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INFORMAȚII  GENERALE 
 

 

Asociaţia Obștescă „Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 

Republica Moldova” (Alianța INFONET), a fost fondată la 26 decembrie 2007, înregistrată la 

Ministerul Justiției al Republiciia Moldova sub numărul de înregistrare 3041. 

 

Adresa juridică a Asociației: strada Păcii, 61, orașul Rezina, Republica Moldova, MD-5401  

 

IDNO: 1016620004444 

 

 
 

 

SCURT  ISTORIC 
 

 

Programul Informaţional al Fundaţiei Soros-Moldova a avut o evoluţie spectaculoasă în anii 2002-

2006: cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova (761.672 $) şi prin contribuţia 

comunităţilor (circa 395.000 $), în parteneriat cu APL, instituţii de învăţămînt, biblioteci, agenţi 

economici au fost create 102 Centre Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire. Centrele 

Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire, fiecare în parte, prin prisma accesul la informaţie, 

au pus în valoare prin potenţialul uman al comunităţilor rurale ca promotor activ al dezvoltării 

acestor comunităţi. 

 

Efortul de consolidare a Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire a început încă în 

anul 2006 şi s-a materializat prin crearea alianţiei CCAII. 

 

Alianţa CCAII din Republica Moldova este o asociaţie obştească, înregistrată la Ministerul 

Justiţiei sub nr. 3041 la 26 decembrie 2007, prin liberul consimţămînt al organizaţiilor membre – 

47 de centre comunitare de acces la informaţie şi instruire (http://www.infonet.md/?page_id=63), 

şi care urmăreşte beneficiul public. 

 
 

http://www.infonet.md/?page_id=63
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MISIUNE 
 

 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi consolidarea societăţii informaţionale din Republica 

Moldova. 

 

 
 

 

VALORI 

 

• Transparență și încredere în raport cu beneficiarii, partenerii și donatorii.  

• Optimism / perseverență, cooperare și spirit inovator în lucrul echipei / implicarea 

activă a beneficiarilor / voluntarilor în activitatea echipei. 

• Dezvoltarea profesională continuă a experților. 

 

 
 

 

SCOPURI 
 

 

• Eficientizarea activităţii Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi 

creşterea aportului lor la dezvoltarea comunităţilor, pentru a facilita participarea activă 

în viaţa comunitară a cetăţenilor, la procesul decizional alături şi împreună cu 

autorităţile publice şi unităţile economice. 

• Susţinerea şi promovarea activităţilor Centrelor Comunitare de Acces la Informare şi 

Instruire prin dezvoltarea serviciilor profesioniste de informare, consultare, asistenţă şi 

instruire; 

• Contribuirea la diminuarea fenomenului diviziunii digitale în Republica Moldova. 
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OBIECTIVE 
 

 

• De a asista dezvoltarea comunităţilor Repulicii Moldova în valorificarea potenţialului lor 

economic, cultural, social prin familiarizarea cu oportunitaţile oferite de instrumentele 

societăţii informaţionale; 

• De a reprezenta interesele Centrelor Comunitare de Acces la Informaţie  şi Instruirela 

nivel naţional şi internaţional; 

• De a facilita schimbul de experienţă, de a încuraja circulaţia informaţiei în diferite 

aspecte între Centrele Comunitare de Acces la Informaţie şi Instruire şi comunităţile 

rurale. 

 
 

 

APARTENENȚE LA REȚELE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE 
 

 

Alianța INFONET este membră a următoarelor organizații și coaliții: 

Alianța Anticorupție 

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte 

Alianța Organizațiilor pentru Persoanelor cu Dizabilități din Republica Moldova 

 

 

 

SLOGAN 
 

 

Alianța INFONET. Imposibilul este temporar (limba română) 

Alliance INFONET. Impossible is temporary (limba engleză). 

 

http://www.alianta.md/
http://alegeliber.md/
http://incluziune.md/ro/
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BENEFICIARI 
 

 

• Centrele Comunitare de Acces la informație și Instruire din Republicca Moldova 

• Autoritoțile publice locale 

• Agenții de stat 

• Instituțiile de învățămînt 

• Bibliotecile 

• Grupurile de inițiativă și organizațiile societății civile 

• Persoane cu dizabilități 

• Tinerii 

• Comunitățile din Republica Moldova. 

 

 
 

 

STRUCTURA 
 

 

 
Adunarea Generală a Alianței INFONET 

 

 
Președintele Consiliului de Administrare 

 

 
Consiliul de Administrare                                 Comisia de Cenzori 

 

 
Director Executiv 

 

 
Contabil                                              Biroul Executiv 

 

 
Programe                               Proiecte 
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Denumire Proiect: Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz  
 
Implementator: Alianța INFONET 
În parteneriat cu: Asociația Surzilor din Republica Moldova. 
 
Scopul proiectului: Diminuare fenomenul discriminării, aprofundarea drepturilor omului și 
sporirea gradului incluziunii sociale a persoanelor cu deficiențe de auz în Moldova. 
 
Obiectivele proiectului: 
 
O1: Elaborarea manualului „Metode progresiste de învățare a limbajului semnelor pentru 
persoanele cu dizabilități de auz” (24 lecții + CD video) și publicarea lui într-un tiraj de 500 
exemplare. 
O2: Dezvoltarea platformei digitale Surdoserver.MD 
O3: Promovarea conceptului Serviciul de urgență 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz 
O4: Realizarea Mars automobilistic #NOISUNTEM – NEDISCRIMINARE, ACCESIBILITATE, 
INCLUZIUNE!!! 
O5: Realizarea campaniei de advocacy „Persoanele cu hipoacuzici există și ele sunt parte a 
societății noastre”, cu prezentarea petițiilor adresate autorităților. 
 

 
 
Activități: 
A1. Elaborare platformei digitale Surdoserver.MD 
A2. Instruirea persoanelor cu dizabilitati de auz „Cum reacționăm în situațiile de urgență, cum 
apelăm și comunicăm cu servciului de urgenta 112” 
A3. Editare de manual „Metode progresiste de învățare a limbajului semnelor pentru persoanele 
cu dizabilități de auz” (24 lecții + CD video). 
A4. Flash Mob – „Persoanele cu dizabilități există și ele fac parte din societatea noastră” 
A5. Mars automobilistic pentru propagarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati de auz cu 
participarea a 60-75 automobile. 
A6. Campanie de advocacy „Persoanele cu dizabilități există și ele fac parte din societatea 
noastră”. 

http://infonet.md/projects/161/index.html
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Durata proiectului: 9 luni (1 septembrie 2016 – 31 mai 2017). 
 
Buget: 25.000 Euro. 
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Denumire Proiect: Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru  incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități de auz 
 
Implementator: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica 
Moldova (Alianța CCAII) 
În parteneriat cu: Asociația Surzilor din Republica Moldova. 
 
Scopul proiectului: Sporirea gradului de accesibilitate și implicarea în viața comunitară a 
persoanelor cu dizabilități auditive, prin mobilizare pe interior și deschidere spre exterior, și 
promovarea în societate a conceptului limbajului mimico-gestual. 
 
Obiectivele proiectului: 

• O.1 Elaborarea și editarea „Ghidului metodologic pentru preadrea limbajului semnelor în 
Republica Moldova” cu un tiraj de 300 exemplare. 

