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                                      Anexă la nr. 1934 din 28 decembrie 2018 

 

Instrucțiunea  

privind organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități 

                                                                                                                                  

I. Dispoziții generale 

1. Prezenta Instrucțiune reglementează procesele de planificare, organizare, realizare și 

monitorizare a învățământului la distanță pentru elevii cu dizabilități.   

2. Prezenta Instrucțiune este elaborată în conformitate cu prevederile: 

- Codului educației al Republicii Moldova nr.152 din 17.07.2014, art. 27, 29,31,  în baza 

Conceptului privind realizarea învățământului primar, gimnazial și liceal la distanță a 

persoanelor cu dificultăți de învățare cauzate de dizabilități, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Educației nr.372 din 15.05.2017.  

3. Învățământul la distanță (ÎD) reprezintă o formă alternativă de  organizare a procesului 

educațional, care admite interacțiunea cadru didactic-elev, elev-cadru didactic, elev-elev, 

elev-elevi la distanță, reflectându-se în finalități, conținuturi, strategii didactice și forme de 

organizare.  

4. Învățământul la distanță se realizează prin accesarea mijloacelor specifice ale tehnologiilor 

multimedia și internetului (e-learning)  sau altor mijloace care asigură interactivitate.  

II. Scopul și obiectivele organizării învățământului la distanță pentru copiii cu 

dizabilități 

5. Învățământul la distanță se organizează în scopul asigurării incluziunii educaționale a copiilor 

cu dizabilități care, în contextul particularităților individuale de dezvoltare, nu pot fi prezenți 

în sala de clasă sau în alte spații în care se organizează procesul educațional în cadrul instituției 

de învățământ.  

6. Obiectivele învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități sunt: 

- Asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii, prin facilitarea accesului 

la resurse și servicii și crearea de comunități virtuale de învățare; 

- Diversificarea oportunităților de incluziune educațională a copiilor; 

- Dezvoltarea unui sistem de management al învățării prin cursuri online, prin alte opțiuni 

electronice, asigurând realizarea obiectivelor educaționale pentru fiecare copil. 

- Formarea și dezvoltarea competențelor elevilor cu dizabilități  în domeniile: 

autoinstruire, cercetare, identificare de probleme și soluții, însușire și utilizarea 

tehnologiilor informației și comunicație; 

- Implicarea participativă a părinților în incluziunea educațională a copiilor. 

7. Pentru realizarea scopului și a obiectivelor învățământului la distanță,  factorii implicați 

(coordonatorii, cadrele didactice, părinții, elevul) dezvoltă parteneriate eficiente. 

III. Beneficiarii învățământului la distanță 

8. Beneficiari ai învățământului la distanță sunt copiii cu dizabilități severe,  de vârstă școlară 

obligatorie. 

9. Sunt considerați eligibili pentru școlarizare prin învățământ la distanță copiii cu dizabilități 

severe de văz, de auz, fizice, multiple/asociate, care afectează substanțial capacitatea de 

participare efectivă la procesul educațional și care nu permit școlarizarea copiilor în condiții 

generale de învățare.  
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10. Școlarizarea elevului prin învățământ la distanță se face în baza cererii părinților/altor 

reprezentanți legali, la care se anexează actele care confirmă eligibilitatea școlarizării prin 

învățământ la distanță. 

11. Copiii cu dizabilități, școlarizați prin învățământ la distanță, au dreptul să beneficieze de: 

a) modificarea/adaptarea curriculumului la una, mai multe sau toate disciplinele școlare; 

b) alocarea unei durate mai mari de timp pentru realizarea sarcinilor de învățare; 

c) modificarea/adaptarea conținutului și modului de rezolvare a sarcinilor de învățare; 

d)  modificarea/adaptarea tehnologiilor de evaluare a performanțelor școlare; 

e) oferirea de note explicative scrise, interpreți de comunicare, dispozitive de transcriere, de 

ascultare sau oricare alte dispozitive care facilitează obținerea rezultatelor academice; 

f) adaptarea, după caz,  a spațiilor fizice în instituția de învățământ. 

