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Domnului Nicolae Ciubuc  

Ministrul  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

 

Aviz 

asupra anunțului de inițiere a procedurilor pentru aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului 

pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de 

elaborare și actualizare, avizare și aprobare a documentației de amenajare a teritoriului național 

 

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (în continuare 

AOPD) implicată în procesul de monitorizare a prevederilor legale ce țin de incluziunea socială, a 

examinat anunțul privind inițierea procedurilor de elaborare a proiectului Hotărârii de Guvern pentru 

aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și 

actualizare, avizare și aprobare a documentației de amenajare a teritoriului național (în continuare 

Regulament), publicat pe platforma www.particip.gov.md. 

În acest context, AOPD consideră oportun includerea în proiectul Regulamentului respectiv a 

aspectelor care vor asigura dreptul de acces neîngrădit a persoanelor cu dizabilități de rând cu ceilalți 

membri ai societății, la infrastructura localităților, fapt care va favoriza participarea la viața socială și 

culturală a populației, în conformitate cu prevederile Legii nr. 835 din 17.05.1996, privind principiile 

urbanismului și amenajării teritoriului.  

În procesul de elaborare a proiectului Regulamentului propunem să se ține cont de prevederile 

Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități precum și de 

prevederile Codurilor practice și normativelor în construcții, care prevăd normative de accesibilitate 

pentru persoanele cu dizabilități: 
 

- CPC.01.02.2017.„ Prevederi generale de proiectare cu asigurarea accesibilității pentru persoane cu 

dizabilități”; 

- CP C.01.10:2017 „Mediu locuibil cu elemente sistematizate, accesibile pentru persoane cu 

dizabilități. Reguli de proiectare”;  

- CP C.01.11:2017 „Clădiri și construcții publice, accesibile pentru persoane cu dizabilități. Reguli de 

proiectare”;  

- CP C.01.12:2017 „Clădiri și încăperi cu locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități. Reguli de 

proiectare”;  

- CP C.01.13:2017 „Mediul urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu dizabilități.   
  

 De asemenea  solicităm  respectuos includerea unui membru al Alianței Organizațiilor pentru 

Persoane cu Dizabilități în calitate de reprezentant al organizațiilor societății civile în grupul de lucru 

ce va fi creat pentru elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului 

privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a 

documentației de amenajare a teritoriului național. 

 

Cu respect,  

Director executiv                                                                     Galina CLIMOV 
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