• O.2 Instruirea a 12 de intepreți în limbajul mimico-gestual pe parcursul a 3 luni și 
certificarea oficială a 4-6 translatori la Ministerul Justiției (nivel avansat) și instruirea în 
limbajul mimico-gestual a 72 de pedagogi în cadrul a 6 ateliere informative de 2 zile 
fiecare, pentru 12 pedagogi fiecare din instituțiilor specializate pentru copiii hipoacuzici 
(Cahul, Bălți și Hîrbovăț (rnul Călărași) și Chișinău) (nivel începător). 

• O.3 Elaborarea și desfășurarea unui curs de e-learning „Introducere în limbajul mimico-
gestual”, pe durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele 
Republicii Moldova. 

• O.4 Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor 
cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 

 
Activități: 

• A.1 Elaborarea și editarea „Ghidului metodologic pentru predarea limbajului semnelor în 
Republica Moldova” cu un tiraj de 500 exemplare. 

• A.2 Instruirea a 12 de interpreți în limbajul mimico-gestual pe parcursul a 3 luni și a 72 de 
profesori ai instituțiilor speciale pentru copii surzi și hipoacuzici din Moldova. 

• A.3 Elaborarea și desfășurarea unui curs de e-learning „Introducere în limbajul mimico-
gestual”, pe durata a 3 luni, cu participarea a minim 60 de persoane din raionalele 
Republicii Moldova. 

• A.4 Promovarea limbajului mimico-gestual ca și mijloc de incluziune socială a persoanelor 
cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 

 
Durata proiectului: 10 luni (3 februarie – 2 decembrie 2016). 
 
Buget: 15.000 $. 
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Denumire Proiect: „Politici sociale pentru realizarea drepturilor electorale ale persoanelor cu 
dizabilități 
 
Implementator: Alianța INFONET 
Parteneri: 
Asociația MOTIVAȚIE din Moldova, 
Asociația Surzilor din Moldova, 
Centrul de Reabilitare Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „Low Vision”. 
 
Donator:Fundaţia Est-Europenă, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul 
Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) și Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei/DANIDA. 
 
Scopul proiectului:Ajustarea politicilor sociale pentru eficientizarea cheltuielilor publice şi 
aprofundarea drepturilor omului prin sporirea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la procesele 
electorale. 
 
Obiectivele proiectului:  
O1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condiţiilor de accesibilizare a votului pentru 
persoane cu dizabilităţi de vedere 
O2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilităţi de auz 
O3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe necesităţile 
reale, speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilităţi 
O4. Promovarea conceptului de „necesităţi speciale”, a modelelor pozitive de incluziune socială 
a alegătorilor cu dizabilităţi şi diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 
 

  
 

Activități planificate în proiect: 
A 1. Elaborarea materialelor user friendly şi crearea condiţiilor de accesibilizare a votului 
pentru persoane cu dizabilităţi de vedere 

A 1.1. Tipărirea in limbaj Braile a 125 de exemplare a „Ghidului Alegatorului” 
A 1.2. Imprimarea audio a „Ghidului Alegatorului” şi inscripţionarea a 125 de CD. 

https://www.infonet.md/?page_id=1327#10919262
http://www.infonet.md/wp-admin/post.php?post=1308&action=edit&message=1#53145287
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A 1.3. Dotarea a 3 (trei) birouri electorale ale secţiilor de votare cu echipament special 
pentru accesibilizarea votului persoanelor cu dizabilităţi de vedere. 
A 1.4. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilităţi de vedere privind specificul 
votului din 30 octombrie 2016. 
A 1.5. Organizarea unui on-line cu un medic, expert în domeniul accesibilităţii persoanelor 
cu dizabilităţi de vedere. 

A 2. Campanie de informare a alegătorilor, persoane cu dizabilităţi de auz 
A 2.1. Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilităţi de auz privind specificul votului 
din 30 octombrie 2016 
A 2.2. Organizarea întîlnirilor cu alegătorii, persoane cu dizabilităţi de auz, a candidaţilor 
participant la scrutinul prezidenţial 
A 2.3. Realizarea campaniei de informare prin SMS 
A 2.4. Pilotarea modelului de translare mimico-gestuală în incinta BESV 
A 2.5. Difuzarea materialelor promoționale 
A 2.6 Organizarea unui serviciu taxi pentru persoane cu dizabilitati in ziua alegerilor 
A 2.7 Încadrarea unei persoane cu dizabilități locomotorii în calitate de membru a echipei 
BESV 
A 2.8 Promovarea conceptului de translare mimico-gestual în ziua alegerilor în incinta 
CEC. 

A 3. Demers pentru elaborarea unor politici sociale în domeniul electoral orientate pe 
necesitățile reale, speciale ale alegătorilor, persoane cu dizabilități 

A.3.1. Elaborarea și expedierea demersurilor de acces la informație de interes public în 
domeniul electorali 
A.3.2. Colectarea și analizare demersurilor 
A.3.3. Organziarea unei mese rotunde de prezentare a rezultatelor și a soluțiilor din partea 
societății civile 

A 4. Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune 
socială a alegătorilor cu dizabilități și diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 

Activitatea 4.1. Elaborare și confecționare baner proiect 
Activitatea 4.2. Elaborarea unui film grafic în format 3 D a unei secții de votare model 
accesibile din punct de vedere infrastructural. 
Activitatea 4.3. Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice 
Activitatea 4.4. Elaborarea și difuzarea unui număr tematic (dedicat alegerilor 
prezidentiale) al buletinului electronic „Pro accesibilitate – pro incluziune – pro 
democratie!” 
Activitatea 4.5. Promovarea spiritului civic al alegătorilor prin implicarea lor în procesul de 
dezvoltare a „Harții accesibilității secțiilor de votare” (www.motivatie.md/harta-
accesibilitate) 
Activitatea 4.5. Realizarea a 5 publicații în presa șcrisă și on-line 
Activitatea 4.6. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă 
Activitatea 4.7.Elaborarea rapoartelor narativ și financiar. 

 
Perioada de implementare: 3 octombrie – 31 decembrie 2016 
 
Buget: 18.114 USD 

https://www.infonet.md/?page_id=1327#76726340
http://www.motivatie.md/harta-accesibilitate
http://www.motivatie.md/harta-accesibilitate
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Denumire Proiect: Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și 
incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități auditive și de vedere 
 
Implementator: Alianța Centrelor Comunitare de Acces la informație și Instruire din Republica 
Moldova (Alianța INFONET) 
 
Organizațiile partenere: 

• Asociația Surzilor din Republica Moldova 

• Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova  
 
Donator: Fundația Soros-Moldova 
 
Scopul proiectului: Diminuarea fenomenului discriminării, aprofundarea drepturilor omului și 
sporirea gradului de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de 
vedere, prin facilitarea dialogului, deschidere spre exterior și promovarea în societate a 
necesităților speciale 
 
Obiectivele proiectului: 

• O.1 Elaborarea și editarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii 
persoanelor cu dizabilități de auz” cu un tiraj de 500 exemplare. 
 

• O.2 Promovarea bunelor modele și practici de participare nediscriminatorie la viața 
culturală a persoanelor cu deficiențe de vedere prin realizarea descrierii audio pentru 
filmul artistic „Arrivederci” și organizarea 4 proiecții publice de film în Bălți, Basarabeasca 
și 2 în municipiul Chișinău, cu participarea a minimum 160 de persoane cu dizabilități de 
vedere. 

 
• O.3 Elaborarea și filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. Ghid pentru înțelegerea 

lumii persoanelor cu dizabilități de vedere” cu o durată de 15 minute și difuzarea lui în 
social media și în rețeaua de posturi TV regionale. 