IV. Organizarea învățământului la distanță pentru copiii cu dizabilități 

4.1.  Structuri responsabile de organizarea învățământului la distanță   

12. Învățământul la distanță se organizează prin decizia Organului local de specialitate în 

domeniul învățământului. 

13. Decizia privind școlarizarea copilului cu dizabilități prin învățământ la distanță se ia în 

rezultatul evaluării complexe a dezvoltării copilului, efectuată de către specialiștii Serviciului 

raional/municipal de asistență psihopedagogică în comun cu profesioniști din domeniile 

medical și social sau din alte domenii, după caz. 

14. Organul local de specialitate în domeniul învățământului: 

a) Identifică și desemnează instituțiile de învățământ din raion/municipiu, care vor organiza 

învățământ la distanță; 

b) Face publică, la început de fiecare an școlar, lista instituțiilor care organizează învățământ 

la distanță; 

c) Aprobă, anual,  listele copiilor școlarizați prin învățământ la distanță;  

d) Examinează și aprobă schemele-orare ale instituțiilor cărora le sunt delegate competențe 

privind realizarea învățământului la distanță; 

e) Aprobă listele de personal, recomandat de instituțiile de învățământ, care va realiza 

învățământul la distanță; 

f) Identifică cele mai relevante și eficiente tehnologii educaționale pentru realizarea 

învățământului la distanță; 

g) Asigură și dezvoltă baza tehnico-materială, suporturi didactico-metodice pentru  

realizarea învățământului la distanță, în conformitate cu tehnologiile identificate; 

h) Planifică și asigură activități de  formare continuă a personalului implicat în organizarea 

și realizarea învățământului la distanță; 

i) Monitorizează calitatea proceselor din perspectiva învățământului la distanță; 

j) Diseminează bunele practici privind organizarea și realizarea învățământului la distanță; 

k) Prezintă  rapoarte, informații statistice cu privire la organizarea și furnizarea 

învățământului la distanță, la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.  

15.   Instituțiile de învățământ care realizează învățământ la distanță: 

a) Include copiii cu învățământ la distanță în listele claselor, corespunzător vârstei acestora; 

b) Elaborează și propun Organului local de specialitate spre aprobare schema-orară pentru 

clasele în care sunt înscriși copiii incluși prin învățământ la distanță; 
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c) Identifică personalul care va realiza învățământul la distanță; 

d) Planifică încadrarea personalului care realizează învățământul la distanță în stagii/cursuri 

de formare profesională continuă în domeniu; 

e) Gestionează echipamentul necesar realizării învățământului la distanță; 

f) Colaborează cu familiile copiilor incluși prin învățământ la distanță; 

g) Asigură instruirea, oferă consultații copiilor și părinților acestora pentru gestionarea 

echipamentului aferent organizării învățământului la distanță. În scopul asigurării calității 

desfășurării procesului educațional la distanță, instituția de învățământ va organiza, la 

începutul activității, o  evaluare a competențelor elevului de a utiliza echipamentul care 

asigură învățământul la distanță. Această evaluare va fi indicată în compartimentul 

respectiv al Planului educațional individualizat. 

h) Elaborează și aprobă orarul lecțiilor on-line pentru copiii școlarizați  prin învățământ la 

distanță; 

i) Informează copilul și familia acestuia despre orarul lecțiilor on-line și responsabilitățile 

părților; 

j) Monitorizează eficiența și calitatea proceselor referitoare la planificarea, organizarea, 

realizarea învățământului la distanță; 

k) Prezintă Organului local de specialitate în domeniul învățământului, anual, rapoarte 

privind efectele realizării învățământului la distanță; 

l) Asigură incluziunea copiilor școlarizați prin învățământ la distanță în sesiunile de 

evaluare finală și certificare, în conformitate cu reglementările autorității centrale; 

m) Identifică și promovează bune practici în organizarea învățământului la distanță. 

n)  

16. Familia copilului școlarizat prin învățământ la distanță: 

a) Asigură participarea copilului la activitățile de program/orar stabilit de instituția de 

învățământ; 

b) Acordă suport/asistă copilul în procesul educațional; 

c) Colaborează cu specialiștii desemnați pentru realizarea învățământului la distanță, în 

vederea asigurării calității incluziunii copilului în procesele educaționale la distanță; 

d) Asigură integritatea și siguranța echipamentelor, este responsabilă de gestionarea adecvată 

a echipamentelor transmise de către instituția de învățământ pentru realizarea 

învățământului la distanță; 

e) Informează instituția de învățământ despre orice situații care pot perturba/amâna anumite 

procese cu referire la învățământul la distanță (starea de sănătate a copilului, 

funcționalitatea echipamentelor, calitatea conexiunii Internet etc.); 

f) Suportă cheltuielile de reparație/recuperare a echipamentelor defectate din cauza 

neglijenței familiei. 

