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I. INTRODUCERE  

În ultimii ani Republica Moldova a realizat progrese semnificative în consolidarea 

obiectivelor strategice în domeniul dizabilității și în promovarea unor politici, programe și 

inițiative coerente, care sunt în concordanță cu standardele europene și internaționale.  

Prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi (semnată la New-York, la 30 martie 2007), 

demonstrînd voinţă politică în ajustarea legislației și practicilor naționale la prevederile 

Convenției. Ratificarea Convenției reprezintă un exemplu de implicare activă a societății civile, 

organizațiilor persoanelor cu dizabilități și a persoanelor cu dizabilități în avansarea procesului 

de ratificare (circa 63 de organizații au fost implicate).  

Ratificarea Convenției a pus bazele unei reforme substanțiale în domeniul dizabilității în 

Republica Moldova. Acest proces a coincis cu tranziția de la abordarea persoanelor cu 

dizabilități prin prisma modelului medical și a protecției sociale la abordarea prin prisma 

drepturilor omului și a recunoașterii demnității umane. În pofida faptului că este un Stat aflat 

încă în perioada de tranziție, cu resurse foarte limitate, Republica Moldova înregistrează 

progrese clare și angajament constant în implementarea Convenției. 

Primul pas în vederea implementării Convenției a fost elaborarea și promovarea 

Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010-2013), adoptată de Parlament 

prin Legea nr. 169-XVIII din 09.07.2010. Strategia defineşte reformarea politicii statului în 

domeniul dizabilităţii şi cuprinde liniile directoare de activităţi pe care diferiți actori publici și 

privați urmează să le realizeze.  

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei are un rol de coordonare în 

implementarea Strategiei și în parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale, cu societatea 

civilă este angajat în realizarea următoarelor obiective strategice:  

 racordarea cadrului legislativ-normativ naţional la standardele europene şi internaţionale 

privind protecţia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;  

 reorganizarea structurilor şi instituţiilor responsabile de coordonarea sistemului de 

incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi;  

 elaborarea şi aprobarea metodologiei/criteriilor noi privind determinarea dizabilităţii la 

copii şi adulţi; 

 diversificarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi; 

 instituirea serviciilor medico-sociale de intervenţie timpurie; 

 adaptarea programelor educaţionale la necesităţile speciale ale copiilor cu dizabilităţi;  

 dezvoltarea unui mecanism eficient de acordare a serviciilor de orientare, formare şi 

reabilitare profesională persoanelor cu dizabilităţi;  

 adaptarea infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi; 

 informarea publicului larg privind procesul de implementare a Strategiei. 

 Schimbarea paradigmei în abordarea persoanelor cu dizabilități este reflectată și în 

decizia de a substitui Legea nr. 821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a invalizilor cu o 

nouă lege comprehensivă axată pe incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, care este în 

concordanță cu prevederile Convenției și ale Cartei Sociale Europene revizuite. Cadrul legal 

existent anterior ratificării Convenției necesita numeroase ajustări, atît din perspectiva 

conceptelor privind dizabilitatea, cît și din perspectiva recunoașterii drepturilor persoanelor cu 

dizabilități în egală măsură cu drepturile celorlalți cetățeni.  

 Ca rezultat, Parlamentul a adoptat Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea 

socială a persoanelor cu dizabilități. Din punct de vedere structural, noua lege cuprinde 

unsprezece capitole, care prevăd asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi în egală 

măsură cu alţi cetăţeni la: protecţie socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, muncă, 
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viaţă publică, mediul fizic, transport, tehnologii şi sisteme informaţionale, de comunicare şi la 

alte utilităţi şi servicii la care are acces publicul larg. 

 Conform prevederilor Legii, în procesul de proiectare și construcție, companiile de 

construcție trebuie să asigure accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități. Unitățile de 

transport trebuie să-și adapteze vehiculele astfel încît să poată fi utilizate inclusiv de persoanele 

cu dizabilități. Companiile de stat și private sunt obligate să rezerveze și să marcheze aplicînd 

semnele internaționale, cel puțin 4% din locurile de parcare pentru vehiculele conduse de 

persoane cu dizabilități. Toate instituțiile publice și private trebuie să asigure o infrastructură 

accesibilă pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv în sectoare precum cultură, turism, sport, 

divertisment, locuințe etc. Prevederile respective au menirea de a asigura oportunități și drepturi 

egale pentru persoanele cu dizabilități și vor fi implementate gradual. 

 În perioada 2010-2012 Statul a întreprins numeroase măsuri pentru a asigura 

implementarea Convenției, precum: elaborarea și aprobarea diferitor strategii sectoriale care 

vizează inclusiv persoanele cu dizabilități, în special în domeniul sănătății, educației, protecției 

sociale; reglementarea și pilotarea serviciilor comunitare alternative celor rezidențiale, aplicarea 

unor noi mecanisme de protecţie socială a populaţiei cu venituri mici; implementarea diferitor 

proiecte privind dezinstituționalizarea și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități; 

crearea diferitor grupuri de lucru multisectoriale care lucrează la ajustarea legislației naționale la 

prevederile Convenției etc.  

 Cu toate acestea, Guvernul recunoaște că situația persoanelor cu dizabilități în 

Republica Moldova încă rămîne a fi una problematică și sunt necesare eforturi atît din partea 

Guvernului, cît și a societății în întregime pentru a realiza deplin prevederile Convenției. 

Necesitatea unor planuri naționale de acțiuni pe termen lung, alocarea de resurse adecvate 

pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, eliminarea discriminării și ajustarea 

continuă a cadrului legal la prevederile Convenției sunt dictate de numărul persoanelor cu 

dizabilități și de necesitățile acestor persoane.  

 Conform datelor statistice, la 01.01.2012, în Republica Moldova numărul total al 

persoanelor cu dizabilităţi constituia 179815, fiind în creştere cu 9515 persoane faţă de anul 

2007. Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, circa 49,0% sunt femei şi 51,0% sunt bărbaţi, 59% 

locuiesc în zone rurale și 41% locuiesc în zone urbane. În funcţie de criteriul vîrstă, prevalează 

persoanele cu dizabilităţi cu vîrsta între 40 şi 59 de ani, ceea ce constituie peste 2/3 din cazurile 

de dizabilitate. Persoanele cu dizabilități reprezintă 5,1% din populația totală a țării, iar copii cu 

dizabilități reprezintă 1,7% din numărul total al copiilor Republicii Moldova.  

 Realizarea Raportului inițial de Stat a constituit pentru Guvernul Republicii Moldova o 

oportunitate de analiză critică a situației persoanelor cu dizabilități, atît prin prisma prevederilor 

legale, cît și practicilor locale. Raportul a fost realizat sub coordonarea Ministerului Muncii, 

Protecției Sociale și Familiei, cu implicarea autorităților publice centrale și locale, precum și a 

specialiștilor din cadrul societății civile.  

 Conform art. 35, alin. 1 al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, 

Republica Moldova urmează să prezinte Comitetului ONU Raportul inițial de Stat la doi ani după 

ratificarea Convenției. Raportul ilustrează analiza legislației naționale din perspectiva 

corespunderii acesteia cu prevederile Convenției, măsurile întreprinse de Stat în vederea 

implementării Convenției în perioada 2010-2012, precum și dificultățile, carențele care urmează 

a fi abordate și soluționate în perioada succesivă.    

 Raportul a fost prezentat și discutat cu următorii actori cheie: Consiliul Guvernamental 

pentru problemele persoanelor cu dizabilități, Comisia naţională pentru elaborarea rapoartelor 

iniţiale şi periodice privind implementarea convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova 

este parte. Definitivarea raportului s-a efectuat în baza consultărilor publice cu reprezentanții 
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societății civile și organizațiile reprezentative ale persoanelor cu dizabilități, care a avut loc la 24 

octombrie 2012. 

II. PREVEDERI GENERALE 

Odată cu ratificarea Convenției, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a 

respecta și pune în practică principiile documentului, asigurîndu-se că noile proiecte de acte 

legislative și normative corespund prevederilor Convenției. În același timp, ținînd cont că 

dizabilitatea este un subiect acoperit de numeroase prevederi legale în diferite domenii, 

Guvernul întreprinde măsuri pentru revizuirea și ajustarea legislației în vigoare. Aceste măsuri 

au drept scop să elimine prevederile discriminatorii din cadrul legal existent și să asigure  

promovarea, protejarea şi asigurarea exercitării tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului de către toate persoanele cu dizabilităţi în baza principiului egalității și nediscriminării.  

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 

reglementează principiile şi obiectivele care stau la baza protecţiei şi promovării drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi. Legea introduce noțiuni noi precum ”adaptare rezonabilă”, ”design 

universal”, ”accesibilitate” și definește ”dizabilitatea”/”persoana cu dizabilități”, reieșind din  

definițiile Convenției:   

 „persoană cu dizabilităţi - persoană cu deficienţe fizice, mintale, intelectuale sau 

senzoriale, deficienţe care, în interacţiune cu diverse bariere/obstacole, pot îngrădi 

participarea ei deplină şi eficientă la viaţa societăţii în condiţii de egalitate cu celelalte 

persoane”; 

  „dizabilitate - termen generic pentru afectări/deficienţe, limitări de activitate şi restricţii 

de participare, care denotă aspectele negative ale interacţiunii dintre individ (care are o 

problemă de sănătate) şi factorii contextuali în care se regăseşte (factorii de mediu şi cei 

personali)”;  

Astfel noua Lege abrogă Legea nr. 821-XII din 24.12.1991 privind protecţia socială a 

invalizilor, conform căreia ”Invalid este persoana care în legătură cu limitarea activității vitale ca 

urmare a defectelor fizice sau mintale, are nevoie de asistență și protecție socială”.     

Constituția Republicii Moldova, Codurile, Legile organice în diferite domenii descriu 

cadrul juridic prin care Statul promovează și protejează drepturile omului, precum și căile de 

atac în cazul violării acestor drepturi. În majoritatea actelor legislative nu există diferențieri între 

persoanele cu dizabilități și persoanele fără dizabilități în reglementarea drepturilor și libertăților 

fundamentale. 

În același timp, ținînd cont de evoluția conceptului de dizabilitate și în contextul tranziției 

de la modelul medical la modelul social în abordarea persoanelor cu dizabilități, Republica 

Moldova continuă să-și ajusteze legislația și să implementeze politici consistente cu prevederile 

Convenției.  

     Programul strategic ce asigură implementarea unui cadru unic ai instituţiilor de stat şi ale 

societăţii civile în domeniul drepturilor omului este Planul naţional de acţiuni în domeniul 

drepturilor omului (PNADO). Cel de-al doilea PNADO pentru perioada 2011-2014 reprezintă 

continuitatea politicilor cu accente preponderente asupra aderării la instrumentele internaţionale 

în domeniul drepturilor omului; ajustării legislaţiei naţionale la standardele internaţionale; 

asigurării accesului liber la justiţie; perfecţionării mecanismelor naţionale de apărare a 

drepturilor omului; asigurării apărării eficiente a drepturilor politice, civile, economice, sociale şi 

culturale; consolidării protecţiei minorităţilor naţionale şi grupurilor etnice, precum şi a 

categoriilor de populaţie aflate în dificultate, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi. Pe parcursul 

anului 2012, PNADO a fost modificat potrivit recomandărilor mecanismului de Evaluare 
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Periodică Universală şi altor mecanisme convenţionale regionale şi internaţionale în vederea 

asigurării caracterului de platformă atotcuprinzătoare în domeniul drepturilor omului.   

 

III. REALIZAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 

Articolul 5. Egalitatea şi nediscriminarea 

 Egalitatea şi nediscriminarea, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, este consfinţită prin 

Constituţia Republicii Moldova, şi alte acte legislative şi normative în vigoare.  

 Constituţia Republicii Moldova (art. 16 alin. (2)), stabileşte că „toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. 

Conform art. 20 alin. (1) şi (2) din Constituţie „Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă 

din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, 

libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”. 

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

conține prevederi referitoare la egalitatea şi nediscriminarea persoanelor cu dizabilităţi, 

excluderea oricărei forme de discriminare pe criteriul de dizabilitate (art. 8), apărarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, răspunderea pentru încălcarea loc, inclusiv asistenţă juridică în 

condiţii de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, în toate domeniile vieţii (art. 10). 

 Prin Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, este 

protejat dreptul la un proces echitabil şi accesul liber şi egal la asistenţă juridică, prin 

organizarea şi acordarea de asistenţă juridică garantată de stat. Legea reglementează 

condiţiile, volumul şi modul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat întru apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.  

 Codul de procedură civilă, nr. 225 din 30.05.2003, instituie accesul liber la justiţie, 

dreptul la asistenţă juridică, egalitatea în faţa legii şi a justiţiei (art. 5, 8, 20). 

 Codul de procedură penală, nr. 122 din 14.03.2003, stabileşte dreptul la egalitatea în 

faţa legii şi a autorităţilor, la inviolabilitatea persoanei, asigurarea dreptului la apărare, accesul 

liber la justiţie, etc., (art. 9, 11, 17, 19). 

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

introduce o noțiune importantă precum „adaptarea rezonabilă”, care are drept scop asigurarea 

dreptului persoanelor cu dizabilităţi de a-şi exercita, în condiţii de egalitate cu ceilalţi, toate 

drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului” (art. 2). Legea stabilește, de asemenea, 

prevederi privind promovarea egalităţii şi eliminării discriminării persoanelor cu dizabilităţi în 

diferite domenii ale vieţii (art. 6 alin. (2), art. 8 alin. (8), art. 19 alin. (2), art. 27 alin. (6) lit. a), art. 

29 alin. (2), art. 33 alin. (7) lit. a), art. 35 alin. (2)). Conform prevederilor respective, Statul deţine 

responsabilitatea pentru elaborarea politicilor naţionale de prevenire, tratament, reabilitare, 

adaptare rezonabilă şi incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, promovează măsuri de 

adaptare rezonabilă a obiectelor de menire socială în domeniile educațional, sanitar, încadrare 

în cîmpul muncii etc.  

 În ceea ce privește atitudinea societății față de persoanele cu dizabilități, este important 

de menționat că fenomenul discriminării este totuși prezent în Republica Moldova. Potrivit 

Studiului sociologic „Percepţiile populaţiei din Republica Moldova privind fenomenul 

discriminării”, realizat în perioada martie – septembrie 2010 de către Compania sociologică 

„CBS – AXA” cu suportul Fundaţiei Soros Moldova, persoanele cu dizabilități rezultă a fi unul din 

cele mai discriminate grupuri sociale.  Astfel, fiind întrebaţi care sunt grupurile de persoane 

discriminate cel mai frecvent în Republica Moldova, 2/3 din respondenți au menţionat 

persoanele cu dizabilităţi mintale şi fizice, peste 50% - persoanele sărace şi HIV pozitive, 
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fiecare al doilea – persoanele în etate, homosexualii şi romii, fiecare al treilea – femeile. Potrivit 

Studiului, persoanele cu dizabilităţi sunt discriminate cel mai frecvent la angajarea în cîmpul 

muncii, la locul de muncă, în instituţiile educaţionale, în relaţiile cu autorităţile şi în viaţa politică.  

 În vederea prevenirii și combaterii fenomenului discriminării, a fost adoptată Legea nr. 

121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii (va intra în vigoare la 01.01.2013). Scopul 

legii este asigurarea egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în 

sferele politică, economică, socială, culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, 

culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, 

apartenenţă politică sau orice alt criteriu similar. Capitolul ”Dispoziții speciale” conține prevederi 

care stipulează expres domeniile unde este interzisă discriminarea și anume: în cîmpul muncii, 

în accesul la serviciile şi bunurile disponibile publicului, în domeniul învăţămîntului. Subiecţii 

investiți cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii sunt: 

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii; autorităţile publice 

și instanţele judecătoreşti. 

 Guvernul în termen de 6 luni după intrarea în vigoare a Legii cu privire la asigurarea 

egalităţii va ajusta cadrul legislativ național la prevederile noii legi.  

 

Articolul 6.  Femei cu dizabilităţi 

 Din totalul persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova, 49,0% sunt femei (87,450 

persoane), inclusiv 8,6% fete cu vîrsta pînă la 18 ani (7,500 persoane).  

 În conformitate cu art. 8 alin. (12) şi art. 42 alin. (12) din Legea nr. 60 din 30.03.2012 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Statul întreprinde măsuri pentru a se 

asigura că, persoanele cu dizabilităţi, inclusiv femeile şi fetele cu dizabilităţi nu sunt supuse 

discriminărilor multiple şi beneficiază de toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. În 

procesul acordării asistenţei medicale femeilor cu dizabilităţi sînt luate în considerare 

necesităţile speciale ale acestora, inclusiv tratamentul ginecologic şi consiliere privind 

planificarea familială și sănătatea reproductivă. 

 În scopul asigurării exercitării drepturilor egale de către femei şi bărbaţi în sfera politică, 

economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieţii, precum și în vederea prevenirii şi eliminării 

tuturor formelor de discriminare pe criteriul de sex, a fost adoptată Legea nr. 5-XVI din 

09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Legea garantează 

accesul egal al femeilor şi bărbaţilor la deţinerea funcţiilor publice în organele de conducere, 

înaintarea candidaturilor pentru deţinerea unor funcţii în listele electorale şi prevede un şir de 

obligaţii în domeniul social-economic, în special la angajarea în cîmpul muncii, precum şi unele 

obligaţii ale angajatorului. Legea introduce noțiuni precum „discriminare pe criteriul de sex”, 

”hărțuire sexuală”, ”acţiuni discriminatorii ale angajatorului”, „refuz neîntemeiat de angajare”.  

 Ca urmare a adoptării Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi 

bărbaţi în republică au fost create structuri instituţionale cu competenţe specifice, cum sînt: 

Comisia Guvernamentală pentru egalitate între femei şi bărbaţi, Direcţia politici de asigurare a 

egalităţii de gen şi prevenirea violenţei în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei, Consilii şi unităţi gender în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale.  

Urmează ca unitățile gender să elaboreze și implementeze programe privind egalitatea de 

șanse, inclusiv pentru femeile cu dizabilități.  

 În cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost instituit Grupul 

coordonator în domeniul egalității de gen. Astfel, membrul Grupului din cadrul Direcției politici 

de protecție socială a persoanelor cu dizabilități, este responsabil de monitorizarea respectării 

principiului egalității de gen în politicile și programele destinate persoanelor cu dizabilități.   
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Articolul 7. Copii cu dizabilități 

 Conform Legii nr. 338 din 15.12.1999 privind drepturile copilului, o persoană este 

considerată copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 ani (art. 1 alin. (2)). Potrivit datelor 

statistice, din totalul copiilor cu vîrsta de pînă la 18 ani (804,800 persoane), 1,7% sunt copii cu 

dizabilităţi (circa 14,000 de copii). 

 Constituţia Republicii Moldova asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor tuturor 

persoanelor. Această prevedere se referă şi la copii, statul garantînd realizarea şi respectarea 

drepturilor copiilor, inclusiv copiilor cu dizabilităţi prin asigurarea alocațiilor și altor forme de 

protecție socială (art. 50 alin. (1)-(5)).  