 
• O.4 Promovarea conceptului de „necesități speciale”, a modelelor pozitive de incluziune 

socială a persoanelor cu dizabilități auditive și dizabilități de vedere și diseminarea bunelor 
practici din cadrul proiectului. 
 

  
 

http://soros.md/
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Activitățile propuse spre implementare: 
• Activitatea 1.1: Constituirea echipei de autori și delegarea responsabilităților 
• Activitatea 1.2: Elaborarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru înțelegerea lumii 

persoanelor cu dizabilități de auz” 
• Activitatea 1.3: Elaborarea machetei și tipărirea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid 

pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz” 
• Activitatea 1.4: Lansare și difuzarea lucrării „Omul din lumea tăcerii. Ghid pentru 

înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de auz” 

• Activitatea 2.1: Realizarea descrierii audio pentru filmul artistic „Arrivederci” 

• Activitatea 2.2: Atelier practic de 5 zile pentru instruirea a 4 persoane în „tehnica descrierii 
audio” 

• Activitatea 2.3: Organizarea 4 proiecții publice de film în Basarabeasca și municipiul Bălți și 
2 în municipiul Chișinău 

• Activitatea 3.1: Elaborarea scenariului filmului documentar „Omul din lumea sunetelor. 
Ghid pentru înțelegerea lumii persoanelor cu dizabilități de vedere” 

• Activitatea 3.2: Realizarea filmărilor și montarea filmului documentar. 

• Activitatea 3.3: Difuzarea filmului documentar. 

• Activitatea 4.1: Elaborare și confecționare banner proiect 

• Activitatea 4.2: Elaborare și aprobare slogan proiect. 

• Activitatea 4.3: Conferință de presă de lansare a proiectului. 

• Activitatea 4.4: Realizarea a 4 spoturi video cu o durată de 30-60 secunde privind 
incluziunea persoanelor cu dizabilități 

• Activitatea 4.5: Difuzarea spoturilor video 

• Activitatea 4.6: Elaborarea și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice 

• Activitatea 4.7: Elaborarea și difuzarea buletinului electronic „Pro accesibilitate – Pro 
incluziune – Pro democratie!” 

• Activitatea 4.8: Întîlnirea on-line pe o platformă interactivă 

• Activitatea 4.9: Publicații și în presa on-line 

• Activitatea 4.10: Masă rotundă de evaluare a proiectului 

• Activitatea 4.11: Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă 

• Activitatea 4.12: Elaborarea rapoartelor narativ și financiar. 
 
Durata proiectului: 8 luni (1 aprilie – 30 noiembrie 2016). 
 
Bugetul proiectului: 24.600 dolari SUA. 
 

 
Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și 
Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din 
Republica Moldova și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației 
Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate și Participare 
Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. 
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2017 
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Denumire Proiect: Open Data & Science Data – condiție sine qua non pentru prevenirea 
corupției și transparentizarea procesului de eliberare a autorizațiilor de comerț din municipiul 
Chișinău 
 
Aplicant: Alianța INFONET –www.infonet.md 
 
În parteneriat cu: Grupul de Inițiativă Locală Colonita.EU (www.colonita.eu) – cea mai bună 
practică anticorupție la nivel local în anul 2016 
 
Scop: Transparentizarea guvernării locale prin prelucrarea automatizată a datelor despre 
autorizațiile de comerț din municipiul Chișinău. 
 
Obiiective: 
O1: Elaborarea unei platforme on-line pentru analiza automatizată a datelor deschise digitalizate 
privind autorizațiile de comerț din municipiul Chișinău eliberate începând cu anul 2010 
 
O2: Dezvoltarea capacităților mass media și a societății civile în monitorizarea procesului de 
eliberare a autorizațiilor de comerț din municipiul Chișinău. 
 
O3: Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului. 
 
Rezultatele așteptate: 

• peste 25 mii date colectate, curățate și structurate despre autorizațiile de comerț din m. 
Chișinău începând cu anul 2010, actualizate periodic, 

• platformă on-line accesibilă în bază de parolă publică pentru analitica datelor respective, 
• mini-ghid în format PDF privind accesarea platformei respective, 
• sesiune publică pentru jurnaliști și reprezentanți ai societății civile de prezentare a 

platformei analitice și a modalității de accesare a ei, 
• 3 materiale de investigații în baza datelor analitice oferite de platforma dată. 

 

 
 
 

http://www.infonet.md/
http://www.colonita.eu/
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Planul de lucru: 
Activitatea 1. Colectarea și digitalizarea datelor din surse deschise 
Activitatea 2. Elaborarea platformei digitale pentru analiza automatizată a datelor 
Activitatea 3. Diseminarea bunelor practici din cadrul proiectului 
 

 
 
Buget: 3.800 USD 
 
Perioada de implementare: 27 iunie – 27 decembrie 2017 
 
Donator: Grantul a fost oferit în cadrul proiectului „Consolidarea Independenței în mediile de 
comunicare din Moldova, Ucraina și Georgia” implementat de Centrul pentru Jurnalism 
Independent în parteneriat cu Internews.  
 

 
Mai informații pot fi vizualizate pa pagina www.moldova,digital – Platforma datelor deschise 

http://www.moldova,digital/
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Denumire Proiect: Auditul accesibilităţii clădirilor publice – un instrument eficient de advocacy 
pentru promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități 

 

Partener: Asociația Obștească Asociația persanelor de vârsta înaintată «Inspirație» din UTA 
Gagauzia 
 
Scopul: Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi prin realizarea auditului 
infrastructural și monitorizarea finanţelor publice locale în ATO Găgăuzia. 
 
Obiectivele:  
O1: Evaluarea accesibilităţii în circa 200 de clădiri publice din 26 primării din Unitatea teritorial-
administrativă Găgăuzia. 
 
O2: Evaluarea şi monitorizarea politicilor sociale din 26 primării din Unitatea teritorial-
administrativă Găgăuzia, prin adresarea demersurilor de acces la informaţie de interes public şi 
elaborarea unui studiu în arealul respectiv. 
 
O3: Campanie de advocacy privind realizarea accesibilităţii în incinta clădirilor publice din 
Unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia. 
 
Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 
- Aproximativ 4000 de persoane cu dizabilități, 
- 26 primării din Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia, 
- 200 clădiri publice din Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia 
- populaţia din Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia.  
 
Rezultate calitative: 

- Capacităţi de monitorizare a accesibilităţii în clădirile publice fortificate pentru 5 membrii 
GIL din Comrat, 

- Informaţia cu referinţa le accesibilitatea instituţiilor publice din Unitatea Teritorial-
Administrativă Găgăuzia cunoscută şi diseminată, 

- Problema accesibilităţii clădirilor publice şi soluţii locale pentru ameliorarea situaţiei 
identificate şi puse pe agenda APL sin UTA Găgăuzia, 

- Populaţia din UTA Găgăuzia şi alte regiuni din Moldova informată despre problema 
accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi in instituţiile publice, 

 
Rezultate cantitative: 

- Studiu de evaluare a accesibilității în 223 de clădiri publice redactate și publicate. 
- 223 de clădiri auditate din perspectiva accesibilității  
- Capacitățile unui GIL  fortificate și consolidate.  
- O masă rotundă „Accesibilitatea infrastructurii și finanțarea politicilor sociale la nivel local" 

realizată 
- Campanie de advocacy privind accesibilitatea clădirilor publice în Unitatea Teritorial-

Administrativă Găgăuzia efectuată. 
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Studiu: http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-INFONET_-RO.pdf 
 

Perioada de implementare: 01/01/2018 –31/12/2018 
 

Donator: Fundația Soros Moldova 
 

Buget: 8.159 Euro / Asociația Inspirație din UTAG – 11.841 Euro 

http://incluziune.md/ro/wp-content/uploads/2016/10/Raport-INFONET_-RO.pdf
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Denumire Proiect: Promovarea unor alegeri parlamentare corecte în Moldova prin campanie de 
informare accesibilă pentru toți 
 
Scopul proiectului: Contribuții la formarea unui comportament pro-activ al persoanelor cu 

dizabilități (de auz, de vedere, locomotorii, intelectuale și psiho-sociale) prin campanie de 

informație civică și electorală în vederea participării la alegerile parlamentare din 2018. 

