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INFORMAȚII  GENERALE 

 

Asociaţia Obștescă „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 

 

 

 
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 

 

• Consolidarea capacităţilor organizaţionale a membrilor Asociaţiei şi a beneficiarilor săi.  

• Contribuirea la dezvoltarea societăţii informaţionale, în particular, la fortificarea şi dezvoltarea 

durabilă a societăţii civile, în general.  

• Eficientizarea activităţii membrilor, 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, prin transferuri de surse informaţionale, şi va duce la 

crearea unor parteneriate sociale durabile. 

• Contribuirea la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și susținerea păturilor social-

vulnerabile. 
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OBIECTIVE 

 

• De a asista dezvoltarea comunităţilor Republicii Moldova în valorificarea potenţialului lor economic, 

cultural, social prin promovarea accesului la instrumentele societăţii informaţionale în baza accesului 

comunal.  

• De a reprezenta interesele membrilor mai efectiv la nivel naţional şi internaţional.  

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

membri.  

• Promovarea democrației, statului de drept, respectarea drepturilor fundamentale ale omului și a 

valorilor unei societăți deschise. 

• Fortificarea capacităților reprezentanților societății civile și a membrilor Alianței INFONET pentru a se 

implica liber și eficient în elaborarea, promovarea si monitorizarea politicilor publice.  

• Promovarea politicilor de integritate profesională, a drepturilor omului și acces la justiție pe probleme 

sociale, economice si de mediu. 

• Promovarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă prin acțiuni de combatere a schimbărilor climatice, 

inegalității economice, susținerea inovațiilor, educației de calitate, consumului durabil, a păcii și 

justiției.    

• Promovarea consecventă și ireversibilă valorilor și a cursului strategic spre integrarea europeană a 

Republicii Moldova.  

 
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 

• Autoritățile publice locale 

• Agenții de stat 

• Instituțiile de învățămînt 

• Bibliotecile publice 

• 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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Denumirea proiectului: „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri incluzive” 
 
Perioada de implementare: 24.07.2020 – 31.12.2020 
 
Scopul proiectului: 
Creșterea nivelului de informații, creșterea culturii politice, promovarea unui comportament pro-activ și includerea 
electorală a persoanelor cu dizabilități. 
 
Obiectivele proiectului: 
O1. Simularea alegerilor incluzive în ateliere mixte, cu participarea a 200 de oficiali electorali și 50 de persoane cu 
dizabilități din 10 raioane ale Republicii Moldova (Rîșcani, Glodeni, Singerei, Florești, Taraclia, Leova, Strășeni, Criuleni, 
Cimișlia, Ștefan Vodă). 
 
O2. Informarea a 100 de persoane cu deficiențe de vedere și a 100 de persoane cu dizabilități de auz, prin organizarea 
unei campanii de informare. 
 
O3. Auditul accesibilității a 89 de secții de votare 
 
O4. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din proiect. 
 
Bugetul proiectului: 20.000 USD 

 

 

Acest proiect a fost finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. 
 

Opiniile, constatările şi concluziile din publicație aparțin autorului și nu reflectă 
neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA. 

 
 

Rezultatele proiectului: „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri incluzive” 
 

OBIECTIVUL 1. 
A 1.1. Organizarea a 10 exerciții de simulare, inclusiv alegeri în ateliere mixte, cu participarea a cel puțin 20 de 
funcționari electorali și a 5 persoane cu dizabilități, experți în 10 secții de votare (PEB) din Riscani, Glodeni, Singerei, 
Florești, Taraclia, Leova, Strășeni, Criuleni, Cimișlia, Ștefan Vodă. 
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Au fost realizate 11 exerciții la care au participat 298 persoane (261 femei și 37 bărbați): 

• Riscani – 10 octombrie 2020 – 30 de participanți (28 femei și 2 bărbați), 

• Taraclia – 16 octombrie 2020 – 20 de participanți (17 femei și 3 bărbați), 

• Strășeni – 17 octombrie 2020 – 34 de participanți (31 femei și 3 bărbați), 

• Criuleni – 19 octombrie 2020 – 30 de participanți (26 femei și 4 bărbați), 

• Glodeni – 19 octombrie 2020 – 29 de participanți (23 femei și 6 bărbați), 

• Florești – 20 octombrie 2020 – 30 de participanți (29 femei și 1 bărbați), 

• Singerei – 22 octombrie 2020 – 30 de participanți (28 femei și 2 bărbați), 

• Cimișlia – 22 octombrie 2020 – 16 de participanți (12 femei și 4 bărbați), 

• Leova – 23 octombrie 2020 – 19 de participanți (19 femei și 0 bărbați), 

• Chișinău – 24 octombrie 2020 – 29 de participanți (22 femei și 7 bărbați), 

• Ștefan Vodă – 28 octombrie 2020 – 31 de participanți (26 femei și 5 bărbați). 
 

 
 
OBIECTIVUL 2. 
A 2.1. Publicarea în sistemul Braille și diseminarea a 50 de exemplare ale „Ghidului alegătorilor la alegerile 
prezidențiale 2020” prin intermediul organizațiilor teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor din Moldova.  

 
Ghidul a fost repartizat prin Cecograma pe adresele a 36 de OT ANM 
 

A 2.2. Înregistrare audio și difuzare pe rețelele sociale ale „Ghidului alegătorilor pentru alegerile prezidențiale 2020”. 

 
https://youtu.be/B5L9NbIa_aM  

https://youtu.be/B5L9NbIa_aM
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A 2.3. Editarea și distribuirea a 50 de exemplare de CD-uri audio „Ghidul alegătorilor la alegerile parlamentare 2020”. 

 

 
 
 
A 2.4. Elaborarea a 5 emisiuni radio la Radiovision – postul de radio online al comunității persoanelor cu deficiențe 
de vedere. 
 
Au fost realizate următoarele 16 emisiuni, înregistrări și transmisiuni în direct la RADIOVISION: 
 

 
 

www.radiovision.ucoz.net 
 

Interviuri: 

• Interviu cu Victor Koroli – https://youtu.be/dvuHnE6TB2o 

• Interviu cu Gheorghe Staver – https://youtu.be/R0zK4e8V_WQ 

• Interviu cu Elena Prohnițchi – https://youtu.be/mkkCH5G3Leg 

• Interviu cu Dr. Doina Bordeianu – https://youtu.be/jkT4YV6wFmQ 

http://www.radiovision.ucoz.net/
https://youtu.be/dvuHnE6TB2o
https://youtu.be/R0zK4e8V_WQ
https://youtu.be/mkkCH5G3Leg
https://youtu.be/jkT4YV6wFmQ
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Înregistrări: 

• Înregistrarea emisiunii „Alegeri prezidenţiale 2020: Societatea discută” – https://youtu.be/pglAm08YoT4 

• Înregistrarea „Informații generale privind alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020” – 
https://youtu.be/xMXjhQM8wLA 

• Înregistrarea „Accesibilitatea procesului electoral” – https://youtu.be/Y8DQfdGViGg 

• Înregistrarea „Măsuri de precauție a răspândirii Covid 19 la alegerile prezidențiale” – https://youtu.be/60FjwNPnqN0 
Transmisiune în direct: 

• Transmisiune în direct „Prezentarea Raportului nr. 3 de monitorizare – 01.10.2020, ora 10.30” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/680032829581374 
Transmisiune în direct „Conferința de presă nr. 1 din Ziua Alegerilor – 1.11.2020. turul I de scrutin” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/366804587709758 

• Transmisiune în direct „Conferința de presă nr. 2 din Ziua Alegerilor – 1.11.2020. turul I de scrutin” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/1537159386673173 

• Transmisiune în direct „Conferința de presă din 2.11.2020, turul I de scrutin” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/698237107742838 

• Transmisiune în direct „Prezentarea Raportului nr. 7 de monitorizare – 13.11.2020” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/364893804845957 

• Transmisiune în direct „Conferința de presă nr. 1 din Ziua Alegerilor – 15.11.2020. turul II de scrutin” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/414460266599886 

• Transmisiune în direct „Conferința de presă nr. 2 din Ziua Alegerilor – 15.11.2020. turul II de scrutin” – 
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/1749962065177650 

• Transmisiune în direct „CICDE: Open Talks” – 

https://www.facebook.com/333297407071275/videos/416054989435030  
 

 
A 2.5. Elaborarea și diseminarea în format video a „Ghidului alegătorilor pentru alegerile prezidențiale 2020” în 
limbajul semnelor. 
 

 
 

https://youtu.be/jXTuVryUdz8 
 

https://youtu.be/pglAm08YoT4
https://youtu.be/xMXjhQM8wLA
https://youtu.be/Y8DQfdGViGg
https://youtu.be/60FjwNPnqN0
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/680032829581374
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/366804587709758
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/1537159386673173
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/698237107742838
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/364893804845957
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/414460266599886
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/1749962065177650
https://www.facebook.com/333297407071275/videos/416054989435030
https://youtu.be/jXTuVryUdz8
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A 2.6. Organizarea de sesiuni de informare la Chișinău și Bălți, cu participarea a aproximativ 100 de persoane 
cu dizabilități de auz.  
 