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

stipulează expres interzicerea discriminării, şi interesul major al copilului atunci, cînd se adoptă 

diferite decizii în privinţa lui, precum şi garanţii pentru combaterea discriminării copiilor cu 

dizabilități (art. 8 alin. (10)-(13),  art. 10). 

 Codul familiei nr. 1316 din 26.10.2000 conține o serie de prevederi privind drepturile 

copilului, fără vreo deosebire între copii fără și cu dizabilități (dreptul la abitaţie şi educaţie în 

familie, dreptul de a comunica cu părinții și rudele, dreptul de a fi protejat, dreptul la exprimarea 

opiniei, dreptul la identitate, drepturi patrimoniale etc.).  

 Instituţiile de stat sunt obligate ca în toate deciziile adoptate referitoare la copii să ţină 

cont de interesele acestora. În diferite cazuri soluţionarea problemelor ce ţin de copii se 

examinează în comun cu reprezentanţi ai organizaţiilor, activitatea cărora e legată de 

promovarea drepturilor copiilor. 

 În vederea prevenirii instituționalizării copiilor cu dizabilități și a dezvoltării abilităților 

acestora de trai în comunitate, administrația publică locală din 9 raioane ale Republicii, în 

parteneriat cu asociația obștească ”Keystone Human Services International Moldova 

Association” au creat serviciul social ”Echipă Mobilă”. Echipa Mobilă este un serviciu comunitar 

de suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile acestora, care prestează individualizat 

servicii sociale, medicale, psihologice etc. la domiciliu beneficiarilor, care nu au acces la servicii 

specializate, fiind axat pe localitățile rurale.  

 Statul a inițiat, de asemenea, implementarea Programului de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020 (HG 523 din 11.07.2011), care are 

menirea de a facilita incluziunea școlară a copiilor cu diferite tipuri de dizabilități în școlile de 

cultură generală. Aceasta presupune implicit accesibilizarea instituţiilor educative şi de formare 

prin aplicarea tehnicilor asistive şi inovarea tehnologică.    

Articolul 8. Creşterea gradului de conştientizare 

 În vederea creşterii gradului de conştientizare a populaţiei a problemelor şi a drepturilor 

persoanelor cu dizabilităţi, Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–

2013), adoptată prin Legea nr. 169 din 09.07.2010, prevede o serie de măsuri în acest sens. 

Astfel, autoritățile Statului și-au asumat responsabilitatea de a implementa împreună cu 

partenerii sociali organizarea anuală a campaniilor de sensibilizare/campanii sociale cu referinţă 

la drepturile şi la oportunităţile de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi, precum și 

organizarea de seminare, conferinţe şi alte evenimente publice despre reformarea sistemului de 

protecţie socială a persoanelor cu  dizabilităţi și colaborarea cu mass-media în vederea 

promovării bunelor practici în domeniul dizabilităţii.  

 Anual, Ministerul Muncii, Protecției Sociale, elaborează și implementează un plan de 

acțiuni dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie), cu implicarea 

autorităților publice locale, agențiilor internaționale și societății civile. Începînd cu 2010, acțiunile 

acestor manifestări sunt axate pe drepturile, incluziunea socială și abilitățile persoanelor cu 
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dizabilități. În acest sens se organizează expoziții cu vînzare a obiectelor confecționate de 

persoane cu dizabilități, expoziții fotografice realizate de persoanele cu dizabilități, conferințe de 

presă, mese rotunde etc. În conformitate cu calendarul acţiunilor sportive naţionale şi 

internaţionale a Ministerului Tineretului şi Sportului, anual, în perioada consemnării Zilei 

Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități (3 decembrie) organizează competiţii sportive în care 

sunt antrenaţi circa 300 persoane cu dizabilităţi. 

 Anual, în cadrul Festivalului Filmului dedicat Drepturilor Omului, cu sprijinul PNUD 

Moldova în cinematografele din Republică rulează inclusiv filme cu și despre viața persoanelor 

cu dizabilitati, accesul fiind liber. Cu acest prilej, prealabil sunt organizate campanii de 

mediatizare a evenimentului.    

 La 23.12.2011 a avut loc cea de a doua ediţie a Concursului Naţional de Eseuri Braille, 

cu genericul „Cum sistemul Braille mi-a influenţat viaţa”, dedicat persoanelor cu dizabilităţi 

vizuale, organizat de Societatea Orbilor din Moldova.  

 În perioada 20-21 septembrie 2011, Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a 

organizat la Chișinău o conferinţa internaţională ,,Convenţia ONU privind drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi – realitate şi perspective”. La lucrările Conferinţei au participat reprezentanţi ai 

autorităţilor naţionale, organizaţiilor internaţionale şi societăţii civile, precum şi reprezentanţii 

Instituţiilor Ombudsmanului din Azerbaidjan, Franţa, Grecia, Polonia, România, Federaţia Rusă, 

Ucraina şi Slovenia. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova a elaborat şi publicat mai 

multe pliante informative şi rapoarte tematice în domeniu, inclusiv: „Accesul la educaţie a 

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi locomotorii”, „Accesul persoanelor cu nevoi speciale la 

infrastructura socială: realitate şi necesitate”. Cu suportul Asociaţiei „Humanitas” a fost publicat 

ghidul „Drepturile omului şi problema diyabilităţii”. În colaborare cu Fundaţia „Ecoul Cernobîlului” 

a fost deschis Biroul public al avocatului parlamentar în scopul acordării asistenţei juridice 

persoanelor cu dizabilităţi, şi altor categorii de cetăţeni.  

 Un rol important în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel național îl 

are Programul ”Comunitate incluzivă-Moldova” implementat de către Asociația obștească 

”Keystone Human Services International Moldova Association” în parteneriat cu Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale. Astfel în cadrul acestui program se realizează anual o serie de 

seminare la nivel de național privind valorizarea rolului social al persoanelor cu dizabilități și 

incluziunea socială a acestora. În 2012 au fost realizate în premieră trei seminare regionale 

(Nord, Centru, Sud) în parteneriat cu Cancelaria de stat, care vizează implementarea 

Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități prin prisma responsabilizării 

autorităților publice locale.  

 De asemenea, au fost elaborate și diseminate materiale la nivel național în scop de a 

promova drepturile persoanelor cu dizabilități și de a combate stereotipurile legate de acestea, 

precum: Ghidul pentru jurnaliști privind comunicarea cu și despre persoanele cu dizabilități 

intelectuale, Cartea și suportul didactic „Punte către înţelegere. Educaţie pentru incluziune, 

toleranţă, acceptare” destinate ciclului școlar primar și aprobată de Institutul de Științe ale 

Educației.  

 În perioada martie – mai 2012 au fost prezentate spectacole de teatru social în 15 şcoli 

incluzive-pilot din Republica Moldova. Scopul spectacolelor este sensibilizarea elevilor şi 

pedagogilor față de necesitățile persoanelor cu dizabilități fizice și intelectuale şi formarea unei 

atitudini nediscriminatorii.  

 La 17 ianuarie 2012 a fost organizată iniţiativa „Un cântec pentru un zâmbet/ A song for 

a smile” de către grupul de tineri voluntari Wave Week Moldova al Asociaţiei pentru Dezvoltare 

Creativă (RM) şi Spark the Wave (SUA). Evenimentul a presupus desfăşurarea unui concert în 

vederea sensibilizării opiniei publice cu privire la situaţia copiilor cu dizabilităţi şi a avut drept 
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scop promovarea educaţiei şi terapiei incluzive prin artă. Programul concertului a inclus și 

expunerea lucrărilor de artă ale copiilor cu dizabilităţi în cadrul unei expoziţii cu vânzare.  

 

Articolul 9. Accesibilitate 

 În vederea adaptării infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi,  

Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013), adoptată prin Legea 

nr. 169 din 09.07.2010, trasează măsuri importante pe care Statul urmează să le realizeze în 

anii succesivi. Aceste măsuri vizează: revizuirea standardelor tehnice şi  actelor normative 

pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura socială; adaptarea 

obiectivelor de menire socială (din domeniul sănătăţii, asistenţei sociale,  instruirii, culturii), 

obiectelor publice și comerciale la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi; adaptarea 

transportului public la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi; adaptarea locuinţelor la necesităţile 

persoanelor cu dizabilităţi; adaptarea sistemelor informaţionale, mass-mediei (televiziunea şi 

radioul, presa, internetul etc.) la necesităţile persoanelor cu dizabilităţi; utilizarea limbajului 

mimico-gestual în sistemul informaţional. 

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

introduce pentru prima dată în legislația națională noțiuni precum accesibilitate, design universal 

și adaptare rezonabilă. Astfel, această lege conține o serie de prevederi privind politica de stat 

în domeniul accesibilităţii (art. 17), proiectarea şi construirea obiectelor infrastructurii sociale cu 

respectarea necesităţilor persoanelor cu dizabilităţi (art.18), amenajarea obiectelor infrastructurii 

sociale pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi (art.19), asigurarea accesului 

persoanelor cu dizabilităţi la mijloacele de transport în comun (art. 20), amenajarea încăperilor 

de locuit pentru a putea fi folosite de către persoanele cu dizabilităţi (art. 21), asigurarea 

accesului persoanelor cu dizabilităţi la obiectele culturale, turistice şi la complexele (sălile) 

sportive (art. 23), accesul la informare prin toate mijloacele (art. 25).  

 Legea stabilește, de asemenea, că persoanele cu funcții de răspundere, întreprinderile, 

instituţiile și organizaţiile cu orice formă de proprietate, care nu îndeplinesc prevederile legale 

privind eliminarea barierelor existente și, amenajarea adecvată a obiectelor infrastructurii 

sociale (clădiri, transport, telecomunicații etc.), conform normativelor în vigoare poartă 

răspundere în conformitate cu prevederile Codului contravenţional. 

 Codului contravenţional nr. 218 din 24.10.2008 cu modificările ulterioare, conține 

prevederi referitoare la sancțiunile aplicate în cazul nerespectării accesului. Art. 47 stabilește că 

împiedicarea accesului în localul de votare se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi 

convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale 

aplicată persoanei cu funcţie de răspundere cu privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a 

desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni pînă la un an. Art. 67 alin (5) stipulează 

că împiedicarea sub orice formă a accesului în clădirile din imediata apropiere a locului de 

desfăşurare a întrunirilor publice se sancţionează cu amendă de la 40 la 50 de unităţi 

convenţionale. Art. 71, alin. (1) prevede sancționarea persoanei cu funcţie de răspundere pentru 

încălcarea prevederilor privind accesul la informaţie şi cu privire la petiţionare cu amendă de la 

40 la 50 de unităţi convenţionale. Art. 227, alin. (2) stipulează că neîndeplinirea lucrărilor de 

amenajare, de reparare şi de curăţare regulată a pistelor pentru pietoni şi a punţilor de trecere, 

neexecutarea obligaţiilor de întreţinere în stare tehnică bună şi în curăţenie a barierelor de la 

marginea drumului sau a căilor de acces la drumul de folosinţă generală se sancţionează cu 

amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 

de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 

 Aceste prevederi contravenționale nu acoperă, însă, toate domeniile stipulate în capitolul 

III (Accesibilitatea) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 și urmează a fi completate și ajustate în 
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vederea responsabilizării actorilor publici și privați privind asigurarea participării persoanelor cu 

dizabilități în societate.  

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a iniţiat procesul de reformare a 

sistemului de reglementare tehnică a construcţiilor, în scopul armonizării acestuia cu 

standardele europene şi internaţionale. Reformarea sistemului de reglementare tehnică a 

construcţiilor este un proces complex şi de durată, care presupune existenţa unei perioade de 

tranziţie de la normativele în construcţii în vigoare la standardele europene şi internaţionale. 

Astfel, standardele vechi aprobate în timpul perioadei sovietice au început a fi înlocuite cu 

standarde noi, precum CM C.01.06-2007 (NCM C.01.06-07) C Clădiri şi funcţionalitatea lor С.01 

Construcţii civile - Accesibilitatea clădirilor şi construcţiilor pentru persoanele cu dizabilităţi. 

 Menționăm că dificultățile privind aplicarea noilor standarde încă persistă. Deși în ultimii 

ani mai multe instituții au încercat instalarea unor bare de acces sau construirea unor pante, 

acestea nu corespund standardelor și sunt dificil de utilizat de către persoanele cu dizabilități. 

Conform Programului de activitate a Inspecţiei de Stat în Construcţii pe perioada anului 2011, 

au fost efectuate controale tematice, unul din subiectele abordate fiind respectarea legislaţiei în 

vederea asigurării persoanelor cu dizabilităţi cu acces la obiectivele de menire social-culturală. 

Nerespectarea cerinţelor normative privind accesul persoanelor cu dizabilități reprezintă o 

încălcare depistată, fiind caracteristică pentru majoritatea proiectelor verificate de către 

Inspecția de Stat în Construcții. Statul urmează să întreprindă măsuri în vederea asigurării 

accesibilității noilor construcții și adaptării graduale a construcțiilor vechi.  

 Conform Strategiei infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017 (HG nr.85 din 

01.02.2008, pct. 130) una din prioritățile Ministerului Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor 

este reglementarea nivelului de calitate şi siguranţă pentru transportul urban de pasageri şi 

reglementărilor tehnice pentru vehiculele destinate transportului public urban. Urmează a fi 

asigurată, de asemenea, accesibilitatea informaţională a serviciilor de transport pentru 

persoane cu surdo-cecitate (deficiențe de auz şi văz), precum și accesul la transport a 

utilizatorilor de scaun rulant prin dotarea cu micro-lifturi culisante.   

 Practici pozitive în acest sens au fost implementate de Primăria Municipiului Chișinău, 

care în 2011 a achiziționat un număr de 102 troleibuze, dotate cu sistem electronic de afişaj şi 

de taxare, cu uşi duble şi podea/lift pentru accesul facil al pasagerilor cu dizabilităţi. 

La 25.07.2012 Î.S.”Calea Ferată din Moldova” a pus în circulație primul tren-diesel de 

călători modernizat, care dispune de toate condiţiile de călătorie pentru persoanele cu 

dizabilităţi. Acest tren este dotat cu utilaj special pentru îmbarcarea persoanelor cu dizabilități 

care utilizează scaun rulant. Ulterior Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova” a 

planificat modernizarea a altor 5 trenuri-diesel similare. Instituția a elaborat, de asemenea, 

două proiecte investiţionale de achiziţionare a 12 vagoane în scopul organizării traficului 

feroviar internaţional cu ţările UE şi a 22 vagoane de pasageri pentru traficul internaţional cu 

statele CSI, care prevăd dotarea cu utilaj special pentru persoanele cu dizabilități. 

Totodată, la gările și staţiile de Cale Ferată din Republica Moldova au fost executate 

lucrări pentru asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la serviciile şi infrastructura din 

transportul feroviar (intrările pe peron, trecerile spre casele de bilete, indicatorii direcţiei de 

circulaţie, anunţuri prin difuzor despre modul de ieşire şi intrare pe peroanele de călători, 

informaţii vizuale despre circulaţia trenurilor). 

Pentru accesul liber a persoanelor cu dizabilități, la cele 28 filiale ale Î.S.”Gările și Stațiile 

Auto”, majoritatea sălilor de aşteptare ale gărilor şi staţiilor auto ale Î.S.”Gările și Stațiile Auto”, 

au fost asigurate cu locuri de aşteptare special amenajate și pante de urcare-coborâre la intrări. 

Conducerea filialelor întreprinderii colaborează cu autoritățile publice locale pentru adaptarea 

infrastructurii sociale la necesităţile persoanelor cu dezabilităţi. 
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Ministerul Tineretului şi Sportului a întreprins măsuri de asigurare a accesului gratuit a 

persoanelor cu dizabilităţi la infrastructura sportivă. Obiectivele Centrului Sportiv de Pregătire a 

Loturilor Naţionale din subordinea ministerului au fost amenajate pentru a putea fi folosite de 

către persoanele cu dizabilităţi. 

Ministerul Afacerilor interne a inițiat activități de accesibilizare a spațiilor publice prin 

monitorizarea instalării la intersecţiile din zonele locative a indicatoarelor rutiere şi semnalelor 

luminoase şi sonore pentru a facilita participarea persoanelor cu dizabilități la trafic. Pe 

parcursul perioadei 2010-2012 au fost reduse unele porţiuni de borduri la nivelul zero în 

intersecţiile din preajma instituţiilor publice, pieţelor şi altor localuri. Aceste măsuri rămîn 

prioritare pentru anii următori și Guvernul urmează să identifice resurse pentru continuarea 

accesibilizării spațiilor publice.  

În ceea ce privește accesul la informare, Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 

260 din 27.07.2006 prevede accesul persoanelor cu deficienţe de auz (surde) la emisiunile 

televizate de importanţă majoră şi de actualităţi prin interpretarea, din contul radiodifuzorului, 

acestora în limbajul mimico-gestual cel puţin 20 de minute din timpul zilnic de emisii ale 

serviciului de programe. [Art.13 al.(4) modificat prin LP172-XVI din 10.07.08, MO134-

137/25.07.08 art.543]. Cu privire la subtitrare, care, de asemenea ar facilita accesul la 

informație a persoanelor cu deficiențe de auz, aceasta este stipulată numai în cazul emisiunilor 

transmise în alte limbi (art. 11 alin.(5)) și în cazul filmelor artistice și documentare străine (art. 

11 alin (7)).  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului în procesul de monitorizare a posturilor de 

televiziune națională constată că buletinele de știri și emisiunile de importanță majoră nu sunt 

transmise cu subtitrare și în limbaj mimico-gestual. Urmează ca Guvernul să întreprindă măsuri 

și să identifice resursele necesare pentru implementarea prevederilor privind subtitrarea și 

interpretarea.   

Referitor la achizițiile publice, Legea nr. 60 din 30.03.2012, impune instituțiilor publice 

respectarea criteriului de accesibilitate în achiziţia de echipamente şi softuri (art. 25 alin (6)).  

Legea nr. 96 din 13.04. 2007 privind achizițiile publice stipulează anumite facilități 

(rezervarea dreptului de atribuire a contractelor de achiziţii publice, scutirea de taxă pentru 

documentele de licitaţie și pentru procedura de preselecție) Societăţii Orbilor, Societăţii 

Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, precum și Atelierului de Producţie al Spitalului de Psihiatrie 

Republican. În același timp, Legea nr. 96 din 13.04. 2007 nu conține prevederi referitoare la 

contractarea agențiilor pentru procurarea de mărfuri și servicii pe criteriu de garantare a 

accesibilității acestora.  

Reieșind din cerințele Legii nr. 60 din 30.03.2012, Guvernul urmează să elaboreze în 

colaborare cu administrația publică locală un Plan de acțiuni pe termen mediu privind 

înlăturarea graduală a barierelor și verificarea riguroasă a noilor proiecte care urmează a fi 

date în exploatare, din perspectiva respectării principiilor designului universal și accesibilității. 

