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Date statistice la 01.01.2014
 La 01.01.2014 au fost înregistrate 183,7 mii
persoane cu dizabilităţi, inclusiv copii – 14,7 (8%)
 Încadraţi primar în grad de dizabilitate 13279
persoane (1317 copii), dintre care 62,6% - locuitori
rurali şi 37,4% - urbani;
 Incidenţa dizabilităţii primare pentru a. 2012
constituie 421,2 la 100 000 locuitori;
 Ponderea dizabilităţii primare de grad sever
constituie – 15,0%; grad accentuat – 57,8%;
mediu – 27,2%. Cu regret se constată o rată mare
a dizabilităţii între medici (694 cazuri).
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Repartizarea persoanelor cu dizabilitate primară în
vîrstă de 18 ani şi peste după gradul de dizabilitate
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Dizabilitatea repetată la persoanele în vîrstă de 017 ani 11 luni 29 zile
Anul 2013 - gradul de dizabilitate a fost stabilit repetat pentru
4576 persoane / 10,3% din total persoane cu dizabilitate
repetată (44446 persoane).
44,4 % - grad sever
40,0% - grad accentuat
15,6% - grad mediu
Menționăm, că în contextul reformei demarate este absolut
necesar de elaborat criterii de determinare a dizabilității la
copii, reieșind din deficiențele funcțional-structurale, dar nu
conform unei Liste de Maladii și Patologii (care este utilizată în
prezent), și care nu presupune o evaluare/reevaluare obiectivă
și responsabilă.

Cadrul legislativ și normativ în domeniul determinării
dizabilității și incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilitați
Misiune: Cadru comprehensiv – flexibil, ajustat la
contextul specifc al țării
Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi,
ratificată în anul 2010 – vine cu un nou concept de abordare a acestei
categorii de persoane, nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării de
sănătate, dar prin prisma drepturilor omului.
Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi pe
anii 2010-2013 – prevede reformarea politicii statului în domeniul
incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi cuprinde liniile directoare
de activităţi în vederea armonizării sistemului de protecţie socială a
acestei categorii de persoane cu standardele UE şi prevederile Convenţiei
ONU menţionate (Obiectivul 7. Dezvoltarea unui mecanism eficient de

acordare a serviciilor de orientare, de formare şi de reabilitare
profesională a persoanelor cu dizabilităţi).

Cadrul legislativ – normativ în domeniul determinării
dizabilității și incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilitați
Legea nr. 60 din 30.03.2012, privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi – prevede
asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi la protecţie
socială, asistenţă medicală, reabilitare, educaţie, muncă,
viaţă publică, transport, etc.
Hotărîrea Guvernului nr. 65 din 23.01.2013
”Cu privire la determinarea dizabilității și capacității de
muncă” - prevede reformarea instituțională a CREMV cît și a
procesului de determinare a dizabilității.

Modele ale Dizabilității
OMS, 2001

Modelul Social al Dizabilității, centrat pe
ridicarea barierelor sociale

Modelul biopsihosocial al
Dizabilității
Dizabilitatea :
este rezultatul unei relații
complexe între:
 Starea de sănătate a
individuului
 Factorii personali

 Factorii de mediu
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Cadrul normativ în domeniul determinării
dizabilității și incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilitați
Ordinul comun al MMPSF și MS 12/70 din 28.01.2013
„Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a
dizabilității și capacitățiide muncă la adulți” – vine cu
o nouă viziune în metodologia de determinare a dizabilității,
bazată pe principii și instrumente CIF.
CIF pune accent pe participare şi funcţia păstrată, nu pe
incapacitate şi restricţie, ţine cont de factorii de mediu.
Prezenţa unei condiţii de sănătate (boli, afecţiuni, etc.) este
o premisă, dar aceasta nu conduce obligatoriu la
dizabilitate. Diagnosticul medical trebuie corelat cu
evaluarea psihosocială.

Procedura și criteriile de determinare a dizabilității și
capacității de muncă la adulți
 La determinarea dizabilității și capacității de muncă se va ține cont de
factorii medicali, habituali, profesionali, personali, sociali.
Drept criterii de bază servesc:
 Capacitatea de a studia și de a se instrui
 Capacitățile intelectuale și comporatamentul
 Capacitatea de autoservire și autoîngrijire
 Capacitățile de comunicare (vederea, auzul, vorbirea) și de adaptare
situțională
 Capacitățile locomotorii și dexteritatea
 Capacitatea de muncă păstrată și capacitatea vitală a organismului
 Capacitatea de participare la viața socială și profesională, determinată de
deficiențe fizice, mentale, intelectuale sau senzoriale de lungă durată.

