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Domnului Nicolae FURTUNĂ, 
Director al Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică 

Mun. Chişinău, str. Gh. Asachi, nr. 67a

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.

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 în contextul atribuţiilor care vă revin, la aspectele menţionate mai 
sus:

S  Care este mecanismul privind verificarea calităţii apei potabile, în instituţiile 
de învăţământ publice şi private;

S  Indicaţi frecventa desfăşurării verificărilor în instituţiile de învăţământ
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publice şi private, indicând compartimentele şi aspectele verificate.
S  Indicaţi mecanismul verificării nivelului de corespundere a grupurilor sanitare 

din instituţiile de învăţământ public şi private, standardelor respective;
S  Indicaţi instituţiile responsabile de monitorizarea şi verificarea, coordonarea, 

ghidarea, asistenţa angajatului medical din instituţiile de învăţământ publice şi 
private, în activitatea sa;

S  Care sunt acţiunile întreprinse pentru anii 2015 -  2020, de către instituţia pe 
care o conduceţi, 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;
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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-----

In 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 Ia data de 20.07.2020.

Cu respect,
Maia BANARESCU 

Avocatul Poporului pentru drepturile copilului

Ex. Dubenco Liliana
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