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I N T E R E S   

S P E C I A L :  

 „Ghidul Alegătorului” 
acum și în formate 
user friendly 

 Experții Asociației 
„MOTIVAȚIE” din Mol-
dova au sensibilizat 
funcționarii electorali 
din Strășeni și Criu-
leni 

 Căile de acces ale 
Parcului Catedralei 
din Chișinău au fost 
supuse unui audit al 
mobilității pietonale 

 INTERVIU                    
Irina Stratilă: „Mi-aș 
dori ca în această eră 
a tehnologiei să se 
găsească o soluție 
tehnică prin care și 
nevăzătorii să poate 
alege liber și secret!” 

  Scriem și ne expri-
măm corect în perioa-
da electorală despre 
domeniul dizabilității  

Pro Accesibilitate  
Pro Incluziune  
Pro Democrație!  

LET’S  

Această publicație a fost finanţată de un grant  
oferit de Departamentul de Stat al SUA. 
Opiniile, constatările şi concluziile din publicație 
aparţin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale 
Departamentului de Stat al SUA. 

 

Pe 1 noiembrie 2020 

 înainte să ieși din casă, asigură-te că ai în buzunar 
buletinul de identitate, o mască de protecție și pixul 

cu care vei semna în lista electorală.  



 ELECTORALA 2020 
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În ziua alegerilor CEC va asigura 
toți alegătorii cu măști de protecție 

 

Sursa:https://a.cec.md/ro/in-ziua-alegerilor-cec-

va-asigura-toti-alegatorii-cu-

2781_97977.html?fbclid=IwAR0wxUW5M7G2S7A
SxTWE1o1wtiDG9CGlaynmzNyAfMvlKH4swuizjw
zPlAc 

 

În ziua scrutinului prezidențial din 
1 noiembrie 2020, CEC nu va      

admite ca alegătorii să fie         
transportați organizat la secțiile de 

votare 

Sursa: https://a.cec.md/ro/in-ziua-scrutinului-
prezidential-din-1-noiembrie-2020-cec-

2781_97979.html?fbclid=IwAR36-

UkF0llUHQFxAgrVxe-
G6wD9Tn53636G__wQyNXeLbanZJJwPkXhKTjo 

 

Numărul total de alegători              
înscriși în Registrul de Stat al       
Alegătorilor la etapa încheierii  

procedurii de actualizare a          
listelor electorale                          
este de 3 287 140 

 

Sursa: https://a.cec.md/ro/numarul-total-de-

alegatori-inscrisi-in-registrul-de-stat-
2781_97882.html?fbclid=IwAR3OP7B2ya8c7_R6r
_CgueVV95-TAkO-lV4djl354GFjRhQVD-

ZZVCe7X7k 

 

 

 

 

Pentru alegerile prezidențiale  
din 1 noiembrie 2020 

 au fost constituite  
2143 de secții de votare 

 

 

Sursa: https://a.cec.md/ro/pentru-alegerile-

prezidentiale-din-1-noiembrie-2020-au-fost-
2781_97808.html?fbclid=IwAR0nFxXgCuMj2ct-
F7EjoyAuknYWHbcGcZ-
ZyShvmJXu1QpMBbhYNg3bvXxM 

 

    

 

Alianța INFONET a acreditat la 
CEC 13 observatori naționali,           

care în ziua scrutinului vor             
evalua condițiile de accesibilitate  

a 89 BESV din raioanele               
Strășeni și Criuleni 

Sursa: https://a.cec.md/ro/cu-privire-la-

acreditarea-observatorilor-nationali-din-partea-

asociatiei-obstest-
2751_98018.html?fbclid=IwAR1sTWInKgzL8rYZx
eg8Z2swvSYUF7PwC-f9E0KDP3IYxjS0oP-

zDcRX894 

 

 

Alegătorii vor semna  
în lista electorală  
cu pixul propriu 

 

Sursa: 
https://www.youtube.com/watch?v=cG48MzOdbV
s / O campanie realizată de Comisia Electorală 
Centrală și PNUD Moldova, cu suportul generos 
al USAID Moldova.  



 

Solicitare către alegători 
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 Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC) solicită insistent tuturor          
participanților în campania electorală prezidențială să respecte cu rigurozitate măsurile de protecție în 
sănătate publică împotriva COVID-19! 

 Organizațiile membre CALC fac apel către candidații/-tele la funcția de președinte al Republicii 
Moldova, staff-urile electorale ale acestora și partidele politice care au desemnat sau susțin                 
candidații/-tele să respecte cu rigurozitate și maximă responsabilitate regulile generale obligatorii de 
prevenire şi combatere a infecției COVID-19 la desfășurarea campaniilor, aplicabile în scopul protejării 
tuturor participanților la procesul electoral. 

 Mai multe detalii despre conținutul Apelului, vedeți la link-ul: https://bit.ly/34nem6c  

 

Amintim că la intrarea în secțiile 
de votare alegătorii vor fi supuși 

termometriei, vor trebui să își  
pună masca și vor trebui să vină 

cu pixul propriu pentru a se  
semna atunci când vor primi   

buletinul de vot.  

Aceste alegeri prezidențiale vor fi cu totul 
diferite față de scrutinele anterioare, 

deoarece pandemia de COVID-19 și-a 
pus amprenta și pe procesul electoral.  
De aceea, trebuie să fim responsabili și 

să respectăm regulile de igienă și        
protecție despre care se vorbește încă 

din luna martie.  



 Scriem și ne exprimăm corect în perioada 
electorală despre domeniul dizabilității  
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 Fiecare om este în primul rând o personalitate, chiar dacă poate avea necesități specifice.            
În comunicare, atrage atenția în primul rând la om, nu la dizabilitatea acestuia. Înainte de a-i oferi cuiva 
ajutor, întreabă-l dacă are nevoie de acesta și în ce formă. Dacă persoana cu dizabilități singură te-a   
rugat să-i oferi ajutor, trateaz-o amabil și cu respect. Pentru această persoană ajutorul nu este un motiv 
de jenă sau de milă. În discuție cu o persoană cu dizabilități, adresează-te ei nu celui care o suprave-
ghează, o ajută sau o însoțește. 

 Nu începe dialogul cu o persoană cu dizabilități prin întrebarea „Ce s-a întâmplat?” sau „De ce 
mergi așa?”. Ea se va gândi că te interesează mai mult afecțiunea sa, dar nu personalitatea. Majoritatea 
oamenilor ușor pot vorbi despre problema sa, însă e nevoie de mai mult timp pentru a cunoaște omul.  
Nu hotărî pentru un om cu dizabilități privind participarea sa la o anumită activitate sau proces de luare a 
deciziilor. 

 Asociația „MOTIVAȚIE" din Moldova a elaborat un material informativ (în limba română și rusă) 
pentru a exclude limbajul discriminatoriu din materialele jurnalistice despre persoanele cu dizabilități.   
Dorim ca societatea să perceapă persoanele cu dizabilități din prisma abilităților personale și                 
profesionale, ca membrii egali ai societății, care pot și vor să contribuie la dezvoltarea comunității din care 
fac parte. 