 

Beneficiari direcți: 

- 150 de persoane cu dizabilități de auz. 

- 20 de persoane cu dizabilități locomotorii și/sau utilizatoi de scaun rulant, 

- 90 de persoane cu dizabilități de vedere, 

- 90 de persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale din instituțiile psiho-neurologice, 

 

 

Beneficiari indirecți: 

- Familiile persoanelor cu dizabilități, 

- Comunitățile persoanelor cu dizabilități auditive din Republica Moldova, 

- Comunitățile persoanelor cu dizabilități de vedere din Republica Moldova, 

- Comunitățile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din Republica 

Moldova, 

- Comunitățile persoanelor cu dizabilități locomotorii din Republica Moldova, 

- Societatea și mass media din Republica Moldova prin prezentarea unor modele de 

incluziune în campaniile de informare și procese electorale a persoanelor cu dizabilități din 

Republica Moldova. 

 



 
 21 

Rezultatele proiectului: 
 
Rezultatul 1: Elaborarea și difuzarea broșurii în format „ușor de citit – ușor de înțeles”. 
Activitatea 1.1. Organizarea a 3 focus-grupuri cu participarea a 45 de persoane cu dizabilități 
mentale și psiho-sociale. 
Activitatea 1.2. Elaborarea și tiparul broșurii în format „ușor de citit – ușor de înțeles”. 
Activitatea 1.3. Organizarea a 3 sesiuni de informare pentru 60 de persoane în instituțiile psiho-
neurologice. 
 

  
 
Rezultatul  2: Campanie de informare civică a persoanelor cu dizabilități de vedere 
Activitatea 2.1. Tipărirea și difuzarea „Ghidului Alegătorului” în limbaj Braille. 
Activitatea 2.2. Imprimare CD audio cu „Ghidul Alegătorului”. 
Activitatea 2.3. Elaborarea și difuzarea emisiunilor radiofonice la postul de radio Radiovision 
Activitatea 2.4. Campanie de informare a 90 de persoane cu dizabilități de vedere in cadrul a 3 
sesiuni de informare. 
 

  
 
Rezultat 3: Campanie de informare civică a persoanelor cu dizabilități de auz 

Activitatea 3.1. Campanie de informare a 150 de persoane cu dizabilități de auz in cadrul a 3 
sesiuni de informare. 
Activitatea 3.2 Campanie de informare prin SMS. 
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Rezultatul 4: Promovarea unui comportament pro-activ și educație civică a persoanelor cu 
dizabilități de locomotorii și/sau utilizatori de scaun rulant 
Activitatea 4.1. Sesiune de educație civică cu participarea a 16 persoanelor cu dizabilități de 
locomotorii și/sau utilizatori de scaun rulant. 
Activitatea 4.2. Campanie de comunicare „people to people” pentru promovarea unui 
compartiment pro-activ al persoanelor cu dizabilități de locomotorii și/sau utilizatori de scaun 
rulant. 
 
Rezultatul 5: Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate în cadrul proiectelor 
Activitatea 5.1 Elaborare și confecționare baner proiect. 
Activitatea 5.2. Elaborare și difuzare comunicate de presă. 
Activitatea 5.3. Organizarea unui on-line cu un expert în domeniul „ușor de citit – ușor de înțeles”. 
Activitatea 5.4. Elaborare și difuzare raport narativ. 
 

  

Perioada de implementare: 12/04/2018 – 12/11/2018 
 

Donator: UNDP Moldova 
 

Buget: 9.999,7 $ 
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Denumire Proiect: Demers pentru alegeri incluzive, progres democratic și incluziunea electorală 
a persoanelor cu dizabilități 
 

Scop: Sporirea gradului de informare, creșterea culturii politice, promovarea unui comportament 
pro-activ și incluziunea electorală a persoanelor cu dizabilități. 
 
Obiectivele proiectului: 
O1. Simularea alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea a funcționarilor electorali și 
persoanelor cu dizabilități 
O2. Campanie de informare a persoanelor cu dizabilități de vedere 
O3. Campanie de informare a persoanelor cu dizabilitate de auz  
O4. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate  
 
Activitățile Proiectului: 
Obiectiv 1. Simularea alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea a funcționarilor 
electorali și persoanelor cu dizabilități 
A 1.1. Organizarea a 3 exerciții de simulare a alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea 
a 17-20 funcționari electorali și a 5-7 experți, inclusiv persoane cu dizabilități în incinta a 3 birouri 
electorale ale secțiilor de votare (BESV) din Chișinău, Bălți, Cimișlia   
A.1.2. Consultanță și suport pentru 2 (două) persoane cu dizabilități (utilizatori de scaun rulant) 
din orașul Hâncești și promovarea unui comportament pro-activ, realizarea unor acțiuni de 
advocacy și accederea în calitate de membru într-un BESV accesibilizat. 
 
Obiectiv 2. Campanie de informare a persoanelor cu dizabilități de vedere 
A 2.1. Editarea și difuzarea „Ghidului Alegătorului” în limbaj Braille. 
A 2.2. Sonorizarea audio și difuzarea pe rețelele de socializare a „Ghidului Alegătorului”. 
A 2.3. Editarea și difuzarea CD-ului audio „Ghidul Alegătorului”. 
A 2.4. Sonorizarea și difuzarea Bazei de date a concurenților electorali (pe circumscripțiile 
națională și uninominale) la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. 
A 2.5. Sonorizarea audio a cursului e-learning „Alege Parlamentul în 60 minute” și amplasarea pe 
site-ul  
A 2.6. Dotarea a 3 (trei) birouri electorale ale secţiilor de votare cu echipament special (sisteme 
televizate cu circuit închis) pentru accesibilizarea votului persoanelor cu dizabilităţi de vedere. 
A 2.7. Administrarea Bazei de date a concurenților electorali (pe circumscripțiile națională și 
uninominale) la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 și difuzarea bazei prin intermediul 
platformei Moldova.Digital 
 

   

http://www.infonet.md/?page_id=1327#76726340
http://www.infonet.md/?page_id=1327#76726340
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Obiectiv 3. Campanie de informare a persoanelor cu dizabilitate de auz  
A 3.1. Suport Comisiei Electorale Centrale în translarea în limbajul mimico-gestual a mesajelor 
oficiale în ziua scrutinului și în ziua anunțării rezultatelor votării. 
A 3.2. Organizarea transmisiunilor video live (pe rețelele de socializare) a mesajelor oficiale din 
incinta CEC în limbajul mimico-gestual în ziua scrutinului. 
A 3.3. Organizarea transmisiunilor audio live (la postul de Radiovision) a mesajelor oficiale din 
incinta CEC în limbajul mimico-gestual în ziua scrutinului. 
A 3.4. Acreditarea la Comisia Electorală Centrală a 5 translatori în limbajul mimico-gestual din 
municipiile Chișinău, Bălți și orașul Cimișlia și furnizarea serviciului de translare în 5 BESV în ziua 
scrutinului. 
A 3.5. Pilotarea accesibilizării „traseului alegătorului cu dizabilități de auz în incinta BESV” cu 
ajutorul QR codului. 
 

