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CONTRACT DE COLABORARE 

Nr.1 din 02 noiembrie 2020 

 

1. Părțile contractante 

          Centrul de Medicină Legală, cu sediul în mun. Chișinău, str. Vladimir 

Korolenco 8, cod fiscal 1006601004105, numit în continuare CML, reprezentat 

prin Director, Vasile Șarpe, care activează în baza Regulamentului Centrului de 

Medicină Legală, pe de o parte și 

          Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 

„Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, bd. 

Ștefan cel Mare și Sfânt 165, cod fiscal 1007600000794, numită în continuare 

USMF „Nicolae Testemițanu”, reprezentată prin Rector, Emil Ceban, care 

activează în baza Cartei Universitare, denumiți în continuare Părți, au încheiat 

prezentul contract de colaborare, convenind asupra următoarelor prevederi: 

 

2. Obiectul contractului 

2.1. Obiectul prezentului Contract îl reprezintă colaborarea reciprocă a părților în 

domeniul cercetării științifice și educației medicale. 

2.2. Scopul colaborării se rezumă la asigurarea procesului didactic și științific din 

cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” cu material biologic de origine umană: 

a) prelevarea de țesuturi, organe, complexe de organe de la cadavrele 

examinate în cadrul CML; 

1. asigurarea procesului de prelevare și conservare a materialului 

biologic cu resursele și materialele necesare; 

2. documentarea corespunzătoare și legală a procedurii de prelevare a 

materialului biologic; 

b) efectuarea educației medicale (lecții practice, cursuri, workshop-uri) în 

morga medico-legală cu studenții, rezidenții și medicii practicieni ai USMF 

„Nicolae Testemițanu”; 

c) efectuarea studiilor științifice pe cadavre umane în domeniul medicinii 

legale, anatomiei, anatomiei clinice, chirurgiei, chirurgiei operatorii, 

traumatologiei, etc.,  importante pentru ambele Părți; 

d) alinierea procesului de cercetare, educație medicală, desfășurat în cele două 

instituții la standardele existente pe plan național și internațional; 

e) introducerea conceptelor moderne, integrare în cercetarea, dezvoltarea, 

inovarea științifică și educația medicală; 

f) sprijin reciproc al părților în activitățile de cercetare științifică și educație 

medicală; 

g) promovarea principiilor de cercetare pluridisciplinară și interdisciplinară; 

h) excluderea condițiilor de compromitere a rezultatelor autopsiei medico-

legale și de mutilare a cadavrelor. 

 

3. Responsabilitatea părților 

3.1. Părțile vor realiza activitate de cercetare comună sau separat, privind 

subiectele convenite de comun acord, respectând clauzele prezentului 
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contract și normele legale, iar dreptul de a utiliza rezultatele cercetării 

comune aparține în mod egal ambelor Părți. 

3.2. Materialul biologic prelevat de la cadavru nu se comercializează și nu se 

transmite unei părți terțe. 

3.3. Părțile fac schimb de materiale de publicații, de cercetare și predare, 

informații bibliografice și cărți de referință, broșuri și alte materiale care 

evidențiază realizările ambelor Părți. 

3.4. Obligațiile CML și ale USMF „Nicolae Testemițanu” se delegă persoanelor 

responsabile. 

3.5. Obligațiile CML: 

3.5.1. Selectarea cadavrelor pentru manopere sau colectare a materialului biologic 

cu forme ale morții în condiții de excludere a compromiterii rezultatelor 

autopsiei medico-legale. 

3.5.2. Obținerea acordului informat în scris de la o rudă apropiată a defunctului 

pentru procedura preconizată (Anexa 1), cu anexarea acestuia la dosarul de 

autopsie. 

3.5.3. În cazul cadavrelor neidentificate se pot efectua doar manopere științifice și 

didactice, fără a obține un acord prealabil. 

3.5.4. Completarea fișei de confirmare a colectării materialului biologic și a 

manipulării științifico-didactice pe cadavru (Anexa 2), cu anexarea acesteia 

la dosarul de autopsie. 

3.5.5. Asigurarea accesului în secția tanatologie Chișinău a personalului implicat 

în studii științifice, a studenților, rezidenților, medicilor doar după semnarea 

declarației de confidențialitate (Anexa 3). 

3.5.6. Înregistrarea și evidența colectării materialului biologic, conform registrului 

(Anexa 4). 

3.5.7. Transmiterea materialul biologic, prelevat de la cadavre, de la CML la 

USMF „Nicolae Testemițanu”, prin completarea actului de predare-primire a 

materialului biologic, în 2 exemplare, pentru fiecare din Părți, (anexa 5). 

3.5.8. Evidența și păstrarea, declarațiilor de confidențialitate (Anexa 3), actelor de 

predare-primire (Anexa 5), registrului de evidență a colectării materialului 

biologic (Anexa 4) pentru o durată de cel puțin 10 ani, iar a acordului 

informat (Anexa 1) și a fișei de confirmare a colectării materialului biologic 

și a manipulării științifico-didactice pe cadavru (Anexa 2) pentru o durată de 

25 ani, corespunzător duratei de păstrare a dosarului de autopsie. 

