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Ministerul Sănătăţii, Muncii si
9 7 9

Protecţiei Sociale
9

Prin prezenta, urmare a recepţionării semnalării nr.ID000009 din 11,01 7071 
parvenită prin intermediul Sistemului Informaţional ..reLAWed" şi conform prevederilor 
art.73 din Constituţia Republicii Moldova, art.23 alin.(2) al Legii nr. 100/2017 cu privire la 
actele normative, art.21 lit.e) al Legii nr. 136/2017 cu privire la Guvern, pct.38 din 
Hotărârea Guvernului nr.610/2018 pentru aprobarea Regulamentului Guvernului, pct.6, 
sbpct.3) şi pct.7, subpct.l) din Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.694/2017, Vă expediem pentru examinare, în limitele competenţei funcţionale, 
propunerile de operare a unor modificări ale Hotărârii Guvernului cu privire la 
determinarea dizabilităţii, nr.357/2018 (în special examinarea oportunităţii tuturor 
formularelor/anchetelor ce formează Dosarul pentru determinarea gradului de dizabilitate, 
mai detaliat a se vedea anexa nr.3 pct.12 din Hotărârea de Guvern nr.357/2018).

în context, se remarcă că Platforma ,.reLAWed,‘ a fost lansată de PNUD şi CNA. în 
vederea creării unui mecanism de prevenire a corupţiei, ţinând cont de obiectivele stipulate 
în Strategia Naţională de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017-2020 şi în obiectivul 
nr.16 al Agendei pentru Dezvoltare Durabilă, care stabilesc prerogativa creării unor 
instituţii eficace, responsabile şi favorabile incluziunii, la toate nivelurile.

Totodată, în corespundere cu obiectivul Platformei ..reLAWed'“ ca: orice persoană 
să poată semnala asupra unor norme/acte normative defectuoase ale cadrului normativ 
pertinent, care pot determina apariţia riscurilor de corupţie, Centrul Naţional Anticorupţie 
este responsabil de examinarea semnalării respective şi în dependenţă de necesitate 
propunerile respective să le transmită după competenţă pentru o evaluare a posibilităţii 
operării modificărilor respective la cadrul normativ propus.

Adiacent, celor menţionate supra, solicităm să fim informaţi despre acţiunile 
întreprinse şi deciziile adoptate într-un termen rezonabil.

Anexă: semnalarea nr.ID000009 din 11.01.2021 -  1 (una) filă.
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#ID000009 - HG357/2018
cu privire la determinarea dizabilităţii

instituţia emitent;

Guvernul
Nt. Art Articol Aliniat Literă

HG357/2018 -

T  tp Act

Hotărîre
Data emiterii 

Apr, 18, 2018

prezenta hoîârîre include prezentarea pentru expertizare a unor formulare obligatorii (ancheta socială de ex) depăşite ca timp şl utilitate (ce conţine 
date cu privire ia televizor, apa calda, energie electrica), ce nu au relevanţă pentru stabilirea gradului de dizabilitate care este o limitare strict pe 
criteriu de sănătate şi nu de venit, formularul nr.3 eliberat de angajator ( pentru eliberarea căruia este necesară divulgarea secretului medica!) mai 
multor angajaţi, a cărui utilitate ia fel nu poate fi demonstrată ci are ca scop doar tergiverstarea termenului depunerii setului de acte ia Consiliu şi 
descurajează încadrarea persoanele apte d emuncă, in câmpul muncii, fund nevoite sa se adreseze prin prezenţă fizică ia diverse instituţii, perioade 
lungi de timp
Şi multe alte deficienţe şi lacune care îngreunează procesul de determinare a dizabilităţii şi creaz2 situaţii ostile şi degradante pentru persoana 
experîizatâ, or acese persoane se află in grupul de risc, ele trebuie realibiiitate tn aşa mod încât să fie utile pentru sine însăţi şi pentru societate, 
pentru a putea fi încadrate în câmpul muncii, cu acordarea unui regim special

Propuneţi redactare act / document (opţional)
excluderea formularelor indicare supra, sau înlocuirea cu declaraţie pe proprie răspundere, iar autorităţile abilitate pot activa conform principiului 
cooperării instituţionale şi livra informaţie reciprocă fără implicarea fizica a persoanei, cu dizabiîitâţi, or scopul prrimordial al statului este de a 
încuraja, ajuta şi proteşa prin mijloace financiare, juridice, economice, sociale...aceste persoane
Totodată, subdiviziunile Consiliului expediază cu întirzieri majore, certificatul d eincadrare în grad de dizabilitate, ceea ce duce ia depăşirea termenului 
legai de contestare, persoana fiind lezată in dreptul său la un recurs eficient, astfel ar fi benefică introducerea mijloacelor de comunicare, nu doar prin 
scrisoare recomandată, dar şi expedierea deciziei prin poşta electronică, eliberarea personal ia cerere sic.

in examinare
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