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Nr.02/4053  (7140) din 17.07. 2020   

La nr. 12-6/54  din 03 iulie 2020 

 

Ref.: Inițiativa Avocatului Poporului pentru drepturile copilului de a demara  o evaluare 

independentă a modului de respectare a drepturilor copilului la sănătate, iulie 2020. 

 

Către:  Doamna Maia BĂNĂRESCU 

Avocatul Poporului pentru  

Drepturile Copilului (Ombudsman) 

ombudsman@ombudsman.md  

liliana.dubenco@ombudsman.md  

Stimată Doamna Ombudsman, 

 

Prin prezenta, la inițiativa Avocatului Poporului pentru drepturile copilului de a demara  

o evaluare independentă a modului de respectare a drepturilor copilului la sănătate, 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în limitele competențelor funcționale, 

la întrebările formulate, comunică următoarele: 

 

1. Mecanismul  privind  asigurarea  cu  apă  potabilă,  de  calitate,  în  instituţiile  de 

învăţământ publice şi private; 

 

Conform prevederilor cap. I, pct. 1.7 din Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice 

de stat „Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi liceal”, aprobate prin 

Hotărârea Medicului - șef Sanitar de Stat, nr.21 din 29.12.2005 (MO 2006, nr. 146-

149/489), către noul an de studii apa este prelevată la indicatorii sanitaro-chimici și 

bacteriologi cu excepția apei din blocurile alimentare, care ține de competența Agenției 

Naționale pentru Siguranța Alimentelor (art. 24, alin. 2, lit. m din Legea nr. 306/2018 

privind siguranța alimentelor (MO, 2019, nr. 59-65, art. 120). 

 

2. Autorităţile  responsabile  de  asigurarea,  monitorizarea  şi  verificarea  asigurării  

cu apă potabilă de calitate, în instituţiile de învăţământ publice şi private; 

 

În legătură cu frecvența desfășurării verificărilor în instituțiile de învățământ publice și 

private, indicând compartimentele și aspectele verificate, conform prevederilor pct. 9, 

subpunctul 2) al Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale  
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pentru Sănătate Publică, personalul abilitat cu drept de control de stat în sănătate publică,  

efectuează controlul asupra respectării legislației sanitare, în conformitate cu prevederile 

Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.  

 

În conformitate cu art. 14 alin. 1 al legii menționate, organul de control nu este în drept să 

efectueze controlul planificat mai des de o dată într-un an calendaristic asupra uneia și 

aceleiași persoane.  

 

De asemenea, în temeiul art.19, alin (1) și (21) al Legii 131/2012 privind controlul de stat 

asupra activităţii de întreprinzător se efectuează controlul inopinat în baza plângerilor şi 

petiţiilor, inclusiv sesizărilor sau solicitărilor organelor de drept sau ale altor organe de 

stat și la solicitarea directă din partea persoanei care urmează a fi supusă controlului de a 

fi iniţiat controlul, în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv.  

 

3. Mecanismul  privind  dotarea  cabinetelor  medicale  din  instituţiile  de  învăţământ 

publice şi private; 

 

Lista echipamentului medical, medicamentelor şi documentaţiei medicale pentru 

cabinetul medical din instituţia de învăţământ este aprobată prin Ordinul comun al 

Ministerului Sănătății și Ministerului Educației nr. 613/441 din 27 mai 2013 „Cu privire 

la serviciile de sănătate din instituțiile de învățământ preuniversitar”. 

 

Conducătorul instituţiei de învăţământ este responsabil de asigurarea condiţiilor adecvate 

de activitate a serviciului de sănătate la nivelul instituţiei de învăţământ preuniversitar (în 

continuare - SSIÎP), prin dotarea cu spaţii (cabinete), în care sânt create condiţii 

confortabile pentru lucrul individual şi confidenţial cu elevii, înzestrat cu echipament 

medical funcţional şi asigurat cu medicamentele şi documentaţia medicală necesară. 

 

4. Mecanismul  privind  angajarea  şi  eliberarea  angajatului  medical  din  instituţiile  

de învăţământ publice şi private; 

 

Conform prevederilor Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației 

nr. 613/441 din 27 mai 2013, Normativele de funcţii a asistenţilor medicali din instituţiile 

de învăţământ preuniversitar/SSIÎP, sânt stabilite în baza normativelor aprobate de 

Ministerul Educaţiei şi Ministerul Finanţelor, aceştia fiind încadraţi în schema de state a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu respectarea cerinţelor privind grila de 

salarizare (categoria, stagiul, etc.).  