3.6. Obligațiile USMF „Nicolae Testemițanu”: 

3.6.1. Coordonarea cercetărilor și manoperelor preconizate pe cadavru cu 

directorul CML, printr-o cerere separată, în care să fie specificate: obiectul 

și volumul cercetării, materialele și metodele utilizate. 

3.6.2. Obținerea separată a acordului pentru fotografiere și filmare în morga CML, 

printr-o cerere argumentată. 

3.6.3. Asigurarea cu resurse și materiale a procesului de colectare a materialului 

biologic. 

3.6.4. Asigurarea cercetărilor științifice, lecțiilor practice, workshop-urilor cu 

instrumentarul și consumabilele necesare pentru realizarea scopului și 

obiectivelor procesului de cercetare și educație medicală. 
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Anexa nr.1 

la Contractul de colaborare 

nr.1 din 02.11.2020 

dintre CML și USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

ACORD INFORMAT 

Centrul de Medicină Legală, în conformitate cu Contractul de colaborare în 

domeniul cercetării științifice și educației medicale cu Instituția Publică 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 

solicită acordul Dumneavoastră pentru (de specificat prin 1, 2 sau 3)      : 

1. efectuarea pe cadavru a manoperei_______________________________ 

_______________________________________________________________, 

cu scop de educație medicală 

2. efectuarea studiilor științifice pe 

cadavru________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. prelevarea de la cadavru, cu scop științific și/sau didactic: 

a) țesuturi_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

b) organe________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

c) complex de organe_____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 Eu, subsemnatul (a)_____________________________________________ 

ruda (__________________) decedatului (NP)_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

benevol și conștient îmi exprim consimțământul pentru efectuarea pe cadavru a 

procedurilor descrise. 

 

!!! Compromiterea rezultatelor autopsiei medico-legale sau mutilarea 

cadavrului se exclude. 

!!! Manoperele pe cadavru, studiile științifice, prelevarea de material biologic se 

face exclusiv din caritate și nu poartă caracter comercial. 

 

Data___________________ 

 

Semnătura reprezentantului legal_________________ 

 

Semnătura medicului legist _____________________ 

 

 

Nr. raportului de autopsie___________________ 

din___________________ 
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Anexa nr.2 

la Contractul de colaborare 

nr.1 din 02.11.2020 

dintre CML și USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

FIȘĂ 

de confirmare a colectării materialului biologic și 

a manipulării științifico-didactice pe cadavru 

În conformitate cu Contractul de colaborare în domeniul cercetării științifice 

și educației medicale cu Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, subsemnatul medic-legist confirmă: 

 

A. Efectuarea manoperelor, studiilor științifice sau prelevarea de material biologic, 

conform acordului informat. 

 

B. Respingerea manoperelor, studiilor științifice sau prelevarea de material 

biologic, conform acordului informat, din următoarele motive: 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Semnătura medicului legist_____________________ 

 

Nr. raportului___________________ 

din___________________________ 
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Anexa nr.3 

la Contractul de colaborare 

nr.1 din 02.11.2020 

dintre CML și USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

DECLARAȚIE DE CONFIDENȚIALITATE 

În conformitate cu Contractul de colaborare în domeniul cercetării științifice 

și educației medicale cu Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 

subsemnatul (ții) 

Nr. Nume, Prenume Semnătura 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

21.    

22.    

 

solicitând accesul în incinta Centrului de Medicină Legală, cu scop științifico-

didactic, mă oblig să respect cadrul legal ce reglementează confidențialitatea 

informațiilor deținute și prelucrate de CML, precum și a informațiilor la care am 

avut acces. 

Totodată, mă oblig să respect principiile eticii medicale, să fiu echipat 

corespunzător, să nu fotografiez sau să filmez cadavrele, decât cu acordul în scris 

și separat al directorului Centrului de Medicină Legală, cu scop științifico-didactic. 

Sunt conștient că pentru divulgarea informațiilor confidențiale port 

răspundere juridică. 

 

Data________________    Semnătura___________________  
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Anexa nr.4 

la Contractul de colaborare 

nr.1 din 02.11.2020 

dintre CML și USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

REGISTRU 

de evidență a colectării materialului biologic 

 

Nr. nr. 

raportului 

N.P. 

cadavru 

material biologic 

prelevat 

N.P. 

medicului 

legist  

data 

colectării 

      

      

      

      

      

      

 

  



Pagină 8 din 8 

 

Anexa nr.5 

la Contractul de colaborare 

nr.1 din 02.11.2020 

dintre CML și USMF 

„Nicolae Testemițanu” 

 

ACT 

de predare-primire nr._____ 

din „____”_______________20___ 

 

Subsemnații_____________________________, reprezentant al Centrului 

de Medicină Legală, pe de o parte, și _____________________________, 

reprezentant al USMF „Nicolae Testemițanu”, pe de altă parte, au întocmit 

prezentul ACT de predare-primire, în conformitate cu Contractul de colaborare 

între Părți, în domeniul cercetării științifice și educației medicale. 

 

Nr. Denumirea materialului biologic 
Numărul după 

registru 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 

Materialul biologic a predat: 

reprezentant al 

Centrului de Medicină Legală 

 Materialul biologic a primit: 

reprezentant al 

USMF „Nicolae Testemițanu 

 
N.P., semnătura  N.P., semnătura 

 

L.Ș. 

  

 


