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Capitolul 1

În această carte este prezentată legea Republicii 
Moldova despre incluziunea socială a persoanelor 
cu dizabilită i prezentată în limbaj u or de citit i 
u or de în eles. 

În această versiune Legea nu este un document 
legal.

Pute i auzi sau vedea că i se mai spune Legea 
numărul 60 din 30 martie anul 2012 privind 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Această lege este despre drepturile persoanelor cu 

dizabilită i i incluziunea socială a acestora.

Legea oferă persoanelor cu dizabilită i dreptul să participe în toate 
domeniile vie ii, la fel ca to i oamenii. 

Ce înseamn ă aceste cuvinte

Persoan ă cu dizabilit ăţi este o persoană 
care, din cauza anumitor probleme 
de sănătate, nu poate participa la 
via a societă ii a a cum participă alte 
persoane.

Dizabilitate este o stare care limitează 
sau micşorează activitatea unei persoane 
în via a societă ii.

Capacitatea de munc ă este posibilitatea persoanei de a lucra.

Incluziune social ă este compusă din ni te măsuri care ajută 
persoanele cu dizabilită i să participe la toate domeniile vie ii. 

Interven ția timpurie  înseamnă mai multe măsuri de ocrotire a 
sănătă ii copilului i a familiei lui.
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Ce înseamn ă aceste cuvinte 
Asisten ța personal ă este sprijinul de care are nevoie persoana cu 
dizabilită i pentru a se descurca mai u or în via a de zi cu zi.

Schimbările de care au nevoie persoanele cu dizabilită i pentru a 
se putea mi ca u or i a avea toate drepturile la fel ca to i oamenii 
se numesc adaptare rezonabil ă. 

Designul universal  se referă la construirea clădirilor, drumurilor, 
produselor şi serviciilor astfel încât toate persoanele să le poată 
folosi cu u urin ă.

Designul universal se referă i la aparate care ajută persoanele cu 
dizabilită i să se descurce mai u or.

Standardul adecvat de via ță este atunci când dreptul persoanelor 
cu dizabilită i la hrană, îmbrăcăminte i casă este respectat.

Accesibilitatea  înseamnă modifi carea străzilor, transportului, 
informa iei în a a fel ca o persoană cu dizabilită i să poată să se 
descurce independent (singur/ă).

Programul individual de reabilitare şi incluziune social ă este 
un document în care scrie cum trebuie să fi e ajutată o persoană cu 
dizabilită i pentru a se sim i bine în societate.

Program individual de reabilitare şi incluziune socială este eliberat 
de către Consiliul Na ional pentru Determinarea Dizabilită ii şi 
Capacită ii de Muncă sau de structurile din raion.

Reabilitare medical ă înseamnă îmbunătă irea stării de sănătate a 
persoanei cu dizabilită i. 

Reabilitare profesional ă ajută persoana cu dizablită i să capete 
deprinderi noi pentru a putea munci.

Locul de munc ă protejat  este locul 
unde persoana cu dizabilită i poate lucra 
i care este adaptat nevoilor acesteia.

Întreprinderi specializate  sunt 
organiza iile unde lucrează mai mult 
de 50 de procente de persoane cu 
dizabilită i.
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De ce avem nevoie de aceast ă lege?

Această lege poate fi  folosită în 
Republica Moldova de cetă enii ei sau 
de cetă eni străini care trăiesc legal în 
ara noastră.

Această lege ne ajută să apărăm 
drepturile persoanelor cu dizabilită i 
şi ale familiilor acestora.

Pentru ca persoanele cu dizabilită i şi 
familiile lor să aibă o via ă cât mai bună.

Pentru a încuraja persoanele cu dizabilită i să muncească.

Pentru a dezvolta servicii sociale necesare persoanelor cu 
dizabilită i.

Pentru a  preîntâmpina discriminarea persoanelor cu dizabilită i.

Articolul 5. Ideile acestei legi

Această lege spune despre respectarea tuturor drepturilor omului.

Oamenii au dreptul la muncă.

Oamenii au dreptul să primească i să dea ajutor.

Oamenii trebuie să fi e trata i după nevoile personale.

Oamenii pot participa împreună pentru a face via a mai bună.

Oamenii au dreptul să î i controleze via a proprie.

Oamenii au dreptul sa facă singuri alegeri.

Persoanele cu dizabilită i sunt acceptate în societate.

To i oamenii au dreptul să participe activ în societate.

