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Oficiul Avocatului Poporului

Doamnei Maia BĂNĂRESCU, 
Avocatul Poporului 

pentru drepturile copilului
Adresa: MD-2012, str. Sfatul Ţării 16, 

mun, Chişinău, Republica Moldova

Cu referire la demersul nr. 12-6/53 din 03.07.2020 privind solicitarea de informaţie despre 
accesul la apă potabilă, dotarea cabinetelor medicale, starea şi locaţia bocurilor sanitare în 
instituţiile de învăţământ, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în limitele competenţelor 
funcţionale, precizează următoarele.

în conformitate cu prevederile Codului educaţiei nr. 152/2014, art. 21 alin. (1) autorităţile 
administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ 
general ai căror fondatori sunt, în conformitate cu regulamentele şi standardele aprobate de 
Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării. Aceeaşi obligaţie o au şi fondatorii instituţiilor private.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 691/2017 cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, ministerul este organul central de 
specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de 
activitate care îi sunt încredinţate.

în acest scop, MECC a elaborat Standardele de calitate pentru instituţiile de învăţământ 
primar şi secundar general din perspectiva şcolii prietenoase copilului, (aprobate prin Ordinul ME
nr. 970 din 11.10.2013).

în acelaşi scop, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a elaborat Regulile şi 
normativele sanitaro-epidemiologice de stat "Igiena instituţiilor de învăţământ primar, gimnazial şi 
liceal” (aprobate prin Hotărârea Nr. 21 din 29.12.2005).

La aspectele solicitate, menţionăm următoarele:
A Mecanismul privind asigurarea cu apă potabilă, de calitate, în instituţiile de 

învăţământ publice şi private.
Pe cale de consecinţă, mecanismul privind asigurarea cu apă potabilă, de calitate, în 

instituţiile de învăţământ este stabilit şi realizat de către fondatori.
A Autorităţile responsabile de asigurarea, monitorizarea şi verificarea asigurării cu 

apă potabilă, de calitate, în instituţiile de învăţământ publice şi private.
Corespunzător, autorităţile responsabile de asigurarea cu apă potabilă, de calitate, în 

instituţiile de invăţământ publice sunt autorităţile administraţiei publice locale de nivelul doi, 
respectiv, fondatorii instituţiilor private; monitorizarea asigurării cu apă potabilă de calitate a 
instituţiilor de invăţământ este realizată atât de către APL. cât şi de către MECC; verificarea calităţii 
apei potabile ţine de competenţa MSMPS. f o R c i u i  AVOCATULUI POPORULU:
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^  Mecanismul privind dotarea cabinetelor medicale din instituţiile de învăţământ 
publice şi private;

Dotarea cabinetelor medicale din instituţiile de invăţământ publice şi private este realizată de 
către managerii acestor instituţii conform normelor elaborate de către MSMPS.

^  Mecanismul privind angajarea şi eliberarea angajatului medical din instituţiile de 
invăţământ publice şi private;

Angajarea şi eliberarea angajatului medical din instituţiile de invăţământ publice si private 
este realizată dc către conducătorii acestor instituţii, în conformitate cu prevederile Codului muncii.

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

Conform competenţelor, responsabilităţile de monitorizare şi verificare, coordonare, ghidare 
şi asistenţa angajatului medical din instituţiile de invăţământ publice şi private, în activitatea sa, 
trebuie să aparţină specialiştilor de profil (MSMPS).

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

Toate competenţele privind dezvoltarea şi continuitatea dezvoltării profesionale a 
angajatului medical din instituţiile de invăţământ publice şi private trebuie să aparţină instituţiilor 
specializate din subordinea MSMPS.

C Indicaţi mecanismul şi instituţiile responsabile care monitorizează, verifică nivelul 
de corespundere a grupurilor sanitare din instituţiile de invăţământ publice şi private, la 
standardele respective;

Instituţiile responsabile, care să monitorizeze, să verifice nivelul de corespundere a 
grupurilor sanitare din instituţiile de invăţământ publice şi private, la standardele respective, sunt 
Agenţia pentru Supraveghere Tehnică a MEI (expertizare în construcţii) şi Agenţia Naţională pentru 
Sănătate Publică a MSMPS (respectarea condiţiilor igieno-sanitare).

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;

Au fost elaborate ordine în comun cu MSMPS, întreprinse acţiuni de îmbunătăţire a 
condiţiilor în instituţiile de învăţământ privind asigurarea dreptului la sănătate al copiilor (ex.: 
campanii de profilaxie epidemiologică a gripei şi infecţiilor acute ale căilor respiratorii, de vacinare 
contra rujeolei, măsuri de prevenire a răspândirii epidemiei virusului COVID-19).

în cadrul Proiectului Reforma învăţământului în Moldova (ratificat prin Legea nr. 189 din 
19 aprilie 2013) au fost executate lucrările de renovare a 6 instituţii de învăţământ general şi sunt în 
desfăşurare proiectele FISM de renovare a 17 şcoli, în corespundere cu standardele de calitate, care 
includ şi reparaţia/construcţia şi dotarea blocurilor sanitare, crearea condiţiilor pentru persoanele cu 
dizabilităţi din aceste instituţii ş.a.