 Flyer-ul vine cu explicații și argumente 
simple privind modul de comunicare corect cu 
persoane, care au diferite tipuri de dizabilități. 
 Considerăm că această informație va fi 
utilă nu doar pentru mass-media, care va reflec-
ta în perioada alegerilor despre persoanele din 
grupul dat, dar și pentru funcționarii electorali, 
ca să cunoască despre formele corecte și greși-
te de comunicare și adresare față de persoanele 
cu dizabilități. 

Flyer-ul cu terminologie corectă în domeniul   
dizabilității, în limba română și rusă îl găsiți,   
accesând link-urile de mai jos: 

 

RO http://motivatie.md/index.php?
pag=page&id=1244&l=ro 

RU http://motivatie.md/index.php?
pag=page&id=1245&l=ru 



 A apărut „Ghidul Alegătorului”                                   
în formate user friendly 
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 Proiectul „Demers 
spre o societate echitabilă 
prin alegeri incluzive” anunță 
publicarea și difuzarea 
„Ghidului Alegătorului pentru 
alegerile Președintelui Repu-
blicii Moldova din 1 noiembrie 
2020” în formate accesibil și 
ușor de înțeles pentru persoa-
nele cu dizabilități senzoriale.  

 Publicațiile au fost  
elaborate în baza ghidul ofici-
al elaborat și difuzat de CEC. 

 Traducerea ghidului în 
limbajul mimico-gestual, cu 

subtitrare în română și rusă, a fost realizată de Asociația Surzilor din Republica Moldova și poate fi    
vizualizată la adresa https://youtu.be/jXTuVryUdz8.. Difuzarea este realizată, inclusiv pe canalele de  
comunicare dedicate ale comunității persoanelor cu dizabilități de auz din Republica Moldova. 

 Publicarea ghidului în sistemul Braille a fost realizată la singura tipografie de acest gen din Repu-
blica Moldova, care este gestionată de Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăză-
torilor din Moldova. 

 Sonorizarea ghidului (https://youtu.be/B5L9NbIa_aM) a fost realizată de către Mariana Tîbulac-

Ciobanu, înregistrarea fiind în incinta studioului Radiovision – post de radio al comunității persoanelor cu 
dizabilități de vedere. Fișierul audio a fost inscripționat pe un CD și, împreună cu publicația în Braille, au 
fost expediate pe adresele tuturor organizațiilor teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor din Moldova. 

 Din perspectiva participării la viața politică, publică și culturală a persoanelor cu dizabilități     
senzoriale, aceste publicații se înscriu în mod organic în prevederile  din Obiectivul 5.  

 Sporirea participării persoanelor cu dizabilități la viața politică, publică și culturală din Programul 
Național de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (PNISPD) pentru anii 2017-2022: publicarea 
informației (format video, audio, tipar) cu privire la alegeri și concurenții electorali în formate accesibil și 
ușor de înțeles pentru persoanele cu dizabilități senzoriale (auz, văz) și intelectuale (aliniat 2). 

 Societatea civilă și, în mod special, persoanele cu necesități speciale au apreciat în mod        
constant astfel de inițiative, materialele în formate accesibil și ușor de înțeles fiind, nu doar o sursă de 
informare în perioada electorală, dar și un model de realizare a accesului la informații, opera de cultură 
și artă, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități. 
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 Deși au trecut 3 ani de la aprobarea PNISPD (HG nr.723 din 8 septembrie 2017) și 10 ani de la 
ratificarea de către Republica Moldova a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități 
constatăm, cu regret, că partidele politice, concurenții electorali nu au avut acest subiect în vizor,       
neglijând astfel necesitățile speciale ale persoanelor cu dizabilități.  

 Îi îndemnăm și pe această cale să manifeste mai multă înțelegere și respect; să renunțe la     
stereotipuri și prejudecăți, la percepțiile bazate pe modele de milă, caritate, de abordare medicală și   
socială față de persoanele cu dizabilități, și să promoveze, pe interior, dar și în societate modelul bazat 
pe acces egal și drepturile omului. Aceasta este extrem de important deoarece, conform datelor Biroului 
Național de Statistică (02.12.2019) în Republica Moldova trăiesc 176,1 mii de persoane cu dizabilități 
(6,6% din populația totală a republicii), din care 165,5 mii (!) sunt alegători. 

 Aceste publicații au apărut în cadrul proiectului „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri 
incluzive”, implementat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova,  
Asociația Surzilor din Republica Moldova, Clinica Juridică Universitară din Bălți, Grupul de Inițiativă    
Caușeni AID, Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova,              
Postul de radio RADIOVISION, Asociația persoanelor de vîrstă înaintată „Inspirație”. 

Acest proiect a fost finanţat de un grant oferit de Departamen-
tul de Stat al SUA. 
Opiniile, constatările şi concluziile din cadrul evenimentelor 
aparțin autorului / autorilor şi nu reflectă neapărat pe cele ale 
Departamentului de Stat al SUA. 
 

Sursa:http://comunicate.md/index.php?
task=articles&action=view&article_id=11074&fbclid=IwAR3iDkp4Zhlheai4zccdqNX

kNmeV719fJJitN2ivC4CV7E-R4I0oEqdCMpo 

 

 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11074&fbclid=IwAR3iDkp4Zhlheai4zccdqNXkNmeV719fJJitN2ivC4CV7E-R4I0oEqdCMpo
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11074&fbclid=IwAR3iDkp4Zhlheai4zccdqNXkNmeV719fJJitN2ivC4CV7E-R4I0oEqdCMpo
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11074&fbclid=IwAR3iDkp4Zhlheai4zccdqNXkNmeV719fJJitN2ivC4CV7E-R4I0oEqdCMpo
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 Vă invităm să accesați și să distribuiți publicația „Covid-19 și drepturile persoanelor cu dizabi-
lități" elaborată într-un limbaj accesibil și testată de un grup de tineri cu dificultăți de învățare și          
dizabilități intelectuale din Republica Moldova. 
 Acest raport este despre drepturile persoanelor cu dizabilități în timpul și după Covid -19.  

 Covid-19 se poate răspândi cu 
ușurință atunci când sunt mai mulți  
oameni împreună. Multe persoane cu 
dizabilități trebuie să fie lângă alte    
persoane care îi ajută. Unele persoane 
cu dizabilități ar putea fi în pericol mai 
mare din cauza Covid-19. De exemplu: 
Este posibil ca persoanele cu            
dizabilități să nu aibă apă curată și   
lucrurile necesare pentru a se spăla 
des pe mâini. 

 Informații despre cum să fii în 
siguranță în fața Covid-19 ar putea fi 
greu de înțeles pentru persoanele cu 
dizabilități. Persoanele cu dizabilități 
au des nevoie de mai multe îngrijiri de 
sănătate decât alte persoane.          
Dar acum poate fi și mai greu să      
primească îngrijirile și medicamentele 
de care au nevoie. 