Oamenii trebuie să ajungă cu u urin ă la servicii i clădiri.

Femeile i bărba ii sunt egali în drepturi.

Copiii cu dizabilită i au dreptul de a se dezvolta i de a avea un 
nume.



Articolul 6. Legi despre drepturile persoanelor cu dizabilit ăți

Drepturile persoanelor cu dizabilită i sunt 
bazate pe Constitu ia Republicii Moldova.

ara nostră se ocupă de reabilitarea i 
incluziunea persoanelor cu dizabilită i.

Articolul 7. Participarea persoanelor cu dizabilit ăţi 
la via ţa politic ă şi la via ţa public ă

Persoanele cu dizabilită i au dreptul de a 
alege i de a fi  alese.

Ele vor primi materiale informative u or 
de în eles, li se vor face i alte condi ii de 
care au nevoie pentru a vota liber.

În momentul votării, persoana cu 
dizabilită i are dreptul să fi e ajutată, dacă 
cere ajutor.

Persoanele cu dizabilită i pot lucra în 
organiza ii sau partide politice. 

Ele se pot alătura organiza ilor înfi in ate de persoane cu dizabilită i, 
pentru a vorbi în numele lor în ară sau peste hotarele ării.

Articolul 8. Egalitatea persoanelor cu dizabilit ăţi
Persoanele cu dizabilită i au drepturi egale în fa a legii.

Nimeni nu poate încălca dreptul persoanei cu dizabilită i, chiar dacă 
are o altă religie, limbă, culoare sau dacă e bărbat sau femeie.

Comportamentul urât fa ă de persoanele cu dizabilită i se pedepse te.

ara noastră are grijă de persoanele cu dizabilită i i le dă ajutorul 
de care au nevoie.

ara noastră trebuie să aibă legi bune i pe în elesul tuturor.
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Articolul 9. Dreptul la avere și la bunuri personale

ara noastră va avea grijă ca 
persoanele cu dizabilită i să poată 
mo teni sau să poată lua bani de la 
bancă. Atunci când au nevoie, pot fi  
sus inute de persoanele de încredere.

Dacă persoana cu dizabilită i nu poate 
să aibă grijă de bunurile sale, o altă 
persoană de încredere îl poate ajuta.

Articolul 10. Ap ărarea drepturilor persoanelor 
cu dizabilit ăţi

ara noastră va apăra drepturile i 
libertă ile persoanelor cu dizabilită i.

Persoanele cu dizabilită i se bucură de 
asisten ă juridică în toate domeniile vie ii 
în condi ii de egalitate cu ceilal i cetă eni.

Articolul 11. Informarea societ ății despre drepturile 
persoanelor cu dizabilit ăți
Toate colile, spitalele, teatrele şi organiza iile din ara noastră 
vor face tot ce le stă în puteri pentru ca drepturile persoanelor cu 
dizabilită i să fi e respectate.

ara noastră ajută oamenii să în eleagă că persoanele cu dizabilită i 
pot să lucreze.

Televiziunea, radioul arată i spun despre imaginea bună a 
persoanelor cu dizabilită i.
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Un formular de la medicul de familie

Un document de studiu (atestat, diplo-
ma de la coală, colegiu, universitate, 
cursuri i alte institu ii unde a învă at 
persoana)

Capitolul 2      Determinarea dizabilit ății  
Articolul 12. Cine este responsabil s ă stabileasc ă 
dizabilitatea? 

Dizabilitatea la copiii în vârstă de 
până la 18 ani şi la persoanele adulte 
este stabilită de Consiliul Na ţional 
pentru Determinarea Dizabilit ăţii şi 
Capacit ăţii de Munc ă.
Consiliul pentru Determinarea Dizabilită ii 
şi Capacită ii de Muncă se afl ă în 
Chi inău i în raioanele al ării noastre. 

Consiliul trebuie să vadă dacă persoana are o dizabilitate sau nu. 

Consiliul trebuie să scrie un program individual de reabilitare  şi 
incluziune socială pentru persoana cu dizabilitate.

Consiliul, împreună cu persoana cu dizabilită i, trebuie să hotărască 
ce poate să lucreze persoana cu dizabilită i i în ce condi ii.

Consiliul trebuie să elibereze certifi catul privind gradul de 
dizabilitate .

Dacă o persoană nu este de acord cu gradul de dizabilitate şi 
capacitate de munc ă pe care i l-a stabilit consiliul, atunci aceasta 
se poate adresa la Comisia de Litigii de la Ministerul Muncii, 
Protec ției Sociale și Familiei.  