În contextul situației epidemiologice Covid-19 și a restricțiilor impuse de autorități, organizarea unor evenimente 
publice cu participarea unui număr însemnat de persoane cu dizabilități de auz ar fi fost foarte dificilă. Astfel, au fost 
realizare 3 (trei) sesiuni de informare în format video: 

 
 

Informații generale privind alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 
 

https://youtu.be/xMXjhQM8wLA 
 

 
Măsuri de precauție a răspândirii Covid 19 la alegerile prezidențiale 

https://youtu.be/60FjwNPnqN0 
 
 

 
Accesibilitatea procesului electoral 

 

https://youtu.be/Y8DQfdGViGg 

https://youtu.be/xMXjhQM8wLA
https://youtu.be/60FjwNPnqN0
https://youtu.be/Y8DQfdGViGg
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A 2.7. Campania de informare pentru aproximativ 700 de persoane cu dizabilități prin SMS și rețele sociale.  
 

Au fost difuzate 2 mesaje la 790 abonați de telefonie mobilă (Orange – 520 și Moldcell – 250) în 30.10.2020 și 
13.11.2020: 
 

  
 

 
OBIECTIVUL 3 
A 3.1. Auditul accesibilității a 89 de secții de votare.  
 
În contextul alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie 2020 a fost realizat auditul și procesate datele privind condițiile de 
accesibilitate a 197 secții de votare (BESV), după cum urmează: 

- 89 BESV din raioanele Strășeni și Criuleni de către proiectul „Demers spre o societate echitabilă prin alegeri 
incluzive”, implementat de către Alianța INFONET, cu suportul Ambasadei SUA, 

- 12 BESV din raionul Anenii Noi de către Centrul de Instruire Continuă în domeniul Electoral, în parteneriat cu 
„Centrul de Consultanța Civică" și Alianța INFONET, în cadrul Programul de practică electorală CICDE 
„Accesibilitatea procesului electoral", 

- 96 BESV din raioanele Cahul, Călărași și Fălești de către Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități 
în cadrul proiectului „Accesibilitatea - o precondiție pentru asigurarea tuturor drepturilor persoanelor cu 
dizabilități” în cadrul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, 
finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova, implementat în parteneriat 
cu Asociația pentru Politica Externă, Asociația ADEPT, Expert-Grup și Asociația Obștească Centrul European 
ProEuropa*.   

 
A 3.2. Prelucrarea datelor de audit și pregătirea raportului 
 

Datele procesate au fost incluse în studiul „Auditul condițiilor de accesibilitate a 197 secții de votare” –
https://bit.ly/2L4lNI5 (435 vizualizări). 
 

Rezultatele auditului condițiilor de accesibilitate a 197 BESV în contextul alegerilor prezidențiale din 1.10.2020 
 

Legendă Strășeni Criuleni Anenii Noi Fălești Călărași Cahul Total 
 

 A – Accesibil 0 0 0 0 0 0 0 
0% 

 PA – Parțial accesibil 17 13 2 5 8 6 51 
25,89% 

 INA – Inaccesibil 32 27 10 27 19 31 146 
74,11% 

Total BESV auditate 49 40 12 32 27 37 197 
 

Număr total de BESV 
deschise la 1.11.2020 

49 40 42 66 47 63 307 

 

*Auditul a fost realizat în iunie 2020, după o metodologie similară. Datele au fost extrase din studiul Analiza condițiilor de 
accesibilitate a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul.   

https://bit.ly/2L4lNI5
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A 3.3. Plasarea informațiilor pe Harta Accesibilității 
 

Actualmente pe hartă sunt amplasate 878 BESV.  
În curs de plasare mai sunt 96 BESV din raioanele Fălești, Călărași și Cahul.  
În total 974 BESV.  
 
Ușor-ușor ne apropiem de 50 % BESV auditate, din totalul secțiilor de votare deschise la alegeri în RM/. 
 
 

 
 
 
 

OBIECTIVUL 4 
 
A 4.1. Dezvoltarea și producerea de bannere de proiect. 
 

Au fost produse 3 (trei) exemplare de baner care au fost utilizate la evenimentele din cadrul proiectului. 
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A 4.2. Elaborarea și difuzarea comunicatelor de presă (7). 
Au fost elaborate și difuzate 8 comunicate de presă: www.comunicate.md, www.civic,md, www.alegeliber.md, 
Facebook etc. 

Denumire Dată Platforme 

A apărut nr. 1 (22) / 2020 al 
Buletinului Informativ „Pro 
Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democraţie!”  

17.09.2020 https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53022-buletin-informativ-pro-accesibilitate-pro-
incluziune-pro-democratie-nr-1-22-2020.html 
 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11018   
(798 vizualizări) 

Buletinul Informativ „Pro 
Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democrație!” nr. 2 (23) / 2020 

29.09.2020 http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11031 (1001 vizual.) 
 

https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53196-a-aparut-nr-2-23-2020-al-buletinului-
informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html  

A apărut Ghidul Alegătorului 
(01.11.2020) în formate user friendly 

21.10.2020 http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11074 (854 vizualiz.) 
 

https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53557-a-aparut-ghidul-alegatorului-01-11-2020-in-
formate-user-friendly.html 
 

https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-ghidul-alegatorului-in-formate-user-friendly-
pentru-alegerile-prezidentiale-din-1-noiembrie-2020-3150.html 

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

22.10.2020 https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53579-expertii-asociatiei-motivatie-din-moldova-au-
sensibilizat-functionarii-electorali-din-straseni-si-criuleni.html 
 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11077 (784 vizualiz.) 

Buletinul Informativ „Pro 
Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democrație!” nr. 3 (24) / 2020 

27.10.2020 https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53641-a-aparut-nr-3-24-2020-al-buletinului-
informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html 
 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11082 (803 vizualiz.) 

Buletinul Informativ „Pro 
Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democrație!” nr. 4 (25) / 2020 
 

12.11.2020 https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53913-a-aparut-nr-4-25-2020-al-buletinului-
informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html 
 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11105  
https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-

incluziune-pro-democratie-nr-4-3275.html (755 vizualiz.) 

Secțiile de votare inaccesibile – 
barieră în exercitarea drepturilor 
politice și motiv de discriminare 
pentru persoanele cu dizabilități 

13.11.2020 http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11107 (886 vizual.) 
 

https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53935-sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-
exercitarea-drepturilor-politice-si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati.html  
 

https://alegeliber.md/sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-exercitarea-drepturilor-politice-
si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-3299.html  

Buletinul Informativ „Pro 
Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democrație!” nr. 7 (28) / 2020 
 

23.12.2020 https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54515-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-
incluziune-pro-democratie-nr-7-28-2020.html 
 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11192 (983 vizual.) 
 

https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-nr-7-pro-accesibilitate-pro-
incluziune-pro-democratie-3331.html 

 
A 4.3. Elaborarea și difuzarea a 5 ediții ale buletinului electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro 
Democrație!”. 

 
https://bit.ly/3ruTxze  

 
https://bit.ly/3nQ45Xl  

http://www.comunicate.md/
http://www.civic,md/
http://www.alegeliber.md/
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53022-buletin-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-1-22-2020.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53022-buletin-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-1-22-2020.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11018
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11031
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53196-a-aparut-nr-2-23-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53196-a-aparut-nr-2-23-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11074
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53557-a-aparut-ghidul-alegatorului-01-11-2020-in-formate-user-friendly.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53557-a-aparut-ghidul-alegatorului-01-11-2020-in-formate-user-friendly.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53579-expertii-asociatiei-motivatie-din-moldova-au-sensibilizat-functionarii-electorali-din-straseni-si-criuleni.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53579-expertii-asociatiei-motivatie-din-moldova-au-sensibilizat-functionarii-electorali-din-straseni-si-criuleni.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11077
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53641-a-aparut-nr-3-24-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53641-a-aparut-nr-3-24-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11082
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53913-a-aparut-nr-4-25-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53913-a-aparut-nr-4-25-2020-al-buletinului-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11105
https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-4-3275.html
https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-4-3275.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11107
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53935-sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-exercitarea-drepturilor-politice-si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53935-sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-exercitarea-drepturilor-politice-si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati.html
https://alegeliber.md/sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-exercitarea-drepturilor-politice-si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-3299.html
https://alegeliber.md/sectiile-de-votare-inaccesibile-bariera-in-exercitarea-drepturilor-politice-si-motiv-de-discriminare-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-3299.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54515-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-7-28-2020.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54515-buletinul-informativ-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-nr-7-28-2020.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11192
https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-nr-7-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-3331.html
https://alegeliber.md/alianta-infonet-a-lansat-buletinul-informativ-nr-7-pro-accesibilitate-pro-incluziune-pro-democratie-3331.html
https://bit.ly/3ruTxze
https://bit.ly/3nQ45Xl
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https://bit.ly/2WNJ6Za  

 
https://bit.ly/3aIJuk7 

 
https://bit.ly/2WMk256 

 
Buletinele electronice au fost difuzate în data de: 

• Nr. 1 (22) / 2021 – 11 Septembrie 2021, 

• Nr. 2 (23) / 2021 – 28 Septembrie 2021, 

• Nr. 3 (24) / 2021 – 27 Octombrie 2021, 

• Nr. 4 (25) / 2021 – 12 Noiembrie 2021, 

• Nr. 7 (28) / 2021 – 23 Decembrie 2021. 
 
