
CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

Împreună putem
opri corupția!
Fii responsabil!

Atitudinea ta contează!

Campania de informare
„INTEGRITATE PENTRU 
SĂNĂTATE”, 
în cadrul proiectului “Echitate 
în sănătate prin 
responsabilizare socială”, 
realizat cu suportul financiar al 
Agenției Elvețiene pentru 
Dezvoltare și Cooperare

corupția
Oprește

Cunoaște-ți drepturile și 
cere să fie respectate!

Nu accepta să achiți plăți 
ilegale!

Nu accepta să fii influențat  
sau condiționat!

Refuză și denunță orice act    
de corupție!



Asigurarea obligatorie de asistență 
medicală acoperă toate serviciile de 
sănătate recomandate de medic și 
prevăzute de Programul unic. 
Persoana asigurată are dreptul să 
refuze și să denunțe atunci când i-au 
fost solicitate plăți suplimentare, 
cadouri sau i-a fost condiționată 
acordarea serviciilor de sănătate în 
instuțiile medicale publice. 

Persoana asigurată are dreptul la 
medicamente compensate, 
acoperite parțial sau integral de 
asigurarea medicală. Pacientul are 
dreptul să cunoască lista 
medicamentelor compensate 
disponibile. 
Lucrătorul medical și farmaceutic  
nu trebuie să condiționeze sau 

influențeze pacientul pentru a 
procura alt medicament, decât cel 
compensat.

Pacientul, lucrătorul medical și 
farmacistul sunt pasibili în egală 
măsură de răspundere 
contravențională sau penală pentru 
implicarea în acte de corupție. 

Orice act de corupție sau 
condiționări pentru plăți ilegale 
pot fi denunțate prin:
- Linia Națională Anticorupție 
0800 55555
(apel gratuit, 24 ore din 24, 7 zile 
din 7);
- formularul on-line pe pagina 
web www.cna.md;
- mesaj la adresa electronică 
secretariat@cna.md;
- sesizare scrisă lăsată în cutiile 
poștale amplasate în sediul 
Centrului Național Anticorupție 
(CNA) sau trimisă prin poștă:
· CNA Centru: mun. Chișinău, bd. 
Ștefan cel Mare și Sfânt, 198, 
MD-2004 (tel.: (022) 257-202);

· CNA Nord: mun. Bălți, str. 
Dostoievski, 12, MD-3100
(tel.: (023) 127-052);
· CNA Sud: mun. Cahul, bd. 
Victoriei, 11, MD-1701 
(tel.: (029) 921-677).

Informații referitoare la 
medicamentele compensate și 
alte servicii de sănătate, puteți 
afla de la  serviciul telefonic  

Info-CNAM 0-800-99999
sau LINIA VERDE a Ministerului 
Sănătății (022) 721-010. 

Despre drepturile tale în calitate 
de pacient te poți informa aici

http://www.cnam.md și  
https://invatare.casmed.md

� Cunoaște-ți drepturile și cere 
să fie respectate!

� Refuză și denunță orice act
de corupție!

� Nu accepta să achiți plăți 
ilegale!

� Nu accepta să fii influențat 
sau condiționat la procurarea 
medicamentelor!

Cum pot contribui
la prevenirea și 
combaterea corupției în 
sistemul de sănătate?


