului  în 
sistemul 
asigurărilor 
obligatorii de 
asistenţă 
medicală 

Comuni
care 
(prezent
are 
proiect) 

SADOVEI, 
N. 

Conferinţa ştiinţifică naţională cu 
participare internaţională „Integrare prin 
Cercetare şi Inovare”, Universitatea de Stat 
din Moldova, 10-11 noiembrie 2020. 
Atelierul „Drept Medical şi Drept Social” 
Publicat în format video/audio, link-ul: 
https://www.youtube.com/watch?v=eEW3S
nMiBFc&feature=youtu.be   

Prima de 
asigurare în 
sistemul 
asigurărilor 
obligatorii de 
asistență 
medicală 

Comuni
care 

SADOVEI, 
N., 
GUCEAC, 
I. 

SADOVEI, N., GUCEAC, I. Prima de 
asigurare în sistemul asigurărilor obligatorii 
de asistență medicală, comunicare 
ştiinţifică. In: Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare internaţională 
„Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 
Universitatea de Stat din Moldova, 10-11 
noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. 
Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 233-236. 
ISBN 978-9975-152-48-8. 

Evaluarea 
calității 
serviciilor 
medicale în 
sistemul 
asigurărilor 
obligatorii de 
asistență 
medicală 

Comuni
care 

PĂDURE, 
A., 
NOVAC, 
T. 

PĂDURE, A., NOVAC, T. Evaluarea 
calității serviciilor medicale în sistemul 
asigurărilor obligatorii de asistență 
medicală. In: Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare internaţională 
„Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 
Universitatea de Stat din Moldova, 10-11 
noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. 
Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 272-276. 
ISBN 978-9975-152-48-8 

https://juridicemoldova.md/7822/repere-privind-statutul-juridic-al-beneficiarilor-de-servicii-de-sanatate-publica-in-contextul-pandemiei-covid-19.html
https://juridicemoldova.md/7822/repere-privind-statutul-juridic-al-beneficiarilor-de-servicii-de-sanatate-publica-in-contextul-pandemiei-covid-19.html
https://www.youtube.com/watch?v=eEW3SnMiBFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eEW3SnMiBFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eEW3SnMiBFc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eEW3SnMiBFc&feature=youtu.be
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Reglementări 
juridice în 
domeniul 
asigurărilor 
obligatorii de 
asistență 
medicală 

Comuni
care 

CHISARI-
RURAK 
A. 

CHISARI-RURAK, A. Reglementări 
juridice în domeniul asigurărilor obligatorii 
de asistență medicală. In: Conferinţa 
ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin Cercetare şi 
Inovare”, Universitatea de Stat din 
Moldova, 10-11 noiembrie 2020. 
Rezumatele comunicărilor. Vol. 2: Științe 
juridice și economice. Chişinău: CEP USM, 
2020, p. 350-356. ISBN 978-9975-152-48-8 

Practica 
judiciară în 
materia 
protecției 
dreptului 
pacientului 
sub aspectul 
accesului la 
servicii 
medicale 

Comuni
care 

SOŢCHI I. 

SOŢCHI, I. Practica judiciară în materia 
protecției dreptului pacientului sub aspectul 
accesului la servicii medicale, comunicare 
ştiinţifică. In: Conferinţa ştiinţifică 
naţională cu participare internaţională 
„Integrare prin Cercetare şi Inovare”, 
Universitatea de Stat din Moldova, 10-11 
noiembrie 2020. Rezumatele comunicărilor. 
Vol. 2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 241-244. 
ISBN 978-9975-152-48-8. 

 

 

Limitarea 
dreptului 
pacientului la 
confidențialita
te în contextul 
epidemiei 
COVID-19 

Comuni
care DODON I. 