Articolul 13. Cum hot ărăște Consiliul dac ă o persoan ă 
are dizabilitate?

Persoana trebuie să se ducă la Consiliul 
care se afl ă în ora ul, raionul unde 
trăie te, cu următoarele documente:
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Dacă persoana lucrează, aduce un formular de la locul de muncă în 
care se scrie func ia, sarcinile, condi iile de lucru

Pentru copii mici, elevi şi studen i se aduce un formular completat 
de grădini ă sau coală.

Articolul 14. Pe ce baz ă se determin ă dizabilitatea

Pentru a stabili dizabilitatea trebuie să 
se ină cont de capacitatea persoanei de 
a învă a, de a se îngriji, comunica sau a 
se mi ca.

La fel, pentru a stabili dizabilitatea se 
ine cont de posibilitatea persoanei de a 

munci sau de a participa la via a de zi cu 
zi.

Articolul 15. Cum se determin ă dizabilitatea la copiii 
care nu au înc ă 18 ani 

Dizabilitatea la copii poate fi  de trei 
grade: severă, accentuată i medie.

Dizabilitatea este severă atunci când 
copilul are nevoie tot timpul de ajutorul 
unui adult. 

Dizabilitatea este accentuată atunci 
când copilul nu poate face anumite 
activită i ca i al i copii de vârsta lui. 

Dizabilitatea este medie atunci când 
copilul face mai greu unele activită i în compara ie cu al i copii de 
vârsta lui. 
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Articolul 16 Cum se determin ă dizabilitatea la persoanele 
mature

La persoanele mature dizabilitatea este 
de trei grade: severă, acentuată i medie.

Posibilitatea persoanei cu dizabilită i de 
a munci se măsoră în procente i poate fi  
de la 0 (zero) până la 100.

La dizabilitatea severă capacitatea de 
muncă este de până la 20 de procente. 

La dizabilitatea accentuată capacitatea 
de muncă este de la 25 până la 40 de 
procente.

La dizabilitatea medie capacitatea de muncă este de la 45 până la 60 
de procente.

Pentru persoanele care au capacitatea de muncă de 65 până la 100 
de procente nu se pune un grad de dizabilitate.

Pentru persoanele cu dizabilită i care lucrează, Consiliul scrie ni te 
sfaturi despre cum ar putea aceasta să- i continue lucrul în condi ii 
mai bune. 

Dacă o persoană nu mai poate lucra din cauza stării de sănătate, 
Consiliul dă sfaturi pentru o ocupa ie nouă pe care ar putea să o facă 
persoana.

Persoanele care au urmat anumite cursuri pentru a învă a o profesie 
după reabilitare mai merg o dată la Consiliu pentru a fi  evaluate. 
 

 

9



Capitolul 3    Accesibilitatea

Articolul 17. Legea de stat în domeniul accesibilit ății
Toate clădirile, drumurile, colile, casele, 
po ta, locurile de muncă, spitalele, poli ia 
i alte servicii trebuie să fi e accesibile şi 

pentru persoanele cu dizabilită i.

Toate ora ele i satele trebuie să fi e 
accesibile pentru ca i persoanele cu 
dizabilită i să poată să se deplaseze, să 
se informeze în egală măsură cu ceilal i 
oameni.

Articolul 18. Construc ția caselor, drumurilor, cl ădirilor 
pentru ca acestea s ă fi e folosite u șor de persoanele 
cu dizabilit ăți

Nu se va da voie să se construiască sau 
să se cumpere clădiri, case, autobuze, 
troleibuze în sate sau ora e dacă 
acestea nu pot fi  u or folosite i de 
persoanele cu dizabilită i.

Articolul 19. Amenajarea cl ădirilor, școlilor, spitalelor 
pentru a putea fi  folosite cu u șurin ță de persoanele 
cu dizabilit ăți
Farmaciile, spitalele, magazinele, colile, grădini ele i altele trebuie 
să fi e construite în a a fel ca să poată fi  folosite cu u urin ă de 
persoanele cu dizabilită i.

Dacă farmaciile, spitalele, magazinele, colile, grădini ele i altele nu 
corespund nevoilor persoanelor cu dizabilită i atunci ele trebuie urgent 
să fi e schimbate spre bine.
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Articolul 20. Asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilit ăţi la transport

ara noastră trebuie să aibă grijă ca 
persoanele cu dizabilită i să poată folosi 
u or transportul în comun.

