ANEXA 1. Standarde de accesibilitate informationale pentru persaone cu deficiențe de auz
Стандарты доступности информации на TV для людей с нарушениями слуха
Доступность сквозь границы:
Крупнейшие вызовы / трудности /
сложности
https://youtu.be/FTowmNk4R0M

Доступность сквозь границы:
Рекомендации для операторов
https://youtu.be/99qEqFGxwrY

Доступность сквозь границы:
Социальные проблемы и вызовы в
использовании жестового языка в
практике СМИ
https://youtu.be/wHlbYyEXZBc

Доступность сквозь границы:
Исследования мировой практики
использования жестового языка на TV
https://youtu.be/i-oSWcs0KNQ

Доступность сквозь границы:
Доступность информации лицам с
нарушениями слуха в СМИ
https://youtu.be/iv6Ru1VgN5o

https://bit.ly/3O92kly

https://bit.ly/3v7YaSp
Aceste materiale au fost realizate în cadrul proiectului „Accessibility Across Borders
Development of Information Accessibility for the Deaf and Blind Persons”, implementat de
Fundația HumanDoc din Polonia (parteneri naționali în Republica Moldova: Alianța INFONET
și Asociația Surzilor din Republica Moldova), cu suportul Fondului Internațional Visegrad.

ANEXA 2. Demers Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova
Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova
Str. Vlaicu Pîrcălab, 46, MD-2012, CHIŞINĂU
E-mail: office@cca.md

DEMERS
Prin prezenta, Asociația Obștească Asociația Surzilor din Republica Moldova (în continuare
AO ASRM), în parteneriat cu Alianța INFONET, analizând situația din domeniul accesul la
serviciile media audiovizuale a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova, au
formulat o serie de recomandări la Regulamentul privind asigurarea dreptului de acces la
serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz și auz:
- aprobarea unor decizii separate referitoare la asigurarea dreptului de acces la
serviciile media audiovizuale a persoanele cu deficiențe de auz (a) și a persoanelor
cu deficiențe de vedere (b) – pe motiv că necesitățile și specificul de recepție a
informației sunt foarte diferite și ar fi greșit să căutăm o soluție universală,
- în emisiunile de știri special dedicate (marcate cu logoul internațional a persoanelor
cu dizabilități de auz și inscripția „Program dedicat persoanelor cu deficiențe de auz”),
dimensiunea spațiului pe ecran destinat interpretului în limbaj mimico-gestual pe ecran
este necesar să fie mărită de la 1/9 la minim 1/3 (ANEXA 3),
- Cadrarea imaginei trebuie să fie efectuată în așa fel, ca mâinile interpretului șă nu iasă
în afara spațiului destinat interpretului în limbaj mimico-gestual,
- Spațiul pe ecran destinat interpretului în limbaj mimico-gestual nu poate fi acoperit sub
nici un pretext de o altă imagine (Siglă / Logo / Linia cursivă / Titre / Info grafic etc.),
- Textul subtitrelor trebuie să corespundă cu informația vizuală de pe ecran și cea
auditivă,
- Viteza, mărimea, fundalul, contrastul, culoarea literelor din titre necesită o
reglementare normativă, în așa mod că ele să fie accesibile pentru lecturare,
- Mărimea șriftului titrelor trebuie să fie reglementată normativ,
- În cazul situațiilor excepționale toate mesajele oficiale să fie transmise live, cu
prezență intepretului în limbajul mimico-gestual,
- Extinderea numărului de TV care transmit emisiuni speciale cu interpretare în limbaj
mimico-gestual, înclusiv la posturile regionale,
- Realizarea alternativă a unor emisiuni săptămânale de sinteză cu o durată de 45-60
minute, în limbaj mimico-gestual,
- Se recomandă organizarea, sub egida Consiliului Audiovizualului din Republica
Moldova, a unor ședințe periodice (nu mai rar de 1 pe an) comune a reprezentanților
furnizorilor de servicii media cu experți, interpreți în limbajul mimico-gestual și membrii
ai comunităților persoanelor cu deficiențe de auz,
- Organizarea unui exercițiu „user safari” cu participare persoanelor cu dizabilități de
auz, experți, interpreți în limbaj mimico-gestual, Organizații ale Societății Civile,
Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova, TV regionale și naționale.
În speranța unei colaborări fructuoase, în spiritul promovării unor principii ale societății
deschise, a incluziunii sociale și aprofundării drepturilor persoanelor cu dizabilități de auz,
Asigurându-Vă de tot respectul,
Ruslan Lopatiuc,

Victor Koroli,

Președinte AO ASRM
www.as.md

Director Executiv, Alianța INFONET
www.infonet.md

ANEXA 3. Dimensiune imagine interpret în limbaj
mimico-gestual la TV
A – situația actuală (TV)

B – De lege ferenda (TV)

Bune practici – România

Bune practici – Cehia

Bune practici – Uniunea Europeană (studiu
comparativ)
Accessibility of information on COVID-19
in different EU Member States

Sursa:
https://www.eud.eu/news/covid19/?fbclid=IwAR3U8m_84KSpAqiAQfLiVy7ctBsj_GbkYcziehgqkMr0n7Q
UTYOhchL7rDk

