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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 

 



 
 5 

 
 

  

 
 

Denumirea proiectului: „SUPORT PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19”. 
 
Donator: Ambasada Australiei în Republica Moldova, prin intermediul Programului Direct Aid 
 
Perioada de implementare: 18.01.2021 – 31.05.2021 
 
Scopul proiectului: 
Ajutorul umanitar acordat comunității persoanelor cu deficiențe de auz, în această perioadă complicată, are drept 
scop de a „costrui un pod de comunicare” cu societatea prin facilitarea condițiilor de egalitate în realizarea 
drepturilor. 
 
Obiectivele proiectului: 
O1. Confecționarea măștilor cu ecran de protecție și repartizarea vizierelor cu scop de spori gradul de incluziune a 
persoanelor cu deficiențe de auz.  
 
O2. Repartizarea materialelor de protecție în cadrul comunității persoanelor cu deficiențe de auz și pentru pedagogii 
care interacționează cu elevi cu dizabilități de auz în școlile de cultură generală. 

 
Bugetul proiectului: 20.000 AUD (15,436.00 USD) 

 
Rezultatele proiectului „Suport pentru protecția persoanelor cu deficiențe de auz în Republica Moldova în 
contextul pandemiei Covid-19”: 
 
Eveniment public de transmitere a ajutorului umanitar 
La 24 martie 2021, Excelența Sa Bruce Edwards, Ambasadorul desemnat al Australiei în Republica Moldova, s-a aflat la 
Chișinău. În acest context, în cadrul proiectului a fost organizat un prim eveniment public, cu participarea Asociației 
Surzilor din Republica Moldova și EduJoc - jucării educaționale, cu respectarea tuturor condițiilor de siguranță impuse de 
situația epidemiologică din republică și de reglementările Naționale. Comisia extraordinară de sănătate publică. 
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Evenimentul a avut loc în incinta Sălii de Festivități a Asociației Surzilor din Republica Moldova (str. Vasile Alecsandri, 
1, Chișinău), cu participarea reprezentanților: 

• Scoală Profesională nr. 11, 

• Instituția preșcolară nr.167 pentru copii cu dizabilități auditive și asociate, 

• Asociația Surzilor din Republica Moldova (ASRM), 

• filialele teritoriale ASRM, 

• mass media. 
 
Înregistrare video a evenimentului - https://bit.ly/2UVRSqO (AO RADIOVISION). 
 
Secvențe foto de la eveniment - https://bit.ly/3mIXU9S.  

 

 
Distribuirea ajutorului umanitar 
Măștile cu ecran de proiecție și vizierele au fost distribuite prin Serviciile de Asistență Psihopedagogică, Asociația 
Surzilor din Republica Moldova și filiale teritoriale, Asociații Obștești, Instituții de Învățământ unde învață elevii cu 
deficiențe de auz și de vorbire - Generalizator privind distribuirea măștilor și viziere de protecție. 
(https://bit.ly/38pB7r2).  
 
 
Recomandări de utilizare - material video 
Măștile de protecție sunt fabricate din plastic alimentar și sunt multifuncționale. Pentru a informa persoanele cu 
deficiențe de auz, dar și publicul larg, echipa de proiect a dezvoltat un spot video, cu recomandările 
corespunzătoare privind utilizarea corectă. 

 
 

Videoclipul este tradus în limbajul semnelor și este subtitrat în rusă: https://youtu.be/R6xaJY87Nao. 
 
 
Emisiune de radio 
Evaluarea proiectului implementată cu sprijinul Programului Ajutor Direct - Emisiune radio (AO „RADIOVISION”) - 
https://bit.ly/2WCRHl9.  
 
Viorel Zaporojan, Moderator RADIOVISION discută în română și rusă cu: 

• Natalia Babici, prim-vicepreședinte al Asociației Surzilor, 

• Liliana Darii, șefa FT „Chișinău” Asociația Surzilor, 

• Evgheni Mnteanov, director de birou, Asociația Surzilor, 

• Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET. 

https://bit.ly/2UVRSqO
https://bit.ly/3mIXU9S
https://bit.ly/38pB7r2
https://youtu.be/R6xaJY87Nao
https://bit.ly/2WCRHl9
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Sondaj online 
 
Acest sondaj a fost adresat pedagogilor care interacționează cu elevii cu deficiențe de auz din instituțiile de 
învățământ general. Datele au fost prelucrate anonim. La întrebările sondajului au răspuns 89 de pedagogi.  
 
Perioada de cercetare 15 - 25 aprilie 2021. 
 