Sta iile unde se a teaptă troleibuzele, 
autobuzele i trenurile trebuie să fi e 
construite cu un trotuar special pentru 
persoanele cu probleme de vedere.

Troleibuzele, autobuzele i trenurile 
trebuie să aibă informa ii pentru 

persoanele cu probleme de vedere i de auz. 

Informa ia din transport trebuie scrisă cu litere mari, în culori aprinse 
i u or de în eles.

Trecerile de pietoni şi intersec iile drumurilor trebuie să fi e cât mai 
u or de trecut de persoanele care au probleme de vedere sau de auz.

În intersec iile unde trec mul i oameni trebuie puse semafoare care pe 
lângă culori au i sunete. 

Taxiurile trebuie să aibă cel pu in o maşină adaptată pentru 
persoanele în cărucior. În taxi nu se plate te i pentru transportarea 
căruciorului.

oferul de taxi va fi  pedepsit dacă nu va vrea să ia o persoana în 
cărucior .

Trenurile trebuie să aibă cel pu in un vagon adaptat tuturor 
persoanelor cu dizabilită i.

Aeropoartele trebuie să fi e accesibile pentru persoanele cu dizabilită i 
a a ca acestea să poată ajunge cu u urin ă în avion.
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Articolul 20. Asigurarea accesului persoanelor 
cu dizabilit ăţi la transport

Persoana cu dizabilită i poate fi  înso ită de un câine special cu care 
are acces liber şi gratuit în toate locurile publice şi în mijloacele de 
transport.

Toate farmaciile, spitalele, magazinele, colile, grădini ele i altele, 
trebuie să amenajeze cel pu in două locuri de parcare pentru ma inile 
conduse de persoane cu dizabilită i de mi care. 

Persoanele cu dizabilită i de mi care parchează în locurile gratuite de 
parcare dacă au nevoie de aceasta.

Permisele de parcare gratuită se cer de la primării.

Articolul 21. Aranjarea înc ăperilor de locuit pentru a putea 
fi  folosite de c ătre persoanele cu dizabilit ăţi 

Apartamentele, casele în care locuiesc 
persoanele cu dizabilită i sau familiile 
lor trebuie să fi e adaptate după nevoile 
persoanei cu dizabi-
lită i.

Adaptarea caselor i clădirilor trebuie 
să fi e făcută de către primărie sau 
de organiza ia căreia apar ine casa. 
Adaptarea se va face împreună cu 

persoana cu dizabilită i.

Hotelurile trebuie să aibă cel pu in o cameră în care persoanele cu 
dizabilită i se simt bine.

Informa iile din hotel trebuie să fi e accesibile persoanelor care nu văd 
sau nu aud. 

Când vor fi  cumpărate lifturi în clădiri se va ine cont ca acestea să fi e 
accesibile pentru persoanele cu dizabilită i.

ara nostră trebuie să aibă grijă ca persoanele cu dizabilită i să se 
simtă bine peste tot.
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Articolul 22. Satisfacerea nevoilor locative 
ale persoanelor cu dizabilit ăţi

Asigurarea cu case de locuit i 
îmbunătă irea condi iilor de trai ale 
persoanelor cu dizabilită i se face conform 
necesită ilor persoanelor cu dizabilită i.

La împar irea caselor, persoanele 
responsabile vor ine cont de nevoile 
persoanelor cu dizabilită i, casa trebuie 
să fi e în apropiere de locul de muncă, de 
locul de trai al rudelor lor, cu respectarea 
accesibilită ii de care are nevoie.

Persoanelor cu dizabilită i li se dau 
apartamente la etajele de jos dacă acestea doresc sau după sfatul 
medicilor. Iar cei care au apartamente la etajele de sus au dreptul să 
ceară în schimb apartamente la etajele de jos.

Persoanele cu dizabilită i pot cere de la stat schimbul apartamentului 
său pe un lot de pamânt pentru a construi o casă.

Articolul 23. Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilit ăţi 
la obiectivele culturale, turistice şi în sălile de sport

ara noastră trebuie să u ureze accesul persoanelor cu dizabilită i la 
muzee, monumente, la biblioteci, în parc pentru a petrece timpul liber.