  

 

Versiunea în română și în rusă disponibilă la https://rb.gy/z8oipi 

Sursa: https://moldova.un.org/ro/88500-covid-19-si-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati?
fbclid=IwAR0bchDPbsKwNYZ7E72ptq11LZUZXHKamhlCNOakIr7zm0Hr6iMQlH0o5c8  

Oficiul ONU pentru drepturile omului în 
Moldova a elaborat o serie de publicații în 

format ușor de citit, ușor de înțeles 

https://moldova.un.org/ro/88500-covid-19-si-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati?fbclid=IwAR0bchDPbsKwNYZ7E72ptq11LZUZXHKamhlCNOakIr7zm0Hr6iMQlH0o5c8
https://moldova.un.org/ro/88500-covid-19-si-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati?fbclid=IwAR0bchDPbsKwNYZ7E72ptq11LZUZXHKamhlCNOakIr7zm0Hr6iMQlH0o5c8


 

Broșură pentru părinți  
„Cum le vorbim copiilor despre dizabilitate?”  
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 Fiecare copil, la un moment dat, poate să-și pună întrebarea „De ce în societate sunt oameni mai 
deosebiți, care se mișcă, aud, văd sau comunică diferit de ceilalți?”. Aici rolul părintelui ar fi să nu mas-
cheze problema, să nu fugă de ea, dar să-i explice copilului totul așa cum este, cu vorbe simple, dar cla-
re pentru el. Părinții trebuie să înțeleagă ce este dizabilitatea și să reacționeze adecvat. Acest fapt va fi 
influența pe viitor pozitiv comportamentul și gândirea copilului. Mai târziu, dacă copilul va fi martor al 
unui comportament agresiv sau umilitor față de alții, el nu va răbda sau tăcea, dar va lua măsuri pentru a 
combate acest fenomen. 

 Este foarte important ca părintele să devină un exemplu pentru copil. Ca în primul rând el să per-
ceapă persoana cu dizabilități nu ca pe un om-problemă, diferit de ceilalți, dar o persoană cu aceleași 
drepturi, pe care o acceptă în anturajul său și nu va încerca să o evite. Se întâmplă ca părinții să nu dea 
răspunsul pe loc la întrebarea copilului „De ce tanti sau domnul merge așa?”, spunându-i că va explica 
acasă. 

 Pentru a veni în suportul părinților, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a realizat un sondaj de 
opinie în rândul persoanelor cu dizabilități, dar și a părinților, pentru a afla ce cred ei despre acest subi-
ect și să vină cu recomandări bazate pe propria experiență. La sondaj au participat 39 de respondenți 
din Republica Moldova, majoritatea cu vârsta cuprinsă între 26 – 35 ani. O bună parte din respondenți 
(80 %) sunt din mediul urban. Jumătate din respondenți sunt persoane cu dizabilități, iar peste 65 % din 
ei sunt părinți. 

 Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a elaborat o broșură pentru părinți „Cum le vorbim copiilor 
despre dizabilitate?” ca să-i informeze și să motiveze să aibă un limbaj și comportament potrivit, atunci 
când le explică copiilor săi despre dizabilitate. Considerăm că e este foarte important ca în primul rând 
părintele să devină un exemplu pentru copilul său. 

 Materialul îl puteți accesa făcând click pe link-ul de mai jos. 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1562&l=ro 

Sursa: motivatie.md 

 

 



 Irina Stratilă: „Mi-aș dori ca în această eră a 
tehnologiei să se găsească o soluție tehnică prin care 

și nevăzătorii să poate alege liber și secret!” 
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 „Sunt nevăzătoare cam de când am devenit adultă. 
Am o boală genetică care a progresat în timp, ceea ce a 
dus la situația de astăzi în care pentru a mă deplasa trebu-
ie să folosesc bastonul alb, iar pentru a citi și scrie sunt 
nevoită să folosesc echipamente asistive sau să cer ajuto-
rul celorlalți”.  

 Așa se prezintă, simplu, Irina Strătilă, basarabeanca 
care acum câțiva ani a ales să facă o schimbare de proporții, 
să se mute în România. 

 Povestea Irinei este pe cât de interesantă, pe atât de 
plină de motivație și optimism. A plecat la drum fără ezitare, a 
reușit să își depășească toate limitele și, în plus, a putut să ne 
învețe pe toți o lecție. O lecție despre viață și despre puterea 
de a trece peste toate obstacolele, indiferent de care ar fi aces-
tea. 

 Irina este jurist de profesie. În anul 2010 a absolvit   
Facultatea de Drept din cadrul Universității de Stat din Moldo-
va, iar în 2012 a absolvit primul curs de masterat –                  
Drept Procesual Civil. Încă din anii de studenție a activat în 
cadrul Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, 

ulterior, fiind angajată în calitate de jurisconsult în cadrul Băncii Naționale a Moldovei.  

 Irina, spune-ne te rog cum ai ajuns și de ce ai hotărât să te muți în România? 

 „Pe plan social, am participat la multiple evenimente și proiecte dedicate promovării drepturilor 
persoanelor cu dizabilități, unde am apărat în special drepturile persoanelor cu deficiențe de vedere.  

 În cadrul unui astfel de proiect, am efectuat o vizită de lucru în Timișoara, România, ca membră 
a delegației din Republica Moldova pentru a face schimb de bune practici privitoare la incluziunea și  
accesul la educația de nivel superior pentru persoanele cu dizabilități, în special a celor cu dizabilități de 
vedere. Aici l-am reîntâlnit pe actualul meu soț, Andrei Strătilă.  

 În această conjunctură, din 2014 m-am stabilit cu traiul în Timișoara, tot în acel an m-am înscris 
pentru cel de-al doilea masterat în Dreptul Afacerilor. Așa se face că, la moment, sunt în România de 6 
ani, timp în care, împreună cu soțul meu, am promovat drepturile persoanelor cu dizabilități prin acțiunile 
realizate în cadrul Asociației pentru Integrarea Persoanelor cu Deficiențe, al cărei fondator este soțul 
meu. ” 

 Referitor la proiectele desfășurate în cadrul asociației, acestea au vizat promovarea dreptului la 
educație, a dreptului la muncă, a accesului la informații și altele. Acum Irina activează în cadrul „Certipro 
Education” în calitate de manager pe programe educaționale.  
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 Aflându-te în România deja de mai mulți ani, probabil ai avut ocazia să participi la vreun 
scrutin electoral, ai putea să ne spui care sunt problemele electoratului nevăzător de acolo? Ce de-
osebiri sunt față de Republica Moldova? 

 Locuind în România de 6 ani și fiind cetățean al acestei țări, am avut ocazia să particip la mai multe 
scrutinuri electorale, atât pentru alegeri prezidențiale, parlamentare, locale, cât și la câteva referendumuri. 
Aceste experiențe m-au făcut să concluzionez că situația electoratului nevăzător din România este similară 
celui din Republlica Moldova, în sensul în care problemele și provocările sunt egale.  