Publicarea lor a fost însoțită de un comunicat de presă plasat pe platformele www.civis.md și www.comunicate.md, 
care au fost redifuzate și pe rețelele de socializare. 
 
 
A 4.4. Masa rotundă de evaluare a proiectului cu participarea a 35 de persoane. 
 

Evenimentul s-a desfășurat în data de 28.12.2020, cu participare a 20 persoane în format off-line și 16 – în format on-line. 
 

 
 

 

Sala de Festivități, Asociația Surzilor din Republica 
Moldova (strada Vasile Alecsandri, 1, mun. Chișinău) 

 

Platforma Zoom 
 

 
 

 

Acest proiect a fost finanţat 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. 

 

https://bit.ly/2WNJ6Za
https://bit.ly/3aIJuk7
https://bit.ly/2WMk256
http://www.civis.md/
http://www.comunicate.md/
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Denumirea proiectului: Analiza accesibilității fizice și informaționale ale secțiilor de poliție din perspectiva comunității 
persoanelor cu dizabilități 
 
Perioda de implementare: 27/07/2020 – 26/12/2020 
 
Scopul proiectului 
Alianța INFONET și partenerii acestui proiect își propun drept scop să contribuie la: 
Evaluarea Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 din perspectiva accesibilității fizice a sectoarelor de 
poliție și a accesibilității informaționale pentru diferite categorii de persoane cu dizabilități.  
 
Obiectivele proiectului: 
O1. Auditul accesibilității a 50 de sectoare de poliție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul II, municipiile Bălți și 
Chișinău. 
 
O2. Evaluarea accesibilității informaționale pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități. 
 
O3. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din cadrul proiectului. 
 
Parteneri & Colaborări  
Partenerii acestui proiect sunt: 
• Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova 

CNIR ANM s-a implicat în organizarea focus grupului din 12.11.2020 cu participarea persoanelor cu dizabilități 
de vedere (1); a delegat un expert care a realizat auditul paginilor web  www.politia.md, www.mai.gov.md și a 
altor pagini conexe (2). 

• Asociația Surzilor din Republica Moldova 
ASRM s-a implicat activ în organizarea focus grupului din 19.08.2020 cu participarea persoanelor cu 
dizabilități auz, interpreți în limbaj mimico-gestual (1); formularea propunerilor și recomandărilor privind 
eficientizarea serviciilor prestate de poliție și interacțiunea cu persoanele cu dizabilități (2); a găzduit masa 
rotundă de evaluare a proiectului. 

• Postul „RADIOVISION” – http://radiovision.ucoz.net/ 
RADIOVISION a fost partenerul informațional al proiectului (1); a elaborat și difuzat 4 emisiuni radio (2); a 
transmis în direct masa rotundă de evaluare a proiectului (3). 

• Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova 
MOTIVAȚIE a delegat un expert în accesibilitate pentru procesarea datelor auditului sectoarelor de poliție și 
poziționarea informațiilor pe Harta Accesibilității (1); managera PR a asociației a fost una din cele doi redactori 
care a elaborat ediția specială a buletinului informativ „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” (2); 
s-a implicat în organizarea focus grupului din 11.11.2020 cu participarea persoanelor cu dizabilități locomotorii 
(3). 

• Clinica Juridică Universitară de la Bălți 
CJU Bălți s-a implicat activ în procesul de evaluare a condițiilor de accesibilitate a 28 sectoare de poliție din  
nordul republicii. 

 
Buget proiectului: 7,475.60 EUR 

 
Acest proiect este implementat cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.  

Opiniile exprimate sunt responsabilitatea exclusivă a organizatorilor și participanților și nu reflectă neapărat poziția  
Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene. 

 

 

http://www.politia.md/
http://www.mai.gov.md/
http://radiovision.ucoz.net/
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Activitățile proiectului și rezultate: 
 
Obiectiv 1. Auditul accesibilității a 50 de sectoare de poliție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I și 
II, și municipiile Bălți și Chișinău 
A 1.1. Auditul accesibilității a 50 sectoare de poliție din unitățile administrativ-teritoriale de nivelul I și II, și 
municipiile Bălți și Chișinău. 
 
În cadrul acestui proiect au fost auditate 60 sectoare de poliție de pe tot teritoriul republicii, atât din mediul urban, cât și 
mediul rural. Pentru a ne forma o imagine de ansamblu asupra problemei accesibilității sectoarelor de poliție au mai 
fost vizitate și auditate sediile următoarelor instituții: 

• Inspectorate de poliție din 14 orașe,  
• Sectoare de Poliție (în reconstrucție, date incomplete sau acces restricționat) din 7 localități, 
• Posturilor de Poliție (cabinete pentru poliție în incinta primăriilor etc.) din 3 localități.. 

 

 

În raportul final al auditului (https://bit.ly/39IQTha) s-au regăsit 60 de 
sectoare de poliție: 20 din regiunea Nord, 26 din regiunea Centru 
(inclusiv municipiul Chișinău) și 14 din regiunea Sud (inclusiv, din UTA 
Găgăuzia). 
 
În zona de nord a republicii auditul a fost realizat de către monitorii 
delegați de Clinica Juridică Universitară Bălți. În zona centrală și de sud 
auditul l-au realizat de membrii echipei de implementare. 
 
Studiul este efectuat pe un eșantion reprezentativ. El cuprinde 
informații referitoare la 60 sectoare de poliție, amplasate în raza tuturor 
raioanelor din Republica Moldova, inclusiv municipiile Bălți, Chișinău și 
UTA Găgăuzia. Astfel, este reflectată situația a 34,68 % din totalul de 
173 SP existente în republică. 
Din totalul de 60 de clădiri evaluate în acest studiu doar 1 este 
accesibilă, 33 – parțial accesibile, 24 – inaccesibile și 2 sunt la etapa 
de construcție / reparație. 

 
La data publicării studiului (26.11.2020), cu suportul Uniunii Europene au fost renovate / reconstruite și deschise oficial 
27 Sectoare de Poliție (alte 7 urmau să fie deschise pe parcursul lunii decembrie 2020). Echipa de monitori a evaluat 
22 SP din cele 27 și 3 SP din cele 7 menționate supra. Toate SP modernizate au fost evaluate ca fiind parțial 
accesibile. Acest calificativ a fost acordat din următoarele considerente: 
a) Nerespectarea unor condiții de accesibilitate cu referire la drumurile de acces către clădiri și parcările din preajmă 
(condiții ce sunt în sarcina APL), 
b) Necorespunderii lățimii ușilor interioare, prezenței treptelor și pragurilor interioare, lipsei grupului sanitar în interiorul 
clădirii etc., 
c) Nerespectarea standardelor și normativelor în construcție de către agenții economici care au realizat lucrările (unghi 
de înclinație mare al rampei, bare de suport neconforme, uși sau spații înguste a grupurilor sanitare etc.).  
 
A 1.2. Procesarea datelor auditului și elaborarea raportului 
 
Datele chestionarelor au fost digitalizate și au fost plasate în mapa Drive, împreună cu fotografiile. Informația a fost 
procesată de către Tudor Onofrei, expert în domeniul accesibilității. Ulterior, informația a fost  structurată și compilată 
într-un studiu de către Valerian Tăbîrță, expert. Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul unei conferințe de 
presă (https://fb.watch/1-ApodczS3/ și https://youtu.be/hqC8jntimo0) și a unui comunicat de presă – Grad sporit de 
accesibilitate în sectoarele de poliție modernizate cu suportul UE – 26 noiembrie 2020 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11132 (724 vizualizări pe platforma de difuzare 
a comunicatelor în format on-line) și https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-
sectoarele-de-politie-modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html Rezultatele detaliate ale studiului pot fi consultate 
la următoarea adresa: https://bit.ly/3o1zcP8 (235 vizualizări). 
 

https://bit.ly/39IQTha
https://fb.watch/1-ApodczS3/
https://youtu.be/hqC8jntimo0
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11132
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-sectoarele-de-politie-modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-sectoarele-de-politie-modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html
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A 1.3. Plasarea informației pe Harta Accesibilității 
 

 
 
Un expert în domeniul accesibilități, Tudor Onofrei, delegat de Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova a postat pe Harta 
Accesibilității (https://motivatie.md/harta-accesibilitate/) informația despre sectoarele de poliție auditate. În acest sens a 
fost creat un strat tematic nou – „Sectoare de poliție”. 
 

 

Obiectiv 2. Evaluarea accesibilității informaționale pentru comunitatea persoanelor cu dizabilități 
A 2.1. Auditul paginilor/sub-paginilor și a paginilor conexe ale poliției 
 
Pentru realizarea auditului a fost selectat, Ion Ciobanu, expert din cadrul CNIR ANM, persoană cu dizabilități de 
vedere. Expertul a examinat mai multe pagini web, de bază fiind www.politia.md și www.mai.gov.md,  
iar paginile conexe fiind  

• www.border.gov.md,  

• www.dse.md,  

• www.carabinier.gov.md, 

• www.bma.gov.md,  

• www.dinamo.md,  

• http://www.academy.police.md/.  
 