Persoanele cu dizabilită i şi familiile acestora sunt încurajate să 
participe la concerte, concursuri sportive 
i excursii.

coala, grădini a, casa de cultură etc. 
sunt încurajate să organizeze împreună 
cu persoanele cu dizabilită i concursuri, 
expozi ii, precum i petrecerea timpului 
liber.

ara noastră trebuie să creeze condi ii 
pentru ca persoanele cu dizabilita i să 
poată să se ocupe cu sportul.
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Primăriile trebuie să permită persoanelor cu dizabilită i accesul gratuit 
sau pre  redus la obiectivele culturale, turistice şi sălile sportive.

Articolul 24. Ac ţiunile organiza țiilor pentru ca persoanele 
cu dizabilit ăți să fi e egale în drepturi

Toate organiza iile, colile, spitalele, 
băncile din ara noastră oferă bani pentru 
a construi sau a adapta sălile sportive, 
casele de cultură, transport ca acestea 
să poată fi  folosite i de persoanele cu 
dizabilită i.

Articolul 25. Accesul la informa ție
ara noastră recunoa te comunicarea 

prin semne, sau alte feluri de 
comunicare între oameni.

ara noastră are grijă ca toate 
persoanele cu dizabilită i să în eleagă 
informa ia din ziare i de la televizor.

ara noastră trebuie să scrie căr i în 
limbaj simplu şi uşor de în eles care să le 
poată citi i persoanele cu probleme de 

vedere sau de auz.

Statul va cere ajutorul de la Asocia ţia Surzilor din Republica 
Moldova pentru ca un specialist in limbajul semnelor să-l ajute să 
comunice cu persoanele care au probleme de auz.

Articolul 26. Pedeapsa persoanelor care nu vor adapta 
magazinele, școlile, spitalele și altele

Persoanele care nu doresc să adapteze colile, spitalele, magazinele, 
transportul pentru ca i persoanele cu dizabilită i să le folosească cu 
u urin ă vor fi  pedepsite.
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Capitolul 4    Educarea, instruirea şi preg ătirea 
profesional ă a persoanelor cu dizabilit ăţi

Articolul 27. Asigurarea condi țiilor necesare pentru ca 
persoanele cu dizabilit ăți să înve țe și să ob țină o profesie

Persoanele cu dizabilită i au dreptul să 
înve e în grădini e, coli, gimnazii, licee, 
colegii, universită i, ca i ceilal i cetă e-
ni. 

Grădini ele i colile nu au voie să refuze 
o persoană să înve e pentru că are o 
dizabilitate. 

ara noastră, cu ajutorul ministerelor i 
colilor, fac condi ii pentru ca persoanele 

cu dizabilită i să înve e i să ob ină o profesie. 

Studiile persoanelor cu dizabilită i trebuie să fi e adaptate la nevoile 
lor. 

colile trebuie să aibă profesori care tiu cum să lucreze cu 
persoanele cu dizabilită i. 

Persoanele cu probleme de văz sau auz pot învă a într-un limbaj ac-
cesibil prin caracterele Braille (cititul cu ajutorul degetelor). 
În fi ecare coală sunt cadre didactice de sprijin care ajută persoanele 
cu dizabilită i să înve e.

Articolul 28. Educa ția în gr ădini țe a copiilor cu dizabilit ăți 
Сopiii cu dizabilită i trebuie să se simtă 
bine în grădini ă.

Copiii care nu pot merge la grădini ă, din 
cauza sănătă ii, pot merge la alte organi-
za ii din satul sau ora ul lor.
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Articolul 29. Educarea persoanelor cu dizabili ăți 
în gimnazii, licee, școli profesionale și universit ăți

Persoanele cu dizabilită i pot învă a 
în gimnazii, licee, coli profesionale i 
universită i.

Pentru ca to i copiii cu dizabilită i să 
poată învă a, ei primesc ajutor de la 
cadre didactice de sprijin.

Copiii cu dizabilită i care sunt la 
tratament sau reabilitare pentru o 
perioadă mai lungă, pot învă a în 
institu iile în care se afl ă (spital, 
sanatoriu, centru de reabilitare).

Persoanele cu dizabilită i sunt înscrise 
primele la colegii, universită i, dacă au acelea i note la examenele de 
admitere (intrare) ca i persoanele fără dizabilită i.

ara noastră ajută persoanele cu dizabilită i care au învă at în 
universită i i colegii să se angajeze.

Articolul 30. Instruirea la domiciliu

 Atunci când copiii cu dizabilită i nu pot 
învă a în coală din cauza problemelor 
de sănătate, ei pot învă a acasă. 
 