Din sondaj: 

 
 
Pentru a vă familiariza cu întrebările sondajului, dar și cu răspunsurile formulate de profesori puteți accesa linkul - 
https://bit.ly/2UV4oqu.   
 
 
Acoperire media 
 
Primul proiect din Republica Moldova implementat cu sprijinul Programului de Ajutor Direct - 
https://bit.ly/2WDae0s, 
 
Măști și viziere pentru creșterea incluziunii persoanelor cu deficiențe de auz. Proiectul care a făcut posibil acest 
lucru - https://bit.ly/3gI2Nfu (ZdG),   
 
Persoanele cu deficiențe de auz vor putea comunica mai eficient datorită măștilor transparente - 
https://bit.ly/3jqMQMz (Diez), 
 
Persoanele cu deficiențe de auz vor putea comunica mai eficient datorită măștilor transparente - 
https://bit.ly/3zrFoGh & https://bit.ly/3jphzJG (Publika), 
 
Persoanele cu deficiențe de auz din Republica Moldova vor beneficia de viziere și măști speciale de protecție - 
https://bit.ly/3ztY7B9 (TVR Moldova), 
 
Măști speciale pentru deficienți de auz - https://bit.ly/2UXUbd5 (Primul), 
 
Persoanele cu deficiențe de auz din Moldova vor putea comunica mai eficient datorită măștilor transparente - 
https://bit.ly/2WAXBmD (Canal 1). 
 
Comunicat de presă – 2210 vizualizări  
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11291  

https://bit.ly/2UV4oqu
https://bit.ly/2WDae0s
https://bit.ly/3gI2Nfu
https://bit.ly/3jqMQMz
https://bit.ly/3jphzJG
https://bit.ly/3ztY7B9
https://bit.ly/2UXUbd5
https://bit.ly/2WAXBmD
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11291
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Rezultatele finale al proiectului 
- 4.750 de măști cu ecran de protecție pentru deficienții de auz și 1.600 de viziere distribuite în comunitatea 
persoanelor cu deficiențe de auz și a pedagogilor care interacționează cu acestea, 
 
- Problemele specifice ale persoanelor cu deficiențe de auz în contextul pandemiei de Covid-19 aduse în prim-
plan și promovate pe agenda publică, 
 
- Proiectul sa concentrat pe problema comunicării cu persoanele cu deficiențe de auz ca o condiție prealabilă 
pentru incluziunea social, 
 
- Se stabilește un dialog cu Serviciile de Asistență Psihopedagogică din republică privind incluziunea 
educațională a elevilor cu deficiențe de auz. 
 
 
Efectul de dezvoltare durabilă a rezultatelor proiectul DAP 
- Barierele de comunicare în contextul pandemiei de Covid-19 au constituit o perioadă de provocări, oportunități 
de dezvoltare și lecții învățate, 
 
- În această perioadă a fost pilotat serviciul de telemedicină și furnizarea de servicii de traducere în limbajul 
semnelor prin diverse platforme digitale, 
 
- Alianța INFONET și Asociația Surzilor din Moldova au elaborat o aplicație pentru crearea unui nou serviciu 
social - Deaf Info Center, care a trecut de preselecție și are șanse foarte mari de a fi finanțat, 
 
- Partenerii acestui proiect participă la un proiect internațional (cu sprijinul Fondului Internațional Visegrad) cu 
participarea a 12 organizații din 10 state din Comunitatea Europeană și Parteneriatul Estic, având ca subiect 
incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de auz. 
 

 

# DEAF INCLUSION MOLDOVA 
THANK YOU, AUSTRALIA! 
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Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană 

  

 

  

 

Denumirea proiectului: ÎMPREUNĂ CU CETĂȚENII PENTRU BUNĂ GUVERNARE 
 

Parteneri de implementare: Asociația Cetățenilor cu Inițiativă (ACI), Fundația Friedrich Ebert Stiftung și 5 primării / 
localități din Republica Moldova: Căușeni, Leova, Răzeni (Ialoveni), Peresecina (Orhei), Izbiște (Criuleni).  
 

Scopul general al proiectului este de a spori cultura politică a cetățenilor din mediul rural și de a promova buna 
guvernare prin APL responsabile și cetățeni activi, care modelează și îmbunătățesc împreună viața comunităților lor. 
 