 În linii mari, am putut observa câteva probleme similare: 

 Persoanele cu dizabilități  nu cunosc drepturile pe care le au în legătură cu modul de exprimare a  
votului; 

 Angajații secțiilor de votare nu sunt întotdeauna pregătiți să asiste o persoană nevăzătoare să își  
exprime votul; 

 Nu există campanii care să evidențieze cum votează nevăzătorii sau, dacă există, acestea nu sunt 
suficient de vocale încât să informeze în așa măsură electoratul nevăzător, încât să-l determine să 
iasă la vot. Din câte cunosc, electoratul nevăzător din România, care vine la secțiile de votare,      
reprezintă mai puțin de 60% din numărul total de nevăzători.  

 Totuși, există o procedură de vot accesibilă pentru persoanele cu deficiențe de vedere? 

 Ca și în Republica Moldova, nevăzătorii din România votează cu ajutorul unui însoțitor ales de 
aceștia. Prin urmare, chiar dacă toate actele legale – Constituția, legile acestei țări consfințesc caracterul 
secret al dreptului la vot, în cazul nevăzătorilor acest caracter nu se mai respectă, în sensul în care, fiind 
nevoiți să apeleze la ajutorul unui însoțitor, exprima-
rea votului devine o procedură mijlocită. Mi-aș dori 
ca în această eră a tehnologiei să se găsească o 
soluție tehnică prin care și nevăzătorii să poate ale-
ge liber și secret persoanele care ulterior să-i repre-
zinte în organele decizionale, o astfel de soluție, du-
pă părerea mea, ar fi votul electronic, la distanță, 
bineînțeles ținându-se cont de toate cerințele tehni-
ce privitoare la accesibilitatea informațiilor web.  

  Vei merge la scrutinul din 1 noiembrie? Cum vei alege să votezi?  

  Ca de fiecare dată, voi merge și la acest scrutin. La 1 noiembrie 2020, ca să-mi pot exercita dreptul 
constituțional, voi apela la un însoțitor de încredere, care să aplice ștampila conform opțiunii alese de mine. 
Buletinul în Braille nu ar fi o soluție pentru mine, pentru că nu cunosc în măsură suficientă acest alfabet 
pentru a putea parcurge buletinul. Observ că din ce în ce mai puțin tineri de vârsta mea cunosc alfabetul 
Braille și îl aplică în viața de zi cu zi. La noi în familie, soțul meu care este și el nevăzător, știe să citească 
și să scrie în Braille și îl folosește într-un singur caz și anume când are nevoie să citească denumirea in-
scripționată pe cutia cu medicamente. Iată de ce, consider că digitalizarea procedurii de exprimare a drep-
tului la vot pentru nevăzători va deveni cea mai evidentă și optimă soluție.  

 Mulțumim pentru interviu! 



 

Cum să asigurăm siguranța nevăzătorilor şi a 
pietonilor din Căușeni la traversarea străzii? 
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 „Cum să asigurăm siguranța nevăzătorilor şi a 
pietonilor din Căușeni la traversarea străzii?” Aceasta a 
fost tema unei dezbateri publice care a avut loc astăzi 
la Căușeni și care a adus împreună pe platforma de 
discuții cetățeni activi, reprezentanți ai comunității    
nevăzătorilor din oraș și ai autorităților locale.  

 Problema siguranție circulației persoanelor cu 
nevoi speciale fiind una foarte acută, a fost intens pro-
movată de organizația teritorială Căușeni a Societății 
nevăzătorilor din Republica Moldova, iar administrația 

locală s-a arătat cooperantă în a identifica împreună cu locuitorii orașului soluții la această problemă.S-

au discutat idei, s-au estimat costuri și s-au trasat acțiuni pentru a transpune în viața soluțiilor identifica-
te. Vasile Savca, cetățean activ și persoană cu dezabilități locomotorii, a menționat că succesul soluțio-
nării problemei date depinde de insistența locuitorilor, astfel încurajându-i să se implice activ în promo-
varea intereselor lor. 

 Primarul de Căușeni, Anatolie Donțu, prezent și el la eveniment s-a arătat preocupat de proble-
ma abordată în dezbatere, venind cu asigurări că subiectul va fi inclus pe agenda APL Căușeni.   

 Evenimentul a avut loc în cadrul Proiectului „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare”,       
implementat de către Alianta INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă în parteneriat și cu sprijinul 
financiar al Friedrich Ebert Stiftung Moldova.   

 Proiectul este cofinanțat de către Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer prin intermedi-
ul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. 

Sursa: Alianța Infonet (pagina de Facebook) 



 

Experții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au 
sensibilizat funcționarii electorali din Strășeni și 

Criuleni 
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 Asigurarea condițiilor de accesibilitate pentru toți constituie un element-cheie în procesul de reali-
zare a dreptului la vot pentru cetățeni în ziua alegerilor. Accesibilitatea e un aspect important și în reali-
zarea dreptului la educație, la muncă, la servicii publice pentru persoanele cu mobilitate redusă, deorece 
secțiile de votare sunt amplasate de obicei în incinta instituțiilor de stat.   

 În preajma alegerilor prezidențiale, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) 
a organizat mai multe instruiri pentru funcționarii electorali din Strășeni și Criuleni. În cadrul acestora, 
echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) a realizat două sesiuni de informare și sensibilizare 
pentru funcționarii electorali. Echipa AMM le-a vorbit participanților despre necesitățile persoanelor cu 
dizabilități în procesul de vot, despre barierele de bază pe care le întâmpină aceste persoane și care ar 
putea fi soluțiile pentru ca persoanele cu dizabilități locomotorii să se implice în egală măsură în proce-
sul decizional. 

 La data de 17 octombrie experții Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova au întreprins o vizită în 
mun. Strășeni, în incinta Casei de Cultură, iar pe 19 octombrie în incinta Consiliului Raional din or. Criu-
leni. Scopul acestor vizite a fost în informarea și sensibilizarea funcționarilor electorali privind tehnicile și 
instrumentele de incluziune a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Prin intermediul prezen-
tării și a filmulețelor vizionate, participanții au avut ocazia să vadă cum arată o instituție publică accesibi-
lă și ce înseamnă acces egal la informații și infrastructură pentru toți cetățenii în procesul de vot. 

 Ludmila Iachim, directoarea executivă, Asociația 
„MOTIVAȚIE” din Moldova: „Am încercat să motivez autoritățile 
prin situații reale din viața mea la nivel de accesibilitate a in-
frastructurii și integrare în societate. Ca utilizatoare de scaun 
rulant, le-am vorbit funcționarilor electorali cu ce barierele m-

am confruntat personal în ziua alegerilor și cum le-am depășit”. 

