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I. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile: 

 Legea Ocrotirii Sănătății nr.411 din 28.03.1995; 

 Legea cu privire la asigurarea obligatorie în asistența medicală nr.1585-XIII din 27 februarie  1998 

(cu ulterioare modificări până în 2019); 

 Legea cu privire la asigurarea obligatorie în asistența medicală nr.549-XV din 25 decembrie 2003; 

 Legea cu privire la drepturile și obligațiile pacienților nr.263-XVI din 27 octombrie 2005. 

 Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 449/2020 „Cu privire la măsurile de 

funcționare a instituțiilor de învățământ superior în perioada riscului de îmbolnăvire cu COVID-19”.  

 Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.987 din 17.09.2020  «Cu privire la protecția 

sănătății în instituțiile de învățământ”. 

 Anexă la Hotărîrea nr. 26 din 21.08.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică 

INSTRUCȚIUNEA privind măsurile de protecție care trebuie aplicate pentru organizarea activității 

instituțiilor de învățământ publice și private în contextul epidemiologic al COVID – 19. 

 Hotărările Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. 

 Regulamente și ordine interne ULIM. 

 

                           II.ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE ÎN CADRUL ULIM 

2.1.Prezentul Regulament determină organizarea și desfășurarea  prestării serviciilor medicale  pentru  

studenții  și colaboratorii Universității Libere Internaționale din Moldova. 

2.2.  Atribuţiile Serviciului Medical: 

  asigurarea  asigurarea primului ajutor medical şi a asistenţei medicale de urgenţă; 

  în caz de boală sau accident grav, când este necesar, trierea bolnavilor către alte unităţi sanitare; 

  executarea după caz a măsurilor de prevenire şi combatere a acutizării bolilor cronice şi degenerative; 

  organizarea şi asigurarea tratamentelor medicale pentru colaboratorii universităţii,  şi studenţii 

ULIM; 

  organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii bolilor transmisibile (tuberculozei, boli 

venerice, COVID-19 etc.); 

  colaborarea cu medicii din alte instituții sau centre medicale în acordarea asistenţei medicale a 

populaţiei în profilul respectiv; 

  informarea permanentă a salariaților și studenților ULIM privind problemele medico-sanitare 

importante din teritoriu, precum şi asupra drepturilor şi obligațiunilor pe care le au pentru cunoaşterea şi 

păstrarea propriei sănătăţi; 

  efectuarea acţiunilor de educaţie sanitară. 

2.3. Studenții și colaboratorii ULIM au următoarele drepturi și responsabilități: 

Drepturi: 

 Atitudine respectuoasă  din partea lucrătorului serviciului medical, indiferent de vârstă, sex, 

apartenență etnică, statut socioeconomic, convingeri politice și religioase;  
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 Reducere a suferinței și atenuare a durerii, provocate de o îmbolnăvire și/sau intervenție medicală, 

prin toate metodele și mijloacele legale disponibile; 

 Informații cu privire la regulamentul intern de funcționare a Seviciului Medical ULIM  și modalitatea 

de prestare serviciilor respective; 

 Informații exhaustive cu privire la propria sănătate, tratament, profilaxie, precum și eficiența 

terapeutică a acestora. 

Responsabilități: 

 Să aibă grija de propria sănătate și să ducă un mod de viață sănătos; 

 Să respecte măsurile de precauție în contactele cu alte persoane, inclusiv cu lucrătorii medicali (în 

special, în condițiile pandemiei COVID-19); 

 Să întreprindă măsuri profilactice obligatorii, inclusuv prin imunizări, a căror neîndeplinire amenință 

propria sănătate și creează pericol social; 

 Să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienți în instituția medico-sanitară; 

 Să respecte drepturile și demnitatea altor pacienți, precum și a colaboratorului Serviciului medical. 

 

III.    DISPOZIȚII FINALE 

3.1. Decanii facultăților, șefii catedrelor și subdiviziunilor sunt obligați să aducă la cunoștință prevederile 

prezentului Regulament tuturor studenților/masteranzilor, cadrelor didactice și colaboratorilor ULIM 

3.2.  Prezentul Regulament întră în vigoare din momentul aprobării de către Senatul ULIM.  