4.2. Echipamente și tehnologii educaționale aplicate în învățământul la distanță pentru 

organizarea învățământului la distanță 

17. Tehnologiile educaționale aplicate în învățământul la distanță vizează, preponderent, 

tehnologia informației și a comunicațiilor, prin interacțiunea la distanță dintre elevi și cadre 

didactice; 

18. Tehnologiile educaționale la distanță presupun atât activități individuale, cât și de grup, 

incluzând următoarele variații de/în organizare:   
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- Același timp/același loc; 

- Timp diferit/același loc; 

- Același timp/loc diferit; 

- Timp diferit / loc diferit. 

19.  Tehnologiile educaționale aplicate în învățământul la distanță se împart în sincrone și 

asincrone, ambele tipuri fiind dependente sau nu de locul de realizare.  

20. Tehnologii educaționale sincrone presupun  participarea concomitentă a elevului și a cadrului 

didactic în desfășurarea procesului educațional la distanță.  

21.  Cele  mai cunoscute tehnologii sincrone, care sprijină furnizarea învățării și interacțiunea, 

sunt următoarele: 

a) Serviciul de mesagerie instantanee oferă posibilitatea de a identifica copiii care sunt on-

line în același timp și permite schimbul de informații în timp real. Se poate realiza prin 

chat vocal, transfer de fișiere și alte aplicații esențiale pentru copiii cu CES. 

b) Locuri special amenajate pentru convorbiri chat asigură intimitatea și liniștea necesară 

pentru actul de învățare. Permit transmiterea informațiilor în timp util și reacționarea 

corespunzătoare (întrebări, răspunsuri etc.). 

c) Whiteboard-ul (tabla albă) ca instrument grafic de chat, permite utilizatorilor să 

deseneze, să vopsească și să partajeze fișierele grafice existente în timp real, cu ajutorul 

dispozitivelor auxiliare speciale (”șoricel” sau stilou special conceput), care constituie un 

suport semnificativ pentru cei care nu pot manipula dispozitivele obișnuite sau nu pot 

vedea conținutul de învățare. 

d) Conferința audio poate fi realizată prin telefon sau cu ajutorul calculatorului, prin internet. 

Acest mod de interacțiune implică doi sau mai mulți participanți care colaborează în 

cadrul unei discuții tematice. Folosită în mono-terapie, tehnologia audio prezintă 

informații verbale de valoare critică: înlocuiesc comunicarea care presupune o 

componentă vizuală, explicații gestuale, demonstrații etc. 

e) Conferința video permite la doi sau mai mulți utilizatori să interacționeze în timp real prin 

modalități video și audio. Este, în fapt, cea mai răspândită modalitate de realizare a 

învățământului la distanță. Vizualizarea reciprocă a celor ce predau și a celor ce învață 

permite obținerea a noi niveluri de interacțiune și înțelegere. Comunicarea video 

îmbunătățește toate tipurile de predare și învățare interactivă. Conferințele video se 

încadrează în două categorii generale: un program de difuzare cu un singur sens (de la 

profesor la elevi) și video interactiv în două direcții (de la profesor la elevi și viceversa). 

22. Cele mai cunoscute tehnologii asincrone care pot fi utilizate în organizarea învățământului la 

distanță sunt următoarele: 

a) Mesajul electronic, foarte răspândit și ușor de utilizat, încât și copiii cu cele mai complexe 

cerințe au nevoie de puțină instruire pentru a însuși această tehnică. Este o modalitate 

rapidă și ușoară de  a transmite mesaje de la o persoană la alta   sau la un grup (fie prin 

utilizarea mai multor destinatari, fie prin intermediul unei liste de distribuire prin e-mail). 

