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Aviz

la proiectul Hot5rf,rii Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
organizarea procedurii de implementare zr proiectelor de renovare lconstrucfie a blocurilor

sanitare in institufiile de invltdmdnt primar, gimnazial gi liceal

Alianla Organizafiilor pentru Persoane cu Di:rabilitali din Republica Moldova (AOPD), a consultat
proiectul Hotdrdrii Guvernului Pentru aprobarea Regulamentului cu privire laorganizarea procedurii
de implementare a proiectelor de renovare / construclie a blocurilor sanitare in instituliile de

invaJdmdnt primar, gimnazial gi liceal gi vine cu urmdtoarele propuneri de completare:
Consideram oportun ca proiectul Hotardrii de Guvern sus-numit, sa prevada asigurarea

obligatorie a accesului persoanelor cu dizabilitAti la blocurile sanitare in instituliile de invS{6mAnt,

astfel inc6t sd fie luate in considerare gi satisfbcute necesitdtile persoanelor cu diferite tipuri de

dizabilitali.
Conform prevederilor Convenliei ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilita{i1 (CDPD) 9i

Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilitali2, statul detine
responsabilitatea de aintreprinde mdsuri concrete pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilitdti
gi a asigura participarea la viafa social6, prin adaptarea infrastructurii, in condilii de egalitate cu

ceilalli, conform normativelor3'a in vigoare.

1. Convenlia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilirati. unndroarele a(icole; An 5 Egalrtate gi nediscriminare, Art 9
gi integrare in societate, Art 20 Mobilitate personala

l9 Viali independentd

2.Legeanr.60din3003.20t2privindinclyziuneasocialaapersoanelorcudizabilitalr,unn6roareleprevederi:politicadestatindomeniulaccesibiliratii(art l7),

Pentru a putea fi lolosite de citre persoanele cu dizabiliteti (an l9). arnenajarea incdperilor de locuit penru a purea fi folosite de cdtre persoanele cu drzabiliraLi (an
2l ), asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitSti la obiectele culturale, runsrice gi la cornplexele (sdlile) sportive (art 23)

3 NCM C 0l 06-2014 Cerinfe gcnerale de securitate pentru obiectele de construc{ie la folosirea 5i accesibiliratea lor pentru persoanelor cu dizabilird{rlor,

4 CP C0 | 02:20 | 8 Clddiri Ei construclii Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibihtdtii penrru persoane cu dizabilirAti.
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in acest context, propunem completarea pct. l0 din Regulament II. MODUL DE ORGANIZARE $l
DESFA$URARE A CONCURSULUI DE PROIECTE CU:

l. A se include incd un criteriu de eligibilitate gi anume"Necesitdlile de construclie sau
adaptare a blocurilor sanitare pentru elevii sau personalul cu dizabilitdli".

2. A se completa la fel pct. l0 la criteriul 6) ,,existenya proiectului tehnic,, (desenelor
tehnice in conformitate cu cerinlele normativelor de stat in constructii: CP C.01.02-2014
,,Proiectarea clddirilor gi construcfiilor cu considerarea accesibilitdlii pentru persoanele cu
dizabilitdli. Prevederi generale" giNCM C.01.06-20l4,,Cerinfe generale de securitate pentru
obiectele de construcfie la folosirea gi accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilit6li )
pentru lucrdrile de renovare/construcfie a blocurilor sanitare Ei a sistemelor de ap6,

canalizare, epurare.

Folosim acest prilej pentru a ne exprima speranta unei conlucrdri eficiente in vederea asiguririi
drepturilor persoanelor cu dizabilitdli fEri discriminare gi solicitdm a fi ftcut public tabelul de sintezd
a recomanddrilor.

Cu respect,

Director executiv Galina Climov


