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oata 40.// Zt Nr. O83

Ministerul Muncii gi Protecfiei Sociale

in contextul publicarii anunJului de consultare a proiectului HotdrArii Guvernului pentru modificarea
qi completarea unor hotdrdri ale Guvemului (numdr unic 488/MMPS/2021), Alianla Organizaliilor
pentru Persoanele cu Dizabilitdfi (AOPD) in calitate de Platformd activd in promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilitdli (58 organizalii) a examinat acliunile propuse Ei comunicd urmdtoarele.

lindnd cont cd AOPD a exprimat deschiderea de a oferi suport in solufionarea problemei asigurdrii
cu echipament asistiv pentru persoane cu duzabilitdfi de vedere, prin expedierea poziliei Platformei
gi in procesul de consultare a Planului de acfiuni al MMPS, reiterdm necesitatea elabordrii unui
cadru normativ, care sd abordeze holistic problema asigurdrii cu echipament asistiv de vedere ;i
tehnologii de comunicare pentru persoane cu dizabilitali.

Bazdndu-ne pe prevederile Convenliei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilitdli (CRPD)t
qi Observaliile finale referitoare la raportul inilial al Republicii Moldova ale Comitetului ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilitali din 12.04.2017, Mobilitate personald (art. 20), care
noteazd:

38. Comitetul este preocupat de lipsa de disponibilitate ;i sprijin pentru achizilionarea de ajutoare,
dispozitive Si adaptdri de mobilitate calitative, inclusiv permise de conducere ;i echipamente

de vehicule pentru persoanele cu dizabilitali. El este, de asemenee, preocupat de faptul cd
persoanele cu deficienle de vedere sunt excluse din programele care oferd echipamente de

asistenld,

39. Comitetul recomandd ca statul parte sd instituie un mecanism de facilitare a accesului
persoanelor cu dizabilitdli la ajutoare de calitate pentru mobilitate, echipamente de asistenld,

dispozitive ;i tehnologii la un cost accesibil pentru toate persoanele cu dizabilitdyi, tn

consultare cu organizaliile persoanelor cu dizabilitdti. Acesta recomandd, de asemenea,

formarea ;i consolidarea periodicd a capacitdlilor pentru personalul care lucreazd la
mob i I i tatea pe r sonald.2
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Observaliile evidenliazd necesitatea elabordrii gi punerii a aplicare a unui mecanism complex de

asigurare a accesului persoanelor cu deficienle de vedere la echipament Ei tehnologii asistive de

vedere.

Proiectul de modificare a hotlrflrilor de Guvern, expus consultlrilor publice nu cuprinde:
- algoritmul etapelor pe care le parcurge beneficiarul de la adresare pdnd la asigurare cu

echipamentul necesar;

- funcliile/responsabilitafile fiecdrei pd4i implicate in procesul de asigurare cu echipament;

- interconexiunea parlilor gi procedurile de referire a beneficiarilor.

Considerim indispensabill prezentarea urmitoarelor componente in document:
- identificarea gi recomandarea pacienlilor pentru echipament asistiv;
- informarea despre serviciile de asigurare cu echipament asistiv;
- consullarea,diagnosticarea gi prescrierea echipamentului;
- eliberarea gi evidenla echipamentului;

- instruirea beneficiarilor pentru utilizareaechipamentului receplionat;
- deservirea curentd, repararea gi schimbul echipamentului defectat;
- oferirea plalilor compensatorii persoanelor cu dizabilitali de vedere in cazul imposibilitdlii

asigurdrii cu echipamente asistive de vedere recomandate.

Prezentarea Ei descrierea tuturor responsabilitifilor plrfilor implicate:
- medicul oftalmolog;
- prestatorii serviciului medical de prescriere a dispozitivelor asistive;
- CREPOR;
- comisia medico-tehnica a Centrului;
- centrele autorizate pentru reparare gratuitd;
- consiliului medical consultativ. etc:

Revizuirea Ei completarea nomenclatorului dispozitivelor cu urmitoarele 3:

a) Optice (ochelari de coreclie a erorilor de refraclie, ochelari magnifianli, telescopici, lupe).
b) Electronice (cdrli electronice/ audio, smartphon, PC, tableta).
c) Non-optice (dispozitive cu opfiuni sonore/vorbitoare, text/cifre/contrast mdrit, cdrlrlziarelbon

de casa/pre! afiqat/mdrimi produse cu text mdrit...).
d) Orientare Ei mobilitate (O&M) (cAine-ghid, baston alb).
e) Electronice O&M (bucdtdrie, etc).

0 Cititori de ecran (JAWS, etc).
g) Acomodare rezonabtld,la locul de munc6.
h) Tehnologii asistive/ motoare de cdutare (EduTopia).
i) Aplicalii mobile (detectare culoare etc).
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linflnd cont de volumul qi complexitatea modificator necesare a fi realuate in proiectul dat
solicitim:

- Alocarea atenliei gi timpului suficient pentru elaborarea cadrului normativ de asigurare a

persoanelor cu dizabilitali de vedere cu echipamente asistive;
- Elaborarea unui cadru normativ separat pentru asigurarea cu echipament asistiv de vedere qi

tehnologii de comunicare pentru persoane cu dizabilitdli, care sd prezinte un mecanism fiabil
qi raportat necesitdlilor actuale ale persoanelor cu dizabilitdfi de vedere;

- Instituirea unui grup de lucru cu irrqllicarea reprezentanfilor organizafiilor societdlii civile qi

nemijlocit a persoanelor cu dizabilitali, pentru a defini mecanismul de asigurare cu
echipament asistiv;

- Organizarea unei gedinle de lucru pentru analiza tuturor recomand[rilor, argumentelor gi

stabilirea etapelor elabordrii regulamentului vizat.

Cu respect,

Galina Climov
Director executiv AOPD