În ambele cazuri, un utilizator poate selecta aplicația specifică, în funcție de necesitățile 

acestuia și compatibilitatea cu software-ul și hardware-ul utilizat. 

b) Lista de corespondență este un sistem automat care permite grupului să comunice fără a 

trimite e-mail-uri individuale tuturor celor din grup. Mesajele la și de la lista de 

corespondență sunt trimise și primite în același mod ca orice alte mesaje de poștă 

electronică.  

c) Forumul este un tip de comunicare asincronă (cunoscut și cu denumirile de ”buletin de 

bord” și/sau ”panou de mesaje”) care se diferențiază de lista de corespondență prin faptul 

că utilizatorii forumurilor trebuie să acceseze o locație de pe web pentru a citi și posta 
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mesaje (spre deosebire de email când mesajele se trimit automat). De asemenea, 

forumurile permit gruparea mesajelor după tematici, făcând discuțiile ușor de urmărit.   

Utilizatorii au posibilitatea de a răspunde și de a-și asocia mesajul cu unul specific deja 

postat. Pe când  discuțiile din lista de corespondență nu sunt, de obicei, "filetate" în acest 

fel, dacă nu se organizează filtrarea și sortarea specială a mesajelor. 

d) Arhivele web au un avantaj deosebit în furnizarea învățământului la distanță datorită 

capacității lor de stocare a informațiilor și de oferire a posibilității de deplasare de la o 

resursă informațională la alta, conectată direct cu cea anterioară. Informațiile legate fizic 

pot fi stocate pe un alt computer aflat la distanță. Tehnologiile multimedia sunt folosite 

pentru a afișa modificări dinamice ale conținuturilor de învățare și pentru a prezenta 

informațiile în moduri cât mai diverse, sporind, în acest fel, învățarea. Disponibilitatea 

largă a informațiilor stocate în internet fac din acestea resurse educaționale ușor accesibile 

de către copiii cu dizabilități.  

e) Transmisiunile video implică retransmiterea unui segment de curs/lecție, înregistrat în 

prealabil, și nu presupune interacțiunea între pedagogi și elevi. Unelte video asincrone 

pot transmite elevilor informații suplimentare pentru vizionare ulterioara. Materialele pre-

înregistrate (vizuale și audio) vor fi pregătite în așa fel încât să fie accesibile copiilor cu 

diferite CES. 

4.3. Proiectarea și furnizarea învățământului la distanță 

23. Proiectarea și organizarea învățământului la distanță se realizează în baza principiilor 

designului universal, care  presupun că toate conținuturile, materialele, tehnologiile de 

comunicare, dispozitivele: 

a) asigură  utilizare echitabilă; 

b) permit flexibilitate în utilizare;  

c) sunt simple și intuitive; 

d) oferă informații perceptibile; 

e) sunt tolerante la eroare; 

f) presupun efort fizic minimal; 

g) conferă suficient spațiu și timp pentru utilizare; 

h) sunt compatibile ca mărime pentru utilizatori. 

24. Procesul educațional pentru copiii cu dizabilități școlarizați prin învățământ la distanță este 

dotat cu resurse informaționale digitale și sisteme automatizate corespunzătoare: echipamente 

(hardware) și programe (software) necesare pentru a crea cele mai bune și mai eficiente 

experiențe de învățare.  

25. Factorii de calitate care trebuie luați în considerare în proiectarea și furnizarea învățământului 

la distanță sunt multipli, vizează diferite domenii/aspecte: 

- tehnologiile implicate,  

- metodologiile,  

- condițiile conforme necesităților participanților,  

- calendarul,  

- logistica,  

- complementaritatea dintre activitățile de distanță și prezență. 

26. Învățământul la distanță se va organiza în baza Planului-cadru de învățământ aprobat de 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și se va realiza  în funcție de formele de organizare 

selectate: 

- lecții, prelegeri; 

- consultații în realizarea sarcinilor, pregătirea temelor pentru acasă; 

- teleconferințe, forumuri; 
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- examene; 

- alte forme. 

