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Domnului Igor ŞAROV, 
Ministru al Educaţiei, Culturii şi Cercetării 

mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1

Stimate domnule ministru,

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului în procesul monitorizării modului 
de respectare a drepturilor la sănătate a copilului, reieşind din priorităţile stabilite la acest 
segment, a iniţiat realizarea unei Evaluări independente, la nivel naţional privind: accesul la 
apă potabilă, dotarea cabinetelor medicale, starea şi locaţia grupurilor sanitare în instituţiile 
de învăţământ publice şi private, conform următoarelor niveluri: primar, secundar, 
gimnazial, liceal.

Urmarea a evaluării preconizate, Ombudsmanul Copilului, în baza constatărilor şi 
concluziilor ulterioare, va înainta recomandările de rigoare către instituţiile responsabile pe 
compartimentele respective.

A

In contextul celor enunţate şi în baza art. 11 lit. k) şi art. 29 alin. (6) al Legii nr. 
52/2014 cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) solicit respectuos să ne prezentaţi 
următoarea informaţie:

Indicaţi cadrul juridic (legi/hotărâri de guvern/ordine/dispoziţii, regulamente 
interne/etc.), privind reglementarea în instituţiile de învăţământ public şi privat din 
Republica Moldova a următoarelor aspecte:

S  Mecanismul privind asigurarea cu apă potabilă, de calitate, în instituţiile de 
învăţământ publice şi private;

S  Autorităţile responsabile de asigurarea, monitorizarea şi verificarea asigurării cu 
apă potabilă, de calitate, în instituţiile de învăţământ publice şi private;

S  Mecanismul privind dotarea cabinetelor medicale din instituţiile de învăţământ 
publice şi private;

S  Mecanismul privind angajarea şi eliberarea angajatului medical din instituţiile de 
învăţământ publice şi private;

S  Indicaţi instituţiile responsabile de monitorizarea şi verificarea, coordonarea, 
ghidarea, asistenţa angajatului medical din instituţiile de învăţământ publice şi private, în 
activitatea sa;

S  Indicaţi instituţiile responsabile care stabilesc, monitorizează, verifică şi asigură 
realizarea procesului şi a procedurii privind dezvoltarea şi continuitatea dezvoltării 
profesionale a angajatului medical din instituţiile de învăţământ publice şi private;

Indicaţi mecanismul şi instituţiile responsabile care monitorizează, verifică nivelul 
de corespundere a grupurilor sanitare din instituţiile de învăţământ public şi private, la 
standardele respective;
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S  Care sunt acţiunile întreprinse pentru anii 2015 - 2020, privind armonizarea 
cadrului legislativ şi normativ în vederea elaborării politicilor, strategiilor, procedurilor, 
practicilor, sau a altor măsuri privitor la asigurarea deplină a realizării dreptului la 
sănătate vizând aspectele indicate mai sus;

S  Indicaţi care sunt lacunele, impedimentele existente în sfera de aplicare şi 
implementare a cadrului legal care vizează asigurarea realizării depline a dreptului la 
sănătate a copiilor în instituţiile de învăţământ publice şi private.

Informaţia solicitată urmează a fi transmisă în ordinea şi consecutivitatea solicitată. 
Pentru precizări sau alte detalii puteţi apela la tel 060002678 sau scrie la e-mail: 
liliana.dubenco@ombudsman.md

Esenţial în argumentarea necesităţii iniţierii analizei respective, ţinem să 
menţionăm şi Opinia Copiilor, expusă în Raportul privind condiţiile de igienă şi sanitaţie 
în şcoli, elaborat în anul 2018, de către Platforma Copiilor1. în cadrul prezentării 
raportului, copiii au vorbit despre problemele pe care le-au constatat cum ar fi: lipsa 
informaţiilor privind respectarea condiţiile de igienă, lipsa apei potabile în instituţiile de 
învăţământ, toaletele localizate în afara clădirii şcolii (în majoritatea zonelor rurale), sau 
accesul limitat la grupurile sanitare din interior, acestea fiind închise, acces având la ele 
doar când au loc controale, seminare sau vizite din exterior. Deseori sunt întâlnite şi 
situaţii în care copiilor nu li se respectă dreptul la intimitate, prin faptul că în cabinele din 
încăperile toaletelor există doar pereţi Iară uşi sau acestea sunt defectate/deteriorate. La 
fel, copiii menţionează şi despre faptul că în aceste încăperi nu se face cu regularitate 
curăţenie iar dacă se face aceasta se rezumă la o simplă ştergere de podea. Din aceste 
considerente în încăperile menţionate, mereu persistă un miros neplăcut. în grupurile 
sanitare din interiorul instituţiilor de învăţământ, lipseşte hârtia igienică, săpunul şi apa 
curgătoare la robinet, acestea iarăşi fiind doar când sunt controale sau vizite, dar şi mai 
gravă fiind situaţia în care acestea sunt plasate pe teritoriul instituţiei.

Aceleaşi probleme sunt observate de către Ombudsmanul Copilului, în cadrul 
vizitelor efectuate în instituţiile de învăţământ, unde, în discuţiile cu copiii, sunt vociferate 
aceleaşi probleme grave, care afectează bunăstarea, siguranţa şi protecţia acestora, fapt ce 
lezează în mod direct dreptul la sănătate.

în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) al Legii nr. 52/2014 cu privire la 
Avocatul Poporului (Ombudsmanul), informaţia solicitată urmează a fi prezentată până la
data de 20.07.2020.

Cu respect,
Maia BĂNĂRESCU

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Ex. Dubenco Liliana

1 https://drive.google.com/drive/folders/lzFvkUWNLIPr lgE8EWrsB4qKAZrOKXn9
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