 Tudor Onofrei, specialist adaptări spații, Asociația 
„MOTIVAȚIE” din Moldova a menționat în cadrul activității de 
sensibilizare pentru funcționari electorali că accesibilitatea este 
un concept universal, ci nu doar o necesitate a persoanelor cu 
dizabilități. Expertul a remarcat că lipsa condițiilor de accesbili-
tate afectează un număr foarte mare de cetățeni, printre care 
persoanele în etate, copiii, persoanele cu dizabilități, părinții cu 
copii mici în cărucior, persoanele lipsite temporar de capacita-
tea de muncă: „Haideți să construim viitorul nostru împreună 
începând de astăzi – a lansat un mesaj motivațional către func-
ționarii electorali spcecialistul Asociației „MOTIVAȚIE” din Mol-
dova”. Tudor Onofrei a remarcat că aceste persoane au nevoie 
de condiții de accesibilitate în instituții publice în fiecare zi, ci 
nu doar în ziua alegerilor.   
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 Victoria Boțan, specialis-
tă în relații publice, Asociația 
„MOTIVAȚIE” din Moldova, a 
menționat în cadrul evenimentu-
lui din Criuleni că, dacă condițiile 
de accesibilitate sunt respectate 
în faza incipientă a proiectării, 
atunci costurile la crearea sau 
amenajarea accesibilității consti-
tuie cca 2% din totalul investiției. 
 Dacă condițiile de acce-
sibilitate au fost evitate sau omi-
se din start și adaptările sunt efectuate după finisarea construcției, costurile constituie cca 20-25% din 
totalul bugetului.  

 Experta Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova a remarcat importanța accesibilității procesului de 
vot pentru toate categoriile de persoane, referindu-se atât la accesibilitatea fizică, cât și cea informațio-
nală. Ea a menționat despre necesitatea amplasării corecte a informației în ziua alegerilor, care trebuie 
să fie accesibilă, adică afișată la nivelul ochilor, cu șrift suficient de mare, cu folosirea culorilor contras-
tante. Tot ea a remarcat că la intrare în instituție sau pe coridor nu trebuie să existe bariere, precum ghi-
veci cu flori, care ar putea să blocheze accesul la rampă pentru utilizatorii de scaun rulant sau bariere 
care ar putea să nu fie observate de persoanele cu vederea slabă. Trebuie să fie aprinsă lumina și să fie 
larg deschise ușile din considerentul de securitate în perioada pandemiei, ca persoanele să nu pună mâ-
ina pe acestea, iar utilizatorii de scaun rulant vor putea ușor intra în instituție desinestătător. 
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Sesiunile de informare și sensibilizare din Strășeni și Criuleni au fost organizate în cadrul proiectului 
„Demers spre o societate echitabilă prin alegeri incluzive”. Proiectul este implementat de Alianța INFO-
NET, în parteneriat cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova, Asociația Surzilor din Republica Moldova, 
Clinica Juridică Universitară din Bălți, Grupul de Inițiativă Caușeni AID, Centrul Național de Informare și 
Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, Postul de radio RADIOVISION, Asociația persoanelor 
de vîrstă înaintată „Inspirație”, Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral etc. 

Scopul proiectului constă în creșterea gradului de informare și cultură politică, promovarea unui compor-
tament pro-activ și sporirea incluziunii electorale a persoanelor cu dizabilități. Până la alegerile prezin-
dențiale astfel de sesiuni informative, cu suportul partenerilor, se vor desfășura (sau au fost deja desfă-
șurate) și în raioanele Rîșcani, Glodeni, Sîngerei, Florești, Taraclia, Leova, Cimișlia, Ștefan Vodă. 

Acest proiect a fost finanţat de un grant oferit de De-
partamentul de Stat al SUA. 
 Opiniile, constatările şi concluziile din cadrul eveni-
mentelor aparțin autorului / autorilor şi nu reflectă 
neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA. 

 

Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1566&l=ro 

http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1566&l=ro
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 În contextul campaniei electorale pentru alegerile 
prezidențiale din 1 noiembrie 2020,  organizațiile societății 
civile, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării 
și asigurarea egalității și Consiliul de Presă atrag atenția 
asupra faptului că discursul de ură și instigare la discrimina-
re în spațiul public și în mass-media din Republica Moldova 
este tot mai des utilizat și crește în intensitate în campaniile 
electorale. 

 Conform datelor Promo-LEX, în ultimii doi ani, nu-
mărul de cazuri de discurs de ură s-a dublat (de la 2 la 4,2 
cazuri pe zi), acest tip de discurs manifestându-se prepon-

derent în context politic (47,5% din numărul total de cazuri). În același timp, monitorizarea discursului de 
ură de către Asociația Promo-LEX în contextul alegerilor locale noi din Chișinău, din 20 mai 2018, alege-
rilor parlamentare din 24 februarie 2019 și alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, confirmă 
creșterea dinamicii discursului de ură în perioadele preelectorale și electorale, și descreșterea acesteia 
după încheierea alegerilor. 

 Datele monitorizării arată că, candidații și simpatizanții acestora, dar și politicienii sunt atât autori 
ai discursului de ură, cât și victime. De cele mai multe ori, discursul de ură împotriva acestui grup este 
utilizat și răspândit de alți politicieni, creându-se astfel un cerc vicios. În același timp, prin statutul lor, poli-
ticienii care utilizează discursul de ură determină înrădăcinarea prejudecăților, dezvoltarea unor atitudini 
negative în societate și chiar apariția unor forme de violență față de alte grupuri sociale. 

 Pe de altă parte, mass-media rămâne a fi cea mai importantă sursă de răspândire a intoleranței 
în spațiul public. De exemplu, doar în perioada august – noiembrie 2019, cele 516 cazuri de discurs de 
ură identificate de Promo-LEX au înregistrat 6 288 058 de vizualizări în spațiul online, ceea ce reprezintă 
51 541 de vizualizări pe zi. 

 De asemenea, unele instituții media și jurnaliștii fac uz de discurs de ură și instigă la discriminare, 
inclusiv prin promovarea prejudecăților față de politicieni, femei, persoane LGBTI, persoane cu dizabilități 
etc. 

 În acest sens, în contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 
2020, semnatarii apelului recomandă politicienilor, concurenților electorali și simpatizanților acestora, pre-
cum și instituțiilor media și jurnaliștilor să se abțină de la utilizarea discursului de ură și instigare la discri-
minare și să contribuie la promovarea unui discurs public echilibrat. 