În același timp, actele legislative și normative privind achizițiile publice urmează a fi completate 

din perspectiva respectării standardelor de accesibilitate. Guvernul își propune să elaboreze și 

să inițieze implementarea în perioada succesivă a unui Plan Național de Accesibilitate, 

stabilind costurile și termenele limită, respectiv o strategie de alocare de fonduri în acest sens.  

Articolul 10. Dreptul la viaţă 

 Dreptul la viață este garantat de Constituția Republicii Moldova și de Legea ocrotirii 

sănătății nr. 411 din 28.03.1995 cu modificările succesive, fără vreo deosebire între persoanele 

cu dizabilități și cele fără dizabilități. Persoanele cu dizabilități, de la naștere au dreptul la viață 

și nimeni nu poate fi privat arbitrar de acest drept. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind 
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incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (art. 7) stipulează drepturile persoanelor cu 

dizabilități, inclusiv egalitatea în faţa legii, fără discriminare și dreptul la viaţă, libertate şi 

securitate personală.  

 Constituția Republicii Moldova interzice pedeapsa cu moartea, nimeni nu poate fi 

condamnat la o asemenea pedeapsă şi nici executat (art. 24 alin (1) și alin. (2)). De asemenea, 

Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 (art. 34) interzice eutanasia și deconectarea de la 

aparatele medicale a persoanei înainte de constatarea morții creierului.  

 Conform prevederilor Codului penal nr. 985 din 18.04.2002, omorul unei persoane cu 

dizabilități se consideră circumstanță agravantă și atrage înăsprirea pedepsei penale (art. 77 

alin. (1) și art. 145 alin.  (2).     

 

Articolul 11. Situaţii de risc şi urgenţe umanitare   

Protecţia şi siguranţa cetăţenilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi care sunt în situații 

de risc este consfinţită prin Constituția Republicii Moldova, şi alte acte legislative şi normative în 

vigoare. 

Constituţia Republicii Moldova (art. 47 alin. 1 și 2), stabileşte că „Statul este obligat să ia 

măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi 

bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, 

precum şi serviciile sociale necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, 

invaliditate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în 

urma unor împrejurări independente de voinţa lor”. 

Legea asistenţei sociale, nr. 547 din 25.12.2003, definește „riscul social”, „situaţia de 

dificultate” ”persoană și familie defavorizată” și stabilește beneficiarii de asistenţă - „persoanele 

şi familiile care, din cauza unor factori de natură economică, fizică, psihologică sau socială, nu 

au posibilitate prin propriile capacităţi şi competenţe să prevină şi să depăşească situaţiile de 

dificultate.” (art. 7).  

Legea cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova, nr. 1491 din 

28.11.2002 stipulează  acordarea ajutoarelor umanitare beneficiarilor din Republica Moldova în 

caz de neprotejare socială, lipsă de mijloace materiale, stare financiară dificilă, apariţie a unor 

situaţii excepţionale, în special ca urmare a conflictelor armate, calamităţilor naturale, avariilor, 

epidemiilor şi epizootiilor, catastrofelor ecologice, tehnogene şi a altor catastrofe, care pun în 

pericol viaţa şi sănătatea populaţiei, sau în caz de boală gravă a unor persoane fizice concrete” 

(art. 2). Persoanele şi copii cu dizabilităţi reprezintă una din categoriile de beneficiari de ajutoare 

umanitare (art.15). 

Pe parcursul anului 2011, de către Secţia ajutoare umanitare a Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei au fost perfectate şi eliberate organizaţiilor recepţionare/ 

distribuitoare de ajutoare umanitare 751 autorizaţii pentru introducerea în ţară şi repartizarea 

donaţiilor umanitare. Ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova în anul 2011 provin din 

29 ţări donatoare și au fost distribuite conform planurilor de repartizare coordonate cu 

administraţiile publice locale şi structurile teritoriale de asistenţă socială a populaţiei. 

În scopul acordării ajutoarelor materiale persoanelor socialmente vulnerabile, prin Legea 

nr. 827 din 18.02.2000 a fost instituit Fondul republican şi fondurile locale de susținere socială a 

populației. Mijloacele fondului central și a celor locale se utilizează pentru acordare de ajutor 

material persoanelor socialmente vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități. Conform 

datelor Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, în anul 2011 au fost acordate 

264.868 ajutoare materiale în sumă totală de 105,3 milioane MDL, dintre care circa 42% au fost 

acordate familiilor cu copii şi persoanelor cu dizabilităţi. 
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În domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale 

responsabilitatea primară o deține Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI și 

subdiviziunile teritoriale ale acestuia. În conformitate cu instrucţiunile speciale, în cazul 

declanşării incendiilor, altor circumstanţe de risc sau în condiţii de situaţii excepţionale, 

persoanelor cu dizabilităţi li se acordă prioritate în procesul evacuării din focar sau zona de 

pericol. În vara anului 2010, în timpul inundaţiilor din lunca rîului Prut, s-a organizat repartizarea 

ajutoarelor umanitare persoanelor cu dizabilităţi şi transportarea lor la locul solicitat, conform 

listelor prezentate de autorităţile publice locale. 

Articolul 12.  Recunoaştere egală în faţa legii 

Conform art. 15 și art. 16 alin. 2 din Constituție, „Cetăţenii Republicii Moldova 

beneficiază de drepturile şi de libertăţile consacrate prin Constituţie şi prin alte legi şi au 

obligaţiile prevăzute de acestea. Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a 

autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială”. „Orice persoană are dreptul la 

satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care 

violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la 

justiţie” (art. 20 alin. 1 şi alin. 2). Art. 46 din Constituţie garantează dreptul la proprietatea privată 

şi protecţia acesteia, iar art. 55 stabileşte că „orice persoană îşi exercită drepturile şi libertăţile 

constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile altora”.  

Prin Legea nr. 198 din 26.07.2007 cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, este 

garantat accesul liber şi egal la asistenţă juridică, inclusiv persoanelor declarate incapabile sau 

limitate în capacitatea de exercițiu (art. 19 lit. d).  

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi  

stabileşte că „Persoanele cu dizabilităţi au dreptul să fie recunoscute oriunde s-ar afla ca 

persoane cu drepturi în faţa legii. Persoanele cu dizabilităţi beneficiază de capacitate juridică în 

egală măsură cu celelalte persoane în toate aspectele vieţii și, după caz, de măsuri de protecţie 

şi asistenţă juridică în exercitarea capacităţii juridice, prevăzute de legislaţia în vigoare.” (art. 8 

alin. 1 și 2). Dreptul la proprietate, gestionarea veniturilor şi altor bunuri, precum şi măsurile pe 

care le întreprind autorităţile pentru asigurarea acestor drepturi sunt stabilite în art. 9 din Lege. 

Art. 9 alin. 2 stipulează că „în cazul în care persoana cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă, este în 

imposibilitate de a-şi administra bunurile personale, aceasta are dreptul la protecţie şi  asistenţa 

juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare”. 

Totodată, Codul civil al RM, nr. 1107 din 06.06.2002, reglementează declararea 

incapacității persoanei fizice, precum și limitarea în capacitatea de exerciţiu (art. 32). Asupra 

persoanei se instituie tutela sau curatela. Tutorii şi curatorii apără drepturile şi interesele 

persoanelor tutelate de ei în relaţii cu persoane fizice şi juridice, inclusiv în instanţă de judecată, 

fără mandat (art. 32 alin. 2). Tutorele administrează şi dispune de bunurile celui pus sub tutelă, 

în numele acestuia, dacă nu este numit un administrator al bunurilor (art. 41 alin. 1). 

Procedura de limitare în capacitatea de exerciţiu sau declararea incapacităţii, precum şi 

anularea limitării capacităţii de exerciţiu şi declararea capacităţi persoanei este stabilită în Codul 

de procedură civila, nr. 225 din 30.05.2003, (art. 302-308). 

Conform statisticilor Departamentului de Administrare Judecătorească, peste 400 de 

persoane anual sunt lipsite sau limitate în capacitatea de exercițiu.   

În scopul ajustării prevederilor legislaţiei în vigoare, în special a prevederilor Codului civil 

şi Codului de procedură civilă, la prevederile art. 12 din Convenţie şi respectiv la Legea privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, prin Ordinul interministerial (Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerului Justiţiei) din 9 
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decembrie 2011, a fost instituit un grup de lucru intersectorial. Grupul de lucru este constituit din 

reprezentanți ai ministerelor de resort și societății civile, inclusiv reprezentanţi ai Centrului 

pentru Drepturile Omului din Moldova, și are drept scop reformarea instituţiei capacităţii juridice.  

Pe parcursul anului curent grupul de lucru s-a întrunit în mai multe şedinţe de lucru, în 

rezultatul cărora au fost prezentate bunele practici internaționale privind suportul în luarea 

deciziei și rezultatele Studiului ”Vulnerabilitatea sistemului de tutelă în Republica Moldova”. De 

asemenea, au fost propuse și discutate recomandările privind abrogarea/modificarea 

prevederilor legale care nu sunt în concordanță cu art. 12 al Convenției și crearea unor noi 

mecanisme de suport la nivel comunitar destinate persoanelor cu dizabilități intelectuale și 

psiho-sociale.  

 

Articolul 13. Accesul la justiţie 

Conform art. 20 alin. (1) şi (2) din Constituţie „Orice persoană are dreptul la satisfacţie 

efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează 

drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie”. 

Codul de procedură civilă, nr. 225 din 30.05.2003, instituie accesul liber la justiţie, 

dreptul la asistenţă juridică, egalitatea în faţa legii şi a justiţiei (art. 5, 8, 20), fără vreo deosebire 

între persoanele cu și fără dizabilități. 

Codul de procedură penală, nr. 122 din 14.03.2003, stabileşte dreptul la egalitatea în 

faţa legii şi a autorităţilor, la inviolabilitatea persoanei, asigurarea dreptului la apărare, accesul 

liber la justiţie, etc., (art. 9, 11, 17, 19). 

Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, nr. 60 din 30.03.2012, 

stabileşte că „Persoanele cu dizabilităţi se bucură de asistenţă juridică în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi cetăţeni, în toate domeniile vieţii. Persoanele cu funcţii de răspundere şi alte persoane 

vinovate de încălcarea drepturilor, intereselor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor cu 

dizabilităţi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare (art. 10 alin. 3, 4). 

         Prin Legea nr. 231 din 25.11.2011 a fost aprobată Strategia de reformă  a sectorului 

justiției pentru anii 2011-2016, care reprezintă un cadru comun de reformare a sectorului justiției 

în RM. Implementarea practică și valorificarea componențelor strategiei va contribui la 

consolidarea unui sistem al justiției echitabil, calitativ, cu zero toleranță față de corupție, pentru 

o dezvoltare durabilă a țării și responsabilitate sporită față de toți justițiabilii în egală măsură și 

pentru justițiabilii cu dizabilități. Obiectivele Strategiei sunt de a garanta accesibilitatea, 

eficiența, independența, transparența, profesionalismul și responsabilitatea față de societate, 

care să corespundă standardelor internaționale, să asigure supremația legii și respectarea 

drepturilor omului, precum și să contribuie la asigurarea încrederii societății în actul de justiție.  

Ca parteneri în procesul de implementare a Strategiei menționate, Ministerul Justiției îi are pe 

UNICEF, PNUD, Ambasada SUA, ș.a. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 459 din 05.08.2009 a fost aprobat Regulamentul privind 

organizarea activităţii interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, 

de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele 

judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti. Regulamentul stabileşte modul de 

gestionare a procesului de înregistrare a candidaţilor şi susţinere a examenului de atestare, 

modul de creare a Comisiei de atestare a interpreţilor şi traducătorilor, modul de eliberare, 

suspendare şi retragere a autorizaţiei, precum şi cerinţele privind instruirea continuă a 

interpreţilor şi traducătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul 

Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de 

notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti.  
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Utilizarea interpretului sau a formei scrise în proces pentru participanţii cu dizabilităţi 

este prevăzută în art. 219 al Codului de procedură civilă. La etapa actuală, în Republica 

Moldova activează 8 interpreţi mimico-gestuali din cadrul Asociaţiei Surzilor din RM, autorizaţi 

de Ministerul Justiţiei, care acordă servicii în mod gratuit.  

De asemenea, Statul a inițiat măsuri de acomodare rezonabilă pentru a asigura 

participarea efectivă a persoanelor cu dizabilităţi în procedurile judiciare. În aproximativ ½ din 

numărul total al instanţelor judecătoreşti, au fost deja operate adaptări. În perioada lunilor 

aprilie-iulie 2012, împreună cu experţii străini, a fost evaluată starea generală a tuturor 

instanţelor (starea clădirii, accesibilitatea, echipamentul tehnic etc.). Ca rezultat al evaluării, a 

fost întocmit un raport cu privire la necesităţile existente, inclusiv dotarea cu rampe de acces. 

Iniţierea măsurilor cu privire la acomodarea accesului în clădirile judecătoriilor (restante) pentru 

persoanele menţionate vor fi efectuate în urma repartizării alocaţiilor pentru construcţii/renovare 

a sediilor instanţelor judecătoreşti pentru următorii patru ani. 

Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24.11.2008 cu privire la Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare, stabileşte inclusiv, funcţiile de bază, atribuţiile şi drepturile departamentului. Pct. 7 

alin. 3) din Regulamentul Departamentului Instituţiilor Penitenciare stabileşte expres funcţia de 

instruire şi acordare a asistenţei sociale, medicale şi psihologice deţinuţilor fără vreo deosebire 

între persoanele cu și fără dizabilități. Atribuţiile de organizare a instruirii colaboratorilor 

sistemului penitenciar privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului sunt 

stabilite în pct. 8 alin. 3) lit. g) din Regulament. 

 În anul 2011, de către A.O. „Centrul de asistenţă juridică pentru persoanele cu dizabilităţi” 

(www.advocacy.md) cu suportul USAID a realizat un studiu sociologic „Bariere de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilităţi din Republica Moldova”. Conform studiului 8,9 % din 

respondenţi cred că accesul la justiţie pentru persoanele cu dizabilităţi se respectă în mare 

măsură, 42,0 % consideră că se respectă parţial, 27,5 % consideră că nu se respectă de loc, iar 

21,6% au răspuns că nu ştiu sau nu au răspuns la această întrebare. 

       Cadrul legislativ şi normativ în domeniul justiţiei garantează accesul la justiţie a tuturor 

cetăţenilor, inclusiv a persoanelor cu dizabilităţi, cu toate acestea studiile şi adresările 

persoanelor cu dizabilităţi relevă o insuficienţă de informare privind accesul la justiţie. Astfel, se 

impune necesitatea organizării din partea instituţiilor de drept şi justiţie a diferitor companii 

media, conferinţe, seminare, etc., pentru informarea şi sensibilizarea persoanelor cu dizabilităţi 

privind accesul la justiţie, precum şi organizarea diferitor programe de instruire şi formare a 

angajaţilor din instituţiile de drept şi justiţie privind asigurarea accesului la justiţie a persoanelor 

cu dizabilităţi. 

 

Articolul 14. Libertatea şi siguranţa persoanei 

La nivel constituțional, libertatea individuală şi siguranţa persoanei sînt inviolabile, fără a 

se face vreo deosebire între persoanele cu și fără dizabilități (art. 25). Legea supremă a Statului 

stabilește că percheziţionarea, reţinerea sau arestarea unei persoane sînt permise numai în 

cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Restrîngerea exerciţiului unor drepturi  sau al unor 

libertăţi ale persoanei (art. 54 din Constituție), exclude restrîngerea accesului liber la justiţie, 

prezumţia nevinovăţiei, neretroactivitatea legii, dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi 

îndatoririle și dreptul la viaţă, la integritate fizică şi psihică. Aceste drepturi rămîn intacte.  

Legea privind sănătatea mentală nr. 1402 din  16.12.1997 cu modificările ulterioare 

stipulează că ”Nu se admite limitarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor suferinde de tulburări 

psihice numai în baza diagnosticului psihiatric, cazurilor de supraveghere prin dispensarizare, a 

faptului că se află ori s-au aflat în staţionarul de psihiatrie sau într-o instituţie psihoneurologică” 

(art. 5 alin. 3).  

http://www.advocacy.md/
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Codului penal nr. 985 din  18.04.2002 şi Codul de procedură penală nr. 122 din  

14.03.2003 stipulează că privarea de libertate, arestarea, internarea forţată a persoanei într-o 

instituţie medicală se permit numai în baza unui mandat de arestare sau a unei hotărîri 

judecătoreşti motivate. Internarea forțată a unei persoane într-o instituție psihiatrică reprezintă o 

măsură de constrîngere cu caracter medical aplicată doar persoanelor cu dizabilități psiho-

sociale, care au săvîrşit fapte prevăzute de legea penală în stare de iresponsabilitate sau de 

responsabilitate redusă. 

Totodată, Legea privind sănătatea mentală conține unele prevederi care autorizează 

spitalizarea fără liberul consimțămînt al persoanei sau al reprezentantului ei legal, pînă la 

emiterea  hotărîrii judecătoreşti, dacă tulburarea psihică este gravă şi condiţionează un pericol 

social direct sau un prejudiciu  grav sănătăţii persoanei (art. 28). Aceste prevederi urmează a fi 

revizuite și instituite mecanisme clare de protecție în situații de urgență medicală pentru a 

exclude riscul spitalizării arbitrare a persoanelor cu dizabilități psiho-sociale.  

Conform datelor Ministerului Justiției, Departamentul Instituțiilor Penitenciare în primul 

trimestru al anului 2012 în penitenciarele Republicii Moldova erau deținute 170 de persoane cu 

diferite grade de dizabilități, ceea ce constituie 2,6% din numărul total al deținuților. 

Repartizarea deţinuţilor în instituţiile penitenciare se efectuează în dependenţă de tipul 

de penitenciar indicat de instanţa de judecată, şi nu după criteriul dizabilităţii. Astfel, persoanele 

cu dizabilități execută pedepse privative de libertate în toate instituţiile penitenciare. 

Condamnații beneficiază de asistenţă medicală conform ordinului Ministrului Justiţiei nr. 478 din 

15 decembrie 2006 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de asigurare a 

asistenţei medicale persoanelor deţinute în penitenciare”.  Persoanele cu dizabilități locomotorii 

sunt consultaţi de către specialiştii instituţiilor medico-sanitare publice și în baza indicaţiilor 

medicale sunt asigurați cu mijloace ajutătoare tehnice. De asemenea, instituţiile penitenciare fac 

demersuri în adresa Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pentru eliberarea poliţelor de 

asigurare obligatorie de asistenţă medicală din contul bugetului de stat, conform prevederilor 

Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr. 1585-XIII din 27 februarie 

1998. 

Deţinuţii cu dizabilități de gradul I şi II (severe și accentuate) primesc raţie alimentară 

îmbunătăţită în temeiul anexei nr.5 la Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 29 mai 2006 privind 

Norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi şi cu dizabilități de gradul I şi II. 