În rezultat, a fost elaborat un raport de audit. Concluzia generală este că nici o pagină web auditată nu este accesibilă 
pentru persoanele cu dizabilități de vedere, fiind calificate drept „parțial accesibile”. 

https://motivatie.md/harta-accesibilitate/
http://www.politia.md/
http://www.mai.gov.md/
http://www.border.gov.md/
http://www.dse.md/
http://www.carabinier.gov.md/
http://www.bma.gov.md/
http://www.dinamo.md/
http://www.academy.police.md/
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A 2.2. Focus-grup cu participarea a 15 persoane cu dizabilități de vedere 
 

 

 

Reforma Poliției din 
perspectiva persoanelor 
cu dizabilități de vedere 
 
 

 
În contextul pandemiei COVID–19 a fost imposibil să organizăm un eveniment public cu participarea persoanelor cu 
dizabilități. Astfel, evenimentul s-a desfășurat în format on-line pe platforma zoom în data 12 noiembrie 2020. Au 
participat 5 persoane, din care 3 femei și 2 bărbați. Profilul participanților: persoane cu dizabilități de vedere, experți, 
membrii echipei de implementare.  
 
Participanții au formulat o serie de propuneri care s-au regăsit în raportul general al focus grupurilor: poliția cunoaște 
insuficient necesitățile persoanele cu dizabilități de vedere; infrastructura rutieră este slab adaptată persoanelor cu 
dizabilități de vedere; aplicarea marcajului rutier ajută nevăzătorii să se orienteze; mobilierul urban instalat în 
municipiul Chișinău nu corespunde standardelor etc.  
 
Astfel, deși la evenimentul on-line au participat doar 5 persoane, în loc de 15 planificate pentru evenimentul fizic, dar 
concluziile și recomandările formulate au fost de o consistență care suplinește această lipsă, în contextul pandemiei. 
 

 

A 2.3. Focus-grup cu participarea a 15 persoane cu dizabilități auz, interpreți în limbaj mimico-gestual  
 

 

 

Reforma Poliției din 
perspectiva persoanelor 
cu dizabilități de auz 
 
 

 
Evenimentul s-a desfășurat în data 19 august 2020 în incinta Sălii de Festivități a Asociației Surzilor din Republica 
Moldova. Au participat 18 persoane, din care 14 femei și 4 bărbați. Profilul participanților: persoane cu dizabilități de 
auz, interpreți în limbaj mimico-gestual, experți, membrii echipei de implementare.  
 
Participanții au formulat o serie de propuneri care s-au regăsit în raportul general al focus grupurilor:  

• Instruirea / familiarizarea polițiștilor cu cele mai elementare semne în limbajul mimico-gestual;  

• Editarea „Ghidului de comunicare cu persoanele cu dizabilități de auz” (pentru polițiști);  

• Introducerea în Curriculumul Academiei de Poliție a unui curs general „Introducere în limbajul mimico-gestual” 
(1) și „Etică și psihologie, specificul comunicării cu persoane cu dizabilități”;  

• În statele de personal IGP / MAI trebuie inclus serviciul de translare în limbaj mimico-gestual;  

• Este necesară o reglementare a procedurilor de achiziționare a serviciilor de traducere în LMG etc. 
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A 2.4. Focus-grup cu participarea a 10 persoane cu dizabilități de locomotorii 
 

 

 

Reforma Poliției din 
perspectiva persoanelor 
cu dizabilități locomotorii 
 

 
În contextul pandemiei COVID–19 a fost imposibil să organizăm un eveniment public cu participarea persoanelor cu 
dizabilități locomotorii. Astfel, evenimentul s-a desfășurat în format on-line pe platforma zoom în data 11 noiembrie 
2020. Au participat 7 persoane, din care 4 femei și 3 bărbați. Profilul participanților: persoane cu dizabilități de 
locomotorii, experți, membrii echipei de implementare. Participanții au formulat o serie de propuneri care s-au regăsit 
în raportul general al focus grupurilor: Clădirile din care sunt amplasate Sectoarele de Poliție sunt inaccesibile pentru 
persoanele cu dizabilități locomotorii; Polițiștii de sector sunt insuficient informați despre specificul dizabilității și 
necesitățile persoanele cu dizabilități locomotorii; Realizarea auditului la nivel național al tuturor sectoarelor și 
inspectoratelor de poliție; accesibilizarea clădirii Ministerului de Afaceri Interne, deoarece este o clădire emblematică și 
acum servește un exemplu proastă de practică; Organizarea unor evenimente publice („Ziua Ușilor Deschise a 
Sectorului de Poliție”; „O zi din viața unei persoane cu dizabilități”; „User safari”; „Exercițiu practic de simulare „Traseul 
meu de la casă spre sectorul de poliție””, „Teatrul Social”, „Ziua Polițistului”, „Ziua Internațională a Persoanelor cu 
Dizabilități” etc.); Este necesară o strategie de comunicare amplă în societate cu referire la reforma poliție etc. 
Astfel, deși la evenimentul on-line au participat doar 7 persoane, în loc de 10 planificate pentru evenimentul fizic, dar 
concluziile și recomandările formulate au au fost de o consistență care suplinește această lipsă, în contextul 
pandemiei.   
 
 
A 2.5. Elaborarea unui sondaj de opinie cu participarea a circa 100 persoane cu dizabilități din Republica 
Moldova 
Echipa de implementare a proiectului, după consultarea partenerilor proiectului, a elaborat un chestionar din 20 de 
întrebări, care a fost plasat într-un formulat Google - 
https://docs.google.com/forms/d/1tndZoMknvkAnvjzXLorJr1a6Nw2X8c1sfyeigITOugg/.  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/1tndZoMknvkAnvjzXLorJr1a6Nw2X8c1sfyeigITOugg/
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Sondajul a fost realizat în perioada 26 octombrie – 8 noiembrie 2020 și la el au fost invitate să participe persoanelor cu 
dizabilități (cu vârsta de peste 18 ani) din Republica Moldova. Anunțul a fost difuzat pe canalele de comunicare 
dedicate ale persoanelor cu dizabilități. A fost specificat că datele vor fi colectate în mod anonim și vor fi procesate 
doar în scop de cercetare. În rezultat, au răspuns la întrebările sondajului 105 beneficiari. Această metodă a fost 
folosită, probabil, pentru prima dată în comunitatea persoanelor cu dizabilități pentru a analiza un subiect care nu ține 
nemijlocit de comunitatea persoanelor cu necesități speciale. A fost bine primit și salutat, fiind formulate mai multe 
sugestii și recomandări privind pașii care ar trebui întreprinși pentru a realiza reforma și a transforma poliția într-un 
veritabil serviciu comunitar.  
 

A 2.6. Procesarea datelor și elaborarea raportului 
 
Datele sondajului au fost procesare de către experții Valerian Tăbîrță și Victor Koroli, director proiect. Rezultatele au 
fost difuzate prin intermediul unui comunicat de presă: 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11124 (902 vizualizări pe platforma de difuzare 
a comunicatelor on-line) și https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-
sectoarelor-de-politie-rezultatele-sondajului-on-line.html și https://bit.ly/2LY6P75 (902 vizualizări). 
 

Obiectiv 3. Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din cadrul proiectului. 
A 3.1. Elaborarea și difuzare a unui număr a buletinului electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro 
Democrație”. 

 

A fost elaborată o ediție specială a buletinului electronic „Pro 
Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație”. Buletinul are 22 
de pagini a fost difuzat prin intermediul platformelor SlideShare 
(https://www2.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr5-26-
2020, 384 vizualizări) și Facebook 
(https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/35332395734346
17, 8 like-uri, 2 comentarii, 11 distribuiri). Pe termen mediu și 
lung ar putea fi accesat de 6-7-8 sute de ori de către beneficiari.  
 

Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro 
Democraţie!” este o publicație care apare începând din anul 
2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și 
advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă 
tuturor celor interesați o imagine de ansamblu asupra 
necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă 
persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul 
informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu 
autoritățile şi societatea civilă pentru a spori gradul de 
accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar 
și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în 
viața comunitară. Până la finalizarea acestui proiect au fost 
elaborate și difuzate 26 numere a buletinului. Până la finele 
anului 2020 urmând să mai apară încă 2 numere a buletinului 
informativ. 

 

A 3.2. Elaborarea a 4 emisiuni radio la postul Radiovision – post on-line de radio al comunității persoanelor cu 
dizabilități de vedere. 
 