Obiective: 
Obiectiv 1. Dezvoltarea capacităților APL (membri ai consiliilor locale, primari și funcționari publicii: cel puțin 150 de 
persoane) și a grupurilor de cetățeni în domeniul transparenței administrative, anticorupție și integritate, procesului 
participativ de luare a deciziilor în localitățile țintă. 
Obiectiv 2. Crearea structurii durabile ale cetățenilor pentru un rol activ în viața comunitară 
Obiectiv 3. Sensibilizarea cetățenilor privind efectele corupției și importanța bunei guvernări 
 

Perioada de implementare: 1.11.2019 – 31.01.2021 
 

Buget: 59.964 EUR 
 
Activități realizate în cadrul proiectelor:  
 

Proiectul și-a propus să dezvolte capacitățile Administrației Publice Locale și grupurilor de cetățeni în domeniul 
transparenței decizionale, anti-corupției și integrității, procesului participativ de luare a deciziilor; să creeze Coaliții 
Locale (CL) – structuri durabile ale cetățenilor cu inițiativă pentru participarea lor activă la procesele decizionale și la 
viața socială a comunității; să sensibilizeze opinia publică privind efectele corupției și importanța bunei guvernări. 

 
Întru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse, proiectul a întreprins în localitățile țintă o serie de acțiuni de 
evaluare a calității guvernări; instruire a reprezentaților Autorităților Administrației Publice Locale și a grupurilor de 
cetățeni - Consiliilor Locale - în domeniul transparenței decizionale, a procesului decizional participativ, politicilor anti-
corupție și de integritate, și a achizițiilor publice. Proiectul a acordat suport în crearea Coalițiilor Locale ale cetățenilor 
pentru implicarea lor activă în monitorizarea activității APL, dar și în procesul de elaborare a planurilor de acțiuni 
privind integritatea APL, îmbunătățirea transparenței decizionale, accesului la informații și procesului decizional 
participativ în localitățile proiectului.  

 



 
 10 

În vederea sensibilizării opiniei cetățenilor privind efectele corupției și importanța bunei guvernări, proiectul a montat 
un spectacol social în distribuția actorilor Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul, care a 
fost difuzat la mai multe posturi de televiziune locale din regiune, dar și pe platforme online și rețele de socializare. 
Spectacolul „Opriți corupția! Opriți ”covidul” nostru” (https://youtu.be/QZ7X9kAWepY) a devenit parte a repertoriului 
teatrului de la Cahul, continuând să promoveze în rândurile publicului larg anti-corupția și buna guvernare. 

 
În cuvântul de salut, în cadrul conferinței finale a proiectului, Gintautas Baranauskas, Șef Adjunct Secția Cooperare, 
Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că: „Uniunea Europeana crede cu tărie în importanța 
societății civile și în implicarea civică a cetățenilor, iar organizațiile locale sunt piatra de temelie a acestei implicări. 
ONG-le locale sunt cele mai eficiente în localitățile lor, deoarece cel mai bine înțeleg necesitățile cetățenilor și sunt 
cele mai indicate pentru a interacționa cu APL, pentru a atenționa autoritățile asupra chestiunilor care afectează 
localitățile și cetățenii lor. Aș dori sa mai menționez importanța acestui proiect din perspectiva promovării unei culturi 
de implicare cetățenească în probleme de importanță locală, inclusiv politice, in Leova, Căușeni, Răzeni, Peresecina 
și Izbiște și fortificării capacității APL și a grupurilor cetățenești în domeniul transparenței administrative, anticorupției 
și integrității. Nu mai puțin importantă este suportul acordat de proiect în implicarea cetățenilor din aceste comunități 
în procesele de luare a deciziilor și transparentizarea activității APL. Aceste aspecte sunt menționate și în acordul de 
asociere UE–Republica Moldova, iar proiectul Dvs. a adus o contribuție substanțială la realizarea acestor aspecte, 
mai ales din perspectiva implicării comunităților locale în procesul de transparentizare a autorităților publice.”  

 

Alexandru Rusu, membru al Coaliției Locale Izbiște a menționat că: „Activitatea CL a restabilit gradul de încredere 
între APL și cetățeni, a sporit gradul de implicare a membrilor comunității, ajută APL să identifice necesitățile reale 
ale oamenilor în timp util și într-un mod participativ, identifică soluții într-un mod transparent și creativ. Drept rezultat 
al acestui proiect, cetățenii din localitate nu mai acceptă de a fi guvernați fără a ști de ce si pentru ce”. 

 
 

https://youtu.be/QZ7X9kAWepY
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Denumirea proiectului: CONTRIBUȚIE LA MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII REFORMEI POLIȚIEI ȘI 
INFORMAREA PUBLICULUI CU PRIVIRE LA ACEASTA DIN PERSPECTIVA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI 

 
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, să ofere informații, în formate accesibile, despre rezultatele reformei și să 
dezvolte „poduri de comunicare”  între autorități și comunitățile persoane cu dizabilități.  
 