Instituțiile rezidențiale constituie la moment o formă de protecție socială a persoanelor 

cu dizabilități în Republica Moldova, iar plasamentul în aceste tipuri de instituții afectează 

libertatea persoanelor cu dizabilități. Dezinstituţionalizarea și reintegrarea persoanelor cu 

dizabilități în comunitățile de origine și în familie reprezintă o prioritate pentru Guvernul 

Republicii Moldova. În vederea substituirii sistemul rezidențial de îngrijire cu un sistem 

comunitar de suport a persoanelor cu dizabilități, autoritățile publice locale dezvoltă treptat 

forme de servicii alternative celor rezidenţiale în colaborare şi în parteneriat cu diverşi actori 

sociali. 

  

Articolul 15. Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de 

tratament crud, inuman sau degradant   

 Republica Moldova a aderat la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor pedepse ori 

tratamente cu cruzime,  inumane sau degradante în 1995 și Parlamentul a ratificat Protocolul 

opțional al Convenției respective prin Legea nr. 66 din 30.03.2006. Astfel, prevederile 

Convenției împotriva torturii și ale Protocolul operațional sunt obligatorii pentru Republica 

Moldova.  
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 Conform prevederilor constituționale ”Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse 

sau tratamente crude, inumane ori degradante” (art. 24 alin. 2). De asemenea, Legea supremă 

conține prevederi exprese referitor la persoanele cu dizabilități, conform cărora ”Nimeni 

nu  poate  fi supus nici unui tratament  medical  forţat, decît în cazurile prevăzute de lege” (art. 

51, alin. 2). 

 Codul penal nr. 985 din  18.04.2002 promovează principiul umanismului, stipulînd  că 

”Legea penală nu urmăreşte scopul de a cauza suferinţe fizice sau de a leza demnitatea 

omului” (art. 4 alin 2).  

 În conformitate cu Legea privind sănătatea mentală nr. 1402 din 16.12.1997 cu 

modificările ulterioare, ”este inadmisibilă  tratarea tulburărilor psihice ale persoanelor, inclusiv 

persoanelor supuse tratamentului coercitiv, prin metode chirurgicale şi de altă natură ce au 

urmări ireversibile, precum şi aplicarea a noi medicamente, fundamentate ştiinţific, dar 

neadmise încă spre utilizare în masă” (art. 11, alin. 5). 

   Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din  28.03.1995 conține unele prevederi care nu sunt în 

conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, făcînd 

pasibilă de tratament forțat persoana cu dizabilități psiho-sociale. Astfel, Legea ocrotirii sănătății 

stipulează că ”Bolnavii psihici lipsiţi de discernămînt care pot pune în pericol viaţa sau 

integritatea corporală proprie sau a altor persoane sînt supuşi unui tratament medical coercitiv 

într-o instituţie medico-sanitară, în condiţiile legii. Spitalizarea unor astfel de bolnavi se face în 

regim de urgenţă, cu sprijinul organelor de poliţie, la solicitarea medicului psihiatru (art. 42, alin. 

3). În contextul reformei capacității juridice (art. 12 al Convenției), aceste prevederi urmează a fi 

revizuite de către grupul de lucru interministerial constituit  în acest sens.  

În vederea eliminării aplicării torturii şi altor tratamente inumane de către poliţie,  

Guvernul a aprobat Concepţia de reformare a Ministerului Afacerilor Interne şi a structurilor 

subordonate şi desconcentrate ale acestuia (HG nr. 1109 din  06.12.2010).  În acest context, 

Programul de activitate a Guvernului Republicii Moldova ”Integrare Europeană: Libertate, 

Democrație, Bunăstare 2011 – 2014”, prevede în lista obiectivelor de guvernare, redresarea 

situației în domeniul drepturilor omului și eradicarea torturii și a altor pedepse sau tratamente 

inumane sau degradante. 

În baza Hotărârii Parlamentului nr.77 din 04.05.2010 privind aprobarea structurii 

Procuraturii Generale, la 24.05.2010 în Procuratura Generală a fost instituită secţia privind 

combaterea torturii. Astfel, conform Ordinului Procurorului General nr. 90/8 din 

02.11.2010 privind organizarea  investigării  cazurilor  de  tortură,  tratament  degradant  

şi inuman, coordonarea  activităţii de  investigare  a  cazurilor  respective este exercitată de 

către Secţia combatere tortură. Procurorii-şefi ai procuraturilor teritoriale şi specializate emit 

dispoziţii, conform cărora se desemnează un procuror (după caz mai mulţi procurori) cu atribuţii 

de examinare a sesizărilor şi efectuării urmăririi penale pe cauzele penale ce ţin de 

constrîngerea de a face declaraţii (art.309 Codul penal), tortură (art.309 alin. 1 Codul penal), 

depăşirea atribuţiilor de serviciu însoţită de aplicarea violenţei, torturii sau acţiuni care înjosesc 

demnitatea părţii vătămate (art.328 alin.(2) lit. a) şi c) Codul penal).  

Procurorii responsabili de investigarea cazurilor de tortură, tratament  degradant  şi  

inuman, numiţi prin Dispoziţia procurorului conducător, urmează să nu fie implicaţi în activităţi 

care au tangenţă cu activitatea colaboratorilor subdiviziunilor teritoriale ale MAI şi CCCEC, 

astfel încît să le fie asigurată independenţa. 

Ca urmare a operării modificărilor în Legea cu privire la avocaţii parlamentari, nr. 1349 

din 17.10.1997 a fost instituit Mecanismul naţional de prevenire a torturii în contextul asigurării 

implementării prevederilor Protocolului opţional la Convenţia ONU împotriva torturii şi altor 

pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane şi degradante.   
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În pofida măsurilor întreprinse de Guvern, Republica Moldova continuă să se confrunte 

cu fenomene sociale negative inter-conexe, cum ar fi tortura, alte pedepse ori tratamente crude, 

inumane sau degradante, violenţa în familie, traficul de fiinţe umane, care afectează cele mai 

vulnerabile pături ale populaţiei, inclusiv persoanele cu dizabilități. În vederea soluționării 

acestor probleme, Parlamentul a aprobat Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 

omului pentru anii 2011–2014 (HP nr. 90 din  12.05.2011). Planul de acțiuni vizează inclusiv 

persoanele cu dizabilități psiho-sociale și intelectuale și impune acțiuni precum ”crearea 

serviciului de protecţie a pacienţilor în instituţiile psihiatrice” și ”dezvoltarea capacităţilor 

profesionale ale lucrătorilor instituţiilor psihiatrice şi internatelor psihoneurologice”.  

Articolul 16. Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului 

 În ultimii ani Statul a întreprins diferite măsuri legislative și practice în vederea protecției 

persoanelor (în special femei și copii) împotriva tuturor formelor de exploatare, violență și abuz, 

atît în cadrul familiei, cît și în serviciile sociale de diferite tipuri.  

 Legea nr. 45-XVI din 01.03.2007 stabileşte bazele juridice şi organizatorice ale activităţii 

de prevenire şi de combatere a violenţei în familie, autorităţile şi instituţiile abilitate cu funcţii de  

prevenire şi de combatere a violenţei în familie, mecanismul de sesizare şi soluţionare a 

cazurilor de violenţă. 

 Prin Legea  nr. 167 din  09.07.2010, Parlamentul a adoptat o serie de modificări la actele 

legislative (Legea nr. 416-XII din  18.12.1990 cu privire la poliţie, Codul familiei, Codul penal, 

Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Legea nr. 45-XVI  din  01.03.2007 cu 

privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie) în vederea reglementării măsurilor de 

protecție împotriva violenței în familie, inclusiv prin ordonanța de protecție.   

 Ulterior Guvernul a aprobat Standardele minime de calitate privind serviciile sociale 

prestate victimelor violenţei în familie (HG nr. 1200 din  23.12.2010). Unul din principiile de 

acordare a serviciilor este nondiscriminarea (”centrul trebuie să fie deschis pentru toate 

victimele, indiferent de rasă, culoare, sex, religie, opinie politică, naţionalitate, apartenenţă 

etnică şi socială, stare civilă, dizabilitate, statut HIV etc”). Actualmente în republică există şase 

centre specializate în susţinerea victimelor violenţei în familiei. Activitatea acestor structuri este 

finanţată din granturi externe și din bugetele administrației publice locale. 

 În scopul  realizării prevederilor  art. 7, alin 3 al Legii nr. 45-XVI din 01.03.2007, precum 

şi în vederea asigurării respectării drepturilor omului şi securităţii umane în Republica Moldova, 

a fost instituit Consiliul coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie (HG nr. 72 din  07.02.2012).  

 În cazul acordării serviciilor sociale, Legea nr. 123 din  18.06.2010 stabilește drept unul 

din drepturile beneficiarilor de servicii sociale ”protecţia împotriva oricăror forme de violenţă, 

vătămare ori abuz fizic sau mintal, neglijare, rele tratamente sau exploatare, precum şi  prin 

informarea asupra oricăror situaţii de risc şi a altor drepturi sociale” (art. 12, lit. b). În același 

timp, standardele minime de calitate ale serviciilor sociale reglementate la nivel național conțin 

prevederi privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării (Centrul comunitar de sănătate 

mintală, Casă comunitară, Asistență personală, Locuință protejată etc.).  

 Organizațiile societății civile raportează totuși situații de abuz în cazul persoanelor cu 

diferite tipuri de dizabilități plasate în instituții rezidențiale și în spitale psihiatrice.    

 În vederea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi actelor normative 

care reglementează acordarea ajutorului social, precum și a serviciilor sociale de diferite tipuri, 

Guvernul a instituit Inspecţia Socială (HG nr. 802 din  28.10.2011). Inspecția Socială este 

autoritate a administraţiei publice din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 

Familiei cu atribuții de inspectare a activității autorităţilor publice centrale și locale, precum și a 
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persoanelor fizice şi juridice cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, inclusiv 

a prestatorilor de servicii sociale, publici şi privaţi.   

 Prin Legea nr. 263 din  19.12.2011 Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Convenţia 

Consiliului Europei pentru protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzurilor sexual. 

Acest angajament implică măsuri sporite de protecție a copiilor, inclusiv cu dizabilități, din 

partea Statului.   

 

Articolul 17. Protejarea integrităţii persoanei 

În Republica Moldova persoanele cu dizabilități au dreptul, ca și ceilalți cetățeni, la 

protecția integrității fizice și psihice, acesta fiind un drept garantat de Constituție.  

Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din  28.03.1995 cu modificările ulterioare conține o serie 

de prevederi precum: consimţămîntul pacientului pentru orice prestaţie medicală (art. 23, alin. 

1), sterilizarea chirurgicală voluntară  efectuată doar cu consimțămîntul persoanei (art. 31, alin. 

1), întreruperea voluntară a sarcinii (art. 32). În cazul persoanei incapabile de discernămînt, 

există prevederi speciale. Conform Legii ocrotirii sănătății, ”consimţămîntul pacientului incapabil 

de discernămînt este dat de reprezentantul său legal; în lipsa acestuia de ruda cea mai 

apropiată” (art. 23, alin. 3). În caz de pericol de moarte iminentă sau de ameninţare gravă a 

sănătăţii, consimțămîntul pacientului  incapabil de discernămăînt, fie temporar, fie permanent, 

este presupus și nu este solicitat (art. 23, alin.4).  

Legea nr. 42 din  06.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane 

stipulează protecţia persoanelor, care datorită dizabilității nu sunt capabile de a-şi exprima 

consimţămîntul referitor la prelevarea de organe, ţesuturi sau celule. În conformitate cu art. 19, 

alin. 1 ”Nu pot fi prelevate organe, ţesuturi sau celule de la o persoană care nu are capacitatea 

de a-şi exprima consimţămîntul; excepţie constituie prelevarea ţesuturilor sau celulelor 

regenerative”. În acest ultim caz, prelevarea va fi autorizată de către Comisia independentă de 

avizare.  

Hotărîrea Guvernului nr. 1207 din  27.12.2010 reglementează organizarea şi 

funcţionarea Comisiei independente de avizare pe lîngă Ministerul Sănătăţii şi criteriile de 

autorizare pentru desfăşurarea activităţilor de prelevare şi transplant. Regulamentul acestei 

instituții stabilește că în procesul de autorizare a donării de organe, ţesuturi şi celule umane de 

la un donator viu, Comisia acordă o atenţie sporită cazurilor în care sînt antrenate persoanele 

incapabile să conştientizeze riscurile donării/transplantului şi/sau să-şi apere de sine stătător 

drepturile, în special minorii și persoanele cu dizabilităţi.  

Conform prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi,  persoanele cu dizabilităţi îşi oferă consimţămîntul privind intervenţia 

medicală în mod personal, perfectînd acordul informat sau refuzul benevol în conformitate cu 

legislaţia în vigoare (art. 42, alin. 8).  

Deși nu există statistici relevante privind sterilizarea fetelor/femeilor cu dizabilități și nici 

date privind numărul de avorturi forţate în rîndul fetelor/femeilor cu dizabilități, admitem că 

aceste practici există, în special în cazul fetelor/femeilor, care din cauza dizabilității sunt lipsite 

de descernămînt și nu pot utiliza mijloace de protecție.  Organizațiile societății civile raportează 

unele cazuri de avorturi impuse fetelor/femeilor cu dizabilități, care sunt instituționalizate. 

Instituția Ombudsman-ului (Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova) este implicată 

în evaluarea și monitorizarea protejării integrității persoanei, în special a persoanelor internate 

în instituții psihiatrice și penitenciare.   
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Articolul 18. Libertatea de mişcare şi cetăţenia 

Dreptul la cetățenie și dreptul la libera circulație sunt consfințite de Constituția Republicii 

Moldova. Conform prevederilor articolului  17, alin.  2 ”Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de 

cetăţenia sa şi nici de dreptul de a-şi schimba cetăţenia”. Art. 27 din Constituție garantează 

dreptul la libera circulaţie în ţară oricărui cetățean, precum și dreptul de a-şi stabili domiciliul sau 

reşedinţa în orice localitate din ţară, de a ieşi, de a emigra şi de a reveni în ţară. Nu există 

prevederi legale care să restricționeze aceste drepturi pentru persoanele cu dizabilități.  

Legislația Republicii Moldova garantează eliberarea paşaportului la cererea cetăţeanului pentru 

ieşirea din şi intrarea în țară. Minorilor şi persoanelor declarate de către instanţa de judecată 

incapabile li se eliberează paşaport în temeiul cererii reprezentantului legal (Legea nr. 269 din  

09.11.1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova). Prevederile privind 

persoanele declarate incapabile urmează a fi modificate ca rezultat al reformei capacității 

juridice. Documentarea tuturor cetățenilor, inclusiv eliberarea pașapoartelor se efectuează de 

către Întreprinderea de Stat „Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „Registru”.     

Pe parcursul anilor 2010-2011 şi a primelor 8 luni ale anului 2012, au fost acordate 

înlesniri persoanelor cu dizabilităţi la eliberarea a 7.368 de buletine de identitate şi 1.853 de 

paşapoarte. În temeiul Dispoziţiei Guvernului Republicii Moldova nr.58-d din 17.05.2004, 3.622 

de persoane cu dizabilităţi au obţinut paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova cu reducere de 

50 la sută din costul acestuia în perioada 2010-2012.  

Legea cetățeniei Republicii Moldova nr. 1024 din  02.06.2000 cu modificările ulterioare 

conține prevederi privind acordarea cetățeniei prin naturalizare persoanelor cu dizabilități (art. 

18 alin. (2) lit. b).   

Înregistrarea nașterii oricărui copil este obligatorie în Republica Moldova. Conform Legii 

nr. 100 din  26.04.2001 privind actele de stare civilă cu modificările ulterioare, organele de stare 

civilă sunt obligate să înregistreze orice naștere, fără a exista careva diferențe sau proceduri 

speciale pentru copii nou-născuți cu dizabilități. La înregistrarea nașterii,  fiecărui copil, inclusiv 

cu dizabilități, îi este garantată identitatea (numele și naționalitatea).  

Respectarea capacităţilor de dezvoltare ale copiilor cu dizabilităţi şi a dreptului acestora 

de a-şi păstra propria identitate constituie unul din principiile de aplicare a noii Legi privind 

privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (Legea nr. 60 din 30.03.2012, art. 5). 

 

Articolul 19. Viaţă independentă şi integrare în comunitate 

 Conform Legii nr. 169 din  09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2010-2013, dezvoltarea serviciilor sociale 

este unul din obiectivele cheie în realizarea politicii naţionale de incluziune socială a 

persoanelor cu dizabilităţi (punctele 18 d) și 22).  

 La nivel național există o serie de acte legislative și normative, care reglementează sfera 

serviciilor sociale, inclusiv în domeniul dizabilității. 

În conformitate cu prevederile Legii asistenţei sociale nr. 547 din 25.12.2003, cu 

modificările ulterioare, serviciile sociale reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate 

pentru satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor 

situaţii de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. Serviciile 

sociale se prestează cu prioritate în mediul familial, comunitate şi, ca ultimă soluţie, în instituţiile 

rezidenţiale. Calitatea serviciilor sociale se asigură prin respectarea standardelor de calitate 

aprobate de Guvern (art. 10). De asemenea, Legea stipulează că în oferirea asistenței, se 

respectă principiul autonomiei persoanei (art. 4).    

Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale stabilește o serie de drepturi 

ale beneficiarilor de servicii sociale, inclusiv ”respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
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cu excluderea oricăror forme de discriminare”, ”protecţia împotriva oricăror forme de violenţă, 

vătămare ori abuz fizic sau mintal, neglijare, rele tratamente sau exploatare”, ”comunicarea, în 

termeni accesibili, a informaţiilor privind drepturile fundamentale şi măsurile legale de protecţie 

socială”, ”respectarea demnităţii şi intimităţii personale ale beneficiarului” etc. (art. 12).  

În contextul implementării Programului Naţional privind crearea sistemului integrat de 

servicii sociale pentru anii 2008 – 2012 (Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31.12.2008), prin 

Ordinul nr. 353 din 15.12.2011 al Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei a fost aprobat 

Nomenclatorul serviciilor sociale. Nomenclatorul definește toate tipurile de servicii sociale din 

Republica Moldova, beneficiarii acestor servicii, modalitățile de asistență acordată beneficiarilor, 

structura orientativă de personal de specialitate pentru fiecare tip de serviciu, precum și 

informații privind reglementarea serviciilor existente. Conform Nomenclatorului serviciilor 

sociale, rezultă că din 40 tipuri de servicii sociale existente la moment în Republica Moldova, 17 

tipuri sunt exclusiv concepute pentru persoane cu dizabilități (copii și adulți), ceea ce reprezintă 

circa 42% din tipologia serviciilor sociale. Alte 13 tipuri de servicii sociale ar putea fi accesate 

inclusiv de către persoanele cu dizabilități, în cazul în care acestea s-ar afla într-o situație de 

dificultate specifică, caracteristică și altor grupuri vulnerabile (ex. perioadă post-

dezinstituționalizare, trafic de ființe umane, abuz familial, vîrsta înaintată, HIV/TBC etc.). 