 

Asistentul medical din cadrul serviciului de sănătate la nivelul instituţiei de învăţământ 

preuniversitar este numit şi eliberat din funcţie de către directorul instituţiei de 

învăţământ preuniversitar.  



Asistentul medical al instituţiei de învăţământ preuniversitar activează în baza 

Contractului individual de muncă şi al Regulamentului de activitate a lucrătorului 

medical din instituţia de învăţământ. 

 

5. Indicaţi  instituţiile  responsabile  de  monitorizarea  şi  verificarea,  coordonarea, 

ghidarea,  asistenţa  angajatului  medical  din  instituţiile  de  învăţământ  publice  şi  

private,  în activitatea sa; 

 

Conform prevederilor Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației nr. 

613/441 din 27 mai 2013, Serviciul de sănătate la nivelul instituţiei de învăţămînt 

preuniversitar se subordonează administrativ directorului instituţiei de învăţămînt 

preuniversitar.  

 

Mecanismul de supervizare şi suport din partea sectorului de Asistenţă Medială Primară în 

vederea dezvoltării Serviciilor de Sănătate din instituţiile de învăţămînt preuniversitar este 

aprobat prin ordinul menționat. 

 

 

În conformitate cu prevederile aceluiași Ordin al Ministerului Sănătății și Ministerului 

Educației nr. 613/441 din 27.05.2013 ,,Cu privire la Serviciile de Sănătate din instituţiile 

de învăţământ preuniversitar”, Directorii Direcţiei Sănătăţii a Consiliului municipal 

Chişinău, Direcţiei Sănătăţii şi Protecţiei Sociale UTA Găgăuzia, Secţiei Sănătate a 

Primăriei mun. Bălţi, Centrelor Medicilor de Familiei, Centrelor de Sănătate Autonome, 

sunt responsabili de acordarea suportului consultativ şi metodic și monitorizarea calității 

serviciilor medicale oferite de lucrătorii medicali.  

 

Totodată Directorii Centrelor de Sănătate Publică municipale/raionale, oferă suport 

asistenţilor medicali din instituţiile de învăţământ preuniversitar, în aplicarea eficientă a 

cerinţelor sanitaro-igienice şi sanitaro-antiepidemice, cu stabilirea unui monitoring 

permanent asupra îndeplinirii acestora.  

 

6. 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; 

 

Educația medicală continuă reprezintă totalitatea activităților planificate de pregătire 

teoretică și practică întreprinse de medici, farmaciști și lucrători medicali cu studii medii 

de specialitate în vederea dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilităților 

și aptitudinilor profesionale, în scopul creșterii nivelului de performanță în domeniul 

respectiv. 

 



Anual, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale aprobă ”Programele de educație 

medicală continuă” pentru Departamentul de Educație Medicală Continuă a Universității 

de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Școala de Management în 

Sănătate Publică și Centrul de Educație Medicală Continuă a lucrătorilor medicali și 

farmaceutici cu studii medii. 

 

Fiecare medic, farmacist și lucrător medical cu studii medii de specialitate (inclusiv 

angajații medicali din instituţiile de învăţământ, publice şi private) sunt obligați să 

participe la programul de educație medicală continuă, în conformitate cu prevederile 

Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial, 22 iunie 

1995, nr. 34, p. I, art. 373), Legii cu privire la activitatea farmaceutică (Monitorul Oficial, 

15 aprilie 2005, nr. 59-61, art. 200), Legii cu privire la exercitarea profesiunii de medic 

nr. 264-XVI din 27 octombrie 2005 (Monitorul Oficial, 23 decembrie 2005, nr. 172-175 

(1771 - 1774), p. I, art. 839), Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului 

nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 (Monitorul Oficial, 30 decembrie 2005, nr. 176-181 

(1775 - 1780),  p. I, art. 867), Legii nr.10 din  03 februarie 2009, privind supravegherea 

de stat a sănătăţii publice. 