Articolul 31. Educa ția în afara școlii a copiilor cu 
dizabilit ăți
Pentru ca copiii cu dizabilită i să se dezvolte, ei participă la activită i în 
afara lec iilor.
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Articolul 32. Preg ătirea pentru a ob ține o profesie 
și îmbun ătățirea nivelului profesional 

Pregătirea pentru a ob ine o profesie se face în diferite coli i la locul 
unde va munci persoana. 

Persoanele care au probleme de vedere sau de auz primesc 
informa ii adaptate pentru a învă a o profesie. 

Persoanele cu dizabilită i pot învă a să conducă ma ini. 

Capitolul 5   Munca persoanelor cu dizabilit ăți

Articolul 33. Dreptul la munc ă al persoanelor cu dizabilit ăţi
Persoanele cu dizabilită i au dreptul să muncească. 

Nu se permite discriminarea persoanelor 
cu dizabilită i atunci când acestea vor să 
se angajeze, sau când lucrează.

Persoanele cu dizabilită i pot să lucreze în 
orice intreprindere, institu ie, organiza ie, 
dar i în intreprinderi specializate pentru 
persoanele cu dizabilită i. 

Angajatorul nu are voie să elibereze din 
muncă persoanele care sunt la cursuri 
de reabilitare. 

Firmele în care lucrează persoanele cu 
dizabilită i trebuie să aranjeze locurile de 

muncă pentru ca acestea să fi e accesibile.

Persoanele cu dizabilită i vor primi echipamentele i instrumentele 
necesare pentru a putea munci.

ara noastră va ajuta angajatorii să creeze condi ii bune de muncă 
pentru persoanele cu dizabilită i.
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Articolul 34. Angajarea persoanelor cu dizabilit ăți
Persoanele cu dizabilită i au dreptul 
să lucreze la fel ca i persoanele fără 
dizabilită i 

Persoanele cu dizabilită i pot să 
muncească după profesia pe care o au.

 Persoanele cu dizabilită i pot munci 
acasă.

Angajatorii care au mai mult de 20 de 
muncitori, trebuie să ia la muncă cel 
pu in o persoană cu dizabilită i.

Angajatorii trebuie să anun e Agen ția teritorial ă pentru ocuparea 
for ței de munc ă despre locurile libere unde pot munci persoanele cu 
dizabilită i.

Articolul 35. Munca acas ă
Persoana cu dizabilită i pot lucra i 
de acasa dacă are toate materialele 
necesare.

Primăriile ajută persoanele cu dizabilită i 
care lucrează acasă i care doresc să 
deschidă o fi rmă.

Articolul 36. Întreprinderile specializate

Asocia iile ob te ti crează 
întreprinderi specializate care 
angajează persoane cu dizabilită i.

Statul ajută fi nanciar întreprinderile 
specializate ale Societă ii Invalizilor din 
Republica Moldova, Societă ii Orbilor 
din Republica Moldova şi Asocia iei 
Surzilor din Republica Moldova.
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Întreprinderile specializate nu plătesc impozite i taxe la stat. 

Întreprinderile specializate, împreună cu agen iile de ocupare a for ei 
de muncă ajută persoanele cu dizabilită i să- i găsească un loc de 
muncă. 

Articolul 37 Obliga țiile angajatorilor de a angaja persoane 
cu dizabilit ăți care au pierdut capacitatea de a lucra

Persoana cu dizabilită i trebuie să fi e 
angajată în fi rma unde i-a pierdut 
capacitatea de muncă.

Angajatorul este obligat să angajeze 
persoanele cu dizabilită i care i-au 
pierdut capacitatea de muncă ori s-au 
îmbolnăvit la locul de muncă. 

Dacă persoana cu dizabilitate nu poate 
să mai lucreze la fi rma unde i-a pierdut capacitatea de muncă, atunci 
este ajutată să- i găsească alt loc de muncă.

Firma unde persoana i-a pierdut capacitatea de muncă oferă 
persoanei cu dizabilită i un ajutor fi nanciar.

Articolul 38. Durata zilei de lucru a persoanelor 
cu dizabilit ăți 

Persoanele cu dizabilită i severe pot 
munci doar 30 de ore pe săptămână, dar 
sunt plăti i ca pentru timp de muncă de-
plină. 

Persoanele cu dizabilită i pot lucra noap-
tea sau în zilele de concediu, doar dacă 
ele doresc acest lucru. 