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele emisiuni: 

• Interviu cu domnul Vladimir Cazacov, șef adjunct al Direcției Managementul Proiectelor, Inspectoratul General 
al Poliției https://youtu.be/YeGe39eTsPY (6,06 minute, 26 vizionări / audiții, 2 like), 

• Interviu cu dna Adriana Rașcov, subofițer superior, Sectorul de Poliție nr. 3 (IGP Buiucani, Chișinău) 
https://youtu.be/9UrzM4Z36ww (8,18 minute, 18 vizionări / audiții, 1 like), 

http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11124
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-politie-rezultatele-sondajului-on-line.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-politie-rezultatele-sondajului-on-line.html
https://bit.ly/2LY6P75
https://www2.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr5-26-2020
https://www2.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr5-26-2020
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/3533239573434617
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/3533239573434617
https://youtu.be/YeGe39eTsPY
https://youtu.be/9UrzM4Z36ww
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• Interviu cu domnul Alexei Munteanu, Manager de Granturi, Asociația Promo-LEX https://youtu.be/IyohJ9V-
new (17,53 minute, 16 vizionări / audiții, 1 like), 

• Interviu cu domnul Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET https://youtu.be/yr4RVLF0xsg (8,25 
minute, 25 vizionări / audiții, 1 like). 

 
Pentru o mai amplă difuzare a materialelor, pe pagina web a postului RADIOVISION (http://radiovision.ucoz.net/) a fost 
creată o rubrică specială „Poliția Comunitară”. Toate cele 4 emisiuni au fost difuzate zilnic, de luni până vineri, pe 
parcursul a 30 de zile. De asemenea, la lansarea rubricii în data de 19 noiembrie 2020, a fost emis un comunicat de 
presă, care a fost vizualizat de 841 ori – http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11113  
Numărul estimativ de beneficiari pe termen mediu și lung ar fi de circa 1000 persoane. 

 
 
A 3.3. Elaborare și difuzare comunicate de presă. 
  
În perioada de implementare au fost elaborate și difuzate 4 comunicate de presă, care au fost difuzate prin intermediul 
rețelelor de socializare: 

• Strategia de dezvoltare a Poliției din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități - 17 noiembrie 2020 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11110 (789 vizualizări) și 
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53985-strategia-de-dezvoltare-a-politiei-din-perspectiva-incluziunii-
persoanelor-cu-dizabilitati.html  

• „Poliția Comunitară” – o rubrică nouă în grila postului RADIOVISION – 19 noiembrie 2020 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11113 (842 vizualizări) și 
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53990-politia-comunitara-o-rubrica-noua-in-grila-postului-
radiovision.html  

• Acces Egal pentru Toți în incinta Sectoarelor de Poliție – Rezultatele sondajului on-line – 24 noiembrie 2020 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11124 (903 vizualizări) și 
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-politie-
rezultatele-sondajului-on-line.html  

• Grad sporit de accesibilitate în sectoarele de poliție modernizate cu suportul UE – 26 noiembrie 2020 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11132 (725 vizualizări) și 
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-sectoarele-de-politie-
modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html  

https://youtu.be/IyohJ9V-new
https://youtu.be/IyohJ9V-new
https://youtu.be/yr4RVLF0xsg
http://radiovision.ucoz.net/
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11113
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11110
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53985-strategia-de-dezvoltare-a-politiei-din-perspectiva-incluziunii-persoanelor-cu-dizabilitati.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53985-strategia-de-dezvoltare-a-politiei-din-perspectiva-incluziunii-persoanelor-cu-dizabilitati.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11113
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53990-politia-comunitara-o-rubrica-noua-in-grila-postului-radiovision.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/53990-politia-comunitara-o-rubrica-noua-in-grila-postului-radiovision.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11124
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-politie-rezultatele-sondajului-on-line.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54078-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-politie-rezultatele-sondajului-on-line.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11132
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-sectoarele-de-politie-modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html
https://civic.md/stiri/comunicate-de-presa/54164-grad-sporit-de-accesibilitate-in-sectoarele-de-politie-modernizate-cu-suportul-uniunii-europene.html
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A 3.4. Masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 30 de persoane. 
 

 
Masa rotundă de evaluare a proiectului s-a desfășurat în data de 27 noiembrie 2020 în incinta Sălii de Festivități a 
Asociației Surzilor din Republica Moldova. Evenimentul s-a desfășurat după o agendă prestabilită, la activitate 
participând 31 de persoane (din care 19 femei și 12 bărbați. 4 persoane s-au conectat on-line pe platforma zoom. 
Evenimentul a fost transmis live la postul RADIOVISION http://radiovision.ucoz.net/.  
 

A 4.5. Prezentarea rezultatelor în cadrul unei conferințe de presă. 
 
Rezultatele proiectului au fost prezentate public în cadrul unei conferințe de presă care a fost organizată în data de 26 
noiembrie 2020 la IPN. Conferința a fost transmisă on-line pe pagina web de Facebook (https://fb.watch/1-ApodczS3/) 
a Agenției de presă Info-Prim Neo. Înregistrarea video poate fi urmărită aici – https://youtu.be/hqC8jntimo0.  
 

 

http://radiovision.ucoz.net/
https://fb.watch/1-ApodczS3/
https://youtu.be/hqC8jntimo0


 
 22 

După eveniment au fost difuzate 2 știri: 
 

• Doar un sector de poliție din 60 este accesibil persoanelor cu dizabilități, audit 
https://www.ipn.md/ro/doar-un-sector-de-politie-din-60-este-accesibil-7967_1077966.html 
(1588 vizualizări pe pagina web a agenției de presă) 
https://www.ipn.md/ru/tolko-odin-sektor-politsii-iz-60-dostupen-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhno-
7967_1077966.html (RU) 
https://www.ipn.md/en/only-one-police-station-of-60-is-accessible-to-persons-with-disabilities-audit-
7967_1077966.html (ENG) 

 
• Pagina web ale Poliției și MAI sunt parțial accesibile pentru cei cu deficiențe de văz, Infonet 
https://www.ipn.md/ro/pagina-web-ale-politiei-si-mai-sunt-partial-accesibile-7967_1077967.html (1538 vizualizări 
pe pagina web a agenției de presă) 
https://www.ipn.md/ru/veb-stranitsa-politsii-i-mvd-chastichno-dostupny-dlya-lits-s-narusheniyami-zreni-
7967_1077967.html (RU) 
https://www.ipn.md/en/websites-of-police-and-interior-ministry-are-partially-accessible-to-persons-wit-
7967_1077967.html (ENG). 

 
 
 
Rezultatele proiectului: 
 
Rezultate Cantitative: 
 
• Deși a fost planificat auditul a 50 de sectoare, proiectul a evaluat 60 de sectoare de poliție din perspectiva 

accesibilității persoanelor cu dizabilități, 
• Un raport cu privire la accesibilitatea a 60 de sectoare de politie elaborat –  

https://www2.slideshare.net/Koroli/analiza-conditiilor-de-accesibilitate-a-sectoarelor-de-politie-din-republica-
moldova, 

• Paginile web a ministerului afacerilor interne și www.politie.md au fost evaluate din perspectiva accesibilității 
pentru persoanele cu deficiențe de vedere, 

• 3 focus grupuri realizate, cu participarea a 31 de persoane,  pentru a evalua accesibilitatea informațională  a 
sectoarelor de poliție,  

• Un sondaj de opinie cu participarea a circa 105 persoane cu dizabilități din Republica Moldova efectuat – 
https://www2.slideshare.net/Koroli/sondaj-online-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-poliiep, 

• Un raport cu privire la accesibilitatea informațională a sectoarelor de poliție elaborat, 
• 1 buletin electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” elaborat și difuzat - 

https://www2.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr5-26-2020,  
• 4 (patru) emisiuni radio la postul Radiovision elaborate și difuzate, 
• 4 (patru) comunicate de presă elaborate și difuzate pe platformele www.comunicate.md și www.civic.md,  
• 1 (o) masă rotundă de evaluare proiect cu participarea a 31 de persoane realizată, 
• 1 (un) raport narativ elaborat și difuzat, 
• 1 (o) conferință de presă pentru prezentarea rezultatelor proiectului realizată –  https://youtu.be/hqC8jntimo0. 
 
