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Consiliului național pentru drepturile persoanelor cu dizabilități  

Ministerul Muncii și Protecției Sociale 

 

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova apreciază înalt 

eforturile depuse  în reactualizarea activității Consiliului național pentru drepturile persoanelor cu 

dizabilități  fapt care va spori procesul de coordonare intersectorială pentru implementarea cadrului 

legal național și de politici în domeniul incluziunii socială și drepturilor persoanelor cu dizabilități.  

Membrii AOPD au elaborat propuneri pentru planul de activitate Consiliului pentru anul 2022 pe 

care le prezentăm infra: 

- Transmisiunea live ale ședințelor de lucru ale Consiliului pentru sporirea gradului de 

informare a publicului din domeniu; 

- Elaborarea și modificarea Legii 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilități în vederea, în conformitate cu observațiile finale ale Comitetului 

ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități din 2017.  

- Consultarea în cadrului Consiliului a proiectului  de modificare a cadrului legal privind 

îmbunătățirea proceselor de angajare a persoanelor cu dizabilități, acțiune din cadrul 

Programului de activitate a Guvernului ”Moldova vremurilor bune”1.  

- Identificarea soluțiilor și mecanismelor pentru respectarea normativelor de constricții în 

asigurarea accesibilității pentru persoane cu dizabilități;  

- Reexaminarea Regulamentului de subvenționare a locurilor de muncă pentru persoane cu 

dizabilități; 

- Identificarea soluțiilor pentru îmbunătățirea implementării Hotărârii de Guvern Nr. 333 din 

14-05-2014 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare 

prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajul semnelor cu ajutorul interpretului; 

- Promovarea elaborării și aprobării standardelor de accesibilitate informațională și de 

transport pentru a spori mobilitatea și accesul a persoanelor la informație și servicii.  

 
1 

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_

vremurilor_bune.pdf  

https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf
https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/programul_de_activitate_al_guvernului_moldova_vremurilor_bune.pdf
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- Includerea în cadrul legal și de politici a prevederilor privind protecția persoanelor cu 

dizabilități în situații de criză și urgență.  

 

 

 

Cu respect,                                                                                                   Galina CLIMOV 

Director executiv 
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