27. Planul de învățământ la distanță constituie bază pentru elaborarea planului educațional 

individualizat (PEI) și, în dependență de obiectivele PEI și de capacitatea de participare a 

copiilor cu dizabilități la procesul educațional, pot fi operate modificări (excluderea, 

integrarea disciplinelor). 

28. Orarul lecțiilor, aprobat de instituția de învățământ, va fi adus la cunoștința elevului și a 

părinților/altor reprezentanți legali la începutul fiecărui semestru. 

29. Din perspectiva învățământului la distanță, conținutul învățării se împarte și se organizează în 

unități conceptuale de mici dimensiuni, ușor de gestionat de către participanți. 

30. Unitățile de învățare vor fi structurate în lecții pentru care este necesar să se prevadă o durată 

medie de studiu (o estimare a numărului de ore necesare elevului pentru studierea 

conținuturilor de învățare), precum și articularea temporală.   

31. Dezvoltarea conținuturilor de formare se va realiza prin diversificarea opțiunilor, inclusiv prin 

utilizarea de desene animate, înregistrări video, audio, podcasturi, simulări 3D interactive etc. 

32. Accesarea conținuturilor de către elevi poate fi realizată prin: 

- Lecții interactive: unități de învățare constând în diapozitive, clipuri video, animații, 

grafice, cu care elevul poate interacționa și de la care obține feedback în timp util; 

- Simulări: elevul se poate imersa într-o realitate virtuală în care se confruntă cu situații 

concrete și învață, în principal, prin tehnica învățării prin practică; 

- Resurse pentru informații suplimentare: acestea sunt materiale didactice non-

interactive, de asemenea în format multimedia (de ex. Video, audio, ...) pe care elevul 

le consultă, dar nu le interacționează. 

33. Pentru facilitarea învățământului la distanță, se vor utiliza platforme Moodle,  Docebo, Ilias - 

pachete de software, surse deschise de învățare, care pot fi utilizate drept Sisteme de 

Management al Cursului, Sisteme de Management al Învățării sau ca un Spațiu de Învățare 

Virtual. Acestea vor permite gestionarea a trei formate de curs: 

- formatul săptămânal,  

- formatul pentru subiecte,  

- formatul relațional.  

34. Sunt considerate recomandabile și accesibile pentru învățare la distanță conținuturile care sunt 

proiectate și aplicate în baza următoarelor principii: 

a) Perceptibilitate. Conținuturile trebuie să fie create în așa mod încât:  

- să ofere posibilități pentru cât mai multe alternative de modificare/adaptare în funcție 

de necesitățile speciale ale copiilor (text cu litere mari, text în Braille, text easy read, 

text în pictograme etc.); 

- să creeze posibilități de prezentare în cât mai multe moduri; 

- să sincronizeze alternativele oferite cu posibilitățile multimedia; 

- să faciliteze învățarea și înregistrarea performanțelor. 

b) Operabilitate. La predarea conținuturilor învățării se va ține cont de: 

- disponibilitatea funcționalității și operabilității tastelor/dispozitivelor utilizate; 

- suficiența timpului acordat pentru realizarea anumitor sarcini care vizează conținutul 

învățării; 

- oferirea posibilităților de investigare, căutare, identificare a conținuturilor adecvate; 
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- evitarea conținuturilor care pot crea copiilor (date fiind particularitățile de dezvoltare 

determinate de dizabilități) situații de criză.   

c) Înțelegere. Conținuturile învățării vor fi accesibile dacă: 

- textele, materia, informațiile  sunt lizibile și ușor de înțeles; 

- programele, softurile și dispozitivele funcționează în mod previzibil; 

- utilizatorii sunt instruiți cum să evite și să corecteze greșelile care apar în proces. 

d) Rezistență. Dispozitivele, programele, softurile sunt robuste, aplicabile în calitate de 

tehnologii asistive. 

35. În furnizarea învățământului la distanță, cadrul didactic va crea o experiență de 

predare/învățare, asigurând eficiență și implicarea efectivă a elevului în procesul educațional 

planificat. În acest sens, cadrul didactic va gestiona o rețea de relații, asumându-și rolul de 

facilitator sau mentor.     