Procedura și criteriile de determinare a dizabilității și
capacității de muncă la adulți
 Dizabilitatea la persoanele adulte se determină pornind de la gravitatea
deficiențelor funcționale individuale provocate de afecțiuni, defecte,
traume, care conduc la limitări și restricții de participare exprimate în
raport cu solicitarea socioprofesională (capacitatea de muncă se
evoluează în %, cu interval de 5%):
1. Dizabilitate severă – deficiențe funcționale severe, capacitatea de
muncă este păstrată în proporție de 0 – 20%;
2. Dizabilitate accentuată – deficiențe funcționale accentuate,
capacitatea de muncă este păstrată în proporție de 25 – 40%;
3. Dizabilitate medie – deficiențe funcționale medii, capacitatea de
muncă este păstrată în proporție de 45 – 60%.
Persoanele cu deficiențe funcționale ușoare având capacitatea de muncă
păstrată în proporție de 65 – 100%.
În procesul expertizării/reexpertizării consiliile întocmesc programul
individual de reabilitare și incluziune socială.

Cadrul normativ în domeniul determinării
dizabilității și incluziunii sociale a
persoanelor cu dizabilitați
Ordinul comun al MMPSF, MS și ME nr. 13/71/41 din
28.01.2013 „Cu privire la aprobarea criteriilor de determinare a
dizabilității la copii în vârstă de până la 18 ani” – prin care a fost
aprobată Lista bolilor și stărilor patologice pentru determinarea
dizabilității la copii
în vârstă de pânăla 18 ani. În conformitate cu
prevderile prezentului ordin copiilor infectati cu HIV li se oferă statutul
de copil cu dizabilități de grad accentuat, iar celor afectați de maladie –
gradul sever de dizabilitate.
Ordinul comun al MMPSF și MS nr. 89/576 din 17.05.2013 „Cu
privire la aprobarea „Listei maldiilor și stărilor patologice
însoțite de deficiențe funcționale ireversibile, care servesc drept
bază penbtru stabilirea dizabilității fără termen de
reeexpertizare la adulți și copii” – care prevede organizarea
trimiterii pacienților cu semne de dizabilitate pentru încadrare în grad de
dizabilitate la CDDCM de către IMSP din republică și care asigură
stabilirea dizabilității fără indicarea termenului rexpertizării.

Dreptul la muncă
 Art. 33 din Legea privind incluziunea socială a persoanelor
cu dizabilităţi reglementează dreptul la muncă al persoanelor
cu dizabilităţi.
Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi este garantat.
Persoanele cu dizabilităţi se bucură de toate drepturile
stabilite în Codul muncii şi în celelalte acte normative din
domeniu.
În vederea realizării dreptului la muncă, persoanelor cu
dizabilităţi li se oferă posibilitatea de a activa în cadrul
oricărei întreprinderi, instituţii, organizaţii, inclusiv în cadrul
întreprinderilor
specializate,
secţiilor
şi
sectoarelor
specializate, în condiţiile stabilite de lege.

Activități care urmează a fi realizate
 Elaborarea Criteriilor standard de determinare a
dizabilității la copii;
 Crearea Sistemului Informațional Integrat cu crearea
bazei de date electronice a persoanelor deținătoare de
grad de dizabilitate;
 Crearea și dezvoltarea serviciilor de reabilitare
medicală și socioprofesional – educaţională a
persoanelor cu dizabilități;
 Instruirea specialiștilor ANOFM, MS RM și CNDDCM
(Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilității
și Capacității de Muncă).

Parteneri de colaborare
 Ministerul Sănătăţii RM și instituțiile medico –
sanitare publice subordonate
 Ministerul Educaţiei RM
 Ministerul Finanțelor RM
 Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă (ANOFM)
 Biroul Naţional de Statistică (BNS)
 Organizaţii Neguvernamentale (ONG)
 Organisme internaționale

CONCLUZII
 Ca urmare a schimbării paradigmei și a sferei de aplicare a modelului
drepturilor omului, persoanele cu dizabilități sunt considerate titulari
de drepturi și cetățeni egali.
 Implementarea reformelor în serviciul de expertiză medicală a
vitalității presupune o nouă metodologie de determinare a dizabilității
cu aprecierea capacității de muncă păstrate (%) și întocmirea unui
plan individual de reabilitare și incluziune socio – profesională a
persoanelor cu dizabilități cu recomandări generale pe 4 domenii:
medical, social, profesional și educațional (copii).
 A fost unificat serviciul de determinare a dizabilității la copii și adulți.
 Au fost elaborate și aprobate Criterii standard de determinare a
dizabilității la adulți; Lista maladiilor și stărilor patologice însoţite de
deficienţe funcţionale ireversibile care servesc drept bază pentru
stabilirea dizabilităţii fără termen de reexpertizare la adulţi şi la copii.
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