 Sursa: https://promolex.md/18813-apel-public-organizatiile-societatii-civile-consiliul-pentru-

egalitate-si-consiliul-de-presa-solicita-concurentilor-electorali-si-sustinatorilor-acestora-sa-nu-utilizeze-

discursul-de-ura-iar-institu/?lang=ro 

APEL PUBLIC Organizațiile societății civile, Consiliul 
pentru Egalitate și Consiliul de Presă solicită 

concurenților electorali și susținătorilor acestora să 
nu utilizeze discursul de ură, iar instituțiile media să 

prevină răspândirea acestui tip de discurs 



 

Apelul Public al Coaliției Civice pentru Alegeri 
Libere și Corecte care îndeamnă candidații la 
funcția de Președinte al Republicii Moldova să 

participe la dezbateri electorale 
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 Membrii Coaliției Civice 
pentru Alegeri Libere și Corecte 
(CALC), fac apel către candidații 
pentru funcția de Președinte al Re-
publicii Moldova să participe la 
dezbaterile electorale organizate 
de furnizorii de servicii media, în 
contextul campaniei electorale 
pentru alegerile prezidențiale din 1 
noiembrie 2020. 

 Considerăm că, în vederea asigurării unei competiții electorale bazate pe egalitatea șan-
selor, precum și în interesul suprem al alegătorilor de a-și forma o opinie informată cu privire la 
concurenți, participarea tuturor candidaților sau a persoanelor de încredere ale acestora în ca-
drul dezbaterilor electorale este imperativă! 

 Pentru mai multe detalii accesați linkul următor: https://promolex.md/18870-apelul-public-

al-coalitiei-civice-pentru-alegeri-libere-si-corecte-care-indeamna-candidatii-la-functia-de-

presedinte-al-republicii-moldova-sa-participe-la-dezbateri-electorale/
fbclid=IwAR1Jx41HcBNr1DdTyHo7TWYCTCK4ZdHSl1IjpsQMLz6XZckdM29L48vL7IM&lang=ro 



 Căile de acces ale Parcului Catedralei din Chișinău 
au fost supuse unui audit al mobilității pietonale 
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 Centrul pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilități în co-
laborare cu organizațiile membre 
ale platformei civice Chișinăul 
Accesibil pentru Toți a organizat 
pe 13 octombrie Auditul mobilită-
ții pietonale a Parcului Catedra-
lei. Au fost evaluate trotuarele în 
interiorul grădinii publice, precum 
și căile de acces spre locul de 
agrement, împreună cu străzile 
adiacente. În calitate de evalua-
tori au participat persoane cu 
dizabilități, împreună cu organi-
zațiile civice care-i reprezintă. 

 După o succintă prezentare și instruire, participanții la Auditul mobilității pietonale au fost împărțiți 
în patru grupuri, care au evaluat pistele pietonale din interiorul parcului, precum și străzile, trotuarele și 
stațiile de așteptare din preajmă. Cu ajutorul unor chestionare speciale, activiștii civici au înregistrat as-
pectele negative care limitează accesul spre zona de agrement sau deplasarea în interior. De aseme-
nea, evaluatorii au observat și elementele pozitive care fac plăcută aflarea în Parcul Catedralei. La în-
cheierea activității participanții au împărtășit impresiile lor și au formulat recomandări pentru îmbunătăți-
rea mobilității pietonale a parcului din centrul capitalei. 

 Evaluarea mobilității pietonale este un eveniment care se desfășoară pentru prima dată în Repu-
blica Moldova. Inițiativa încura-
jează implicarea grupurilor din 
comunitatea locală și a cetățeni-
lor interesați în evaluarea mobili-
tății și siguranței unor zone urba-
ne prin observarea felului în care 
pietonii și conducătorii auto folo-
sesc o anumită stradă sau inter-
secție. Informația este folosită 
pentru promovarea accesului la 
spațiile municipale, în egală mă-
sură, atât pentru conducători au-
to, cât și pentru pietoni, inclusiv 
pentru grupurile de persoane cu 
mobilitate redusă. 
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 Evenimentul este organizat în 
contextul reabilitării Parcului Catedralei 
Metropolitane, planificat de Primăria Chi-
șinău pentru anul 2021 și are scopul să 
încurajeze participarea comunității locale 
în procesul de consultare și proiectare a 
spațiilor urbane. Concluziile Auditului 
mobilității pietonale vor fi prezentate au-
torităților municipale sub forma unui ra-
port, însoțit de de recomandări. 

 Această activitate este organizată în ca-
drul proiectului Constituirea unui mecanism de 
participare a grupurilor cu mobilitate redusă în 
cadrul Primăriei mun. Chișinău, implementat de 
către Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, cu suportul financiar al Fundației So-
ros Moldova/ Departamentul Buna Guvernare. 

 Sursa: https://cdpd.md/caile-de-acces-ale-

parcului-catedralei-din-chisinau-au-fost-supuse-

unui-audit-al-mobilitatii-pietonale/?fbclid 



Aleea Bulevardului Mircea cel Bătrân aflată la 
etapa finală de renovare este parțial accesibilă 

pentru persoanele cu mobilitate redusă 
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 Lucrările de renovare a aleii de 
pe bd Mircea cel Bătrân din sectorul Cio-
cana al Municipiului Chișinău se apropie 
de sfârșit, însă autoritățile nu au ținut 
cont de cerințele de accesibilitate pentru 
persoanele cu mobilitate redusă. Este 
constatarea membrilor platformei 
„Chișinăul accesibil pentru Toți”, care și-
au propus să atragă atenția admin-
istrației capitalei asupra importanței luării 
în considerare a necesităților de mobili-
tate pietonală a tuturor persoanelor, 
atunci când sunt proiectate și realizate 
lucrări de renovare a unor spații publice.  

 În cadrul Auditului mobilității pietonale, realizat cu suportul Fundației Soros Moldova și Re-
prezentanța IM Swedish Development Partner, pe 20 octombrie, a fost evaluată aleea de pe bd 
Mircea cel Bătrân. După o succintă inițiere a grupurilor de evaluatori, aceștia au monitorizat pistele 
pentru pietoni și bicicliști din zona de agrement a bulevardului, precum și căile de acces din intersecții 
și stațiile de așteptare a transportului public din preajmă.  

 Evaluatorii cu deficiență de vedere au constatat că ei nu pot să perceapă diferența între seg-
mentele de trotuar pentru bicicliști și pietoni din cauza că ele au un înveliș cu textură similară. Ei au 
mai observat că banda de delimitare între piste nu poate fi sesizată tactil pe toate porțiunile aleii. Par-
ticipanții la monitorizare au observat că zona de agrement de pe bulevard este intersectată de 8 căi de 
virare a automobilelor, însă trecerile de pietoni prin aceste locuri nu au instalate pavaj tactil și culori 
contrastante, pentru avertizarea persoanelor nevăzătoare. Dificultăți suplimentare provoacă pentru 
persoanele cu dizabilitate de vedere și bordurile de pe marginea pistei, care sunt coborâte la nivelul 
învelișului de asfalt, ceea ce îngreunează depistarea, cu ajutorul bastonului, a limitelor și direcției tro-
tuarului.  