În perioada 2010-2012, Guvernul a acordat o atenție deosebită reglementării și pilotării 

serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități în vederea realizării prevederilor 

art. 19 al Convenției. Au fost elaborate şi aprobate regulamente de organizare și funcționare şi 

standarde minime de calitate pentru următoarele servicii noi de tip comunitar destinate 

persoanelor cu dizabilități: 

 serviciul social „Locuinţă protejată” - scopul serviciului este de a crea condiţii pentru 

dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome, pentru integrarea socială şi 

profesională în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi mintale (Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 

09.08.2010);   

 serviciul social „Casă comunitară” - scopul serviciului este îngrijirea permanentă, 

dezvoltarea aptitudinilor de autoservire şi socializare a beneficiarilor, în vederea asigurării 

acestora unui mod de viaţă pe cît este posibil apropiat de cel obişnuit comunităţii, pentru a 

facilita creşterea capacităţii lor de a se integra (reintegra) în familie şi societate (Hotărîrea 

Guvernului nr. 936 din 08.10.2010); 

 serviciul social „Echipa mobilă” - scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii 

beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea 

creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială. 

Acest serviciu este destinat persoanelor cu dizabilităţi medii sau severe (în special copiilor cu 

dizabilităţi), care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarului, în baza nevoilor 

identificate ale acestuia, cît şi consiliere şi suport persoanelor care îl îngrijesc (Hotărîrea 

Guvernului nr. 722 din 22.09.2011);  

 social „Asistenţă personală” - scopul serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire 

copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în 

societate în domeniile: protecţie socială, muncă, asistenţă medicală, instructiv-educativ, 

informaţional, accesibilitate la infrastructură, etc. (Hotărîrea Guvernului nr. 314 din  23.05.2012); 

 serviciului social „Respiro” - scopul serviciului este acordarea asistenței specializate timp 

de 24 de ore persoanelor cu dizabilități severe pe o perioadă de maxim 30 zile pe an, timp în 

care familiile, rudele sau persoanele care le îngrijesc beneficiază de o perioadă de repaus 

(Hotărîrea Guvernului  nr. 413 din  14.06.2012). 

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 691 din 17.11.2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii, 
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efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, ministerul este coordonator şi asigură 

funcţionarea a 7 instituţii rezidențiale destinate persoanelor cu dizabilităţi.  

Dezinstituţionalizarea beneficiarilor din instituţiile sociale rezidenţiale și reintegrarea 

acestora în comunitățile de origine și în familie reprezintă o prioritate pentru Guvernul Republicii 

Moldova. În vederea substituirii sistemul rezidențial de îngrijire cu un sistem comunitar de suport 

a persoanelor cu dizabilități, se dezvoltă treptat forme de servicii alternative celor rezidenţiale în 

colaborare cu şi în parteneriat cu diverşi actori sociali.  

Prin Hotărîrea Guvernulul nr. 351 din 29 mai 2012 a fost aprobat Regulamentul privind 

redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării instituţiilor rezidenţiale. Acest document 

stabileşte modul de redirecţionare a resurselor financiare în procesul reformării instituţiilor 

rezidenţiale şi acordarea unui pachet minim de servicii sociale şi servicii de educaţie incluzivă 

beneficiarilor. De asemenea, conţine reglementări privind determinarea costului serviciilor 

sociale şi а serviciilor de educaţie incluzivă pentru un beneficiar, planificarea mijloacelor 

financiare pentru serviciile respective, precum şi competenţa autorităţilor publice.  

 Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

conține prevederi privind satisfacerea nevoilor locative ale persoanelor cu dizabilităţi la 

nivel comunitar (art. 22). Asigurarea cu spaţiu locativ şi îmbunătăţirea condiţiilor locative 

ale persoanelor cu dizabilităţi se asigură de către autorităţile publice locale de la locul de 

trai al persoanei cu dizabilităţi. 

 Conform datelor Ministerului Finanțelor, în 2010 au fost alocate 228,4 milioane 

MDL pentru instituții și servicii de asistență socială, iar în 2012 această sumă a constituit 

265,6 milioane MDL. În condițiile crizei economice, Statul se confruntă cu dificultăți în 

majorarea substanțială a bugetelor alocate pentru dezvoltarea serviciilor comunitare, de 

aceea încurajează parteneriate public-private în vederea diversificării și sporirii numărului 

serviciilor comunitare alternative celor rezidențiale.   

  

Articolul 20. Mobilitatea personală 

În scopul facilitării mobilităţii persoanelor cu dizabilităţi legislaţia în vigoare prevede 

suport sub formă prestaţii şi servicii. 

      Astfel, conform prevederilor art. 49 alin. (1) şi (2) al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu dizabilitate severă şi 

accentuată, copiilor cu dizabilităţi şi persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilitate severă 

sau un copil cu dizabilităţi li se acordă compensaţii de la bugetele locale pentru călătorii în 

transportul în comun urban, suburban şi interurban. Suplimentar, persoanele cu dizabilitate 

locomotorie beneficiază de o compensaţie a cheltuielilor pentru deservire cu transport, sau, la 

cerere, persoanele cu dizabilităţi locomotorii severe, pot alege dreptul de a importa un mijloc de 

transport de peste hotare, cu unele scutiri. Prevederea ce ţine de scutirea taxelor de import a 

mijloacelor  de transport de peste hotare va intra în vigoare de la 01.01.2014. 

Compensaţiile pentru transport se stabilesc de către structurile teritoriale de asistenţă 

socială şi se achită din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 

În anul 2011 de compensaţia pentru călătorii în transportul în comun urban, suburban şi 

interurban au beneficiat 146,780 persoane cu dizabilităţi, suma totală achitată în acest scop a 

constituit 51,6 milioane MDL, iar de compensaţia pentru deservire cu transport au beneficiat 

circa 8139 persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, suma totală achitată în acest scop a 

constituit 3 milioane MDL. 

Conform Legii ocrotirii sănătății nr. 411 din  28.03.1995, la necesitate, persoanele sînt 

asigurate cu proteze, obiecte ortopedice, de corecţie, cu aparate acustice, dispozitive de cultură 

fizică curativă şi cu mijloace speciale de locomoţie (art. 54 alin (1)).  
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Art. 51 al Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi, stabilește că persoanele cu dizabilităţi, în baza prescripţiilor medicale, au dreptul de 

a fi asiguraţi gratuit sau cu plată parţială, cu mijloace ajutătoare tehnice de către Centrul 

Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) şi alte instituţii 

specializate, în modul stabilit de Guvern. 

CREPOR este o întreprindere de stat (finanţată de la bugetul de stat) subordonată 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei și reprezintă un complex medico/tehnic cu 

atribuţii de bază în reabilitarea şi asigurarea persoanelor cu dizabilităţi locomotorii cu mijloace 

ajutătoare tehnice. Regulamentul cu privire la modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni 

cu mijloace ajutătoare tehnice a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011. 

Regulamentul stabileşte: 

- condiţiile de asigurare cu mijloace ajutătoare tehnice şi categoriile de persoane care 

urmează a fi asigurate gratis, cu reducere din preţ şi a celor care achită integral costul 

mijloacelor ajutătoare tehnice; 

- indicaţiile medicale pentru prescrierea şi confecţionarea mijloacelor ajutătoare tehnice;  

- modul de întocmire a comenzilor pentru mijloacele ajutătoare tehnice;  

- termenele de confecţionare şi de exploatare a mijloacelor ajutătoare tehnice, etc. 

În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoanele cu dizabilităţi locomotorii, 

inclusiv copiii, sunt asiguraţi cu mijloacele ajutătoare tehnice, încălţăminte ortopedică 

complicată, specială şi pe proteze, în mod gratuit. 

În anul 2011, în cadrul CREPOR au fost confecţionate şi eliberate persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii 1537 unități de articole protetico-ortopedice și 2010 unități de articole de 

locomoție nemecanizate.  Pe parcursul anului 2011, CREPOR a acordat servicii unui număr de  

78832 persoane cu dizabilităţi, dintre care 8214 au fost deservite la locul de trai în cadrul 

deplasărilor echipelor medico-tehnice în teritoriu.  

 

Articolul 21. Libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţie 

Conform Constituţiei Republicii Moldova (art. 32 alin. (1),(2)), „Oricărui cetăţean îi este 

garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvînt, 

imagine sau prin alt mijloc posibil. Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea 

sau dreptul altei persoane la viziune proprie”. 

Art. 34 alin. (1) şi (2) din Constituţia Republicii Moldova garantează „Dreptul persoanei 

de a avea acces la orice informaţie de interes public”. Autorităţile publice, potrivit competenţelor 

ce le revin, sînt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi 

asupra problemelor de interes personal. 

Prin Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

este garantat accesul la informaţie a persoanelor cu dizabilităţi (art. 25 alin. (1) – (8). Astfel, 

Statul: recunoaşte şi promovează utilizarea limbajului mimico-gestual şi alte forme alternative 

de comunicare în calitate de mijloc de comunicare între persoane; promovează accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la informaţie şi mijloacele de informare în masă, precum şi la 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiile electronice; asigură, editarea, prin forme alternative de 

comunicare (în sistemul Braille şi în varianta fonetică, în limbaj simplu şi uşor de înţeles etc.), a 

literaturii artistice, manualelor şcolare, altor materiale didactice şi mijloace de instruire. 

Totodată, autorităţile publice şi instituţiile publice au obligaţia să-şi accesibilizeze 

paginile web pentru  persoanele cu dizabilităţi, în conformitate cu liniile directore 

internaţionale în materie de accesibilitate; agenţii economici, care prestează servicii în 

domeniul comunicării şi informării, stabilesc persoanelor cu dizabilităţi reduceri la achitarea 
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acestor servicii; autorităţile publice angajează, în caz de necesitate, o unitate de interpret 

mimico-gestual care va asigura comunicarea între autorităţi şi persoanele cu deficienţe de auz. 

Art. 14 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la informatică, nr. 1069-XIV din 22.06. 2000,  

stabileşte că “Persoanele  care creează şi furnizează produse informatice sau care prestează 

servicii informatice sînt obligate să asigure şi să garanteze utilizatorilor de produse şi servicii că 

acestea  nu sînt de natură să afecteze drepturile omului.”. 

 

Articolul 22. Dreptul la viaţă personală 

 Constituţia Republicii Moldova stabileşte că „Statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă, 

familială şi privată. Domiciliul şi reşedinţa sînt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau rămîne 

în domiciliul sau în reşedinţa unei persoane fără consimţămîntul acesteia” (art. 28 şi art. 29 alin. 

(1)). 

 În scopul aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 

octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, a fost adoptată Legea privind protecţia 

datelor cu caracter personal, nr. 133 din 08.07.2011. Scopul legi este asigurarea protecţiei 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi 

private. Art. 5 din lege stabileşte procedura de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 Art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la informatică, nr. 1069-XIV din 22.06. 2000,  

stabileşte că „Sînt considerate informaţii de categorie specială şi nu pot face obiectul deţinerii şi 

prelucrării în baze de date datele  cu caracter personal privind originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, convingerile religioase sau alte convingeri, datele referitoare la sănătate sau 

viaţa sexuală a persoanei, precum şi cele referitoare la antecedentele  penale. Astfel de date 

pot fi  prelucrate şi  deţinute de organe special constituite şi autorizate pentru aceasta şi care 

sînt  obligate să  ia măsuri şi garanţii corespunzătoare de protecţie şi nedivulgare”. 

Codul de procedură penală, nr. 122 din 14.03.2003, stabileşte procedurile privind 

respectarea drepturilor, libertăţilor şi demnităţii umane, de asemenea dreptul la inviolabilitatea 

persoanei, domiciliului, proprietăţii, vieţii private etc. în cazuri de urmărire penală, fără vreo 

deosebire între persoanele cu și fără dizabilități (art. 10-15).   

Deși Legea nr. 123 din  18.06.2010 cu privire la serviciile sociale stabilește ”respectarea 

demnităţii şi intimităţii personale ale beneficiarului serviciilor”, în cazul persoanelor cu dizabilități 

plasate în instituții rezidențiale, recunoaștem că este dificil de asigurat deplin acest drept. 

Aceasta presupune investiții considerabile în renovarea, reproiectarea edificiilor instituțiilor care 

sunt prevăzute pentru un număr foarte mare de persoane (200-400 persoane). Actualmente, 

politica statutului este orientată spre reformarea acestor instituții și dezvoltarea serviciilor 

comunitare alternative.   

 

Articolul 23. Respectul pentru cămin şi familie 

Dreptul la familie reprezintă un drept constituțional. Potrivit Constituției Republicii 

Moldova ”Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între bărbat şi  femeie, 

pe  egalitatea lor în drepturi şi pe dreptul  şi  îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, 

educaţia şi instruirea copiilor” (art. 48, alin (1) și (2)).  

 Dreptul la căsătorie nu este recunoscut persoanelor declarate incapabile de către 

instanța de judecată (cazul persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale severe). 

Astfel, Codul familiei stipulează că ”Nu se admite încheierea căsătoriei între persoane 

dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu” (ar t. 15 alin. 1, lit. f). 

Aceste prevederi urmează a fi modificate în urma reformei capacității juridice.  
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 Legea nr. 185 din  24.05.2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea 

familială recunoaşte accesul universal al oricărei persoane la realizarea liberă a drepturilor la 

reproducere şi servicii de planificare familială, fără nici o discriminare, şi fără a indica posibilele 

criterii de discriminare în baza dizabilității.   

 Cu suportul Fondului ONU pentru Populaţie (UNFPA), în Republică au fost 

deschise 47 de cabinete de sănătate a reproducerii în toate Centrele de Sănătate a 

Familiei. Cabinetele oferă clase informative și educaționale pentru adolescenți, tineri 

căsătoriți, clase în contracepție, screening profilactic. Anul curent (2012) Ministerul 

Sănătăţii în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) au desfăşurat un atelier 

de lucru cu tematica „Accesul universal la servicii de sănătate reproductivă" .   

 În vederea prevenirii instituționalizării, consilierea părinților și dezvoltarea 

abilităților părinților de îngrijire și educare a copilului cu dizabilități a fost creat serviciul 

”Echipă mobilă”, care activează în 9 raioane ale țării.    

În scopul eficientizării sistemului de asistenţă socială în Republica Moldova a fost 

adoptată Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social. Scopul legii este de a asigura 

un venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, inclusiv care au membri cu dizabilități, prin 

acordarea ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al 

familiei şi necesitatea de asistenţă.  

Recunoaștem că actualmente existența formelor rezidenţiale de instruire și protecţie 

socială a copiilor cu dizabilităţi, situate de obicei la distanță de comunitățile de origine, 

afectează direct relaţiile familiale. De aceea Guvernul continuă să avanseze reforma sistemului 

rezidențial și substituirea acestuia cu un sistem de suport la nivel comunitar.   

Articolul 24. Educația  

În Republica Moldova accesul la educaţie a copiilor cu dizabilităţi este asigurat prin 

educaţie incluzivă (în școlile de cultură generală de toate nivelele), prin educaţie specială 

(instituții specializate pe tipuri de dizabilități) și prin instruire la domiciliu. Toate instituțiile 

preșcolare și școlare asigură în egală măsură accesul fetelor și băieților la studii.  

Educaţia preşcolară pentru copiii cu dizabilităţi se realizează în 33 instituţii preşcolare cu 

grupe specializate şi incluzive în care se educă  2290 copiii. Educaţia specială pentru copiii cu 

dizabilităţi se realizează în: 21 şcoli internat auxiliare care oferă îngrijire şi educaţie copiilor cu 

dizabilităţi mintale și în 7 şcoli internat speciale care acordă îngrijire şi educaţie copiilor cu 

dizabilităţi senzoriale şi ale aparatului locomotor. În cadrul instituțiilor speciale elevii cu 

dizabilități de vedere sau de auz beneficiază de cele mai adecvate şi individualizate limbaje, căi 

şi modalităţi de învățare (Braille, limbaj mimico-gestual, materiale audio etc.).  

În anul de învăţămînt 2011-2012, 2561 copii cu dizabilităţi erau educaţi în instituţiile 

auxiliare şi speciale și 1600 copiii erau instruiţi la domiciliu. 

Implementarea modelelor de educaţie incluzivă a condiţionat descreşterea numărului de 

copii cu dizabilităţi din instituţiile rezidenţiale şi creşterea numărului de copiii cu dizabilităţi 

incluşi în învăţămîntul general. Ministerul Educației în parteneriat cu ONGurile care activează în 

domeniul dizabilității au pilotat modele de educație incluzivă în 20 de raioane ale țării. Astfel, În 

anul de studii 2011-2012 cca 1604 copii cu cerinţe educative speciale, inclusiv cu dizabilități, au 

beneficiat de servicii de suport în cadrul a 291 instituţii generale de învăţămînt. 

În ultimii ani Guvernul a întreprins măsuri considerabile în vederea reformării sistemului 

rezidențial și promovării educației incluzive. A fost adoptată și implementată Strategia naţională 

privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007-2012. În anul 2008,  

cu suportul  şi asistenţa tehnică UNICEF a fost instituită Unitatea de implementare a Planului 
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naţional de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului. În 2010 în cadrul 

Ministerului Educaţiei, a fost creat Consiliul de coordonare a reformei sistemului rezidenţial de 

îngrijire a copilului şi dezvoltării educaţiei incluzive. Ca rezultat, în perioada de implementare a 

Planului de acțiuni, 11 instituții rezidențiale au fost lichidate. Actualmente Ministerul Educației 

împreună cu partenerii sociali definitivează Planul-cadru de transformare a sistemului 

rezidenţial de îngrijire a copilului pentru perioada anilor 2012-2015, care prevede reorganizarea 

a 22 instituţii de tip rezidenţial.  

Prin Hotărârea Guvernului nr. 523 din 11.07.2011 a fost aprobat Programul de 

dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. Programul 

plasează educaţia incluzivă la rangul priorităţilor educaţionale şi prevede asigurarea 

condiţiilor de incluziune a copiilor dezinstituţionalizaţi din învăţământul rezidenţial, 

precum şi şcolarizarea şi incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în 

instituţiile de învăţământ general. Documentul stabileşte cadrul conceptual al educaţiei 

incluzive, bazîndu-se pe necesitatea de a schimba şi adapta continuu sistemul 

educaţional naţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din 

aceasta. 

Cele mai importante rezultate obținute, pe parcursul ultimilor doi ani de zile, în rezultatul 

colaborării dintre Ministerul Educației, APL și ONGurile partenere care asigură asistență tehnică 

în promovarea educației incluzive au fost:  

 Crearea Serviciilor de asistenţă psiho-pedagogică pentru copii cu cerințe educaționale 

speciale în 9 raioane;  

 Crearea a 35 de Centre de Resurse pentru educaţia incluzivă în 16 raioane;  

 Asigurarea suportului didactico-metodic pentru incluziunea copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi în școlile generale prin instrumente precum: Planul Educaţional Individualizat, 

Ghidul metodologic privind adaptările curriculare şi evaluarea progresului şcolar în 

contextul educaţiei incluzive, Evaluarea finală şi certificarea elevilor cu cerinţe educative 

speciale incluşi în învăţămîntul obligatoriu.  