Rezultate Calitative: 
 
• Persoanele cu dizabilități sunt mai informate și manifestă un comportament pro-activ față de organele de 

poliție, 
• În presa scrisă, on-line și TV din Republica Moldova sunt publicate știri, reportaje despre percepția poliției de 

către persoanele cu dizabilități,  
• Sporirea gradului de transparentizare a informației cu caracter public despre condițiile și situația persoanelor 

cu dizabilități în Moldova, 
 
 
 

https://www.ipn.md/ro/doar-un-sector-de-politie-din-60-este-accesibil-7967_1077966.html
https://www.ipn.md/ru/tolko-odin-sektor-politsii-iz-60-dostupen-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhno-7967_1077966.html
https://www.ipn.md/ru/tolko-odin-sektor-politsii-iz-60-dostupen-dlya-lyudey-s-ogranichennymi-vozmozhno-7967_1077966.html
https://www.ipn.md/en/only-one-police-station-of-60-is-accessible-to-persons-with-disabilities-audit-7967_1077966.html
https://www.ipn.md/en/only-one-police-station-of-60-is-accessible-to-persons-with-disabilities-audit-7967_1077966.html
https://www.ipn.md/ro/pagina-web-ale-politiei-si-mai-sunt-partial-accesibile-7967_1077967.html
https://www.ipn.md/ru/veb-stranitsa-politsii-i-mvd-chastichno-dostupny-dlya-lits-s-narusheniyami-zreni-7967_1077967.html
https://www.ipn.md/ru/veb-stranitsa-politsii-i-mvd-chastichno-dostupny-dlya-lits-s-narusheniyami-zreni-7967_1077967.html
https://www.ipn.md/en/websites-of-police-and-interior-ministry-are-partially-accessible-to-persons-wit-7967_1077967.html
https://www.ipn.md/en/websites-of-police-and-interior-ministry-are-partially-accessible-to-persons-wit-7967_1077967.html
https://www2.slideshare.net/Koroli/analiza-conditiilor-de-accesibilitate-a-sectoarelor-de-politie-din-republica-moldova
https://www2.slideshare.net/Koroli/analiza-conditiilor-de-accesibilitate-a-sectoarelor-de-politie-din-republica-moldova
http://www.politie.md/
https://www2.slideshare.net/Koroli/sondaj-online-acces-egal-pentru-toti-in-incinta-sectoarelor-de-poliiep
https://www2.slideshare.net/Koroli/buletin-informativ-nr5-26-2020
http://www.comunicate.md/
http://www.civic.md/
https://youtu.be/hqC8jntimo0


 
 23 

Impactul proiectului: 
 
Proiectul a venit cu o contribuție pe un domeniu nou, care nu a avut o acoperire menționată expres în Strategia de 
dezvoltare a poliției (2016-2020) și a dat, sperăm, un imbold ca în următoarele documente strategice ale poliției să se 
regăsească un compartiment / sub-compartiment dedicat incluziunii sociale ale persoanelor cu dizabilități.  
 
Persoanele cu dizabilități, beneficiarii direcți ai acestui proiect, au salutat ideea proiectului, au aflat mai multe despre 
activitatea poliției și au menționat că aceasta a constituit un imbold de a cunoaște mai multe despre acest domeniu. 
 
Proiectul a venit și: 

• a stabilit indicatorii inițiali privind condițiile de accesibilitate a sectoarelor de poliție (1);  

• a promovat normativele și standardele de accesibilitate în construcții pentru clădirile publice (2);  

• a familiarizat angajații poliției cu conceptele de „accesibilitate” și „necesități speciale” ale persoanelor cu 

dizabilități (3);  

• a inițiat procesul de „dialog și construcție de poduri de comunicare” între poliție și comunitățile persoanelor cu 

dizabilități din republică (4);  

• a venit cu o serie de propuneri și recomandări de ameliorare a situației de domeniul incluziunii sociale ale 

persoanelor cu dizabilități (5);  

• opinia publică și societatea au fost informare privind rezultatele și lecțiile învățate în cadrul proiectului, precum 

și liniile directoare care ar trebui urmate pe viitor pentru a asigurarea unui tratament de la egal la egal și 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova (6). 

 
 
 
Lecții învățate: 
 
Principalele lecții învățate: 

• Persoanele cu dizabilități își doresc schimbarea și doresc să facă parte din acest proces; 

• Pentru a propulsa schimbările rapid și eficient sunt necesare crearea unor celule de comunicare 

directă a poliției cu experții comunităților persoanelor cu dizabilități; 

• Prin dialog și comunicare pot fi eliminate orice tip potențial de bariere; 

• Există suficiente stereotipuri și prejudecăți despre poliție, precum și despre persoanele cu dizabilități; 

• Se atestă o cunoaștere insuficientă a necesităților speciale ale persoanelor cu dizabilități; 

• Sunt necesare eforturi consolidate și o abordare complexă pentru a aborda problema monitorizării 

reformei poliției; 

• Sunt necesare instruirii intersectoriale cu participarea firmelor de construcție, poliție, mass media și 

persoane cu dizabilități; organizarea exercițiilor de „user safari” etc. 

 
 
 
 

 
Acest proiect este implementat cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.  

Opiniile exprimate sunt responsabilitatea exclusivă a organizatorilor și participanților și nu reflectă neapărat poziția  
Asociației Promo-LEX și a Uniunii Europene. 
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Denumirea proiectului: 
„Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal” 

Obiectivele proiectului: 
O1: Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de auz și vedere la expoziția permanentă „Natura. Sala 2” din 
cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. 
 
O2: Accesibilizarea desenelor animate și filmului documentar / artistic. 
 
O3: Diseminare de bune practice și lecții învățate în cadrul proiectului. 
 
Durata proiectului: 23.06.2020 – 31.12.2020 
 
Bugetul proiectului: 162.000 MDL 

 
Proiectul „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul 

muzeal”, implementat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, 

Asociația Surzilor din Republica Moldova, RADIOVISION și Centrul Național de Informare și Reabilitare a 

Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în 

cadrul Programului de proiecte culturale desfășurate de organizațiile necomerciale. 
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Rezultatele proiectului: 
 
O1: Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități de auz și vedere la expoziția permanentă „Natura. Sala 2” 
din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. 
 
A.1.1. Audiodescipția expoziției permanente „Natura. Sala 2” 
Audiodescripția a fost realizată de către angajații Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală:Sergiu Pană, Irina 
Badiuc și Elena Cojocari. 
 
 
Traducerea textelor în limba rusă a fost realizată de către Anghelina Nagară; în limba francezî de către Natalia 
Mucerschi; în limba engleză de către Silvia Chirilă. 
 
 
A.1.2. Sonorizarea expoziției permanente „Natura. Sala 2” 
Sonorizarea textelor a fost realizată de către: 

- Mariana Țîbulac-Ciobanu (limba română), 
- Anghelina Nagară (lmba rusă), 
- Alexandru Antocian (lmba franceză), 
- Silvia Chirilă (lmba engleză), 

 
 
A.1.3. Digitalizarea în limbaj mimico-gestual a expoziției permanente „Natura. Sala 2” 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/HEjV9UCYssA 
 

Play list – https://bit.ly/2PMWLA4 

 
Traducerea în limbajul mimico-gestual a fost realizată de către colegii de la Asociația Surzilor din Republica Moldova: 
Natalia Babici, Marina Munteanova și Evgheni Munteanov. 

https://youtu.be/HEjV9UCYssA
https://bit.ly/2PMWLA4
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A.1.4. Sonorizarea Ghidului expoziției permanente „Natura. Sala 2” în limba română 
A.1.5. Sonorizarea Ghidului expoziției permanente „Natura. Sala 2” în limbile engleză, rusă, franceză 
 

RO RU FR 
 

ENGL 

Complexul natural „Înălțimea 
Nistrului” 
https://youtu.be/6HYU1-zTzGU 
 

Натуральный комплекс 
Возвышенности Днестра 
https://youtu.be/l_yJ_Tl17MQ  

Complexe naturel les Hauteurs 
du Nistrou 
https://youtu.be/qkn-Xo4FvLw 
 

The Highlands of the Dniester 
natural complex 
https://youtu.be/SF9AFB18NL8  

Complexul natural „Codrii” 
https://youtu.be/IcPZaNAcmmE 
 

Натуральный комплекс Кодры 
https://youtu.be/YUSay4I0CYk  

Complexe naturel les Codrii (les 
forêts) 
https://youtu.be/sj6YlMttxF4  
 

The Woodlands natural complex 
https://youtu.be/PA3PwdB-s-0  
 

Complexul natural „Bălțile” 
https://youtu.be/cUxhTaeynbk 
 

Натуральный комплекс 
Плавни 
https://youtu.be/qMDrLUxUzBo  

Complexe naturel les Marais 
https://youtu.be/JbOLy0g2xwc  
 

The Ponds of the Prut river 
natural complex 
https://youtu.be/Q9siXGeRmV0  

Complexul natural „Stepa” 
https://youtu.be/L852sjwhvl0  

Натуральный комплекс Cтепь 
https://youtu.be/uxrm-yuoIGg  

Complexe naturel la Steppe 
https://youtu.be/fP3nQRbrWUo 
 

The Steppe natural complex 
https://youtu.be/yjPstfUIJDw  

Harta-macheta а Republicii 
Moldova (autori I. Belenki și Е. 
Costiuc) 
https://youtu.be/g8hbCyXSm28  

Карта-макет Республики 
Молдова, (И. Беленки и Э. 
Костюк) 
https://youtu.be/qxSuwt24cSY  

Modèle de carte de la 
République de Moldova (auteurs 
I. Belenki et E. Costiuc) 
https://youtu.be/D0u20uGSkl0  

The map of the Republic of 
Moldova (made by Belenki I. and 
Costiuc) 
https://youtu.be/uTSLGr-85Jg  

 
 
A.1.6. Organizarea expozițiilor accesibile 
 

 
 

https://youtu.be/6HYU1-zTzGU
https://youtu.be/l_yJ_Tl17MQ
https://youtu.be/qkn-Xo4FvLw
https://youtu.be/SF9AFB18NL8
https://youtu.be/IcPZaNAcmmE
https://youtu.be/YUSay4I0CYk
https://youtu.be/sj6YlMttxF4
https://youtu.be/PA3PwdB-s-0
https://youtu.be/cUxhTaeynbk
https://youtu.be/qMDrLUxUzBo
https://youtu.be/JbOLy0g2xwc
https://youtu.be/Q9siXGeRmV0
https://youtu.be/L852sjwhvl0
https://youtu.be/uxrm-yuoIGg
https://youtu.be/fP3nQRbrWUo
https://youtu.be/yjPstfUIJDw
https://youtu.be/g8hbCyXSm28
https://youtu.be/qxSuwt24cSY
https://youtu.be/D0u20uGSkl0
https://youtu.be/uTSLGr-85Jg
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A.1.7. Organizarea de ateliere de creație populara pentru persoane cu dizabilități 
 
Atelierele au fost organizate în data de 4 decembrie 2020, cu participarea a 12 persoane, din care 5 
bărbați și 7 femei. 

