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Aviz

la Proiectul Hotiririi Guvernului pentru modificarea qi completarea Hotiririi Guvernului
nr.372 din 6 mai 2010

. Alianfa Organizaliilor pentru Persoane cu Dizabiliteti din Republica Moldova (AOpD). a
examinat Proiectul pentru modificarea gi completarea Hotaririi Cuvernului nr.372 din 6 mai 2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eviden!d Ei distribuire a biletelor de
reabilitare/recuperare acordate persoanelor in virsta gi celor cu dizabilitali, prezenrat pentru
consultdri publice gi vine cu urmdtoarele propuneri de completare:

La punctul 28 considerdm oportun de a opera modificdri prin introducerea literei g) cu
urmdtorul confinut: ,,beneficiarul imobilizat, vafi evaluat de cdtre medicul de famitie, la domiciliul
persoanei, in conformitate cu prevederile stipulate la articolul 42 atin. I0 at Legii nr. 60 din
30.03.2012 privind incluziunea sociald a persoanelor cu dizabilitdli,,.

La punctul 6 ,,Persoanele cu dizabititayi severe de vedere ;i/sau locomotorii (utilizatori de
fololii rulante) care potrivit concluziei Consiliului Nalional pentru Determinarea Dizabilitdtii .li
Capacitdlii de Muncd sau slruclurile sale teriloriale nece.sita oiutor permanent tlin partea ultci
persoane, bene./iciazd de bilel cle tipul "iUSOVfOR". insolitrtr poate.fi oric,e per.soand c,ure u utin.s
virsta de 18 ani ;i este apld sd ofere servicii de supraveghere, suport;i ingrijire u beneJiciarului pe
perioada reabilitarii/recuperdrii ", considerdm oportun de a opera urmdtoarea modificare:

" care potrivit concluziei Consiliului Nalional pentru Determinarea
Dizabilitdyii ;i Capacitdlii de Muncd sau structurile sale teritoriale necesild ajutor permanent din
parlea altei persoane, beneficiazd de bilet de ttpul "INSOT\TOR". insoyitor poate fi orice persoand
care o atins vfrsta de 18 ani ;i este aptd sd ofere servicii de supraveghere, suport Si tngrijire a
beneficiarului pe perioada reabilitdrii/recuperdrii,',

Persoana de contact; Alina Prodan
Te1.079969012



Respectiv punctul 3l litera c) va avea urmitorul con{inut:
,,c) tnsolitorilor care potrivit concluziei Consiliului Nalionol
pentru Determinarea Dizabilitd\ii si Capacitdlii de Muncd sou o structurilor sale teritoriale
necesitd ajutor permanent din partea oltei persoane,'.
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Galina CLIMOV

Cu respect,
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