DODON, I., Limitarea dreptului 
pacientului la confidențialitate în 
contextul epidemiei COVID-19, 
comunicare ştiinţifică. În: Conferinţa 
ştiinţifică naţională cu participare 
internaţională „Integrare prin 
Cercetare şi Inovare”, Universitatea de 
Stat din Moldova, 10-11 noiembrie 
2020. Rezumatele comunicărilor. Vol. 
2: Științe juridice și economice. 
Chişinău: CEP USM, 2020, p. 221-224. 
ISBN 978-9975-152-48-8. (Notă: 
autorul este partener în cadrul 
proiectului, angajat în cadrul Centrului 
Interuniversitar de Drept Medical). 
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8. Protecția rezultatelor obținute în formă de obiecte de proprietate intelectuală   

Nu sunt. 

9. Materializarea rezultatelor obținute 

1. Sadovei N., dr. hab., Proiectul ştiinţific de cercetare doctorală „Statutul juridic al 
prestatorului de servicii de sănătate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală” 
(autor şi coordonator), înaintat la concursul de obţinere a granturilor doctorale. Selectat de 
către MECC pentru obţinerea grantului de cercetare; 

2. Soţchi I., drd., cercetătoare-stagiară, admisă la studii de doctorat pentru elaborarea tezei de 
doctor cu tema „Statutul juridic al prestatorului de servicii de sănătate în sistemul asigurărilor 
obligatorii de asistenţă medicală” (grant de cercetare, conducător ştiinţific Sadovei N., dr. 
hab.); 

3. Sadovei N., „Repere privind statutul juridic al beneficiarilor de servicii de sănătate publică în 
contextul pandemiei COVID-19”. Articol practico-ştiinţific, publicat pe pagina web:  
https://juridicemoldova.md/7822/repere-privind-statutul-juridic-al-beneficiarilor-de-servicii-
de-sanatate-publica-in-contextul-pandemiei-covid-19.html (06.04.2020). Impact social: 
articolul a fost elaborat şi publicat pe platforma online imediat după declararea pandemiei 
legate de infecţia COVID-19, fiind accesat şi citit de 11.188 ori (18.11.2020)  

10. Dificultățile în realizarea proiectului 

Dificultăţile cele mai importante în realizarea proiectului „Protamed”, cu care s-a lovit echipa 
de cercetare, ţin de:  

a) aspectul organizatoric – datorită obiectului specific de cercetare al proiectului, care 
ţine de protecţia drepturilor pacienţilor asiguraţi, odată cu intervenirea pandemiei 
legate de infecţia COVID-19, membrii echipei au fost şi sunt în continuare nevoiţi să 
readapteze (în plin proces de lucru) obiectul cercetării la schimbarea cardinală a 
raporturilor juridice de prestare a serviciilor de sănătate şi de protecţie a pacienţilor 
asiguraţi;  

b) aspectul de resurse umane – pe parcursul lunilor martie-octombrie 2020, 3 membri ai 
echipei de cercetare (50% din numărul total) au fost contaminaţi şi confirmaţi pozitiv 
cu infecţia COVID-19, dintre care 2 membri au fost internaţi în spital pentru îngrijiri 
medicale.   

11. Concluzii 

Ţinând cont de scopul şi obiectivele preconizate pentru anul 2020, au fost obţinute un şir de 
rezultate importante de ordin calitativ şi cantitativ, materializate prin elaborarea a 4 
instrumentele de efectuare a evaluării gradului de protecţie a drepturilor pacientului: a) Schița de 
conturare a profilului suportului normativ-regulatoriu în materia dreptului pacientului; b) 
Chestionarul privind colectarea datelor referitoare la deficiențele medicale şi determinarea 
cazurilor de malpraxis; c) Chestionarul privind colectarea datelor referitoare la analiză şi 
Tabelul de sintetizare a practicii judiciare naționale şi străine în materia protecției drepturilor 
pacienților; d) Modelul de analiză și sintetizare a doctrinei naționale și străine în materia 
potecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau  facultative.  
Echipa de cercetare se află în proces final de evaluare a gradului de protecţie a drepturilor 
pacientului prin stabilirea şi completarea cu date de ordin cantitativ a trei acte: a) Ansamblul de 
acte normative, regulatorii şi operaţionale care acordă suport formalizat protecţiei drepturilor 
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