Proiect ApaSan au fost realizate în perioada 2008-2019 cu executarea lucrărilor de 
construcţie a 68 de blocuri sanitare în 63 de instituţii de învăţământ.

MECC a susţinut iniţiativa Proiectului „ApaSan” privind elaborarea şi promovarea Ghidului 
pentru managerii şcolari „Opţiuni de sisteme sanitare pentru instituţiile şcolare şi preşcolare din 
localităţile rurale ale Republicii Moldova”, fiind organzate Ateliere de instruire regionale pentru 
managerii din mediul rural (2018).

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a examinat, pe parcursul anilor 2018-2020, 
necesităţile de renovare/construcţie a blocurilor sanitare, a apeductului în instituţiile de învăţământ 
general prin mai multe evaluări şi sesizări care au parvenit la minister în această perioadă.

în timpul vacanţei de vară, problema vizată a fost inclusă în cadrul procesului de pregătire a 
instituţiilor de învăţământ către noul an de studii, inclusiv, în 2020, solicitându-se organelor locale 
de specialitate în domeniul învăţământului (OLSDÎ), în comun cu APE, de a identifica oportunităţi 
şi de a întreprinde măsuri concrete de reparaţie/renovare a blocurilor sanitare din instituţiile de
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învăţământ general. Rezultatele ce ţin de condiţiile de igienă şi sanitaţie din şcoli se discută 
sistematic în cadrul şedinţelor cu şefii OLSDÎ.

Ca răspuns, conform datelor organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, în 
anul 2019 în republică au fost realizate:

- reparaţii capitale ale blocurilor sanitare -  în 114 de instituţii şcolare (în 2018 -174 instituţii);
- reparaţii capitale ale apeductului -  în 96 de şcoli (în 2018 - 60 instituţii).
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi sanitaţie, în anul 2019 au fost alocate Fondului de 

Investiţii Sociale din Moldova 5 mln. lei din bugetul de stat pentru construcţia şi dotarea blocurilor 
sanitare în şcoli. Astfel, în anul 2019, 18 instituţii de învăţământ general au devenit beneficiare ale 
proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare, implementate de către Fondul de Investiţii 
Sociale din Moldova (conform Hotărârii Guvernului nr. 94/2019).

în anul 2020, alte 18 instituţii de învăţământ general vor deveni beneficiare ale proiectelor 
de renovare/construcţie a blocurilor sanitare, implementate de către Fondul de Investiţii Sociale din 
Moldova (conform Hotărârii Guvernului nr. 453/2020).

La momentul actual, MECC a elaborat proiectul „Reglementărilor speciale privind 
organizarea anului de studii 2020-2021 în condiţiile epidemiologice de COVID-19 pentru instituţiile 
de învăţământ primar, gimnazial, liceal şi extraşcolar”. De asemenea, ministerul a prezentat 
instituţiilor de învăţământ şapte modele pentru începutul anului de studii 2020-2021.

Documentele respective se află la etapa consultărilor cu organele locale de specialitate în 
domeniul învăţământului, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, dar şi cu reprezentanţii 
părinţilor şi elevilor.

Toate acţiunile întreprinse de minister sunt orientate spre dezvoltarea armonioasă a copiilor, 
totodată, asigurând sănătatea elevilor şi personalului instituţiilor de învăţământ.

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 invăţământ publice si private.

- Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice de stat "Igiena instituţiilor de învăţământ 
primar, gimnazial şi liceal” (MSMPS, 2005), necesită a fi revizuite, completate, conform condiţiilor 
actuale;

- Lipsa în localităţile rurale a infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizaţie. respectiv, 
prezenţa dificultăţilor pentru crearea condiţiilor adecvate de igienă şi sanitaţie în şcoli;

Sunt necesare resurse financiare suplimentare, investiţii capitale, pentru amenajarea blocurilor 
sanitare în interiorul clădirilor din toate instituţiile educaţionale şi asigurarea cu produsele de igienă 
(conform datelor recente ale Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării (SIME 2020), 351 de şcoli 
(30,9%) dispun de toalete în afara clădirii instituţiei şi necesită îmbunătăţirea condiţiilor igieno- 
sanitare);

- Identificarea unor noi proiecte pentru reparaţia blocurilor sanitare în şcoli, atât la nivel 
naţional, cât şi la cel local;

- Coordonarea activităţilor angajatului medical din instituţiile de invăţământ trebuie să fie 
realizată direct de către centrele medicale teritoriale din subordinea MSMPS în colaborare cu
conducătorii şcolilor.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, organele locale de specialitate în domeniul 
învăţământului, managerii şcolari vor monitoriza permanent situaţia din teritoriu, conform 
competenţelor.

Ministru Igor ŞAROV

Ex. Victor Păgînu. ®  022-233-687
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