 Participanții la auditul mobilității pietonale au mai sesizat că rampele la trecerile de pietoni din 
intersecțiile din preajmă, care se conectează cu aleea, nu corespund standardelor, iar stațiile de 
așteptare ale transportului public nu sunt accesibile pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant și 
părinții cu copii în cărucioare. Totodată, reprezentanții platformei civice „Chișinăul accesibil pentru 
Toți” au remarcat în zona de agrement de pe bd Mircea cel Bătrân și aspecte pozitive ale renovării: 
sistemul modern de iluminare, amenajarea unor bănci comode, construirea trecerilor pietonale înălțate 
la nivelul suprafeței trotuarului la căile de virare a automobilelor, organizarea terenurilor de joacă 
pentru copii etc. 



P A G I N A  2 0  

 Vitalie Meșter, director executiv, Centrul pentru Drepturile Per-
soanelor cu Dizabilități: „Evenimentul de azi face parte dintr-o serie de 
activități de audit, care sunt realizate în scopul evaluării mobilității pie-
tonale din Chișinău, și este menit să ajute autoritățile municipale în elab-
orarea unui plan de acțiuni de accesibilizare a orașului. Cu acest scop, 
au fost selectate 15 locații din mun. Chișinău care, în opinia persoanelor 
cu mobilitate redusă, sunt strategice, prioritare pentru noi, ca să putem 
spune că acest oraș este accesibil.”  

 Ludmila Iachim, directoare executivă, Asociația „MOTIVAȚIE” din 
Moldova: „Vrem să arătăm autorităților cât de importantă este accesibili-
tatea pentru persoanele cu dizabilități, pentru persoanele care fac parte 

din grupul cu mobilitate redusă. Noi vom evalua 15 puncte prioritare pentru a veni cu recomandări față 
de reprezentanții Primăriei. Noi vom veni cu suport și recomandări concrete, atunci când autoritățile în 
planul său de acțiuni  vor realiza acele reabilitări sau reparații ale străzilor. Toate recomandările vor fi 
incluse într-un raport de evaluare și vor fi adresate reprezentanților Primăriei.”  

 Auditul mobilității pietonale este o inițiativă a Platformei civice „Chișinăul accesibil pentru Toți” 
de evaluare a unor locuri importante pentru locuitorii capitalei. Astfel, organizatorii își propun să ofere 
suport Primăriei, prin identificarea și monitorizarea a 15 zone prioritare, cu flux majorat de pietoni, de 
pe teritoriul urbei: parcuri, scuaruri, autogări, noduri de transbordare etc. Prin această activitate, or-
ganizatorii doresc să atragă atenția autorităților municipale asupra faptului că spațiile urbane de inter-
es vital ar trebui să fie accesibile din punct de vedere a mobilității pietonale. Ei mai speră că admin-
istrația orașului va include sectoarele selectate în viitorul plan de accesibilizare a orașului Chișinău. 

 Această activitate este organizată în cadrul proiectului „Constituirea unui mecanism de partici-
pare a grupurilor cu mobilitate redusă în cadrul Primăriei mun. Chișinău”, implementat de Centrul 
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, cu suportul financiar al Fundației Soros Moldova/ Depar-
tamentul Buna Guvernare și Reprezentanța IM Swedish Development Partner. 

 Platforma „Chișinăul Accesibil pentru Toți” a apărut în 2015, atunci când câteva organizații      
și-au unit forțele pentru a evolua accesibilitatea din orașul Chișinău. Ulterior, platforma a evoluat și a       
inițiat activități de atragere a atenției auto-
rităților asupra accesibilității. În prezent, 
Platforma are mai mulți susținători fideli.  
Organizațiile membre ale Platformei 
„Chișinăul Accesibil pentru Toți” sunt:     
Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilități, Asociația „MOTIVAȚIE” din   
Moldova, Centrul Media pentru Tineri, 
HelpAge Internațional (Moldova), Centrul de 
Urbanism și grupul de părinți „Ask a Mom”.   

Sursa: http://motivatie.md/index.php?
pag=news&id=1060&rid=1565&l=ro 



Majoritatea absolută a secțiilor de votare sunt 

amplasate în clădiri neaccesibile pentru persoanele cu 
dizabilități locomotorii 
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 Doar 7 din 612 secții de votare evaluate sunt accesibile persoanelor cu probleme 
locomotorii. Este concluzia unui studiu realizat anul trecut de Alianța INFONET și parte-
nerii săi, la comanda PNUD Moldova. Legislația națională obligă autoritățile locale să asi-
gure accesibilitatea în instituțiile publice, însă aleșii locali motivează că nu au suficiente 
resurse pentru a adapta clădirile. În timp ce autoritățile se plâng că nu au bani, Republica 
Moldova rămâne restanțieră la capitolul respectării drepturilor persoanelor cu nevoi spe-
ciale. 
 Înaintea alegerilor locale de anul trecut, 612 secții de votare din municipiile Chișinău și 
Bălți, raioanele Căușeni, Edineț, Hâncești și UTA Găgăuzia (ceea ce reprezintă peste 30 la sută 
din totalul secțiilor electorale din țară) au fost evaluate prin prisma accesibilității. Au fost verifica-
te accesul până la clădire, rampa de acces, inclusiv barele de suport, uşile de la intrare, spaţiul 
din interior, WC-ul adaptat, ascensorul (dacă este cazul) și parcarea special amenajată. Conclu-
ziile studiului „Acces egal pentru toți în secțiile de votare” au fost mai mult decât îngrijorătoare: 
doar șapte din secțiile de votare evaluate sunt accesibile persoanelor cu probleme locomotorii. 
 Subiectul accesibilității, unul tabu? 

 În comuna Fîrlădeni din raionul Căușeni au fost amenajate anul trecut două secții de vo-
tare: una în incinta Grădiniței „Prichindel” și alta – în sediul Liceului Teoretic „Mihail Sadovea-
nu”. Pentru a ajunge la urna de vot, locuitorii cu probleme locomotorii din comună au fost nevoiți 
să urce cele 15 trepte abrupte din fața clădirii instituției de învățământ. Primarul comunei Fîrlă-
deni, Sergiu Vengher, cunoaște problema, însă motivează că pentru construcția unei rampe de 
acces este nevoie de mijloace financiare. El spune că din toamna anului trecut, când a obținut 
mandatul de primar, nimeni nu a abordat subiectul accesibilității în această instituție publică, 
aflată în gestiunea Direcției raionale de învățământ. Totuși, Sergiu Vengher a promis că va dis-
cuta această problemă cu directoarea liceului și vor căuta soluții. 
 Rampă, ascensor și grup sanitar adaptat persoanelor cu nevoi speciale 