Angajatorii pot să reducă numărul de ore 
de muncă a persoanelor cu dizabilită i 
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Articolul 39. Concediile persoanelor cu dizabilit ăţi
Persoanele cu dizabilită i severe au 
dreptul la un concediu de 40 de zile pe 
an. 

Persoanele cu dizabilită i accentuate au 
dreptul la un concediu cu o durată de 32 
de zile pe an.

Persoana cu dizabilită i poate cere un 
concediu adăugător de 60 de zile fără ca 
să fi e plătit. 

Articolul 40. Orientarea, formarea şi reabilitarea 
profesional ă a persoanelor cu dizabilit ăţi
Persoanele cu dizabilită i care doresc să se angajeze la lucru au 
dreptul să meargă la cursuri de reabilitare profesională. 

Persoanele cu dizabilită i participă la edin ele de stabilire a capac-
ită ii de muncă i pot alege activită ile după dorin ele i posibilită ile pe 
care le au.

Serviciile de orientare i formare profesionale sunt oferite de agen ia 
de ocupare a for ei de muncă din raion.

Persoanele cu dizabilită i, care au mai mult de 16 ani i nu au un loc 
de muncă pot să participe la cursuri de formare. 

Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie şi Re-
abilitare  ajută persoanele cu dizabilită i să se reabiliteze.

Persoana cu dizabilită i sau familia ei decide dacă aceasta are nevoie 
de reabilitare profesională. 

ara noastră plăte te pentru reabilitarea profesională a persoanei cu 
dizabilită i.

20



Capitolul 6     Sănătatea, recuperarea medical ă 
şi social ă a persoanelor cu dizabilit ăţi

Articolul 41. Prevenirea dizabilit ăţii
ara noatră este obligată să ajute oamenii 

pentru a preveni apari ia dizabilită ii i 
ocrotirea sănătă ii.

ara noastră va ajuta la men inerea unui 
mediu curat i la un mod de via ă activ 
pentru to i oamenii.

Articolul 42. Dreptul la ocrotirea s ănătăţii
Persoanele cu dizabilită i sunt tratate cu 
respect de medici.

Persoanele cu dizabilită i se bucură de 
toate drepturile din domeniul ocrotirii să-
nătă ii.

Persoanele cu dizabilită i au dreptul la 
sisten ă medicală calitativă.

Persoanele cu dizabilită i pot să î i aleagă medicul sau spitalul unde 
doresc să meargă.

Persoanele cu dizabilită i au dreptul să fi e vizitate la domiciliu de medic.

Persoanele cu dizabilită i au dreptul să ia decizii despre starea perso-
nală de sănătate.

Persoanele cu dizabilită i pot să refuze ajutorul medical, pentru 
aceasta este nevoie să semneze un document.

Spitalele analizează în fi ecare an starea de sănătate a persoanelor cu 
dizabilită i.

Persoanele cu dizabilită i pot să ceară informa ii despre medicamen-
tele pe care le iau.

Femeile cu dizabilită i primesc un ajutor medical special având în 
vedere că acestea pot deveni mame.
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Articolul 43. Reabilitarea medical ă şi social ă 
a persoanelor cu dizabilit ăţi

Persoanele cu dizabilită i primesc 
ajutorul medical i echipamentele 
necesare pentru a se sim i mai bine în 
societate.

Persoanele cu dizabilită i pot să se 
odihnească gratuit sau cu pre  redus în 
sanatorii.

Persoanele care sunt grav bolnave sunt 
ajutate să nu aibă dureri. 

Articolul 44. Interven ţia timpurie

Interven ia timpurie este ajutorul destinat 
copiilor pentru ca ace tia să se dezvolte 
fi zic i intelectual.

Articolul 45. Programul individual de reabilitare 
şi incluziune social ă a persoanei cu dizabilit ăţi

Programul individual de reabilitare şi 
incluziune social ă este un document 
în care scrie cum trebuie să fi e ajutată o 
persoană cu dizabilită i pentru a se sim i 
bine în societate.
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Capitolul 7    Protec ţia social ă a persoanelor 
cu dizabilit ăţi

Articolul 46. Asigurarea social ă a persoanelor cu dizabilit ăţi
Persoanele cu dizabilită i au dreptul la 
ajutor bănesc din partea statului.

Dacă persoanele cu dizabilită i nu pot fi  
ajutate cu bani, atunci ele primesc alte 
forme de ajutor.

Persoanele cu dizabilită i care primesc 
ajutor în bani sunt înscrise la Casa 
Naţional ă de Asigur ări Sociale  sau la 
altă organiza ie din raion.