Începînd cu 01.01.2013, în toate unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II urmează să 

fie create Serviciile de asistenţă psiho-pedagogică raionale/municipale, la fel şi un Serviciu 

republican de asistenţă psiho-pedagogică. În plus, în fiecare şcoală cu practici incluzive vor fi 

create centre de resurse şi instituite unităţi de cadru didactic de sprijin pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale, conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 29 mai 2012 „pentru 

aprobarea Regulamentului privind redirecţionarea resurselor financiare în cadrul reformării 

instituţiilor rezidenţiale”. Întru realizarea prevederilor hotărîrii menţionate cheltuielile pentru 

învăţămînt au fost suplimentate cu mijloace financiare în volum de 29864,5 mii lei pentru 

angajarea unităţilor de cadru didactic de sprijin, şi mijloace financiare în volum de 37224,0 mii 

lei pentru centrelor de resurse, iar pentru crearea şi funcţionarea serviciilor de asistenţă psiho-

pedagogică raionale/municipale au fost prevăzute 22186,5 mii lei.    

Educația profesională a tinerilor cu dizabilităţi se realizează în cadrul instituţiilor de 

învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate (colegii). Regulamentele de 

organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu 

de specialitate din Republica Moldova, aprobate prin Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 606 din 30 

iunie 2010, cu modificările ulterioare, prevăd anumite facilități pentru înscrierea tinerilor cu 

dizabilități (15% din numărul total de locuri la fiecare meserie/specialitate, prevăzute în planul 

de înmatriculare cu finanţare bugetară). Actualmente în 66 de instituţii de învăţământ secundar 

profesional studiază 139 elevi cu dizabilităţi. În 22 de colegii, subordonate Ministerului Educaţiei 

sunt formaţi profesional 176 de elevi cu dizabilităţi. 
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În învățămîntul universitar actualmente sunt înmatriculaţi doar 23 tineri cu dizabilităţi 

locomotorii în 6 instituţii de învăţământ superior de stat.  

În vederea facilitării accesului la studii universitare a studenților cu dizabilități de vedere, 

cu suportul Programul Tempus, a fost creat primul Centru de Suport „Fără Bariere”, în cadrul 

Universității de Stat din Moldova.  În cadrul centrului, studenţii şi elevii cu dizabilităţi de vedere, 

beneficiază, de servicii de scanare la comandă a cărţilor, manualelor, sau a oricăror altor 

materiale, de convertirea materialelor în diferite formate accesibile - audio, etc, navigare 

nelimitată şi gratuită pe internet, imprimare în format braille, precum şi în scris plat (obişnuit).  

O componentă importantă în asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație 

o constituie instruirea  specialiştilor din sistemul educaţional. Astfel cursul ”Educația incluzivă” a 

devenit o componentă obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice la nivelurile 

învăţămîntului superior şi mediu de specialitate. Modulul ”Educaţia Incluzivă” este implementat 

în colegii şi universităţi, la specialităţile cu profil pedagogic, începînd cu 1 septembrie 2012 în 

universităţi pentru ciclurile I şi II şi în colegiile pedagogice pentru anul IV. În perioada ianuarie-

august 2012 au fost consolidate capacităţile a  cca 700  profesionişti şi factori de decizie în 

domeniul educaţiei incluzive. 

Pentru asigurarea accesului la educație a copiilor cu dizabilități în anul 2010 Guvernul a 

alocat 156,3 milioane MDL, iar pentru 2012 a planificat 162,4 milioane MDL. Odată cu intrarea 

în vigoare a Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

Guvernul urmează să identifice resurse suplimentare.  

Conform Legii noi, Statul asigură măsuri adecvate pentru angajarea de profesori, 

inclusiv profesori cu dizabilităţi, calificaţi în limbajul mimico-gestual şi/sau în sistemul Braille, în 

alte moduri alternative de comunicare. De asemenea, Legea impune instituțiilor de învățămînt 

adaptarea rezonabilă a condiţiilor de învăţare, crearea în instituţiile de învăţămînt de toate 

nivelele a serviciilor de suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi/sau dotarea acestor instituţii cu 

echipamentul necesar pentru susţinerea şi favorizarea educaţiei incluzive a persoanelor cu 

dizabilităţi. 

 În vederea implementării prevederilor Legii Guvernul urmează să adopte și să pună în 

practică strategii și mecanisme care să asigure incluziunea în instituțiile de învățămînt de toate 

nivelele a persoanelor cu dizabilități. Actualmente Ministerul Educației este în proces de 

consultare și revizuire a Strategiei ”Educația 2020”.  

 

Articolul 25. Sănătatea 

Conform Legii nr.1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă 

medicală, Guvernul are calitatea de asigurat pentru copii; persoane cu dizabilități; persoane, 

care îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilități cu severitatea I sau o persoană imobilizată cu 

dizabilități din copilărie de gradul I şi alte persoane defavorizate. Persoanelor cu dizabilităţi se 

oferă acelaşi pachet de servicii de asistenţă medicală, ca şi altor persoane, inclusiv în domeniul 

sănătăţii sexuale şi a reproducerii - în volumul stabilit de Programul unic al asigurării obligatorii 

de asistenţă medicală. 

De asemenea, persoanele cu dizabilităţi dispun de acces egal la Programele Naţionale 

cu destinaţie, conform cărora Ministerul Sănătăţii procură centralizat medicamentele necesare 

pentru asigurarea pacienţilor, ce suferă de o serie de maladii.  

 În conformitate cu prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă 

medicală, persoanele asigurate, inclusiv cele cu dizabilităţi, beneficiază de următoarele tipuri de 

asistenţă medicală: asistenţa medicală urgentă la etapa prespitalicească; asistenţa medicală 

primară; asistenţă medicală spitalicească; asistenţa medicală specializată de ambulator; 

investigaţii de laborator şi instrumentale costisitoare acordate în cadrul instituţiilor medico-
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sanitare republicane. Aceste măsuri permit diagnosticarea timpurie a maladiilor şi intervenţia în 

caz de necesitate în scopul prevenirii apariţiei dizabilităţilor, inclusiv în rîndul copiilor.  

Asistenţa medicală acordată persoanelor cu dizabilităţi este organizată cît mai aproape 

de locul de trai prin intermediul medicului de familie. 

De asemenea, în scopul asigurării accesului la asistenţă medicală se asigură  

deplasările medicilor specialişti de profil în localităţile rurale. 

Pentru asigurarea calităţii serviciilor medicale prestate şi accesului egal la informaţie, 

pacienţilor cu dizabilităţi la fel ca şi pentru alte persoane se prestează servicii medicale în baza 

acordului informat. Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilităţi stabileşte că „În timpul examenului medical şi al tratamentului, persoana cu 

dizabilităţi are dreptul să solicite informaţii despre procedurile medicale ce i se aplică, despre 

riscul potenţial pe care îl comportă şi eficacitatea lor terapeutică, despre metodele de 

alternativă, de asemenea despre diagnosticul, pronosticul şi  evoluția tratamentului și despre 

recomandările profilactice în format accesibil.” (art. 42 alin. 11). 

În scopul asigurării accesului populaţiei, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi, la asistenţă 

medicală, reieşind din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Ministerul 

Sănătăţii majorează anual volumul asistenţei medicale acordate de către instituţiile medico-

sanitare.  

Concomitent, în scopul ameliorării calităţii asistenţei medicale, în conformitate cu 

Programul unic al asigurării obligatorii de  asistenţă medicală, Ministerul Sănătăţii coordonează 

compensarea medicamentelor din fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală pentru 

tratament în condiţii de ambulator. 

Anual se extinde lista medicamentelor compensate şi lista maladiilor, in funcţie de 

priorităţile stabilite și cost-eficiența preparatelor medicamentoase. Sumele preconizate pentru 

medicamente compensate se majorează anual. Astfel, în anul 2010 au fost planificate şi 

valorificate 116, 8 milioane MDL, în anul 2011 – 150 milioane MDL, iar în 2012 această sumă a 

atins cifra de 162,6 milioane MDL. De asemenea, se măreşte și spectrul preparatelor folosite 

pentru tratamentul in condiţii de ambulator, staţionarul de zi si la domiciliu.   

În scopul sporirii accesului la serviciile medicale de înaltă performanţă  prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 184 din 29 martie 2012 ,,Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală” a fost majorat 

spectrul și numărul serviciilor medicale de diagnostic de înaltă performanță. 

În anul 2010 au fost estimate şi aprobate costurile pentru prestarea serviciilor medicale 

comunitare, îngrijiri la domiciliu și îngrijiri paliative, ceea ce permite prestarea serviciilor 

respective în baza contractelor de prestare a serviciilor cu Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină. 

În prezent sunt contractate 3 ONG pentru prestarea serviciilor de îngrijiri medicale la 

domiciliu. Totodată, majorarea numărului prestatorilor de îngrijiri medicale la domiciliu va 

permite sporirea accesului persoanelor cu dizabilităţi la acest tip de asistență medico-socială. 

Persoanele cu dizabilităţi motorii severe imobilizate sunt vizitate la domiciliu de medici 

de familie, asistente medicale de familie şi specialiştii de profil. La indicaţii sunt trimişi pentru 

examinare şi tratament în instituţiile medicale teritoriale sau republicane.  

În scopul menţinerii sănătăţii şi calităţii vieţii pacienților, inclusiv a persoanelor cu diferite 

tipuri de dizabilități, în anul 2010 a fost instituit Serviciul de Reabilitare Medicală şi Medicină 

Fizică, care prevede aplicarea coordonată şi combinată a măsurilor de reabilitare în domeniul 

medical, clinic, funcţional, psihic, social şi pedagogic. 

În scopul asigurării şi adaptării instituţiilor medico-sanitare publice la necesităţile 

persoanelor cu dizabilităţi, precum şi întru asigurarea accesului nelimitat al acestora în 
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instituţiile medicale a fost emisă Dispoziţia nr. 611-d din 22.12.2010 ,,Cu privire la organizarea 

accesului la asistenţa medicală”. 

           Serviciile în domeniul sănătăţii mentale:  

Cu suportul Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare, care acordă asistenţă 

Republicii Moldova în baza Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

Confederaţiei Elveţiene privind asistenţa umanitară şi cooperarea tehnică, a fost implementat 

Proiectul „Dezvoltarea sistemului de servicii comunitare de sănătate mintală în Moldova”. 

 Proiectul a avut ca obiectiv elaborarea şi aprobarea mecanismelor şi instrumentelor de 

dezvoltare a Serviciilor Comunitare în domeniul Sănătăţii Mentale, elaborarea unui model de 

organizare şi finanţare a serviciilor medico-sociale de Sănătate Mentală și crearea Centrului 

Naţional de Sănătate Mentală. Centrul are atribuţii de coordonare metodologică şi de formare a 

specialiştilor în domeniu, de tratament, reabilitare şi informare a persoanelor cu probleme de 

sănătate mentală. De asemenea, a fost elaborat Programul de instruire în domeniul psihiatriei 

comunitare şi a fost realizată o campanie de informare în domeniul îngrijirilor comunitare de 

sănătate mentală.  

Ca rezultat al implementării proiectului, au fost elaborate şi aprobate Regulamentul – 

cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală şi a Standardelor minime de calitate prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 55 din 30.01.2012, iar prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 482 din 13 

iulie 2010 a fost aprobat Regulamentul Centrului Naţional de Sănătate Mintală. Este în proces 

de elaborare Strategia de dezvoltare a serviciilor comunitare de Sănătate Mintală. 

În vederea instruirii specialiștilor în sănătate mintală, au fost elaborate module noi, cît şi 

completată curricula pentru instruirea universitară şi post-universitară. Noua curriculă a fost 

aprobată la 13 mai 2010, în cadrul unei mese rotunde. 

Ulterior, au fost organizate 6 seminare privind „Reforma în sănătate mentală”, „Sănătate 

mentală şi problema de eradicare a sărăciei în Republica Moldova” pentru 3 categorii de 

specialişti (cîte doua pentru fiecare): nurse ce activează în instituţii cu profil psihiatric, 

profesioniştii din spitalele de psihiatrie, persoanele de decizie din cadrul APL şi ONG active din 

domeniu. 

          Au fost elaborate şi editate următoarele ghiduri: „Reabilitarea psihosocială în sănătate 

mintală” (500 ex.), „Managementul de caz” (500 ex.), „Terapia comunitar afirmativă” (500 ex.), 

„Soluţionarea crizelor şi echipele de tratament la domiciliu în sănătate mentală” (500 ex.), 

“Sănătatea Mintală şi problema eradicării sărăciei în RM” (500 ex.), „Tipuri de servicii 

comunitare de sănătate mentală” (500 ex.), „Managementul calităţii serviciilor de sănătate 

mintală” (500 ex.), „Psihoterapia în Sănătate Mintală” (170 ex.–rus, 170 ex.–rom.), „Cum 

funcţionează un serviciu comunitar de sănătate mintală” (500 ex.), „Echipa comunitară de 

sănătate mintală” (500 ex.). Adiţional a fost elaborat „Îndrumar legislativ şi normativ în 

acordarea serviciilor de sănătate mintală”, în vederea acordării specialiştilor din domeniu o 

sursă comprehensivă a bazei legislative existente în SM. 

În cadrul campaniei de informare şi sensibilizare a opiniei publice în domeniul sănătății 

mintale au fost elaborate şi editate 2 reviste „Echilibru”, care abordează schizofrenia şi autismul 

(500 ex.) și au fost publicate 2 ziare „Advocacy în Sănătate Mintală” cu tematica – Aspecte 

generale în sănătate mentală (500 ex.). 

În scopul sporii accesului persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale la 

serviciile specializate psihiatrice, inclusiv de reabilitare medico-socială, Ministerul Sănătății a 

aprobat: Ordinul nr. 511 din 28.07.2010 „Cu privire la implementarea proiectului ,,Dezvoltarea 

Sistemului serviciilor Comunitare de Sănătate Mentală în Republica Moldova” și Ordinul nr. 591 

din 20.08.2010 ,,Cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de Sănătate Mintală din 

Republica Moldova”. Prin Hotărîrea de Guvern nr. 55 din 30.01.2012 a fost aprobat 
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Regulamentul –cadru al centrului comunitar de sănătate mintală şi Standardele minime de 

calitate. Actualmente 4 Centre Comunitare de Sănătate Mintală sunt contractate de către 

Compania Naţională de Asigurări în Medicină ceea ce permite funcţionarea lor în vederea 

asigurării unei integrări sociale a persoanelor cu dizabilități psiho-sociale şi apropierea serviciilor 

specializate de locul de trai ai acestora. La 30 martie 2011 şi-a început activitatea Centrul 

Naţional de Sănătate Mintală. 

A fost inițiată reorganizarea instituţiilor medico-sanitare de profil psihiatric pentru 

asigurarea condiţiilor necesare de sejur a pacienţilor şi respectării demnităţii umane, a intimităţii 

persoanelor cu dizabilităţi psiho-sociale şi asigurării integrării lor familiare şi sociale.  

În scopul asigurării accesului pacienţilor la medicamente achiziţionate centralizat din 

sursele Bugetului de Stat, pentru realizarea acţiunilor Programului Naţional privind Sănătatea 

Mentală, „Asigurarea cu medicamente psihotrope, anticonvulsive pentru tratamentul 

ambulatoriu gratuit de susţinere a bolnavilor de schizofrenie şi epilepsie” a fost aprobată 

Hotărârea Guvernului nr. 323 din 28.04.2010 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1372 din 23.12.2005”. 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 507 din 26.07.2010 ,,Cu privire la instituirea Comitetului 

de Coordonare în Sănătatea Mintală” reglementează mecanismul de monitorizare şi coordonare 

a  serviciilor de sănătate mintală şi implementarea reformelor în domeniu. 

În vederea ajustării legislaţiei psihiatrice actuale la prevederile Consiliului Europei şi ale 

Naţiunilor Unite cu privire la respectarea drepturilor omului a fost instituit un grup de lucru şi 

aprobat planul de acţiuni. În acest sens Ministerul Sănătăţii a emis Ordinul nr. 290 din 

30.04.2010 „Cu privire la instituirea grupului de lucru privind respectarea drepturilor omului în 

domeniul sănătăţii mintale” şi Ordinul nr. 390 din 11.06.2010 „Cu privire la aprobarea planului 

de activitate privind expertiza actelor normative şi legislative ce vizează drepturile omului în 

domeniul sănătăţii mintale”.  

           Sănătatea copiilor cu dizabilităţi: 

Începînd cu 1 ianuarie 2008 Republica Moldova a trecut la criteriile de determinare a 

vitalităţii nou-născuţilor, în corespundere cu standardele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. În 

vederea depistării precoce a riscului de dezvoltare a diverselor afecţiuni și în scopul prevenirii 

dizabilității şi mortalităţii în rîndul copiilor, în 2010 a fost instituit şi reglementat Serviciul 

republican de diagnostic şi supraveghere a nou-născutului. 

La inițiativa Ministerul Sănătății, se întreprind măsuri pentru instituirea Serviciului 

Naţional de Intervenţie Timpurie la Copii. Proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a serviciului şi standardele de calitate sunt în proces de consultare publică. 

Pentru diversificarea şi dezvoltarea serviciilor de prevenire a abandonului şi 

instituţionalizării copiilor, au fost deschise şi funcţionează Secţii Maternale pentru plasarea 

mamelor cu copii. Întru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare pentru copiii cu dizabilităţi şi 

familiile acestora, au fost create Secţii de Zi pentru copii cu dizabilităţi și a fost planificată 

deschiderea unei noi secţii – Secţia de servicii sociale comunitare şi de reabilitare. 

Guvernul a elaborat și aprobat mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul 

medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de 

pînă la 5 ani la domiciliu. 

 

Articolul 26. Abilitare și reabilitare 

Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi 

stabileşte dreptul la recuperarea medicală şi socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv măsuri 

ce ţin de prevenirea dizabilităţii, intervenţie timpurie, program individual de reabilitare şi 
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incluziune socială. Programul individual de reabilitare şi incluziune socială stabileşte 

recomandări generale privind activităţile şi serviciile din domeniile medical, social, educaţional şi 

profesional de care persoana are nevoie în procesul de incluziune socială.  

Autorităţile publice centrale şi locale organizează şi contribuie la formarea şi dezvoltarea 

sistemului de reabilitare medicală şi socială a persoanelor cu dizabilităţi. Sistemul de reabilitare 

are menirea să ajute persoana să atingă şi să menţină un nivel optim de activitate fizică, 

intelectuală, psihică şi socială, oferindu-i concomitent mijloace pentru schimbarea modului de 

viaţă şi obţinerea unei independenţe cît mai mari posibil.  

Legea asistenţei sociale, nr. 547 din 25.12.2003 stipulează că obiectivele asistenţei 

sociale constau în prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi 

în asigurarea integrării lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei. Formarea 

profesională a personalului din sistemul de asistenţă socială este stabilită în art. 16 din Lege.  