36. În cadrul planificării, organizării și furnizării învățământului la distanță se va ține cont de 

particularitățile de dezvoltare ale copiilor cu dizabilități și de particularitățile specifice fiecărui 

tip de dizabilitate.  

37. În furnizarea învățământului la distanță se vor respecta următoarele etape: 

a) Organizarea unei ședințe inițiale, în cadrul căreia beneficiarii vor fi instruiți cu referire la 

funcționarea  platformei folosite pentru învățământul la distanță; 

b) Organizarea activităților de învățare; 

c) Utilizarea chestionarelor de feedback și organizarea sondajelor online pentru o constantă 

monitorizare a activităților educaționale 

d) Activarea cel puțin a unui forum de asistență tehnică și a unui forum de studiu suplimentar 

pentru fiecare curs; 

e) Activarea unui serviciu eficient de help desk: sprijinirea elevilor cu un serviciu de 

informații și asistență didactico-organizatorică pentru fiecare unitate de curs. 

 

4.4.  Evaluarea progresului școlar și certificarea elevilor cu incluziune educațională prin 

învățământ la distanță 

38. Evaluarea progresului școlar al elevilor școlarizați prin învățământ la distanță se face prin  

evaluare curentă și evaluare finală. 

39. Evaluarea curentă se organizează în baza Planului educațional individualizat, aprobat în 

conformitate cu reglementările în vigoare, ținând cont de adaptările indicate și curriculumul 

în baza căruia elevul parcurge materia de studiu. 

40. Rezultatele evaluărilor curente și sumative se înscriu, în mod regulamentar, în catalogul clasei 

în care este înscris copilul. 

41.   Evaluarea finală și certificarea pentru elevii cu învățământ la distanță se va organiza la locul 

aflării candidatului, în condițiile reglementărilor specifice aprobate de Ministerul Educației, 

Culturii și Cercetării privind încadrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în sesiunea 

de evaluare finală. 

 

V. Finanțarea învățământului la distanță   

42. Finanțarea învățământului la distanță include: 
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a) Resurse financiare pentru dezvoltarea bazei tehnico-materială/echipamentului necesar 

realizării învățământului la distanță; 

b) Resurse financiare pentru remunerarea personalului instituției care furnizează 

învățământ la distanță. 

43. Procurarea echipamentului pentru instituție/copil se va realiza din Fondul pentru educaţie 

incluzivă, în baza deciziei consiliului municipal/raional şi/sau a Adunării Populare a 

Găgăuziei.  

44. Întreținerea, asigurarea funcționalității echipamentului, salarizarea și formarea continuă a 

personalului implicat se include în procesul bugetar al instituției de învățământ, conform 

reglementărilor în vigoare. 

45. Pentru dezvoltarea/modernizarea suportului tehnic, a tehnologiilor educaționale utilizate în 

organizarea și furnizarea învățământului la distanță pot fi folosite din mijloacele financiare 

proprii sau extrabugetare (resurse provenite din donații, implementare de proiecte etc.). 

 

VI. Dispoziții finale   

46. Învățământul la distanță face parte din oferta educațională a instituției de învățământ. 

47. Respectarea prevederilor Instrucțiunii va fi monitorizată de Organul local de specialitate în 

domeniul învățământului.. 
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Anexă 

    

Pentru un învățământ la distanță pot opta elevii din învăţământul primar, gimnazial și 

liceal cu următoarele boli şi stări patologice 1: 

 

Nr. 

d/o 
Denumirea maladiilor şi stării funcţionale 

Gradul de 

dizabilitate 

Capitolul II. Tumori 

1.   Defectele dobândite ale maxilarelor în urma înlăturării tumorilor 

benigne: defect morfologic cu dereglarea funcţiei de masticaţie, 

respiraţie, vorbire, dereglări fizionomice, adaptarea socială dificilă.  

Accentuat 

2.  Tumori benigne enorme cu afectarea mai mult de 1/3 a feţei: 

dereglări morfologice, dereglări funcţionale (masticaţie, respiraţie, 

vorbire), dereglări fizionomice, adaptare socială dificilă.  