 
 
Obiectiv 4. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate  
A 4.1. Elaborare și confecționare banner proiect. 
A 4.2. Elaborare și difuzare comunicate de presă. 
A 4.3. Elaborare și difuzarea a 3 emisiuni radiofonice la postul de radio „Radiovision”. 
A 4.4. Elaborarea și difuzarea unui număr special al buletinului electronic „Pro Accesibilitate, Pro 
Incluziune, Pro Democrație”. 
A 4.5. Elaborare și difuzare Apel către concurenții electorali privind asigurarea accesului la 
informație în format „user friendly” al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova 
A 4.6. Organizarea unui on-line cu un expert în domeniul „ușor de citit – ușor de înțeles” pe 
platformă www.deca.md  
A 4.7. Organizarea unui on-line cu un expert în domeniul „accesibilității infrastructurale” pe 
platformă www.deca.md 
A 4.8. Campanie de informare a circa 750 de persoane cu dizabilități prin SMS și a rețelelor de 
socializare. 
A 4.9. Organizarea unui on-line cu un expert în domeniul „accesibilității informaționale pentru 
persoane cu dizabilități de vedere” pe platformă www.deca.md 
A 4.10. Masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 40 de persoane. 
A 4.11. Elaborare și difuzare raport narativ. 
 
Perioada de implementare: 2/01/2018 – 01/04/2018 
 

Buget: 10.000 Euro 
 

 

http://www.deca.md/
http://www.deca.md/
http://www.deca.md/
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Denumire Proiect: De la un vot informat și accesibil – spre incluziunea socială a persoanelor cu 
dizabilități în Republica Moldova 
 

          
 
Scopul proiectului: 
Alianța INFONET și partenerii acestui proiect își propun drept scop să contribuie la Sporirea 
gradului de informare, creșterea culturii politice, promovarea unui comportament pro-activ și 
incluziunea electorală a persoanelor cu dizabilități. 
 
Obiectivele proiectului: 

O1.Simularea alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea a funcționarilor electorali 
și persoanelor cu dizabilități 
O2.Informarea persoanelor cu dizabilități de vedere prin organizarea unei campanii de 
informare 
O3.Informarea persoanelor cu dizabilități de auz prin organizarea unei campanii de 
informare 
O4.Informarea persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale prin organizarea unei 
campanii de informare 
O5.Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din cadrul proiectului. 

 
Activitățile Proiectului: 
Obiectiv 1. Simularea alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea a funcționarilor 
electorali și persoanelor cu dizabilități 
A 1.1. Organizarea a 8 exerciții de simulare a alegerilor inclusive în ateliere mixte cu participarea 
a minimum 20 funcționari electorali, experți, inclusiv persoane cu dizabilități în incinta a 8 birouri 
electorale ale secțiilor de votare (BESV) din Chișinău, Bălți, Comrat, Ceadîr Lunga, Vulcănești, 
Edineț, Căușeni și Hîncești. 
În perioada de implementare a proiectului au fost realizate 9 exerciții: 

1. Orașul Vulcănești – 30 septembrie 2019; 31 participanți (femei – 25; bărbați – 6), 
2. Orașul Ceadîr-Lunga – 30 septembrie 2019; 29 participanți (femei – 27; bărbați – 2) - 

https://www.facebook.com/WomenAssotiationofGagauzia/posts/10216973696752707 - 41 
aprecieri, 1 comentariu, 

3. Orașul Comrat – 30 septembrie 2019; 21 participanți (femei – 16; bărbați – 5) - 
https://www.facebook.com/WomenAssotiationofGagauzia/posts/10216980539883781 - 37 
aprecieri, 4 comentarii, 

4. Orașul Vadul lui Vodă – 12 octombrie 2019; 29 participanți (femei – 24; bărbați – 5), 
5. Orașul Edineț – 14 octombrie 2019; 21 participanți (femei – 15; bărbați – 6), 
6. Orașul Bălți – 14 octombrie 2019; 51 participanți (femei – 44; bărbați – 7), 
7. Orașul Căușeni – 15 octombrie 2019; 61 participanți (femei – 37; bărbați – 24) - 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2364455677151096&set=a.153380413688292
5&type=3&theater - 83 aprecieri și 3 comentarii, 

8. Satul Cîrnățeni (raionul Căușeni) – 17 octombrie 2019; 15 participanți (femei – 9; bărbați – 
6), 

https://www.facebook.com/WomenAssotiationofGagauzia/posts/10216973696752707
https://www.facebook.com/WomenAssotiationofGagauzia/posts/10216980539883781
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2364455677151096&set=a.1533804136882925&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2364455677151096&set=a.1533804136882925&type=3&theater
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9. Orașul Chișinău – 21 noiembrie 2019; 23 participanți (femei – 13; bărbați – 10). 
Total: 9 exerciții – 304 participanți (femei – 233 și bărbați – 71), în loc de 8 planificate cu 
participarea a 20 persoane fiecare. 
 

 
 
Obiectiv 2. Informarea persoanelor cu dizabilități de vedere prin organizarea unei campanii 
de informare 
A 2.1. Editarea în limbaj Braille și difuzarea a 50 exemplare a „Ghidului Alegătorului la Alegerile 
Locale Generale 2019” prin intermediul organizațiilor teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor din 
Moldova. 
 
A 2.2. Sonorizarea audio și difuzarea pe rețelele de socializare a „Ghidului Alegătorului la 
Alegerile Locale Generale 2019”. 
Ghidul a fost sonorizat. Fișierul de 34:52 minute a fost postat pe site-ul http://radiovision.ucoz.net/ 
- post de radio al comunității nevăzătorilor din Republica Moldova (frecvența 1 dată pe zi, de luni 
până vineri, 2 săptămâni) și pe Youtube (https://youtu.be/E-KHf5_A8E8 - 37 de vizualizări și 3 
aprecieri / Facebook - 49 aprecieri, 9 comentariu și 13 distribuiri). 
 
A 2.3. Editarea și difuzarea a 50 exemplare de CD-uri audio „Ghidului Alegătorului la Alegerile 
Locale Generale 2019”. 
 
A 2.4. Elaborarea a 4 (patru) emisiuni radio la postul Radiovision – post on-line de radio al 
comunității persoanelor cu dizabilități de vedere. 
În perioada de raportare au fost elaborate și difuzate 5 emisiuni radio, care au fost difuzate pe 
site-ul http://radiovision.ucoz.net/ - post de radio al comunității nevăzătorilor din Republica 
Moldova (frecvența 1 dată pe zi, de luni până vineri, 2 săptămâni) pe Youtube: 

1. Alegeri Incluzive. Emisiune 1. Interviu cu Victor Koroli – https://youtu.be/MZFEmvM_jBM 
(16:52 minute, 30 vizualizări și 2 aprecieri / Facebook - 26 aprecieri, 1 comentariu și 4 
distribuiri), 

http://radiovision.ucoz.net/
https://youtu.be/E-KHf5_A8E8
http://radiovision.ucoz.net/
https://youtu.be/MZFEmvM_jBM
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2. Alegeri Incluzive. Emisiune 2. Interviu cu Natalia Babici – https://youtu.be/UQc43ShKmxw 
(16:52 minute, 21 vizualizări, 1 apreciere / Facebook - 17 aprecieri, 1 comentariu și 4 
distribuiri), 

3. Инклюзивные выборы. Передача 3, Интервью с Евгением Мунтяновым – 
https://youtu.be/UOJs7GeOnyw (7:17 minute, 34 vizualizări și 2 aprecieri / Facebook - 18 
aprecieri, 1 comentariu și 4 distribuiri), 

4. Alegeri Incluzive. Emisiune 4. Interviu cu Gheirghe Zastavnetchi - 
https://youtu.be/yG98qLw_HhQ (14:32 minute, 80 vizualizări și 2 aprecieri / Facebook - 18 
aprecieri, 1 comentariu și 4 distribuiri), 

5. Alegeri Incluzive. Emisiune 5. Interviu cu Nicolae Ciobanu - https://youtu.be/EwyrdfRvJrE 
(12:07 minute, 22 vizualizări și 1 apreciere / Facebook - 7 aprecieri, 1 comentariu și 1 
distribuire). 
 