Instituţiile medico-sanitare specializate asigură persoanele cu dizabilităţi cu articole şi 

echipamente specializate de reabilitare (proteze oculare, proteze auditive, mijloace tiflotehnice, 

mijloace optice etc.). Conform datelor Ministerului Sănătăţii anual beneficiază de protezare 

auditivă circa 1300 persoane cu deficienţe de auz, procurarea aparatelor auditive este efectuată 

din sursele centralizate ale Ministerului Sănătăţii. În scopul realizării acestor activităţi în anul 

2011 au fost alocate 1,4 milioane MDL, iar pentru anul 2012 au fost planificate 1,5 milioane 

MDL. Anual beneficiază de protezare articulară, contractată din fondurile asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală circa 900 persoane cu dizabilități. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 567 din  26.07.2011 a fost aprobat Regulamentul cu privire 

la modul de asigurarea unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice. Asigurarea cu 

mijloace ajutătoare tehnice se efectuează de către Întreprinderea de Stat „Centrul Republican 

Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare” în temeiul Nomenclatorului mijloacelor 

ajutătoare tehnice.  

 

Articolul 27. Munca şi încadrarea în muncă 

Constituţia Republicii Moldova (art. 43 alin. 1 și 2), stabileşte că „Orice persoană are 

dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, 

precum şi la protecţia împotriva şomajului. Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de 

protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, 

instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămînal, concediul de odihnă plătit, 

prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice. Art. 44 din Constituție 

stabileşte că „Munca forţată este interzisă”. 

Prin Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

este garantată integrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi (art. 33 – 40), inclusiv 

dreptul la muncă, formele de plasare în cîmpul muncii, obligaţiunile angajatorilor privind 

plasarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, durata timpului de muncă şi a 

concediilor, orientarea, formarea şi reabilitarea profesională.  

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) este organul central abilitat 

cu promovarea politicilor, strategiilor şi programelor de stat în domeniul ocupării forţei de muncă 

şi protecţia socială a tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prevenirea 

şomajului,  inclusiv pentru persoanele cu dizabilităţi. 

În vederea asigurării accesului unui număr mai mare de persoane cu dizabilităţi la 

serviciile acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) şi 

structurile ei teritoriale, în anul 2011, prin Legea nr. 56 din 09.06.2011 pentru modificarea unor 

acte legislative au fost operate modificări la Legea privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia 

socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, nr. 102-XV din 13.03.2003. Astfel, 
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persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de muncă au dreptul de a beneficia de 

măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă prestate de ANOFM: informare, consultare 

profesională, mediere a muncii, orientare şi formare profesională.  

Pentru realizarea măsurilor de facilitare a accesului pe piața muncii a persoanelor cu 

dizabilități în Legea bugetului de stat pe anul 2012 sunt aprobate mijloace financiare pentru 

angajarea suplimentară a 43 de unități de personal în cadrul Agenților teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă. Aceste unități suplimentare de personal vor fi responsabile de 

prestarea serviciilor de ocupare şi protecţie în caz de şomaj a persoanelor cu dizabilităţi.  

Pe parcursul anului 2011 au beneficiat de serviciile ANOFM 650 persoane cu dizabilităţi, 

iar în prima jumătate a anului 2012 - 335 persoane cu dizabilităţi. 

Incluziunea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi se realizează la moment prin 

intermediul:  

- serviciilor de orientare şi formare profesională; 

- organizarea  tîrgurilor locurilor de muncă; 

- informarea persoanelor cu dizabilităţi despre piaţa muncii; 

- servicii de mediere electronică, inclusiv prin accesarea portalului www.angajat.md; 

- suport din partea statului acordat întreprinderilor specializate ale organizaţiilor obşteşti în 

cadrul cărora activează 50% şi mai multe persoane cu dizabilităţi.  

În prezent, în subordinea asociaţiilor obşteşti ale persoanelor cu dizabilităţi activează 15 

întreprinderi specializate în cadrul cărora activează 519 angajaţi dintre care 315 persoane cu 

dizabilităţi, inclusiv: 

- Asociaţia surzilor din RM este fondator la 7 întreprinderi specializate în cadrul cărora 

activează 158 angajaţi dintre care 94 sunt persoane cu dizabilităţi.  

- Societatea invalizilor din RM este fondator la 3 întreprinderi specializate în cadrul cărora 

activează 191 angajaţi dintre care 112 sunt persoane cu dizabilităţi.  

- Societatea orbilor din RM este fondator la 5 întreprinderi specializate în cadrul cărora 

activează 170 angajaţi dintre care 109 sunt persoane cu dizabilităţi.  

Anual, în bugetul de stat sunt aprobate mijloace financiare pentru compensarea parţială a 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi 

întreprinderile menționate şi mijloace financiare pentru procurarea de utilaj şi materie primă. 

Conform prevederilor legislaţiei în vigoare întreprinderile specializate mai beneficiază şi de 

facilităţi fiscale, astfel conform prevederilor art. 103 alin. (7) al Codului Fiscal, TVA nu se aplică 

materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de 

producţie, importate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi 

societăţilor invalizilor, conform listei şi în modul stabilit de Guvern.  

Concomitent, începînd cu anul 2012, în baza art. 4 alin. (18) lit. b) al Legii pentru punerea 

în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, nr. 1417 din 17.12.1997, sînt scutite de plata către 

buget a taxei pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor produse şi serviciilor prestate de 

organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, 

conform listei aprobate de Guvern. 

În vederea asigurării dreptului la muncă a persoanelor cu dizabilități, Guvernul urmează 

să întreprindă măsuri pentru stimularea angajatorilor din domeniul public și privat, precum și să 

identifice mijloace necesare pentru reabilitare profesională, instruirea specialiștilor responsabili 

de incluziunea în muncă  și servicii de suport pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv la 

angajare și menținerea locului de muncă.  

 

 

http://www.angajat.md/
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Articolul 28. Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvate  

Conform Constituției Republicii Moldova (art. 47 alin. (1),(2)), „Statul este obligat să ia 

măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi 

bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzînd hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, 

precum şi serviciile sociale necesare. Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, 

dizabilitate, văduvie, bătrîneţe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în 

urma unor împrejurări independente de voinţa lor.”.  

         Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 

În Republica Moldova protecția socială a persoanelor cu dizabilităţi este asigurată prin 

intermediul  sistemului de asigurări sociale (pensii) şi prestaţii sociale, și prin diferite servicii 

sociale. 

1. Asigurări sociale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 

privind pensiile de asigurări sociale de stat, persoana încadrată într-un grad de dizabilitate 

cauzat de o boală obişnuită beneficiază de o pensie de invaliditate dacă îndeplineşte condiţiile 

de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării invalidităţii. Anual la 1 aprilie are loc 

indexarea pensiilor, inclusiv de dizabilitate. În anul 2012, coeficientul indexării pensiilor de 

dizabilitate a constituit 9,6 %. Circa 132900 persoane cu dizabilităţi beneficiază de pensii de 

dizabilitate.  

2. Prestaţii sociale se acordă sub formă de compensaţii, alocaţii, indemnizaţii, ajutor 

social, material şi de altă natură. Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, persoanele cu 

dizabilităţi inclusiv copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani beneficiază de mai multe tipuri 

de prestaţii sociale, şi anume: 

Alocaţii sociale de stat 

Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 prevede stabilirea alocaţiei sociale de stat persoanelor 

cu dizabilităţi, inclusiv copiilor cu dizabilităţi, care nu îndeplinesc condiţiile  pentru  obţinerea 

dreptului la pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În anul 2012, coeficientul indexării 

alocaţiilor sociale de dizabilitate a constituit 7,6 %. Circa 44000 persoane cu dizabilităţi 

beneficiază de alocaţii sociale de stat  

Alocaţia pentru îngrijire 

Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 prevede stabilirea alocaţiilor pentru îngrijire 

următoarelor categorii de persoane cu dizabilităţi: 

a) persoanelor care  îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani, 

cu severitatea I; 

b) persoanelor cu dizabilităţi din copilărie de gradul I, cu condiţia că aceste persoane nu 

se află la întreţinerea deplină a statului; 

c) persoanelor cu dizabilităţi de vedere de gradul I (nevăzători) - pentru însoţire şi îngrijire 

la domiciliu. 

De alocaţie pentru îngrijire beneficiază circa 15748 persoane cu dizabilităţi. 

Alocaţii lunare de stat 

Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 prevede stabilirea alocaţiei lunare de stat unor categorii 

de cetăţeni, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi de război şi persoanelor asimilate cu ei. De 

alocaţii lunare de stat beneficiază circa  3711 persoane cu dizabilităţi.  

Compensaţii pentru transport 

Legea nr. 60 din 30 martie 2012 prevede stabilirea compensaţiei pentru călătoria în 

transportul în comun urban, suburban şi interurban (cu excepţia taximetrelor) persoanelor cu 

dizabilităţi severe și accentuate, copiilor cu dizabilităţi şi persoanelor care însoţesc o persoană 

cu dizabilităţi accentuate sau un copil cu dizabilităţi. În anul 2011 de compensaţia nominalizată 

au beneficiat 146780 persoane cu dizabilităţi,  
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Compensaţie anuală pentru deservire cu transport 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1268 din 21.11.2007 „Cu privire la compensarea cheltuielilor 

de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor” s-a acordat 

dreptul la compensaţie anuală pentru deservire cu transport persoanelor cu dizabilităţi ale 

aparatului locomotor.  În 2011 au beneficiat de compensaţie pentru deservire cu transport circa 

7804 persoane cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. 

Ajutorul social şi ajutor pentru perioada rece a anului  

În scopul eficientizării sistemului de asistenţă socială de către Parlamentul Republicii 

Moldova a fost adoptată Legea cu privire la ajutorul social,  nr.133-XVI din 13 iunie 2008. 

Scopul legii este de a asigura un venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin 

acordarea ajutorului social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al 

familiei şi necesitatea de asistenţă.  

Pe parcursul anului 2011 au beneficiat de ajutor social circa 80000 familii (inclusiv familii 

în componenţa cărora sunt persoane cu dizabilităţi).  

Din luna ianuarie 2011 s-a introdus ajutorul pentru perioada rece a anului – prestaţie 

adiţională ajutorului social, stabilită în sumă fixă, şi achitată în lunile de iarnă (noiembrie-martie) 

pentru a susţine efortul suplimentar a familiilor de a achita costurile energetice sporite în 

această perioadă. De ajutor pentru perioada rece a anului, lunile noiembrie 2011 – martie 2012, 

au beneficiat circa 77000 familii.  

         3. Serviciile sociale - reprezintă ansamblul de măsuri şi activităţi realizate pentru 

satisfacerea necesităţilor sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii 

de dificultate, precum şi de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31 decembrie 2008, a fost aprobat Programul 

Naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008 - 2012. Acesta are 

drept scop extinderea rapidă a serviciilor sociale comunitare şi specializate şi îmbunătăţirea 

considerabilă a eficienţei şi eficacităţii serviciilor sociale cu specializare înaltă. Combinînd 

măsurile de prevenire şi reabilitare, precum şi soluţionînd cazurile la nivel comunitar înainte ca 

ele să se agraveze, sistemul va deveni mai eficient din punct de vedere al costurilor, va acoperi 

pe toţi cei care au nevoie de sprijin social şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii 

persoanelor aflate în situaţii de risc, inclusiv şi pentru persoanele cu dizabilităţi. 

Pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup în Republica 

Moldova sînt dezvoltate şi activează următoarele tipuri de servicii sociale: 

Servicii sociale comunitare 

Serviciul de îngrijire socială la domiciliu. Îngrijirea la domiciliu oferă o gamă de sericii şi 

facilităţi acordate în comunitate persoanelor dependente de suport, pentru ca acestea să 

trăiască, pe cît de posibil independent, în propriile familii şi în comunitatea din care fac parte.  

Conform informaţiei prezentate de structurile teritoriale de asistenţă socială, 2475 de 

lucrători sociali prestează servicii de îngrijire socială la domiciliu pentru  circa 25182 persoane 

solitare şi persoane cu dizabilități. 

Cantinele de ajutor social reprezintă un serviciu social primar care are menirea de a oferi 

un prînz pe zi persoanelor din grupurile aflate în dificultate, inclusiv persoanelor cu dizabilităţi.  

În republică funcţionează 116 cantine de ajutor social, de serviciile cantinelor de ajutor 

social beneficiază circa 5198 persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi, familii cu copii în 

situaţii de risc, etc.  

Serviciul asistenţă socială comunitară reprezintă un nucleu de asistenţă socială instituit la 

nivel de comunitate care oferă suport în soluţionarea situaţiilor de dificultate pentru majoritatea 

problemelor de ordin social. Asistenţii sociali comunitari sînt responsabili de identificarea şi 

evaluarea potenţialilor beneficiari, ei elaborează planuri individualizate de asistenţă, prestează 
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servicii sociale primare, efectuează referirea cazurilor spre servicii sociale specializate. În 

republică sînt angajaţi şi activează în primării 1140 de asistenţi sociali. 

Servicii sociale specializate dezvoltate la nivel local 

Serviciile sociale specializate se prestează beneficiarilor care au nevoie de reabilitare sau 

asistenţă intensă în timp din partea specialiştilor calificaţi. 

În republică activează circa 122 servicii sociale pentru persoane cu dizabilităţi şi persoane 

în etate, inclusiv: 

- 34 centre de zi pentru 2271 beneficiari; 

- 11 centre de plasament temporar pentru 188 beneficiari; 

- 34 centre mixte pentru 1696 beneficiari; 

- 7 centre de reabilitare socio-medicală pentru 463 beneficiari; 

- 33 aziluri  pentru 663 beneficiari; 

- 3 servicii de îngrijire/plasament pentru 192 beneficiari.  

Procesul de prestare a serviciilor sociale specializate impune participarea unei echipe de 

profesionişti: asistenţi sociali, asistenţi medicali, psihologi şi lucrători sociali, ceea ce  contribuie 

la prestarea serviciilor sociale calitative. 

Servicii sociale cu specializare înaltă dezvoltate la nivel naţional 

Servicii de recuperare/reabilitare şi tratament balneo-sanatorial 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei are în subordine 2 centre de reabilitare 

ea persoanelor cu dizabilitățiși vîrstnice. Centrul „Speranţa” este specializat în profilaxia, 

tratarea şi reabilitarea persoanelor cu afecţiuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări 

funcţionale ale sistemului cardiovascular, osteocondroze ale coloanei vertebrale, osteoartroze 

deformante primare, patologii neurologice, paralizii cerebrale. Centrul „Victoria” este specializat 

în profilaxia și tratarea aparatului locomotor, tulburărilor metabolice, genitale, sistemului 

cardiovascular şi bolilor specifice a sistemului respirator. În 2011 centrele au acordat servicii 

unui număr de 8113 persoane.  

Servicii rezidenţiale pentru persoane cu dizabilităţi 

În subordinea Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei sunt 9 instituţii sociale 

destinate persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv:  

- 4 Internate psihoneurologice: din satul Brînzeni, raionul Edineţ; satul Bădiceni, raionul 

Soroca; satul Cocieri, raionul Dubăsari şi mun. Bălţi; 

- 2 Case-internat pentru copii cu deficienţe mintale: (băieţi) din or. Orhei şi (fete) din or. 

Hînceşti;  

- 2 instituţii sociale pentru persoane în etate şi cu dizabilităţi: Azilul republican pentru 

persoane în etate şi cu dizabilităţi din mun. Chişinău şi Centrul republican de 

reabilitare a persoanelor cu dizabilităţi, veteranilor muncii şi războiului din satul 

Cocieri, raionul Dubăsari;  

- Centrul pentru copii cu cerinţe educative speciale „Speranţa” din or. Criuleni. 

 Aceste instituţii oferă beneficiarilor săi servicii socio-medicale: cazare, îngrijire, 

alimentaţie, asigurarea cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi culturale, 

kinetoterapie, asistenţă medicală.  

Actualmente în cele 9 instituţiile rezidenţiale sociale subordonate MMPSF sînt plasate 

circa 2100 persoane, dintre care circa 1700 sunt persoane cu dizabilităţi mintale (intelectuale și 

psiho-sociale), inclusiv circa 580 copii.  

Pe parcursul ultimilor ani numărul beneficiarilor din instituţiile rezidențiale pentru 

persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi fizice s-a redus, datorită dezvoltării serviciilor 

sociale comunitare de suport și de plasament. În internatele cu profil psiho-neurologic numărul 

beneficiarilor se menţine constant, datorită faptului că serviciile sociale de acest tip sau 
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alternative celor rezidenţiale lipsesc sau sunt insuficient dezvoltate la nivel local. Serviciile 

sociale comunitare, inclusiv centrele comunitare de sănătate mintală, sunt amplasate în 

localităţile urbane ceea ce limitează accesul la ele a persoanelor din zone rurale îndepărtate.   

         Reforma sistemului rezidenţial și dezvoltarea serviciilor sociale 

Pornind de la priorităţile politicii naţionale în domeniul asistenţei sociale și a politicilor de 

dezinstituţionalizare și prevenire a instituționalizării, dezvoltarea serviciilor sociale de tip 

comunitar a devenit un obiectiv cheie pentru Guvernul Republicii Moldova. În vederea realizării 

acestui obiectiv s-au implicat toate ministere de resort, care au în subordine instituții rezidențiale 

(Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educației, Ministrul Sănătății).  

În reglementarea și coordonarea dezvoltării serviciilor sociale un rol important ia revenit 

Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Ministerul stabilește parteneriate cu diferite 

ONG-uri și donatori externi pentru a facilita dezvoltarea serviciilor comunitare, care să 

înlocuiască treptat sistemul rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități.  

Un exemplu de bună practică în acest sens îl reprezintă Programul ”Comunitate 

incluzivă-Moldova” (2008-2016) implementat de către Asociația obștească ”Keystone Human 

Services International Moldova Association” în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale. Programul are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie 

socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. Pînă în prezent în 

cadrul programului au beneficiat de asistenţă socială 1356 persoane, inclusiv 686 copii şi adulţi 

cu dizabilităţi şi 670 de părinţi ai acestora. În perioada 2009-2012, peste 30% din copiii și tinerii 

plasați în instituția rezidențială ”Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei” au fost 

dezinstituționalizați. Aceștia au fost reintegrați în familia biologică cu servicii de suport (asistență 

personală, consiliere psihologică, asistență medicală, cadru didactic de sprijin etc.) sau în 

servicii comunitare de tip familial (asistență parentală profesionistă) sau de plasament (casă 

comunitară, locuință protejată). Astfel, pentru copiii și tinerii dezinstituționalizați și cei cu risc de 

instituționalizare în ”Casa internat pentru copii cu deficiențe mintale Orhei” asociația 

implementatoare a Programului în parteneriat cu APL a dezvoltat circa 70 de servicii sociale 

comunitare de suport.  

Începînd cu 01.01.2013 în 9 unităţi administrativ-teritoriale urmează să fie create Servicii 

de asistenţă personală, circa 179 unităţi de asistenţă personali, pentru aceasta au for planificate 

mijloace financiare în cuantum de 4800,8 mii lei. Totodată, urmează a fi dezvoltate 2 Servicii 

„Locuinţă protejată” cu cheltuieli în volum de 156,1 mii lei, şi 3 Servicii ”Casă comunitară” cu 

cheltuieli în volum de 1446,0 mii lei.  

