
 

 

 

 

 
Proiectul Campanie de educație civică și electorală în contextul alegerilor parlamentare anticipate 2021 
„Incluziunea socială a alegătorilor cu dizabilități între așteptări, bariere, obstacole, declarații, promisiuni, 
realizări și valori împărtășite”, implementat de Alianța INFONET în parteneriat cu Fundația „Friedrich 
Ebert” (FES), finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și co-finanțat de FES.  
 
Scopul proiectului 
Sporirea gradului de înțelegere al reprezentanților APL și al concurenților electorali a necesităților speciale ale 
persoanelor cu deficiențe, creșterea culturii politice și promovarea unui comportament pro-activ în realizarea 
drepturilor electorale în bază de egalitate. 
 
Obiectivele proiectului 
O1: Campanie de informarea a APL privind condițiile de accesibilitate și egalitate în realizarea drepturilor 
electorale a persoanelor cu deficiențe. 
O2: Monitorizarea declarațiilor, promisiunilor electorale și a valorilor împărtășite de către concurenții electorali din 
perspectiva incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 
O3: Campanie de informare și advocacy a alegătorilor cu dizabilități de auz privind alegerile parlamentare 
anticipate 2021. 
O4: Campanie de informare și advocacy a alegătorilor cu dizabilități de vedere privind alegerile parlamentare 
anticipate 2021. 
O5: Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din cadrul proiectului. 
 
Perioada de implementare: 01.06.2021 –15.09.2021 
 
Buget proiect: 280.446 MDL (Buget total), suport SDC – 200.000 MDL) 
 
Rezultate pe activitățile propuse: 
 
O1: Campanie de informarea a APL privind condițiile de accesibilitate și egalitate în realizarea drepturilor 
electorale a persoanelor cu deficiențe. 
 
A 1.1. Realizarea unui sondaj on-line „Accesibilitatea infrastructurală – precondiție pentru realizarea altor drepturi 
fundamentale” – https://bit.ly/2VONxWT (doar 24 de respondenți). 
 
A 1.2. Difuzarea unui pachet informativ privind condițiile de accesibilitate 
Pachetul Informativ conține: 4-5 studii de evaluare a accesibilității realizate anterior; Standardele naționale în 
domeniul accesibilității; Ghid de evaluare a accesibilității, Chestionar de evaluare a accesibilității, Spoturi video 
etc. – https://www.infonet.md/?p=8139  
 
A.1.3. Organizarea unui ciclu de prelegeri „Conferințele Accesibilității” 

- 28.06.2021 – „Experiențe pozitive la nivel internațional de incluziune a persoanelor cu dizabilități în 
procesele electorale” – Pavel Cabacenco, expert în domeniul sistemelor electorale – 
https://youtu.be/75Hbh2Mau-c, 
 

- 30.06.2021 – „Oamenii din lumea tăcerii” – Natalia Babici (prim vicepreședintă Asociația Surzilor din RM), 
https://youtu.be/B__IQ8TLhV8,   
 

- 02.07.2021 – „Accesibilitatea infrastructurală – precondiție pentru realizarea altor drepturi” – Tudor 
Onofrei, specialist în adaptare spații, Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova – 
https://youtu.be/HeokGdlXDlk,  
 

https://bit.ly/2VONxWT?fbclid=IwAR1GRCQiayCIzEhWIVV7hb1Uoi-6xBStiFGlSgNPmbEFfVjfOX-RVK9bLdw
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- 05.07.2021 – „Deficienţe de vedere (aspecte clinice şi medico-sociale) și incluziunea socială a 
nevăzătorilor” – Tatiana Ghidirimschi, medic oftalmolog, doctor în medicină, AO Centrul de Reabilitare 
Medico-Socială pentru Persoane cu Vedere Slabă „LOW VISION” – https://youtu.be/PJzZ5SaBpiw. 

 
 
 
O2: Monitorizarea declarațiilor, promisiunilor electorale și a valorilor împărtășite de către concurenții 
electorali din perspectiva incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 
 
A 2.1. Elaborare și difuzare Apel către concurenții electorali privind asigurarea accesului la informație în format 
„user friendly” al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova – formulat și expediat în cadrul activității A 2.2. 
 
A 2.2. Formularea petiției / demersului de acces la informație (ASP / Ministerului Justiției) privind bazele de date 
ale partidelor politice din Republica Moldova – https://bit.ly/3qMUzGw 
 
A 2.3 Elaborarea și difuzarea studiului „Monitorizarea alegerilor din perspectiva incluziunii alegătorilor persoane 
cu dizabilități”  – Lansare în data de 13 August 2021 - https://bit.ly/3kKCNC5.  
 
A 2.4. Organizarea a 2 dezbateri publice (on-line) cu participarea concurenților electorali cu tema „Incluziunea 
socială a persoanelor cu dizabilități”.  

6 iulie 2021, ora 16.00 – https://bit.ly/3qZKq9J 

Participanți: Partidul Verde Ecologist, Partidul Unității Naționale, Blocul electoral „RENATO USATÎI”. 
 

7 iulie 2021, ora 16.00 – https://bit.ly/3dUMPNL 
Participanți: Partidul Acasă Construim Europa, Partidul Puterea Oamenilor, Blocul electoral al Comuniștilor și 
Socialiștilor, Partidul Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiunii Comune - Congresul Civic, Partidul Acțiune 
și Solidaritate. 
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Întrebări formulate și adresate concurenților electorali în cadrul dezbaterilor și întrebări formulate, dar care nu au 
fost extrase în rundele „Loteria  electorală” – https://bit.ly/36jMrnH 
 
 
O3: Campanie de informare și advocacy a alegătorilor cu dizabilități de auz privind alegerile parlamentare 
anticipate 2021. 
 
