
ANEXA 2. Demers Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova 
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DEMERS 

 
Prin prezenta, Asociația Obștească Asociația Surzilor din Republica Moldova (în continuare 
AO ASRM), în parteneriat cu Alianța INFONET, analizând situația din domeniul accesul la 
serviciile media audiovizuale a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova, au 
formulat o serie de recomandări la Regulamentul privind asigurarea dreptului de acces la 
serviciile media audiovizuale a persoanelor cu dizabilități de văz și auz: 
 

- aprobarea unor decizii separate referitoare la asigurarea dreptului de acces la 
serviciile media audiovizuale a persoanele cu  deficiențe  de auz (a) și a persoanelor 
cu deficiențe de vedere (b) – pe motiv că necesitățile și specificul de recepție a 
informației sunt foarte diferite și ar fi greșit să căutăm o soluție universală, 
 

- în emisiunile de știri special dedicate (marcate cu logoul internațional a persoanelor 
cu dizabilități de auz și inscripția „Program dedicat persoanelor cu deficiențe de auz”), 
dimensiunea spațiului pe ecran destinat interpretului în limbaj mimico-gestual pe ecran 
este necesar să fie mărită de la 1/9 la minim 1/3 (ANEXA 3), 
 

- Cadrarea imaginei trebuie să fie efectuată în așa fel, ca mâinile interpretului șă nu iasă 
în afara spațiului destinat interpretului în limbaj mimico-gestual, 
 

- Spațiul pe ecran destinat interpretului în limbaj mimico-gestual nu poate fi acoperit sub 
nici un pretext de o altă imagine (Siglă / Logo / Linia cursivă / Titre / Info grafic etc.), 
 

- Textul subtitrelor trebuie să corespundă cu informația vizuală de pe ecran și cea 
auditivă, 
 

- Viteza, mărimea, fundalul, contrastul, culoarea literelor din titre necesită o 
reglementare normativă, în așa mod că ele să fie accesibile pentru lecturare, 
 

- Mărimea șriftului titrelor trebuie să fie reglementată normativ, 
 

- În cazul situațiilor excepționale toate mesajele oficiale să fie transmise live, cu 
prezență intepretului în limbajul mimico-gestual, 
 

- Extinderea numărului de TV care transmit emisiuni speciale cu interpretare în limbaj 
mimico-gestual, înclusiv la posturile regionale, 
 

- Realizarea alternativă a unor emisiuni săptămânale de sinteză cu o durată de 45-60 
minute, în limbaj mimico-gestual,  
 

- Se recomandă organizarea, sub egida Consiliului Audiovizualului din Republica 
Moldova, a unor ședințe periodice (nu mai rar de 1 pe an) comune a reprezentanților 
furnizorilor de servicii media cu experți, interpreți în limbajul mimico-gestual și membrii 
ai comunităților persoanelor cu deficiențe de auz,   
 

- Organizarea unui exercițiu „user safari” cu participare persoanelor cu dizabilități de 
auz, experți, interpreți în limbaj mimico-gestual, Organizații ale Societății Civile, 
Consiliul Audiovizualului din Republica Moldova, TV regionale și naționale. 

 
În speranța unei colaborări fructuoase, în spiritul promovării unor principii ale societății 
deschise, a incluziunii sociale și aprofundării drepturilor persoanelor cu dizabilități de auz, 
 

Asigurându-Vă de tot respectul, 
 

Ruslan Lopatiuc, 

 

 
Președinte AO ASRM 
www.as.md 

Victor Koroli, 

 

 
Director Executiv, Alianța INFONET 
www.infonet.md  
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