Articolul 29. Participarea la viaţa politică şi publică 

 Conform prevederilor constituționale actuale, ”cetăţenii  Republicii Moldova au drept 

de vot de la vîrsta de 18 ani,  împliniţi  pînă în ziua alegerilor inclusiv, excepţie  făcînd  cei 

puşi sub interdicţie în modul stabilit de lege”, iar ”dreptul de  a  fi aleşi le este garantat 

cetăţenilor  Republicii Moldova cu drept de vot, în condiţiile legii” (art. 38, alin. 2 și 3).  

 Comisia Electorală Centrală (CEC) administrează Registrului de stat al alegătorilor, 

care reprezintă un sistem informaţional unic integrat de evidenţă a alegătorilor din 

Republica Moldova, destinat colectării, stocării, actualizării şi analizei informaţiei 

referitoare la cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 18 ani şi nu au interdicţii 

legale de a alege (Codul Electoral, art. 381).   

 În contextul reformei capacității legale, aceste prevederi urmează a fi abrogate, 

astfel încît să fie garantat dreptul la vot tuturor persoanelor, inclusiv celor cu dizabilităţi 

intelectuale și psiho-sociale.  
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 Codul electoral conține prevederi privind asigurarea participării la vot a persoanelor 

cu probleme de mobilitate, stipulînd că ”În cazul în care alegătorul, din motive de sănătate 

sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei 

de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se 

deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află  

alegătorul pentru ca acesta să voteze”. 

 În ultimii ani, Statul a înregistrat anumite progrese în asigurarea drepturilor politice 

a persoanelor cu dizabilități atît prin modificarea Codului electoral, cît și prin măsuri 

menite să asigure accesibilitatea localurilor și materialelor de vot.  

 Prin Legea nr. 119 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea Codului 

electoral nr. 1381-XIII din 21.11.1997, alin. (2) al art. 29 a fost expus într-o redacție nouă, 

conținînd următoarea prevedere ”Sediile secţiilor de votare se amenajează astfel încît să 

faciliteze accesul în ele al persoanelor în vîrstă şi cu dizabilităţi”.  

 În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 28.11.2010 CEC a testat votul direct 

şi secret pentru persoane cu dizabilități de vedere și a elaborat Instrucțiunea privind 

procedura de desfăşurare a testării (Hotărîrea CEC nr. 3886 din 23.11.2010). 

Instrucțiunea dată stabilea procedura de desfăşurare a testării votului direct şi secret 

pentru cetăţenii nevăzători sau slabvăzători prin asigurarea acestora cu plicuri-trafaret 

speciale cu matriţe, aranjate conform amplasării rubricilor cu denumirile concurenţilor 

electorali, şi circumferinţe destinate aplicării ştampilei.  

 De asemenea, au fost organizate seminare de instruire a membrilor secții lor de 

votare privind specificul votării persoanelor cu dizabilități de vedere și a fost organizată o 

campanie de informare a alegătorilor cu dizabilități de vedere prin: editarea broșurilor, 

posterelor informative, utilizarea „liniei fierbinți”, emisiunilor radiofonice, spoturilor 

video/audio, blogurilor, web-portalurilor, etc.  

În perioada organizării desfășurării alegerilor locale generale din 05.06.2011, la 

solicitarea organizațiilor persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, CEC a emis o circulară solicitînd 

APL să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea accesului persoanelor cu 

dizabilități locomotorii în secțiile și respectiv în cabina de votare. Anterior pentru aceste 

persoane se utiliza urna mobilă. Realizarea acestei măsuri nu a implicat cheltuieli suplimentare, 

întrucît s-a apelat la persoane neafiliate politic pentru acordarea ajutorului fizic persoanelor cu 

dizabilităţi locomotorii, după caz, inclusiv ridicarea cărucioarelor pe trepte. 

Conform priorităților stabilite de CEC pentru anii următori se propun următoarele măsuri:  

 Revizuirea cadrului legislativ în vederea asigurării dreptului de vot pentru persoanele cu 

diferite tipuri de dizabilităţi. Aceasta presupune reglementarea metodelor alternative de vot, 

inclusiv  votul electronic, reglementări privind amenajarea corespunzătoare a cabinelor de vot și 

dotarea cu echipamentul necesar. 

 Extinderea proiectului-pilot ce prevede amenajarea corespunzătoare a localurilor 

secţiilor de votare pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere şi pentru persoane cu dizabilități 

locomotorii la viitoarele alegeri parlamentare (a. 2014). 

În vederea asigurării drepturilor electorale pentru persoanele cu dizabilităţi, Statul 

urmează să întreprindă măsuri de instruire a membrilor secțiilor de votare privind procedura de 

votare a alegătorilor cu diferite tipuri de dizabilități, precum și acţiuni de informare nemijlocită a 

categoriei respective de alegători prin utilizarea tehnologiilor corespunzătoare (diverse lupe 

cu/şi fără suport, cu/şi fără iluminare; materiale printate în limbaj special; spoturi video cu 

teletext, interpretarea emisiunilor TV de dezbateri electorale prin subtitrare sincron, limbaj 

mimico-gestual). 
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Articolul 30. Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sport  

 Conform prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități,  autorităţile publice centrale şi locale, asociaţiile obşteşti şi 

persoanele juridice de drept public sau de drept privat au obligaţia să faciliteze accesul 

persoanelor cu dizabilităţi la valorile culturale, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive 

şi la locurile de petrecere a timpului liber (art. 23). Legea stabilește, de asemenea, unele 

facilități pentru persoanele cu dizabilități precum accesul gratuit sau cu reducere de preţ la 

obiectivele culturale. Instituțiile de drept public sau de drept privat care prestează servicii 

culturale, turistice sau sportive, au obligaţia în condițiile legii să asigure accesul gratuit al 

persoanelor cu dizabilităţi la aceste servicii în proporţie de cel puţin 2% din numărul total de 

locuri. 

Instituțiile subordonate Ministerului Culturii, (muzee, teatre, biblioteci) sunt în proces 

de instalare a căilor de acces în edificiile culturale și asigură accesul gratuit  pentru 

vizionarea expoziţiilor, oferă ghidaje.   

 Instituţiile teatral concertistice asigură persoanelor cu dizabilităţi, accesul gratuit la 

spectacole sau realizează bilete la un preţ simbolic, conform solicitărilor.  

De asemenea, Filarmonica Națională, prin intermediul Societăţii invalizilor, anual 

distribuie persoanelor cu dizabilităţi, cîte 50 de abonamente muzicale, desfăşurate după un 

program special care cuprinde 5 lecţii-concerte. La solicitarea Societăţii invalizilor, se oferă 

acces gratuit, la diverse concerte,  pentru cîte 150 persoane cu dizabilități. 

Teatrele oferă spectacole gratuit pentru persoanele cu dizabilităţi, atît pe propriile scene, 

cît şi în teritoriu, în cadrul cărora sunt deserviţi circa 5000 spectatori.  

Anual, Asociația Surzilor din RM de comun cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și 

Familiei și Ministerul Culturii organizează Festivalul Național ”Dans” la care participă circa 100 

de copii cu dizabilități auditive. În anul 2013 urmează a fi organizată ce-a de-a V-a ediție. 

Filarmonica Națională ”S. Lunchevici” în colaborare cu Asociația ”Pro-tineret”, Ministerul 

Culturii şi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, anual, organizează Festivalul –

concurs „Aş vrea să fiu şi eu o stea” în cadrul căruia evoluează circa 70 de copii şi tineri cu 

dizabilităţi din republică.   

Biblioteca Naţională asigură persoanelor cu dizabilităţi, diverse servicii și facilități 

precum: 

 înscrierea gratuită şi acordarea asistenţei speciale la un post informaţional  organizat pe 

holul blocului central; 

 instalarea balustradelor la pista de pe scările de la intrare în blocul central şi la scările 

din holurile clădirilor Bibliotecii; 

 acordarea asistenţei informaţionale şi documentare persoanelor cu dizabilităţi, 

beneficiari de împrumut de carte la domiciliu; 

 accesarea la distanţă, prin intermediul paginii Web a Bibliotecii, a catalogului electronic, 

bazelor de date locale, publicaţiilor, elaborate de Bibliotecă şi a diverselor informaţii 

referitoare la enciclopedii, dicţionare etc.; 

 digitalizarea documentelor patrimoniale din colecţiile Bibliotecii şi crearea Bibliotecii 

Naţionale Digitale Moldavica, care în prezent conţine peste 2600 obiecte digitale. 

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă” în baza acordurilor încheiate cu Liceul 

Tehnologic pentru  copii cu vederea slabă, Şcoala auxiliară nr.5 şi nr.7, Casa de copii 

„Concordia” organizează diverse activităţi culturale, educaţionale, în vederea cultivării 

sentimentului de dragoste faţă de carte, de lectură. 

Participarea persoanelor cu dizabilități la activități sportive este facilitată de federațiile 

sportive precum: Federația Sportivilor Nevăzători din R.M, Federația Sportivă a Surzilor din 
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R.M. De asemenea activează Comitetul Național Paraolimpic care susține sportivii cu dizabilități 

în participările la Jocurile Paraliompice.   

Pe parcursul anilor 2010-2012, Ministerul Tineretului şi Sportului a susţinut financiar 

desfăşurarea a 32 acţiuni sportive pentru persoanele cu dizabilităţi, suma alocată în aceste 

scopuri a constituit 578,7 mii lei. Prin Hotărîrea Guvernului nr. 531 din 20.07.2012 au fost 

alocate mijloace financiare în cuantum de 350,0 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de 

participare a Lotului Paraolimpic la ediţia a XIV-a a Jocurilor Paraolimpice din anul 2012, din 

Londra.   

  

Articolul 31. Statistici şi colectarea datelor  

În Republica Moldova evidența, colectarea și prelucrarea datelor privind persoanele cu 

dizabilități se efectuează de către instituțiile publice abilitate. Casa Naţională de Asigurări 

Sociale şi structurile sale teritoriale ține evidenţa persoanelor cu dizabilităţi beneficiari de 

prestaţii de asigurări sociale. Autorităţile administraţiei publice locale, prin intermediul structurilor 

sale teritoriale de asistenţă socială, țin evidenţa persoanelor cu dizabilităţi beneficiari ai 

serviciilor sociale.   

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în procesul de elaborare şi ajustare a 

politicilor din domeniu dizabilității se bazează pe datele statistice prezentate de către Casa 

Naţională de Asigurări Sociale, autoritățile administraţiei publice locale şi Biroul Naţional de 

Statistică, după caz, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi prestatori de servicii. 

Datele statistice pe care Guvernul le deține la moment în privința persoanelor cu 

dizabilități se referă la: 

 Numărul total al persoanelor cu dizabilităţi  

 Raportul dintre numărul persoanelor cu dizabilităţi şi populaţia stabilă, % 

 Raportul dintre numărul persoanelor cu dizabilităţi şi populaţia ocupată, % 

 Raportul dintre numărul copiilor cu dizabilităţi şi numărul total al copiilor, % 

 Raportul dintre numărul copiilor cu dizabilităţi şi numărul persoanelor cu 

dizabilităţi, % 

 Date dezagregate pe criteriile: vîrstă, gen, arie rurală/urbană, severitatea 

dizabilității și cauzele dizabilității.  

Actualmente, în contextul îmbunătățirii procesului de colectare a datelor statistice este în 

proces de definitivare Sistemul informaţional automatizat „Asistenţa socială”. 

Scopul proiectului constă în crearea unui instrument de lucru eficient şi modern pentru ca 

angajaţii din domeniul asistenţei sociale să identifice mai bine persoanele în dificultate, să 

posede informaţia disponibilă care va permite luarea deciziilor obiective atît în acordarea 

prestaţiilor sociale cît şi în identificarea şi implementarea serviciilor sociale. Sistemul 

informaţional urmează a fi definitivat şi dat în exploatare în trimestrul I al anului 2013.  

În scopul asigurării protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la 

inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private, a fost adoptată Legea nr. 133 din 14.10.2011 

privind protecţia datelor cu caracter personal. Art. 31 al Legii prevede ca în scopuri statistice, de 

cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul 

depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite 

identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o 

persoană identificată sau identificabilă. 
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Articolul 32. Cooperarea internaţională 

Cooperarea, asistenţă tehnică și financiară externă a avut un impact vizibil pentru 

Republica Moldova în procesul de implementare a reformelor în domeniul dizabilității axate pe 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.   

În scopul îmbunătăţirii procesului de coordonare a activităţii comune a Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei şi a organizaţiilor donatoare, prin Ordinul Ministrului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, nr. 060 din 17.02.2010 a fost creat Consiliul de coordonare a 

asistenţei externe în domeniul muncii şi protecţiei sociale. Şedinţele Consiliului sunt convocate, 

de regulă, trimestrial și au drept scop discutarea aspectelor privind coordonarea activităţilor 

proiectelor comune, inclusiv în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

Ca rezultat al implicării donatorilor externi, Republica Moldova a înregistrat progrese 

semnificative în domenii precum: dezinstituționalizare, creare de servicii comunitare, dezvoltare 

de competențe a personalului din diferite tipuri de servicii, elaborare și aplicare de metodologii și 

instrumente noi privind evaluarea necesităților și acordarea asistenței beneficiarilor de diferite 

servicii, noi tehnologii informaționale etc.  

În domeniul dezinstituționalizării, creării serviciilor comunitare pentru persoane cu 

dizabilități intelectuale și asistență tehnică MMPSF în aceste domenii, finanțatorii de bază sunt 

Fundaţiile pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătate Mintală (FSD/ISM) și  Fundaţia  

Soros – Moldova (FSM), care contribuie la implementarea Programului Comunitate incluzivă 

Moldova. Programul este implementat de A.O. Keystone Human Services International Moldova 

Association și are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie 

socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora.  

„Guvernarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în acţiune: Stimularea drepturilor 

omului în politicile sociale” reprezintă un alt proiect finanţat de către PNUD Moldova. Proiectul a 

contribuit la îmbunătățirea capacităților Guvernului de a integra drepturile omului în politicile 

sociale şi de a prezenta un raport privind respectarea drepturilor omului în conformitate cu 

tratatele ONU. În perioada de acţiune a proiectului s-a înregistrat un progres important în 

punerea în aplicare prevederilor Convenţiei, inclusiv suportul acordat la elaborarea şi 

definitivarea prezentului Raport.  

În baza Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru 

Dezvoltare privind finanţarea proiectului „Servicii de sănătate şi asistenţă socială” o contribuție 

substanțială a fost oferită de Banca Mondială. Părţile principale ale acestui proiect în întregime 

sunt crearea bazei de date consolidate a tuturor prestaţiilor de asistenţă socială, astfel încît 

direcţionarea să devină posibilă în sens tehnic, precum şi asigurarea cu computere şi instruirea 

asistenţilor sociali care vor colecta informaţii necesare pentru direcţionarea asistenţei sociale 

conform necesităţilor.  

 Pe parcursul perioadei 2010-2012 de referinţă, cu suportul diferitor organizaţii 

internaţionale, donatori externi, autorităţile administraţiei publice, organizaţiile 

neguvernamentale, asociaţiile obşteşti şi au fost organizate mai multe evenimente, care au avut 

menirea de a facilita şi sprijini dezvoltarea capacităților instituţionale, schimbul şi diseminarea 

de informaţii, experienţe, programe de formare şi de bune practici din domeniul dizabilității.  

Experţii din Republica Moldova asigură reprezentarea şi participarea activă la 

evenimentele conexe protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în 

cadrul dezbaterilor interactive anuale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi conexe 

sesiunilor ordinare ale Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, precum şi în structurile 

Consiliului Europei, inclusiv Comiteul de experţi pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi – 

CS-RPD.    
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Totodată, Legea nr. 60 din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități, stabileşte că „în funcţie de prevederile statutului propriu, asociaţiile obşteşti ale 

persoanelor cu dizabilităţi pot să adere la asociaţii naţionale şi internaţionale, pot să întreţină 

relaţii directe cu aceste asociaţii, de asemenea pot să încheie cu ele acorduri de colaborare în 

conformitate cu legislaţia naţională şi internaţională în vigoare”. Respectiv asociaţiile obşteşti 

din domeniu colaborează cu diferite asociaţii la nivel internaţional, sunt susţinute şi promovează 

diferite proiecte comune.  

   

Articolul 33. Implementarea şi monitorizarea naţională 

Conform prevederilor Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor 

cu dizabilități, Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi în calitate de organ 

colegial consultativ în cadrul Guvernului, este abilitat cu promovarea politicii de stat în domeniul 

dizabilității, precum și cu monitorizarea implementării Convenţiei. În componenţa Consiliului 

naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi intră reprezentanţi ai autorităţilor publice 

centrale şi locale, ai organizaţiilor neguvernamentale ale persoanelor cu dizabilități, precum şi 

reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti active în domeniul dizabilității. Preşedinte al Consiliului 

naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi este un Viceprim-ministru responsabil de 

domeniul social, iar vicepreşedinte este Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei.  

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este organul central de specialitate al 

administraţiei publice abilitat să elaboreze, promoveze şi realizeze politica statului în domeniul 

protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum și să asigure coordonarea şi evaluarea 

funcţionalităţii sistemului de incluziune socială. La elaborarea politicilor care vizează persoanele 

cu dizabilităţi, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi celelalte autorităţi ale 

administraţiei publice centrale se consultă cu Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilităţi şi cu reprezentanţii societăţii civile.  

Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi și Ministerul Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei reprezintă puncte de contact și de coordonare în cadrul 

Guvernului, conform prevederilor art. 33, alin. 1 al Convenției.  

În  Republica Moldova mecanismul independent de monitorizare, potrivit art. 33, alin. 2 al 
Convenției, se implementează în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) al Legii privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012, care stabilește că, 
”Respectarea prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi de către 
autorităţile publice centrale şi locale, de către instituţii şi întreprinderi indiferent de tipul de 
proprietate, de către asociaţiile obşteşti şi persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelele 
este asigurată de societatea civilă şi de avocatul parlamentar, conform legislaţiei în vigoare.”. 

În vederea instituirii mecanismului independent, pe parcursul anului 2012, s-au realizat 
mai multe întruniri cu participarea avocatului parlamentar (ombudsmanului), organizațiilor 
persoanelor cu dizabilități, reprezentanților organizațiilor societății civile active în domeniul 
dizabilității și autorităților administrației publice centrale. În cadrul ședințelor s-a discutat 
componența, competențele și finanțarea mecanismului independent de monitorizare.  

Guvernul Republicii Moldova recunoaște implicarea persoanelor cu dizabilități și 
asociațiilor persoanelor cu dizabilități în procesul de implementare și monitorizare a 
implementării Convenției. În elaborarea proiectului Strategiei și a proiectului de Lege privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a 
organizat cu suportul partenerilor sociali diferite ședințe și ateliere de lucru cu implicarea activă 
atît a persoanelor cu dizabilități, cît și a părinților copiilor cu dizabilități, reprezentanților 
organizațiilor persoanelor cu dizabilități și asociațiilor care prestează servicii în domeniul 
dizabilității. De asemenea, acest Raport a fost completat în baza avizelor autorităţilor 
administraţiei publice centrale şi locale, precum şi în urma consultărilor, recomandărilor 
societăţii civile, care a avut loc la 24 octombrie 2012.   


