
1 

Sănătate Publică 

Denumirea disciplinei Legislația în sănătate publică 

Tipul  Obligatorie 

Anul de studii III 

Componenta De specialitate 

Titularul de curs Deleu Raisa 

Locația str. Nicolae Testemițanu 26/2, et. 3 

Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

Pentru a studia cursul Legislația în sănătatea publică şi a 

rezolvării diverselor probleme la capitolul respectiv studentul 

trebuie mai întâi să aibă anumite cunoştinţe generale şi să posede 

deja unele dexterităţi practice. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Studierea disciplinei ”Legislația în sănătatea publică” are ca 

scop pregătirea profesioniștilor calificați gata să lucreze pentru 

îmbunătățirea sănătății publice, prin înțelegerea problemelor legale 

și de reglementare din domeniul sănătății, legate de finanțe și 

riscuri, precum și respectarea legii pentru a naviga și a schimba 

după necesitate sistemul medical. 

Tematica prezentată Introducere și prezentarea generală a cursului: teme majore ale 

dreptului sănătății publice. Aspecte teoretice privind răspunderea 

juridică. Dreptul administrativ. Structura organizatorică a 

sistemului de sănătate din Republica Moldova. Legile privind 

sănătatea publică în țară, la nivel european și la nivel global. 

Sănătatea și drepturile omului: un cadru global privind dreptul 

sănătății publice. Caracteristica contravenţiilor administrative din 

sfera medicală. Greșelile medicale - prevederile legale naționale și 

internaționale. Aspecte bioetice și legale în sănătatea publică. 

Legislația de bază în domeniul prevenirii principalilor factori ai 

maladiilor nontransmisibile. 

Finalități de studiu − Să descrie programele de reglementare, liniile directoare și 

autoritățile care controlează problemele de sănătate de 

mediu; 

− Să descrie bazele legale și etice pentru sănătatea publică și 

serviciile de sănătate; 

− Să aplice principiile etice la planificarea, implementarea și 

evaluarea programelor de sănătate publică; 

− Să aplice principiile legale și etice la utilizarea tehnologiei 

informației și a resurselor în cadrul sănătății publice; 

− Să explice modul în care etica și practicile profesionale se 

raportează la echitate și responsabilitate în diverse setări ale 

comunității; 

− Să identifice problemele etice, sociale și juridice implicate 

de biologia sănătății publice; 
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− Să aplice conceptele biologice și moleculare bazate pe 

dovezi pentru a informa legile, politicile și reglementările 

privind sănătatea publică; 

− Să aplice principiile de bază ale analizei etice la problemele 

de practică și politică de sănătate publică; 

− Să analizeze impacturile potențiale ale mediilor legale și de 

reglementare asupra desfășurării unor cercetări și practici 

etice privind sănătatea publică; 

− Să distingă între populația și considerațiile etice individuale 

în raport cu beneficiile, costurile și sarcinile programelor de 

sănătate publică; 

− Să acționeze în sfera de aplicare a autorității legale; 

− Să consulte chestiunile care nu se află în sfera de aplicare a 

autorității juridice prin intermediul lanțului de comandă; 

− Să înțeleagă principiile etice și legale de bază referitoare la 

colectarea, întreținerea, utilizarea și diseminarea datelor 

medicale. 

Manopere practice 

achiziționate 

− să aplice tehnici legale în cercetarea și evaluarea 

problemelor din sănătatea publică; 

− să analizeze din punct de vedere legal efectele politicilor 

sociale, economice și politice și asupra sistemelor de 

sănătate la nivel local, de stat, național și internațional; 

− să descrie rolurile, puterea, privilegiul și inegalitatea 

structurală în producerea disparităților de sănătate; 

− să promoveze standarde înalte de integritate personală și 

organizațională, compasiune, onestitate și respect pentru toți 

oamenii; 

− să analizeze din punct de vedere legal și etic problemele de 

sănătate publică; 

− să aplice ,,gândirea critică” în rezolvarea problemelor de 

sănătate; 

− să abordeze corect din punct de vedere legal disciplina 

studiată cu alte discipline din domeniu; 

− să fie apt să utilizeze principiile legale generale şi speciale în 

activitatea practică;  

− să aprecieze impactul nesoluționării conflictelor/ 

problemelor de sănătate și interpretarea lor legală. 

Forma de evaluare Examen 

 