A 3.1. Elaborarea și difuzarea în format video a „Ghidului Alegătorului la Alegerile Parlamentare anticipate 2021” 
în limbaj mimico-gestual – https://youtu.be/WrQf4i2ZKFg 
 
 
A 3.2. Campanie de informare a circa 750 de persoane cu dizabilități prin SMS și a rețelelor de socializare. 
Mesaje difuzate în 7 și 8 iulie 2021 la 830 persoane (580 abonați Orange și 250 abonați Moldcell). 
 
 
A 3.3. Traducerea on-line în limbajul mimico-gestual a comunicatelor oficiale a CEC-ului în ziua scrutinului. 
Un interpret licențiat în limbajul mimico-gestual a tradus sincron (pe fundalul unui smart TV) comunicatele CEC și 
a transmis live mesajul tradus pe canal dedicat al Asociației Surzilor din R. Moldova: 
11.07.2021 
 

• ora 9-00   https://www.facebook.com/1022225421/videos/1007633429978111/   

• ora 12-00 https://www.facebook.com/1022225421/videos/1204026733423138/ 

• ora 16-00 https://www.facebook.com/1022225421/videos/1001268760702768/ 

• ora 19-00 https://www.facebook.com/1022225421/videos/953208535458389/ 

• ora 22-00 https://www.facebook.com/1022225421/videos/3964014073647860/ 
12.07.2021 • ora 10-00 https://www.facebook.com/1022225421/videos/856422235280109/ 
 
A 3.4. Realizarea și difuzarea a 2 sesiuni informative „Contextul electoral 2021” (video, cu traducere în LMG). 
Sesiuni informative – https://youtu.be/DX8SnekTeUg & https://youtu.be/DkRVJPtJgdk 
Sesiuni cu traducere în limbaj mimico-gestual – https://youtu.be/LxN-ker_opg & https://youtu.be/izPPkdyuog0. 
 
 
O4: Campanie de informare și advocacy a alegătorilor cu dizabilități de vedere privind alegerile 
parlamentare anticipate 2021. 
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A 4.1. Editarea în limbaj Braille și difuzarea a 50 exemplare a „Ghidului Alegătorului la Alegerile Parlamentare 
anticipate 2021” prin intermediul organizațiilor teritoriale ale Asociației Nevăzătorilor din Moldova – Difuzate pe 
adresele OT ANM prin intermediul ÎS „Poșta Moldovei în data de 22 iunie 2021. 
 
A 4.2. Sonorizarea audio și difuzarea pe rețelele de socializare a „Ghidului Alegătorului la Alegerile Parlamentare 
anticipate 2021” – https://youtu.be/gxNp__fQkOo 
 
A 4.3. Editarea și difuzarea a 50 exemplare de CD-uri audio „Ghidului Alegătorului la Alegerile Parlamentare 
anticipate 2021” – Difuzate pe adresele OT ANM prin ÎS „Poșta Moldovei în data de 22 iunie 2021. 
 
A 4.4. Evaluarea paginilor web a concurenților electorali din perspectiva nevăzătorilor – 
https://youtu.be/5cBZMMtixhY (IPN, 7.07.2021). 
 
O5: Diseminarea bunelor practici și a lecțiilor învățate din cadrul proiectului. 
A 5.1. Elaborare și confecționare banner proiect – screen roll (1 x 2 m). 
 
A 5.2. Elaborare și difuzare comunicate de presă – prin www.comunicate.md și a www.civic.md. 

- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11424 
- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11422 
- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11417 
- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11411 
- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11405. 

 
A 5.3. Elaborarea și difuzare a 2 (două) numere a buletinului electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro 
Democrație” – Buletinul informativ nr.1 (29) 2021 – https://bit.ly/3wn1dos și Buletinul informativ nr.2 (30) 2021 – 
https://bit.ly/3htUPYf. 

  
 
A 5.4. Elaborarea a 4 (patru) emisiuni radio la postul Radiovision – post on-line de radio al comunității 
persoanelor cu dizabilități: 

 

- Alegeri 11.07.2021. Emisiune nr. 1 – 

https://youtu.be/nHbO3uIvgYY 

- Alegeri 11.07.2021. Emisiune nr. 2 – https://youtu.be/ljcc43I-1GM  

- Alegeri 11.07.2021. Emisiune nr. 3 – 

https://youtu.be/S5Y5U3X8Uv4  

- Alegeri 11.07.2021. Emisiune nr. 4 – 

https://youtu.be/A7lMdt5Y38M  

A 5.5. Elaborarea și difuzarea spotului „Eu votez pentru că...” – https://youtu.be/tR5J_hnzIj4 
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A 5.6. Elaborarea și difuzare a 2 (două) emisiuni / podcast-uri din seria „Depășim Prejudecăți” 
Moderatoarea podcast-ului de autor „Depășim prejudecăți” Mariana Țîbulac-Ciobanu a elaborat 2 episoade:  

• Episodul 10. Un nou scrutin electoral – mai incluziv sau nu, pentru cei 180.000 de alegători cu 
dizabilități?! – https://bit.ly/36khDmH.  

• Episodul 11. Provocări în realizarea dreptului la vot al persoanelor cu nevoi speciale – 
https://bit.ly/3yvXAhl.  

 
A 5.7. Masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 40 de persoane – 13 august 2021. 
 

 
 
A 5.8. Elaborare și difuzare raport narativ – septembrie 2021  (https://www.infonet.md/?page_id=67). 
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