  
 
Obiectiv 3. Informarea persoanelor cu dizabilități de auz prin organizarea unei campanii de 
informare 
A 3.1. Elaborarea și difuzarea în format video (inclusiv, cu utilizarea QR codului) a „Ghidului 
Alegătorului la Alegerile Locale Generale 2019” în limbaj mimico-gestual. 
Ghidul a fost elaborat de către colegii de la Asociația Surzilor din Republica Moldova, care au 
tradus ghidul în limbajul mimico-gestual  - https://youtu.be/G8OHmLlVv28 (140 de vizionări și 5 
aprecieri). Durata filmului este de 59:35. Au fost organizate 2 proiecții de film (Chișinău și Bălți). 
 
A 3.2. Organizarea sesiunilor de informare la Chișinău și Bălți cu participarea a circa 80 de 
persoane cu dizabilități de auz. 
Au fost organizate 3 sesiuni de informare / proiecție de film: 

1. Chișinău – 2 octombrie 2019 (ANEXA 22); 81 participanți (femei – 64; bărbați – 17). 
2. Bălți – 16 octombrie 2019 (ANEXA 24); 28 participanți (femei – 20; bărbați – 8). 
3. Chișinău – 14 octombrie 2019 (ANEXA 26); 51 participanți (femei – 44; bărbați – 7). 

Total: sesiuni de informare / proiecții de film – 160 participanți (femei – 128 și bărbați – 32). 
 
A 3.3. Campanie de informare a circa 747 de persoane cu dizabilități prin SMS și a rețelelor de 
socializare. 
Mesajul SMS a fost difuzat de 2 ori pe adresele a 747 persoane cu dizabilități de auz:  
Mesaj 1 expediat în 16.10.2019 – 20.10.2019 – ALEGERILOCALE GENERALE/VSEOBSCHIE 
MESTNIE VIBORI! Info ASRM: https://youtu.be/G8OHmLlVv28 

https://youtu.be/UQc43ShKmxw
https://youtu.be/UOJs7GeOnyw
https://youtu.be/UOJs7GeOnyw
https://youtu.be/yG98qLw_HhQ
https://youtu.be/yG98qLw_HhQ
https://youtu.be/EwyrdfRvJrE
https://youtu.be/G8OHmLlVv28
https://youtu.be/G8OHmLlVv28
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Mesaj 2 expediat în 18.10.2019 – 20.10.2019 – ALEGERILOCALE GENERALE/VSEOBSCHIE 
MESTNIE VIBORI! Info ASRM: https://youtu.be/G8OHmLlVv28 
 
A 3.4. Organizarea serviciului de translare în limbajul mimico-gestional a unor emisiuni 
săptămânale pe parcursul a 3 (trei) luni la posturile TV regionale din Bălți, Comrat și Cimișlia. 
Postul TV din Cimișlia a realizat 6 (șase) emisiuni cu traducere în limbajul mimico-gestual; 

• Alegeri locale 2019 la Cimișlia. Consiliu electoral – https://mediatv.md/alegri-locale-2019-
la-cimislia-consiliu-electoral/- (44:22 minute, 234 vizualizări (Media TV Cimișlia) / 193 
vizualizări (YouTube) și 2 aprecieri și 2 dezaprobări), 

• Accesul persoanelor cu dizabilităţi la alegeri locale 2019 – https://mediatv.md/accesul-
persoanelor-cu-dizabilitati-la-alegeri-locale-2019/ - (52:36 minute, 110 vizualizări (Media 
TV Cimișlia) / 55vizualizări (YouTube) și 1 apreciere), 

• Alegerile locale si persoanele vulnerabile – https://youtu.be/RHWiNE_IxSc - (51:31 
minute, 75 vizualizări și 3 aprecieri), 

• Dezbateri electorale la Cociulia (Cantemir) – https://youtu.be/KiKjHhOWc4o - (57:47 
minute, 44 vizualizări și 2 aprecieri), 

• Dezbateri electorale la Borogani (Leova) – https://youtu.be/kyeq-GRfjVo -(1:20:39 minute, 
138 vizualizări și 2 aprecieri), 

• Dezbateri electorale la Cimișlia – https://youtu.be/Y18R8RTZEcI - (44:30 minute, 89 
vizualizări și 2 aprecieri). 

  
 
Postul BTV din Bălți a realizat 6 (șase) emisiuni cu traducere în limbajul mimico-gestual; 

• Предвыборные дебаты: Сергей Рубцов (ПКРМ) и Сергей Михайлов (ДПМ) – 
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-sergej-rubczov-pkrm-i-
sergej-mihajlov-dpm/ - (41:15 minute, 186 vizualizări, dezaprobă pe Facebook - 4), 

• Предвыборные дебаты: Серджиу Бурлаку (ПНЕ) и Владимир Дорожко (СПМ) – 
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-serdzhiu-burlaku-pne-i-
vladimir-dorozhko-spm/ - (32:14 minute, 178 vizualizări, dezaprobă pe Facebook - 3), 

• Предвыборные дебаты. Александр Нестеровский (ПСРМ) и Геннадий Форманюк 
(партия «Шор») – https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-
aleksandr-nesterovskij-psrm-i-gennadij-formanyuk-partiya-shor/ - (38:04 minute, 177 
vizualizări, 1 comentariu și 1 apreciere pe Facebook), 

• Предвыборные дебаты. Борис Маркоч (блок Акум) и Сергей Пчела (ПЗС) - 
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-boris-markoch-blok-akum-i-
sergej-pchela-pzs/ - (37:02 minute, 170 vizualizări, aprecieri pe Facebook - 4), 

https://youtu.be/G8OHmLlVv28
https://mediatv.md/alegri-locale-2019-la-cimislia-consiliu-electoral/
https://mediatv.md/alegri-locale-2019-la-cimislia-consiliu-electoral/
https://mediatv.md/accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-la-alegeri-locale-2019/
https://mediatv.md/accesul-persoanelor-cu-dizabilitati-la-alegeri-locale-2019/
https://youtu.be/RHWiNE_IxSc
https://youtu.be/KiKjHhOWc4o
https://youtu.be/kyeq-GRfjVo
https://youtu.be/Y18R8RTZEcI
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-sergej-rubczov-pkrm-i-sergej-mihajlov-dpm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-sergej-rubczov-pkrm-i-sergej-mihajlov-dpm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-sergej-rubczov-pkrm-i-sergej-mihajlov-dpm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-serdzhiu-burlaku-pne-i-vladimir-dorozhko-spm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-serdzhiu-burlaku-pne-i-vladimir-dorozhko-spm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-serdzhiu-burlaku-pne-i-vladimir-dorozhko-spm/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-aleksandr-nesterovskij-psrm-i-gennadij-formanyuk-partiya-shor/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-aleksandr-nesterovskij-psrm-i-gennadij-formanyuk-partiya-shor/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-boris-markoch-blok-akum-i-sergej-pchela-pzs/
https://www.btv.md/s-surdoperevodom-predvybornye-debaty-boris-markoch-blok-akum-i-sergej-pchela-pzs/
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• Предвыборные дебаты: Диана Гросу (НРП) и Василий Доброжану (ЛП) – 
https://www.btv.md/s-surdoperevodompredvybornye-debaty-diana-grosu-nrp-i-vasilij-
dobrozhanu-lp/ - (45:39 minute, 185 vizualizări, aprecieri pe Facebook - 3), 