Articolul 47. Asisten ţa social ă a persoanelor persoanelor 
cu dizabilit ăți 
Persoanele cu dizabilită i au dreptul la ajutor din partea statului.

Asisten a socială poate fi  sub formă de bani sau servicii sociale 
pentru ca persoana să depă ească problemele sale.

Articolul 48. Ajutorul sub form ă de bani dat persoanelor 
cu dizabilit ăţi

Persoanele care primesc ajutor în bani 
sunt înscrise la primărie, la centrul raio-
nal sau la Casa Na ională de Asigurări 
Sociale.
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Articolul 49. Ajutor pentru c ălătoriile în transport 

Persoanele cu dizabilită i grave, copiii sau persoana care îi ajută, 
primesc ajutor în bani pentru a călători cu troleibuzul, autobuzul sau 
trenul.

Persoanele cu dizabilită i de mi care pot cumpăra mai ieftin din alte 
ări ma ini adaptate.

Articolul 50. Persoanele cu dizabilit ăţi pot primi mai u șor 
unele lucruri sau servicii

Persoanele cu dizabilită i pot cumpara mai ieftin unele lucruri sau 
servicii.

Persoanelor cu dizabilită i pot plăti mai pu in pentru curentul electric, 
pentru apă sau căldură.

Articolul 51. Asigurarea persoanelor cu dizabilit ăţi 
cu mijloace ajut ătoare tehnice

Persoanele cu dizabilită i au dreptul să 
primească gratuit sau mai ieftin obiecte 
care îi ajută să se mi te, să vadă sau să 
audă. 

Articolul 52. Serviciile sociale

Persoanele cu dizabilită i primesc servicii sociale din partea statului 
pentru a trece peste problemele pe care le au.

Asistentul social ajută persoana cu dizabilită i să primească ajutorul 
de care are nevoie.
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Articolul 53. Îngrijire acas ă şi asisten ţa personal ă
Persoanele cu dizabilită i care nu au familie sau ajutor de la rude pot 
fi  ajutate de o persoană numită lucrător social.

Persoanele cu dizabilită i grave care au nevoie de îngrijire i 
supraveghere permanentă trebuie să fi e ajutate de un asistent 
personal  sau de un lucător social.

Primăria angajează asisten ii sociali care ajută persoanele cu 
dizabilită i.

Persoanele cu dizabilită i care nu au nevoie de ajutorul altei persoane 
pot cere ajutor bănesc pentru îngrijire.

Capitolul 8     Autorit ăţile responsabile  
de incluziunea social ă a persoanelor 
cu dizabilit ăţi

Articolul 54. Consiliul na ţional 
pentru drepturile persoanelor 
cu dizabilit ăţi observ ă dacă 
drepturile persoanelor cu 
dizabilit ăți sunt respectate.

Articolul 55. Ministerul Muncii, 
Protec ţiei Sociale şi Familiei 
crează legi bune pentru 
persoanele cu dizabilit ăți.
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Articolul 56. Prim ăriile și organiza țiile din sate sau 
orașe sunt responsabile ca persoanele cu dizabilit ăți să 
primeasc ă ajutorul de care au nevoie.

Capitolul 9      Asocia ţiile ob şteşti 
ale persoanelor cu dizabilit ăţi

Articolul 57. Dreptul persoanelor cu dizabilit ăți 
de a crea organiza ții 

Persoanele cu dizabilită i au dreptul 
să creeze organiza ii pentru a apăra 
drepturile i interesele lor, dar i pentru 
a oferi ajutor altor persoane cu dizabili-
tă i.

Articolul 58. Împ ărțirea bunurilor

Dacă organiza iile persoanelor cu dizabilită i cumpără case, aceste 
case nu pot fi  vândute de alte persoane străine.          

Articolul 59. Rela țiile cu alte organiza ții
Organiza iile persoanelor cu dizabilită i 
pot să aibă legătură cu alte organiza ii 
din ări străine.  

ara noastră se sfătuie cu organiza i-
ile persoanelor cu dizabilită i pentru a 
face legi mai bune.
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Capitolul 10     Decizie fi nală

 Articolul 60

Această lege înlocuie te legile mai vechi care au apărat drepturile 
persoanelor cu dizabilită i.

 Articolul 61

Toate legile din ara noastră trebuie îmbunătă ite după această lege.

LEGEA nr. 60
din 30.03.2012

privind incluziunea socială a 

persoanelor cu dizabilităţi
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