 Cu totul altă situație este la Liceul Teoretic „Meșterul Manole” din satul Sălcuța, același 
raion. Spre deosebire de situația din Fîrlădeni, la alegerile trecute, aici era amenajată o secție 
de votare, iar clădirea instituției de învățământ este adaptată persoanelor cu nevoi speciale: de 
la rampă de acces și ascensor, până la grup sanitar echipat cu bare de suport. Directoarea lice-

ului, Liuba Sănduța, a precizat că problemele 
persoanelor cu dizabilități trebuie rezolvate de 
autorități, fără a căuta pretexte. Ea a specificat 
că liceul a beneficiat de un proiect al Băncii 
Mondiale prin care au fost amenajate atât in-
trările în clădire, cât și grupurile sanitare. 
„Pentru alegători e simplu acum, mai ales pen-
tru persoanele în etate care se deplasează, 
sprijinindu-se în baston. La alegerile trecute un 
bărbat chiar a plâns de bucurie că a putut vota 
în secție după mai mulți ani. Se cheltuie mulți 
bani pentru alte lucruri și diferite serbări. Eu 
cred că este vorba de atitudine. Dacă nu se 
vrea, nu se vrea”, spune Liuba Sănduța. 
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 Rampe de sprijin și pante construite haotic 

 Victor Koroli, director executiv al Alianței Centrelor Comunitare de Acces la Informație și 
Instruire din Moldova (INFONET), unul dintre autorii studiului menționat mai sus, precizează că 
autoritățile locale sunt responsabile de asigurarea accesibilității clădirilor publice unde sunt 
amenajate secțiile de votare. El confirmă că majoritatea aleșilor locali motivează că nu au bani 
pentru a construi rampe sau bare de sprijin, însă problema constă în percepția și atitudinea so-
cietății față de persoanele cu nevoi speciale. „Comisia Electorală Centrală vine doar cu niște 
recomandări cum trebuie să fie amenajată secția de votare. De restul e responsabilă adminis-
trația publică locală. De multe ori, oamenii nu înțeleg ce înseamnă accesibilitate”, afirmă Victor 
Koroli. Expertul mai adaugă că în timpul evaluării secțiilor de votare a observat în multe locali-
tăți rampe de acces cu bare de sprijin construite haotic, fără a fi respectate normele în vigoare, 
adică s-au făcut doar pentru a mima accesibilitatea: „Deseori, am întâlnit șine metalice ampla-
sate sub unghiuri înalte, inaccesibile pentru persoanele în scaun rulant. Dacă plouă sau ninge, 
șinele devin lunecoase și impracticabile pentru persoanele cu nevoi speciale”. 
Directorul executiv INFONET solicită autorităților publice locale să respecte drepturile tuturor 
persoanelor, inclusiv ale celor cu nevoi speciale, fie că sunt cu dizabilități sau în etate, iar până 
în ziua alegerilor prezidențiale din acest an să adapteze sediile clădirilor unde vor fi amenajate 
secțiile de votare. 
 Sancțiuni pentru autorități 
 Menționăm că la 4 noiembrie 2016, în cadrul Sesiunii a 26-a a Consiliului ONU pentru 
Drepturile Omului (Evaluarea Periodică Universală 2016) și la 21-22 martie 2017, în cadrul Se-
siunii a 17-a a Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, la care a fost audi-
at Raportul de țară privind implementarea Convenției ONU, Republica Moldova a primit mai 
multe recomandări specifice domeniului de dizabilitate. În ambele cazuri, țara noastră avea 
restanțe la capitolul accesibilității infrastructurii, transporturilor, informației și comunicațiilor pen-
tru persoanele cu dizabilități. Astfel, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități 
a făcut câteva observații finale referitoare la raportul inițial al autori-
tăților moldovenești, prin care se arată îngrijorat de „lipsa totală a 
accesibilității pentru persoanele cu dizabilități”. Comitetul le-a reco-
mandat autorităților Republicii Moldova să ia toate măsurile pentru 
a asigura implementarea garanțiilor juridice pentru accesibilitate în 
toate domeniile, inclusiv urbanism, construcții și servicii publice. To-
todată, a cerut să fie aplicate sancțiuni persoanelor sau autorităților 
responsabile de încălcarea garanțiilor legale privind accesibilitatea. 
 Autor: Lilia Zaharia 
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Sensibilizăm autoritățile publice locale privind 

angajarea persoanelor cu dizabilități 
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 La data de 7 octombrie curent Asocia-
ția ,,MOTIVAȚIE” din Moldova a organizat în parte-
neriat cu AO „Asociația Femeilor de Afaceri” din 
mun. Bălți masa rotundă „Sensibilizarea reprezen-
tanților Administrației Publice Locale, angajatorilor, 
specialiștilor din domeniu privind drepturile și anga-
jarea persoanelor cu dizabilități”.  
 În cuvântul său de salut, Ludmila Iachim, di-
rectoarea executivă a Asociației ,,MOTIVAȚIE” din 
Moldova a remarcat impactul procesului de Angaja-
re Asistată în Moldova asupra vieții și nivelului de 

trai al persoanelor cu dizabilități. În mesajul său, Ludmila a accentuat: „Noi schimbăm în timp 
calitatea vieții persoanelor cu dizabilități prin intermediul angajării asistate, astfel contribuind la 
integrarea lor socială”.  
 Participanții la masa rotundă și-au împărtășit experiența privind aplicarea la subvenții pri-
vind crearea și adaptarea locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Experții Asociației 
au remarcat că subvenționarea facilitează nu doar angaja-
rea dar și menținerea locului de muncă pentru persoanele 
din grupul dat. Specialiștii AMM au remarcat importanța legi-
ferării cadrului legal și normativ legat de angajarea asistată 
a persoanelor cu dizabilități. 
 La finalul evenimentului, participanții au ascultat isto-
ria unui tânăr cu dizabilități, care cu suportul „MOTIVAȚIEI” 
a fost angajat în cadrul unei companii mari din capitală, un-
de muncește cu succes deja de 2 ani. Tânărul a menționat 
că, până a se adresa la Asociație, nici nu i s-a oferit șansa să încerce munca „Eram din start 
refuzat de angajatori din cauza dizabilității mele fizice vizibile – a menționat acesta”. Tânărul 
consideră că  angajatorilor nu trebuie să le fie frică să ia la lucru persoane cu dizabilități 
„Suntem oameni ca și toți și ne putem descurca cu sarcinile de muncă – susține tânărul – Le-aș 
recomanda angajatorilor să fie mai deschiși și să ofere șansa persoanelor cu dizabilități să 
muncească”. 
 Sursa: http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=1563&l=ro 



Evaluarea instituțiilor publice din satul Dolna 
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 În luna septembrie 2020, la solicitarea 
unei consiliere locale din satul Dolna, raionul 
Strășeni, echipa Asociației „MOTIVAȚIE” din 
Moldova a evaluat condițiile de accesibilitate a 
trei instituții publice din satul Dolna, printre care 
Primăria, Oficiul Poștal și Centrul de Cultură și 
Agrement, în care se planifică să fie construită 
rampa de acces. 
 Tudor Onofrei, specialist evaluare spații: 
„În scurt timp, am revenit la ei cu schițe de pro-
iect, în care am menționat modificările ce tre-
buie să fi întreprinse pentru realizarea accesu-

lui în cadrul acestor instituții. Ne bucurăm mult pentru receptivitatea 
dnei primare, care a fost deschisă cu noi pentru colaborare”. 
Sursa: http://motivatie.md 
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