 

7. Indicaţi  mecanismul  şi  instituţiile responsabile  care  monitorizează,  verifică 

nivelul de  corespundere  a  grupurilor  sanitare  din  instituţiile  de  învăţământ  

publice  şi  private,  la standardele respective; 

 

Referitor la mecanismul de verificare de corespundere a grupurilor sanitare din instituțiile 

de învățământ publice și private, conform prevederilor alin. (2), art. 51 al Legii 

nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, controlul se 

desfășoară doar în baza și în limitele listelor de verificare aplicabile pentru domeniul, 

tipul și obiectul de control. La instituţiile de învățământ primar, gimnazial şi liceal, 

inspectorii în cadrul controlului aplică Lista de Verificare Nr. 3.14 privind starea sanitară 

a instituţiilor de învățământ primar, gimnazial şi liceal, aprobată prin ordinul MSMPS 

nr.1346 din 26.11. 2018 (anexa nr. 20). 

 

Conform prevederilor Ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerul Educației 

nr. 613/441 din 27 mai 2013, Serviciul de sănătate la nivelul instituţiei de învăţământ 

preuniversitar se subordonează administrativ directorului instituţiei de învăţământ 

preuniversitar, iar consultativ-metodic directorului Instituției medico-sanitare publice de 

asistență medicală primară (Centrul de Sănătate/Centrul Medicilor de Familie)  din 

teritoriu. 

 

Mecanismul de supervizare şi suport din partea sectorului de Asistenţă Medială Primară 

în vederea dezvoltării Serviciilor de Sănătate din instituţiile de învăţământ preuniversitar 

este aprobat prin ordinul menționat. 

 



8. 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; 

 

Pe parcursul anilor 2015-2020, Agenția Națională pentru Sănătate Publică este 

preocupată de elaborarea documentelor normative care reglementează supravegherea 

sănătății publice, inclusiv a copiilor. O problemă importantă care a fost abordată pe 

parcursul anilor de către ANSP este promovarea unei alimentații sănătoase în rândurile 

copiilor în multiple documente normative. Menționăm faptul, că specialiștii au elaborat 

Recomandări pentru un regim alimentar sănătos și activitate fizică adecvată în instituțiile 

de învățământ din Republica Moldova, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 

638 din 12.08.2016 (Monitorul Oficial, 2016, nr. 293-305, art. 1435), care au ca scop 

promovarea unui comportament alimentar sănătos în rândurile copiilor. 

 

În scopul creării condițiilor sanitare adecvate care să contribuie la creșterea și dezvoltarea 

armonioasă a copiilor în instituțiile de educație timpurie a fost elaborat Regulamentul 

sanitar pentru instituțiile de educație timpurie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1211 din 04.11.2016 (MO, 2016, nr. 388-398, art. 1310). 

 

Sunt în curs de elaborare și aprobare Regulamentele sanitare pentru taberele de odihnă și 

întremare a sănătății copiilor și pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și 

liceal și a instituțiilor de învățământ profesional. 

 

Concomitent, în legătura cu situația epidemiologică cu infecția COVID - 19 ANSP 

elaborează recomandările privind redeschiderea instituțiilor de educație timpurie și 

instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal.   

 

În scopul perfecționării procesului de instruire, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției 

Sociale a aprobat Regulamentul cu privire la activitățile de educație medicală continuă 

(EMC) a medicilor, farmaciștilor și lucrătorilor medicali cu studii medii de specialitate, 

aprobat prin Ordinul MSMPS nr.186p §1 din 08 noiembrie 2019 ”Cu privire la 

reglementarea activității de educație medicală continuă”. 

 

9. 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. 

Documentele normative elaborate, care abordează supravegherea sănătății copilului nu 

conțin lacune, problema majoră este alocarea mijloacelor financiare privind asigurarea 

condițiilor sanitare și a unei alimentații sănătoase. 

 

 



Pentru mai multe detalii, va fi consultat proiectul de hotărâre elaborat de Ministerul 

Educației, Culturii și Cercetării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 453 din 01 iulie 

2020, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de 

implementare a proiectelor de renovare/construcție a blocurilor sanitare în instituțiile 

de învățământ primar, gimnazial și liceal (M.O. nr.165-176 (7494-7505), partea a II-a, 

din 10 iulie 2020). Respectiv, p.9 care prevede instituirea Comisiei de evaluare, compusă 

din reprezentanții a mai multor  ministere și instituții, inclusiv MSMPS. 

 

Cu respect, 

 

 

 

MINISTRU          Viorica DUMBRĂVEANU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. Paulina Tudos 

tel.: 022.26 88 13 
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