• Итоги недели с Николаем Григоришиным - http://www.btv.md/nikolaj-grigorishin-
otvechaet-na-voprosy-belchan-v-pryamom-efire-2/ (58:04 minute, 257 vizualizări (BTV) / 
36 vizualizări (YouTube) și 1 apreciere). 

 
Suplimentar, în afara proiectului, a fost organizat serviciul de translare în limbaj mimico-gestual a 
comunicatelor oficiale din incinta CEC în ziua de 20 octombrie 2019. În serviciu au fost implicați 2 
traducători licențiați și un operator care a transmis live comunicatelor: 

• https://www.facebook.com/groups/deaf.moldova/permalink/792573004531872/ - (21 
aprecieri, 4 comentarii, 4 distribuiri), 

• https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350341785126550/- (28 aprecieri, 
1 distribuire), 

• https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350110598483002/- (38 aprecieri, 
235 vizualizări, 1 comentariu, 2 distribuiri), 

• https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350553108438751/- (32 aprecieri, 
4 comentarii, 6 distribuiri, 418 vizualizări), 

• https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1349878138506248/- (38 aprecieri, 
6 comentarii, 567 vizualizări, 8 distribuiri). 

 

 
 
Obiectiv 4. Informarea persoanelor cu dizabilități psihosociale și intelectuale prin 
organizarea unei campanii de informare 
A 4.1. Elaborare conceptului Ghidului Alegătorului la Alegerile Locale Generale 2019 în format 
„ușor de citit – ușor înteles”. 
Versiunea electronică a ghidului a fost difuzată împreună cu un comunicat de presă - 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10722 - (461 vizualizări). 
 

https://www.btv.md/s-surdoperevodompredvybornye-debaty-diana-grosu-nrp-i-vasilij-dobrozhanu-lp/
https://www.btv.md/s-surdoperevodompredvybornye-debaty-diana-grosu-nrp-i-vasilij-dobrozhanu-lp/
https://www.btv.md/s-surdoperevodompredvybornye-debaty-diana-grosu-nrp-i-vasilij-dobrozhanu-lp/
http://www.btv.md/nikolaj-grigorishin-otvechaet-na-voprosy-belchan-v-pryamom-efire-2/
http://www.btv.md/nikolaj-grigorishin-otvechaet-na-voprosy-belchan-v-pryamom-efire-2/
https://www.facebook.com/groups/deaf.moldova/permalink/792573004531872/
https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350341785126550/
https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350110598483002/
https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1350553108438751/
https://www.facebook.com/evghenii.munteanov/videos/1349878138506248/
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10722
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A 4.2. Organizarea a 3 (trei) ateliere de testare a textului elaborat în format „ușor de citit – ușor 
înteles”. 
Pentru testarea textului elaborat, colegii de la Centrul „Speranța” au organizat 3 ateliere: 

• Chișinău – 4 octombrie 2019; 9 participanți (femei – 7; bărbați – 2). 

• Chișinău – 11 octombrie 2019; 10 participanți (femei – 5; bărbați – 5). 

• Chișinău – 18 noiembrie 2019, 10 participanți (femei – 4, bărbați – 6). 
Total: 3 ateliere – 29 participanți (femei – 16 și bărbați – 13). 
 

  
 
A 4.3. Publicarea a 100 de exemplare a Ghidului Alegătorului la Alegerile Locale Generale 2019 
în format „ușor de citit – ușor înteles” (A4, 4+4, 8 pagini, hârtie cretată mată, 130 gr.). 
 
Obiectiv 5. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate 
A 5.1. Elaborare și confecționare baner proiect. 
 
A 5.2. Elaborare și difuzare comunicate de presă. 
În perioada de implementare a proiectului au fost elaborate și difuzate 4 (patru) comunicate de 
presă: 

• http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10688 -  (550  
vizualizări / Facebook - 38 aprecieri, 6 comentarii și 8 distribuiri), 

• http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10701&fbclid=IwAR0tJ
o9zGvSKSxzTiC1ELr15qAZuTTa3HozrRN1WPF4NLo8R1lC2iEW9UG0 - (670 vizualizări / 
Facebook - 38 aprecieri, 6 comentarii și 5 distribuiri), 

• http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10711 - (468 vizualizări 
/ Facebook - 13 aprecieri, 2 comentarii și 3 distribuiri), 

• http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10722 - (462 
vizualizări/ Facebook - 28 aprecieri, 1 comentariu și 11 distribuiri). 

 
A 5.3. Elaborarea și difuzare a 3 (trei) numere speciale a buletinului electronic „Pro Accesibilitate, 
Pro Incluziune, Pro Democrație”. 
Au fost elaborate 3 (trei) numere a buletinului electronic: 

• https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr2-2019 - (60 vizualizări), 

• https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr-3-2019-178453330 - (70 vizualizări), 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10688
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10701&fbclid=IwAR0tJo9zGvSKSxzTiC1ELr15qAZuTTa3HozrRN1WPF4NLo8R1lC2iEW9UG0
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10701&fbclid=IwAR0tJo9zGvSKSxzTiC1ELr15qAZuTTa3HozrRN1WPF4NLo8R1lC2iEW9UG0
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10711
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=10722
https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr2-2019
https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr-3-2019-178453330
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• https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativnr4alegeri2019 - (296 vizualizări / 
Facebook - 12 aprecieri, 3 comentariu și 3 distribuiri). 
 

   
A 5.5. Masă rotundă de evaluare proiect cu participarea a 40 de persoane. 
Masa rotundă de evaluare a proiectului a fost realizată în incinta Sălii de festivități a Asociației 
Surzilor din Republica Moldova (Chișinău – 27 noiembrie 2019). La eveniment au participat 42 
persoane (femei – 20; bărbați – 22). 
 

 
 
Perioada de implementare: 29/08/2019 - 28/11/2019 
 
Buget: 14.500 USD. 
 

Acest proiect a fost implementat cu sprijinul Asociației Promo-LEX, din sursele Agenției 
Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).  

  

 

https://www.slideshare.net/Koroli/buletin-informativnr4alegeri2019
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Contract de prestări servicii: Suport Comisiei Electorale Centrale în elaborarea Raportului de 
Accesibilitate a Birourilor Electorale ale Secțiilor de Votare  
 

În scopul executării prevederilor art. 2 din Legea nr. 166 din 9 iulie 2010 pentru ratificarea 
Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi și Legii nr. 60 
din 30 martie 2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, Republica Moldova, 
prin Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 8 septembrie 2017 a adoptat Programul Național de 
Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru anii 2017 – 2022 (în continuare PNISPD). 
 

