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Către,
ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR P E N T R U O EDUCAŢIE SĂNĂTOASĂ
în atenţia d-lui Jercan Eugen, Director de Programe

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră adresate Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), înregistrate cu
numărul de mai sus, referitoare la "un eventual refuz" de înscriere a copiilor la creşă, grădiniţă, şcoală
dacă nu au efectuat vaccinările obligatorii, trebuie avute în vedere următoarele aspecte legislative :
- în baza Legii 649/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea
raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, Calendarul vaccinărilor este elaborat de Ministerul
Sănătăţii pe baza unui program naţional;
- în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Art. 650 " Vârsta legală pentru
exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în
absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are
discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi
reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani" şi Art. 651 (1)"
Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin
consimţământul
informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care
pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu
poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.
(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat, medicul,
asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorităţii tutelare
sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul de timp până la
exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului. "
- în Metodologia de examinare a stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de
învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite
şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, aprobată prin Ordinul comun MECTS/MS nr.
5298/1168/2011 , publicat în MO nr. 25/12.01.2012, cu modificările şi completările ulterioare, sunt
stipulate atribuţiile partajate ale MEN, Ministerului Sănătăţii şi ale comunităţilor locale. în Capitolul
IV "Rolul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi în menţinerea
stării de sănătate a elevilor", Art. 22. se menţionează: " Unităţile de învăţământ au obligaţia să
informeze părinţii sau reprezentanţii legali ai elevilor că semnarea contractului educaţional include şi
responsabilitatea acestora faţă de sănătatea propriilor copii şi în afara şcolii, în vederea asigurării
unui climat sănătos la nivel de clasă/grupă şi evitării degradării stării de sănătate a celorlalţi
elevi/preşcolari din colectivitate/ unitate de învăţământ, şi să includă în regulamentul de ordine
interioară aspecte legate de asistenţa medicală şi promovarea stilului de viaţă sănătos ".
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Familia trebuie să asigure creşterea şi educarea copiilor. în baza Codului Familiei, Art. 1 "Drepturile
părinteşti se exercita numai în interesul copiilor" şi Art. 101 "Părinţii sunt datori sa îngrijească de
persoana copilului. Ei sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea si dezvoltarea lui fizica,
de educarea, învăţătura si pregătirea profesionala a acestuia... ".
în concluzie având în vedere că dreptul la educaţie şi sănătate trebuie asigurat de instituţiile statului
împreuna cu familia, înscrierea copiilor în unităţile de învăţământ preuniversitar nu este condiţionată
de vaccinarea acestora.

Cu consideraţie,

S E C R E T A R D E STAT,
Vasilica Stefania DUMINICĂ
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