Accentuat 

Capitolul IV. Bolile endocrine, de nutriţie şi metabolism 

3.  Dereglările metabolismului glucidic (glicogenoză, tip I, II, III etc.).  

a) cu retard fizic sever, sindromul miatonic pronunţat şi 

dereglări biochimice grave; 

 

 

Sever 

4.  Mucoviscidoză (Fibroza chistică). Oxigenodependent Sever 

Capitolul VI. Bolile sistemului nervos 

5.  Bolile neuro-musculare ereditare: Miopatiile progresive; Amiotrofiile 

spinale; Distrofiile musculare progresive – formele Duchenne şi 

Becker; Distrofia facio-scapulo-humerală etc. 

Sever 

Capitolul XI. Bolile aparatului digestiv 

6.  Fistule postoperatorii ale intestinului subţire şi a colonului, 

encopreză, cu modificări majore ale funcţiei de digestie.Portajul 

permanent al stomei 

Sever 

Capitolul XIII. Bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor si ţesutului conjunctiv 

7.  Displazii ereditare ale ţesutului conjunctiv: colagenopatii ereditare-

sindromul Marfan, Ehlers-Danlos etc.: 

b) cu dereglări grave ale funcţiei aparatului osteoarticular, anomalii 

cardiace grave (anevrizma aortică etc.), anomalii poliorganice, 

dereglări de coagulare,  adaptare socială dificilă. 

 

 

 

Sever 

 

8.  Boli ereditare cu dezadaptare socială, cu dereglări motorii. Sever 

Capitolul XIV. Bolile aparatului genito-urinar 

9.  Insuficienţa renală cronică de gradul II-III, complicaţie a 

glomerulonefritelor cronice, maligne, pielonefritelor cronice. 

Dependenţi de epurarea extracorporală. 

Sever 

 

10.  Incontinenţă de urină diurnă şi nocturnă. Sever 

Capitolul XVII. Malformaţii congenitale, deformaţii şi anomalii cromozomiale 

11.  Sindromul Williams (cardiopatii congenitale cu tendinţă de 

progresare, anomalii ale scheletului, retard mintal, dereglări neurotice 

şi diencefalice, hipercalcemia neonatală, adaptarea socială dificilă). 

Sever 

12.  Despicătura labio-maxilo-palatină:  

b) bilaterală: defect morfologic pronunţat cu dereglarea respiraţiei, 

alimentaţiei, masticaţiei, vorbirii; cu dereglări  fizionomice 

 

 

Sever 

                                                           
1 conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor, Revizia a X-a OMS. Ordinul Ministerului sănătăţii al Republicii 

Moldova nr. 381 din 24.08.1995 privind întroducerea şi utilizarea Reviziei X  OMS a Clasificaţiei Internaţionale a 

Maladiilor în Republica Moldova 
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pronunţate; adaptare socială dificilă.  

13.  Adenţie congenitală uni/bilaterală (Sindromul P. Lefevre): defect 

morfologic cu pierderea totală a funcţiei de masticaţie, dereglarea 

vorbirii; adaptare socială dificilă. 

Accentuat 

14.  Fistule congenitale ale intestinului subţire şi a colonului,  encopreză, 

cu modificări majore ale funcţiei de digestie.  

Sever 

15.  Epidermoliza buloasă simplă şi distrofică.  Sever 

16.  Eritrodermia congenitală buloasă ihtioziformă.   Sever 

17.  Ihtioza congenitală cu manifestări ce dereglează activitatea fizică a 

bolnavului. 

Sever 

18.  Malformaţii osteoarticulare: hondrodistrofii, osteogeneza imperfectă, 

boala exostozelor multiple ereditare, artrogripoza etc. 

Sever 

 

19.  Extrofia vezicii urinare. Epispadias. Sever 

20.  Anomalii congenitale multiple (malformaţii congenitale multiple, 

sindrom plurimalformativ). 

Sever 

Capitolul XIX. Leziuni traumatice, otrăviri şi alte consecinţe ale cauzelor externe 

21.  Leziuni traumatice ale coloanei vertebrale (fracturi, luxaţii vertebrale, 

hernii de disc) şi măduvei spinării, asociată cu traume a organelor 

cutiei toracice şi abdominale ireversibile. 

 

Sever 

 