 
Versiunea video (cu traducere în limbaj mimico-gestual) - https://youtu.be/GhT3MZDKuXg 

Versiunea video (cu audiodescripție) - https://www.facebook.com/watch/?v=1182143808899445  

https://youtu.be/GhT3MZDKuXg
https://www.facebook.com/watch/?v=1182143808899445
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O2: Accesibilizarea desenelor animate și filmului documentar / artistic. 
 
A.2.1. Audiodescripția desenelor animare 

 
Țigănești-Kurgan-Țigănești, desen animat în limba română (regia și scenariul Ghenadie Popescu; audiodescriptor, 
Elena Cojocari; dictor, Mariana Țîbuleac-Ciobanu; montare de sunet și imagine, Viorel Zaporojan) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207412699659737&id=333297407071275 
 
 
A.2.2. Audiodescripția unui film documentar / artistic 
A.2.3. Sonorizarea text audiodescripție 
A.2.4. Montare sunet și desen animat și film documentar / artistic 
 

  
Dimitrie Cantemir,  

film artistic în limba română și rusă (scenariul, Vlad 
Ioviță; regia, Vlad Ioviță și Vitalie Calașnicov; 

audiodescriptori, Elena Cojocari, Eleonora lazarenco, 
Viorel Zaporojan, Victor Koroli; dictor, Mariana Țîbuleac-
Ciobanu; montare de sunet și imagine, Viorel Zaporojan) 

 

Maria Mirabela,  
film animat, coproducție Moldova-film, Soiuzmultfilm și 
casa de filme Nr 5 București, România cu participarea 
Sovinfilm, în limba română și rusă (regia, Ion Popescu 

Gopo, Natalia Bodiu; scenariul, Ion Popescu Gopo; 
muzica, Eugen Doga; audiodescriptor, Elena Cojocari; 
dictor, Mariana Țîbuleac-Ciobanu; montare de sunet și 

imagine, Viorel Zaporojan) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1207412699659737&id=333297407071275
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Călărași – un ținut la poarta raiului,  
film etnografic în limba română (regizor, Dumitru 

Grosei; producător, Arcadie Plăcintă; audiodescriptori, 
Victor Koroli, Elena Cojocari; dictor, Victor Koroli; 
montare de sunet și imagine, Viorel Zaporojan) 

 
 
 
 

Ekvtime: omul lui Dumnezeu,  
film artistic în limba georgiană și română, cu subtitrare 

în limba engleză (regizor și producător, Nikoloz 
Khomasuridze; traducere în limba română, Maria 

Balan; dictor text audiodescripție, Victor Koroli; dictor 
text dublaj, Mariana Țîbuleac-Ciobanu; montare de 

sunet și imagine, Viorel Zaporojan) 
 

 
Audiodescripția acestor 6 (șase) filme a fost realizată în cadrul proiectului „Development and popularisation of film audio 

description techniques in EAP countries”, implementat de Fundația HumanDoc din Polonia, în parteneriat cu Alianța INFONET, 
Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, precum și a altor parteneri din Ucraina, 

Georgia, Belarus, Cehia și Slovacia, cu suportul financiar al The International Visegrad Fund. 

 
 
 
O3: Diseminare de bune practice și lecții învățate în cadrul proiectului. 
 
A.3.1. Elaborarea Buletinului electronic „Pro Accesibilitate. Pro Democrație. Pro Incluziune”. Ediție Specială 
„Drepturile culturale ale persoanelor cu dizabilități” 
 

 

Din sumarul acestei ediții: 
 

• INTERVIU: Directorul general al Muzeului de 
Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN), Petru Vicol 
„Suntem unica instituție muzeală din țară care a 
reușit să transpună în sistemul Braille textul 
expoziției permanente”; 
 

• INTERVIU: Elena Cojocari: „Pentru prima dată un 
Muzeu din Republica Moldova va oferi posibilitate 
persoanelor cu dizabilități de vedere și auz să aibă 
acces la una din sălile de expoziții”; 
 

• NOȚIUNI: Ce este Audiodescripția?; 
 

• EXPERIENȚE: Mariana Morari – tânăra cu 
dizabilități din Republica Moldova în calitate de 
ghid turistic online în or. Praga, Cehia; 
 

• PĂREREA DIASPOREI: Iulian Ciobanu (Canada): 
„Trebuie să ajutăm persoanele cu dizabilități de 
vedere să poată „vedea” arta 

• Etc. 
 

http://comunicate.md/upload/11185_Buletin%20Informativ%20Nr.%206%20(27)%202020_web.pdf 
 

http://comunicate.md/upload/11185_Buletin%20Informativ%20Nr.%206%20(27)%202020_web.pdf
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A.3.2. Elaborare și difuzare de comunicate de presă pe www.comunicate.md 
 
Au fost elaborate și difuzate 3 (trei) comunicate de presă: 

• Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal 

(15.12.2020) http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11179 (925 vizualizări), 

• Ateliere de creație artistică pentru persoanele cu dizabilități auz și dizabilități de vedere (16 Decembrie 2020) 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11184 (866 vizualizări), 

• Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democrație!” nr. 6 (27) / 2020 (17 Decembrie 

2020) http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11185 (1057 vizualizări). 
 
 
 
A.3.3. Elaborare și difuzare a 2 emisiuni radiofonice la postul de radio „Radiovision” 
 
Au fost realizate 2 emisiuni radio: 

- Prezentarea proiectului „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz 

la patrimoniul muzeal”. Interviu cu Elena Cojocari, directoarea adjunctă a Muzeului de Etnografie și Istorie 

Naturală (MNEIN), care ulterior au fost difuzate la „Radiovision”, 

- Accesul persoanelor cu deficiențe de au la patrimoniul muzeal. Interviu cu Evgheni Munteanov, office-

manager, Asociația Surzilor din Republica Moldova. 

 
 
A.3.4. Elaborare baner proiect. 
 

 

 
 

Atelierul de Ceramică Artistică şi Olărit „Fraţii Scutelnic"  

4 decembrie 2020 

https://ceramica-scutelnic.weebly.com 

 
 

http://www.comunicate.md/
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11179
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11184
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11185
https://ceramica-scutelnic.weebly.com/
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A.3.5. Training mass media si lucrători de muzeu „Necesitățile speciale și asigurarea accesibilității 
persoanelor cu dizabilități la opera de cultură și artă” 
 
Evenimentul a fost organizat în format de atelier „user safari” în data de 22 decembrie 2020, în incinta Muzeului 
Național de Etnografie și Istorie Naturală (str. Mihail Kogălniceanu, 82, municipiul Chișinău, Republica Moldova). 

 

 
 
La eveniment au participat 21 persoane (din care 8 bărbați și 13 femei) 
 
 
 
A.3.6. Elaborare și publicare 3 articole în presa scrisă și on-line. 
 
 
 
 

Au fost elaborate și publicate 3 (trei) articole: 

 
 

• Persoanele cu dizabilități de vedere și auz au participat la un atelier și au învățat cum să modeleze căsuțe 
decorative din ceramică (#Diez, 18.01.2021) https://diez.md/2021/01/18/persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-
si-auz-au-participat-la-un-atelier-si-au-invatat-cum-sa-modeleze-casute-decorative-din-ceramica/  

 

• Sala „Natura” a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală a devenit accesibilă pentru persoanele cu 
dizabilități de vedere și auz (#Diez, 18.01.2021) https://diez.md/2021/01/18/sala-natura-a-muzeului-national-
de-etnografie-si-istorie-naturala-a-devenit-accesibila-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-si-auz/  

 

• Filme care pot fi privite cu ochii închiși. Mai multe pelicule locale și internaționale pot fi vizionate cu 
audiodescripție (#Diez, 19.01.2021) https://diez.md/2021/01/19/filme-care-pot-fi-privite-cu-ochii-inchisi-mai-
multe-pelicule-locale-si-internationale-pot-fi-vizionate-cu-audiodescriptie/  

 
 
 
 

https://diez.md/2021/01/18/persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-si-auz-au-participat-la-un-atelier-si-au-invatat-cum-sa-modeleze-casute-decorative-din-ceramica/
https://diez.md/2021/01/18/persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-si-auz-au-participat-la-un-atelier-si-au-invatat-cum-sa-modeleze-casute-decorative-din-ceramica/
https://diez.md/2021/01/18/sala-natura-a-muzeului-national-de-etnografie-si-istorie-naturala-a-devenit-accesibila-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-si-auz/
https://diez.md/2021/01/18/sala-natura-a-muzeului-national-de-etnografie-si-istorie-naturala-a-devenit-accesibila-pentru-persoanele-cu-dizabilitati-de-vedere-si-auz/
https://diez.md/2021/01/19/filme-care-pot-fi-privite-cu-ochii-inchisi-mai-multe-pelicule-locale-si-internationale-pot-fi-vizionate-cu-audiodescriptie/
https://diez.md/2021/01/19/filme-care-pot-fi-privite-cu-ochii-inchisi-mai-multe-pelicule-locale-si-internationale-pot-fi-vizionate-cu-audiodescriptie/
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A.3.7. Masă rotunda de evaluare proiect 
 

Eveniment de prezentare a rezultatelor proiectului a fost organizat la 29 decembrie 2020, în incinta Sălii nr. 2 „Natura” 
a Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (Str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, municipiul Chișinău), fiind transmis 
în direct la postul Radiovision - https://fb.watch/5fPwqWXk7z/.  
 