Ratificarea Convenţiei ONU de către Republica Moldova marchează o schimbare importantă în 
abordarea dizabilității, nu doar prin prisma protecţiei sociale şi a stării de sănătate, dar și din 
punctul de vedere al promovării și respectării drepturilor omului, al incluziunii sociale, al valorii 
umane și al egalității de șanse. Accesibilitatea este unul din principiile fundamentale ale 
Convenției ONU și reprezintă o precondiție pentru exercitarea altor drepturi în diferite domenii 
ale vieții. Analiza situației actuale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități reflectată în 
PNISPD denotă o serie de provocări privind participarea lor efectivă și deplină în societate.  
 

În Republica Moldova nu a fost realizată în prealabil o evaluare a accesibilității în scop de 
stabilire a valorilor inițiale ale indicatorilor. Acest raport și-a propus să suplinească acest gol și să 
stabilească valorile inițiale în domeniul accesibilității clădirilor publice unde sunt amplasate 612 
BESV, pentru a facilita monitorizarea ulterioară a implementării acțiunilor PNISPD, care vizează 
asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.     
 

Pentru realizarea acestui scop, Alianța INFONET și Partenerii și-au propus următoarele 
obiective:  

a. Actualizarea Ghidului și chestionarului de evaluare a accesibilității clădirilor publice; 
b. Instruirea monitorilor, inclusiv persoane cu dizabilități, în evaluarea accesibilității 

clădirilor publice;  
c. Realizarea auditului accesibilității a 612 BESV din municipiile Bălți și Chișinău, 

raioanele Edineț, Hîncești, Căușeni, și UTA Găgăuzia;  
d. Prelucrarea datelor obținute în procesul realizării auditului accesibilității clădirilor 

publice și vizualizarea analitică a acestor pe platforma datelor deschise 
(Moldova.digital);  

e. Analiza accesibilității informației paginilor web ale autorităților publice și ale posturilor 
de televiziune locale / regionale din arealul geografic al studiului;  

f. Expedierea demersurilor de acces la informație de interes public la APL și APC;  
g. Elaborarea studiului și formularea recomandărilor privind implementarea acțiunilor 5.1, 

5.2, 5.4 și 6.3 în perioada 2019-2022.   
 

Etapele monitorizării: 

• Actualizarea Ghidului de evaluare a accesibilității  

• Instruirea unui grup de 30 persoane în calitate de monitori 

• Realizarea auditului accesibilității a 612 clădiri publice 

• Elaborarea și expedierea demersurilor de acces la informație de interes public 

• Procesarea datelor colectate 

• Acordarea calificativelor privind accesibilitatea clădirilor 
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În rezultatul evaluării accesibilității clădirilor publice fiecare clădire a primit unul din calificativele: 
accesibilă, parțial accesibilă, inaccesibilă. Înainte de a da o notă instituției evaluate dacă este 
accesibilă, parțial accesibilă sau inaccesibilă s-a ținut cont de următoarele: 

- Accesul până la clădire, 
- Rampa de acces, inclusiv barele de suport, 
- Uşile de la intrare, 
- Spaţiu interior, 
- Veceu adaptat, 
- Lift la etaj, 
- Ghişeu / casa, 
- Uşi cabinet, 
- Parcare special amenajată. 

• Amplasarea datelor pe Harta Accesibilității (http://motivatie.md/harta-accesibilitate/).  

• Prezentarea datelor de evaluare a accesibilității în cadrul unor evenimente locale 

• Elaborarea și publicarea studiului 

 

Studiul „Acces egal pentru toți în secțiile de 
votare” reprezintă un audit al accesibilității 
secțiilor de votare, realizat de Alianța 
INFONET și partenerii săi, la comanda 
PNUD Moldova, în cadrul proiectului 
„Consolidarea democrației în Moldova prin 
alegeri incluzive și transparente”, 
implementat de PNUD Moldova și finanțat 
de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), Ambasada Marii 
Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului 
pentru Buna Guvernare și Ambasada 
Olandei prin Programul Matra. 
  
Studiul prezintă gradul de accesibilitate în 
612 secții de votare din șase regiuni cheie: 
raioanele Edineț, Hîncești, Căușeni, 
municipiile Chișinău și Bălți și UTA 
Găgăuzia. Acest număr reprezintă peste 30 
la sută din clădirile publice în care de obicei 
sunt organizate secții de votare la alegerile 
desfășurate în Republica Moldova. 
 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-
pentru-toi-in-seciile-de-votare.html 

 
Perioada contractului: 10/04/ - 29/11/2019 
 
Bugetul contractului: 25.981,32 USD 

http://motivatie.md/harta-accesibilitate/
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html
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Contract de prestări servicii: Monitorizarea alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019 din 
perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități 
 

 

 

  
 
 

 
Alianța ÎNFONET a participat la 3 (trei) conferințe de presă 

• https://youtu.be/8EU6agExRd4;  

• https://youtu.be/rjPGeHYtcU8; 

•  https://youtu.be/zbsZYww-KQU, 
 

 
 
și a publicat 3 (trei) rapoarte de monitorizare a alegerilor din perspectiva incluziunii persoanelor 
cu dizabilități: 

• Raport I – https://eef.md/media/files/files/raport-i-pwd3_1906419.pdf 

• Raportt II – https://eef.md/media/files/files/raport-ii_-incluziune-dizabilitati-alegeri-
locale_820109.pdf 

• Raport III - https://eef.md/media/files/files/raport-iii_-incluziune-persoane-cu-dizabilitati-
web_2874118.pdf 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rapoartele au fost elaborate în cadrul proiectului „Pledoaria societăţii civile pentru alegeri 
incluzive şi corecte în Republica Moldova, conforme recomandărilor UE şi OSCE/ODIHR şi 
angajamentelor în domeniul drepturilor omului”, implementat de către Fundația Est-Europeană 
(FEE) din Moldova, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Piligrim Demo 
şi Tărnă Rom, cu sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. 
 
Perioada contractului: 19/09/ - 13/11/2019 
 
Bugetul contractului: 5.000 USD 

Proiect finanţat de 

Uniunea Europeană 

Proiect co-finanţat de Suedia  

https://youtu.be/8EU6agExRd4
https://youtu.be/rjPGeHYtcU8
https://youtu.be/zbsZYww-KQU
https://eef.md/media/files/files/raport-i-pwd3_1906419.pdf
https://eef.md/media/files/files/raport-ii_-incluziune-dizabilitati-alegeri-locale_820109.pdf
https://eef.md/media/files/files/raport-ii_-incluziune-dizabilitati-alegeri-locale_820109.pdf
https://eef.md/media/files/files/raport-iii_-incluziune-persoane-cu-dizabilitati-web_2874118.pdf
https://eef.md/media/files/files/raport-iii_-incluziune-persoane-cu-dizabilitati-web_2874118.pdf
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RAPORT FINANCIAR 
 

 

Anul de 
gestiune 

Venit total, 
MDL 

Inclusiv din: 
Cheltuieli, MDL 

Proiecte Servicii Cotizații 

2016 1495623 1475223 20400 0 1495623 

2017 499436 442791 56645  499436 

2018 528676 482300 46376  528676 

2019 1264461 1104761 159700  1264461 

Total  3788196 3505075 283121 0 3788196 
 
 
 
 
 

 

DONATORI 
 

 

 
Alianța INFONET își exprimă gratitudinea pentru suportul acordat donatorilor, care au susținut 
activitățile asociației în anii 2016-2019: 
 
 

 
 

    

 

  

 

 

 

                       

  

 

 

 
 

 

 

 
 


