
 
Asociația Surzilor din Republica Moldova marchează Ziua Internațională a persoanelor cu 

deficiențe de auz 

 

Ziua Internațională a persoanelor cu dizabilități de auz este sărbătorită în ultima zi de duminică a lunii 

septembrie. Timp de o săptămână (19-25.09.2022), Asociația Surzilor din Republica Moldova (ASRM) va 

organiza mai multe evenimente consacrate incluziunii sociale a persoanelor cu deficiențe de auz: 

 

• 21.09.2022 – masa rotunda „Bariere și acces la informații pentru persoanele cu deficiențe de auz” 

(Sala de Festivități, ASRM, strada. Vasile Alecsandri, 1). La acest eveniment sunt invitate să 

participe mai multe autorități de stat și instituții din Republica Moldova: Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliului 

Audiovizualului, Compania „Teleradio-Moldova”, TVR Moldova etc., la care se vor discuta cele mai 

stringente bariere și probleme de comunicare ale persoanelor cu deficiențe de auz din Republica 

Moldova, acces la informație, educație, servicii, precum și soluții de incluziune socială. 

• 22.09.2022 – lansarea „Jurnalului interpretului în limbaj mimico-gestual”. Timp de o săptămână 

(12-16.09.2022) câțiva interpreți au făcut însemnări zilnice despre serviciile pe care le-au 

prestart pentru persoanele cu deficiențe de auz. 

• 23.09.2022 – victorină consacrată Zilei internaţionale a limbajului semnelor/limbajul mimico-

gestual (Sala de Festivități, ASRM, str. Vasile Alecsandri, 1) este un concurs traditional la care 

participă interpreții în limbajul mimico-gestual din Republica Moldova. 

• 24.09.2022 – „Noi Suntem!” – concert solemn dedicat Zilei Internaționale a persoanelor cu 

deficiențe de auz (Sala de Festivități, ASRM, str. Vasile Alecsandri, 1) – de la orele 12.00. Intrarea 

este liberă. Sunt invitatți toți doritorii care vor să facă o incursiune în lumea persoanelor cu 

deficiențe de auz. 

 

De asemenea, vor fi organizate, atât în Chișinău, cât și în filialele teritoriale ASRM, vizite la muzee și 

galerii de arte, lecții tematice, discuții publice, întâlniri cu autoritățile, adunări solemne, activități 

sportive etc. 

 

Pentru informații suplimentare: 

Natalia Babici, Asistentă Proiect, (+373) 69371371, (022) 72-99-25, deaf.moldova@gmail.com 

 

Aceste evenimente sunt organizate de Asociația Surzilor din Republica Moldova și filialele ei  

teritoriale, inclusiv în cadrul proiectului „Deaf Info Center – demers pentru accesibilitate în bază de 

drepturi egale și incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova” și în 

contextul marcării în acest an a Zilei internaționale a surzilor (25 septembrie) și Zilei internaţionale a 

limbajului semnelor/limbajul mimico-gestual (23 septembrie), aprobate prin deciziile Adunării 

Generale a ONU, la inițiativa Federaţiei Mondiale a Surzilor (135 de asociaţii naţionale).  

 
 
 

Acest proiect este implementat de Asociația Surzilor din Republica Moldova, în 
parteneriat cu Alianța INFONET, din resursele Uniunii Europene în cadrul 
proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale 
mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în 
parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis. 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

Cofinanțat și implementat de 

Fundația Soros Moldova 
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