 
 
La eveniment au participat 29 persoane (din care 12 bărbați și 17 femei). 
 
După realizarea evenimentului Agenția de presă Info Prim-Neo a publicat un articol – Artă accesibilă și pentru 
persoanele cu deficiențe de auz și de văz (29.12.2020, 957 vizualizări) 
https://www.ipn.md/ro/arta-accesibila-si-pentru-persoanele-cu-deficiente-de-auz-7967_1078726.html 
 
Pentru diseminarea rezultatelor proiectului a mai fost organizată o sesiune pe platforma zoom, cu participarea a 12 
persoane (din care 4 bărbați și 8 femei), preponderent muzeografi din municipiul Chișinău, dar și din republică, 

 

https://fb.watch/5fPwqWXk7z/
https://www.ipn.md/ro/arta-accesibila-si-pentru-persoanele-cu-deficiente-de-auz-7967_1078726.html
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII:  
 
Dezvoltarea unei evaluări comparative a secțiilor de votare a accesibilității în circumscripția cu mandat unic 
nr.38 (Hîncești) și desfășurarea unei serii de activități de sensibilizare 
 
Alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 au fost organizate pentru suplinirea vacanței funcției de deputat în 
Parlamentul Republicii Moldova din circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești. Acest proces a fost 
declanșat după depunerea cererii de demisie din funcția a deputatul democrat Alexandru Botnari, ales în funcția de 
primar al municipiului Hîncești la Alegerile Locale Generale din 20 octombrie 2019. 
 
Deși aparent, rezultatele acestui scrutin nu influențau configurația forțelor politice din parlament, scrutinul a fost un 
exercițiu important din perspectiva poziționării și pregătirii concurenților electorali pentru alegerile prezidențiale din 
toamna anului 2020. În cursă s-au înscris 7 candidați, care reprezentau, practic, întreg spectrul politic din Republica 
Moldova. Din aceste considerente publicul larg și mass media a manifestat un interes sporit. 
 
Pe parcursul lunilor mai-iunie 2019 Alianța INFONET & Partenerii au realizat auditul a 612 secții de votare, ceea ce a 
constituit 30,32 % din cele 2018 BESV deschise pe teritoriul 
Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019. Numărul obiectivelor auditate în raionul Hîncești 
(CU nr. 37, 38 și 39) a fost de 68 BESV. Rezultatele auditului au fost publicate în studiul „Acces egal pentru toți în 
secțile de votare” (https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-
toi-in-seciile-de-votare.html). În municipiul Hîncești au fost organizate cel puțin 5 (cinci) activități publice la care au fost 
prezentate rezultatele auditului. Administrația Publică Locală de nivelul I și II a manifesta deschidere și înțelegere fată 
de problema accesibilității. 
 
După finalizarea unei etape de monitorizare, în contextul alegerilor parlamentare noi din arealul geografi respectiv, a 
fost important să evaluăm stadiul actual, să facem o comparație, să dăm o apreciere acțiunilor întreprinse de APL I și 
APL II și să formulăm unele recomandări. 
 

 

Studiul „Acces egal pentru toți în secțiile de votare” 
reprezintă o analiză comparativa ̆ a situației din martie 2020 
cu cea din iunie 2019 privind condit ̦iile de accesibilitate i ̂n 
birourile electorale ale sect ̦iilor de votare din circumscripția 
uninominala ̆ nr. 38, mun. Hi ̂nces ̦ti. Documentul descrie 
gradul de accesibilitate a 44 de instituții publice în care au 
fost organizate secții de votare la alegerile parlamentare noi 
din 15 martie 2020. Anterior, în iunie 2019, au fost evaluate 
peste 600 de clădiri cu destinație publică, printre care și 
cele din circumscripția uninominala ̆ nr. 38, mun. Hi ̂nces ̦ti. 

Misiunea de observare INFONET a alegerilor parlamentare 
noi din 15 martie 2020 a activat cu suportul financiar al 
Proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri 
incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu 
suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare 
Internațională (USAID), al Ambasadei Marii Britanii la 
Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și 
al Ambasadei Olandei prin Programul Matra. 

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

votare--.html 
 
Beneficiar: UNDP Moldova, Comisia Electorală Centrală 
 
Perioada contractului: 17/02/ - 30/04/2020 
 
Bugetul contractului: 4.981 USD 

https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html)Î
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/library/effective_governance/acces-egal-pentru-toi-in-seciile-de-votare.html)Î
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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De asemenea, în contextul Alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 au fost organizate 2 (două) sesiuni de 
informare pentru grupurile vulnerabile: 
 

- Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilități de auz, 18 Februarie 2020 (strada Mihalcea Hîncu, 104, 
municipiul Hîncești), în parteneriat cu Organizația Teritorială „Sud” a Asociației Surzilor din Republica 
Moldova, Societatea Raională a Invalizilor şi Păturilor Vulnerabile Hînceşti, Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral. La eveniment au participat 60 persoane, din care 22 femei și 38 bărbați. 

-  

 
 
 

- Sesiune de informare a persoanelor cu dizabilități de vedere, 21 Februarie 2020 (strada Mihalcea Hîncu, 
104, municipiul Hîncești), în parteneriat cu Organizația Teritorială „Hîncești” a Asociației Nevăzătorilor din 
Moldova, Societatea Raională a Invalizilor şi Păturilor Vulnerabile Hînceşti, Centrul de Instruire Continuă în 
Domeniul Electoral. La eveniment au participat 30 persoane, din care 18 femei și 12 bărbați. 

-  
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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII:  
 
Analiza condițiilor de accesibilitate a clădirilor publice din raioanele Fălești, Călărași și Cahul 
 
Beneficiar: Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități 
 
Buget: 3.000 Euro 
 

 
 

Activități realizate: 
 
Elaborarea chestionarului, agendei sesiunii de formare și 
materialelor /prezentărilor pentru participanți.  
Subiecte: 

- aspecte privind asigurarea accesibilității pentru 
persoanele cu diferite tipuri de dizabilități;  

- aplicarea chestionarului în evaluarea condițiilor 
de accesibilitate la nivel local; 

- rolul OSC în implicarea în procesul decizional și 
creșterea transparenței în activitatea Autorităților 
Publice Locale la nivel local și național. 

 
Facilitarea a 3 sesiuni de formare în 3 regiuni cu o durată 
de 1 zi fiecare (circa 15 participanți/sesiune). 
 
Suport în constituirea grupurilor consultative pe lângă 
APL. 
 
Elaborarea Studiu de accesibilitate în baza datelor 
colectate de grupurile locale de inițiativă din trei raioane. 
 
Participarea la activitățile de advocacy a proiectului 
privind aspectele de asigurare a accesibilității. 

 

http://aopd.md/analiza-conditiilor-de-accesibilitate-a-cladirilor-publice-din-raioanele-falesti-calarasi-si-cahul/ 
 

 
 

  

http://aopd.md/analiza-conditiilor-de-accesibilitate-a-cladirilor-publice-din-raioanele-falesti-calarasi-si-cahul/
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RAPORT FINANCIAR 
 

 

Anul de 
gestiune 

Venit total, 
MDL 

Inclusiv din: 
Cheltuieli, MDL 

Inclusiv 

Proiecte Servicii Cotizații Premii 

2008 123.091 115.591   7.800 102.572  

2009 216.290 214.090   2.200 216.290  

2010 388.829 353.069 31.360 4.400 388.829  

2011 18.117 17.717   400 18.117  

2012 212.394 212.394    212.394  

2013 132.661 132.661    132.661  

2014 473.569 473.569    473.369  

2015 1.149.310 1.004.210 145.100  1.149.310 17110 

2016 1.495.623 1.475.223 20.400  1.495.623  

2017 499.436 442.791 56.645  499.436  

2018 528..676 482.300 46.376  528.676  

2019 1.264.461 1.104.761 159.700  1.264.461  

2020 1.800.926 1.568.326 232.600  1.800.926  

Total  8.303.383 7.596.702 692.181 14.800 8.282.664 17.110 

 
 
 

 

DONATORI 
 

 

 
Alianța INFONET își exprimă gratitudinea pentru suportul acordat donatorilor, care au susținut 
activitățile asociației în anul 2020: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