Obiectivele proiectului 
O1: Campanie de informare privind rezultatele reformei poliției prin prisma materialelor accesibile și pe canale 
dedicate ale comunităților persoanelor cu dizabilități. 
 
O2: Construirea unei platforme de comunicare între MAI, IGP și experții din societatea civilă în inițierea proceselor 
de promovare a drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități în documentele de planificare sectoriale și de 
program ale poliției. 
 
Proiect implementaе: cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Ambasadei 
Statelor Unite ale Americii.  
 
Perioada de implementare: 1 Iulie – 30 Septembrie 2021 
 
Buget proiectului: 8.399 EUR 
 
 
Activitățile implementate: 
 
A 1: Informarea comunităților persoanelor cu dizabilități privind rezultatele reformei poliției. 
 
A 1.1. Elaborarea și difuzarea unui rezumat video Rezultatele reformei poliției pe înțelesul tuturor cu 
traducere în limbaj mimico-gestual  
IGP a selectat 2 experți pentru a vorbi despre rezultatele reformei poliției (Vladimir Cazacov și Natalia Dubneac-
Chioru). Experții din cadrul societății civile au formulat o serie de întrebări, pentru a-i ghida pe experții IGP în 
formularea mesajului în format accesibil. Operatorul delegat de ASRM a filmat experții IGP, apoi translatorul în LMG 
și a montat materialul cu o durată de 27,11 minute (Rezultatele reformei poliției pe înțelesul tuturor cu traducere în 
limbaj mimico-gestual (https://youtu.be/_5wza-L2Vf4).  
 
 
A 1.2. Elaborarea și difuzare a 2 (două) emisiuni / podcast-uri din seria „Depășim Prejudecăți” 
Au fost elaborate și difuzate 2 (două) emisiuni de podcast de către Mariana Țîbulac-Ciobanu, autoarea și 
moderatoare seriei „Depășim Prejudecăți”: 

- Episodul 14. Reforma poliției – un pas înainte spre un inspectorat mai inclusiv persoanelor cu dizabilități ?! – 
https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-inspectorat-mai-inclusiv-persoane-
cu-dizabilitati-266.html. 

- Episodul 15. Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude sau nu vorbește? 
(emisiune / podcast din seria „Depășim Prejudecăți” – https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-
un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_5wza-L2Vf4
https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-inspectorat-mai-inclusiv-persoane-cu-dizabilitati-266.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-inspectorat-mai-inclusiv-persoane-cu-dizabilitati-266.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html
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Emisiunile de podcast au fost difuzate și pe pagina personală a Mariana Țîbulac-Ciobanu, autoarea și moderatoare seriei 
„Depășim Prejudecăți” – https://www.facebook.com/mariana.tibuleac.  

 
Cu ocazia difuzării primului episod a fost emis un comunicat de presă 
(http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429 (1955 vizualizări); difuzat și pe 
Facebook – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243 și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065. 
 
 
A 1.3. Elaborarea și difuzare a 2 (două) numere a buletinului electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, 
Pro Democrație”. 
Au fost elaborate și difuzate 2 buletine 
 

 

Buletinul electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” nr. 3 (31) / 2021 
(publicat în 3.09.2021) – 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478, 658 vizualizări;  
 
Postarea de pe Facebook a înregistrat următorii indicatori: 1073 impact-persoane, 57 
interacțiuni, 3 aprecieri, 1 comentariu, 6 distribuiri -
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=60310975971
7243  
 

 
Buletinul electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” nr. 4 (32) / 
2021 – http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509, 
(publicat în 29.09. 2021, 368 vizualizări;  
 
 
Postarea de pe Facebook a înregistrat următorii indicatori: 65 aprecieri, 7 comentarii, 
11 distribuiri –  https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271. 
 

 
 
Redactarea buletinului a fost realizată de către 2 redactori cu experiență, secondați de un redactor stilizator. 
Diseminarea fiecărui număr de buletin a fost făcută prin Facebook (pagina organizației implementatoare, dar și a 
redactorilor), amplasare pe platforma SlideShare, (https://bit.ly/3jEpzX0), însoțită de difuzarea unui comunicat de 
presă.  
 

https://www.facebook.com/mariana.tibuleac
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271
https://bit.ly/3jEpzX0
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A 1.4. Elaborarea a 4 emisiuni radio la postul Radiovision – post on-line de radio al comunității 
persoanelor cu dizabilități de vedere. 
Au fost elaborate 4 materiale radiofonice (reportaje, emisiuni) care vor fi difuzate la Radiovision (în cadrul ciclului 
de emisiunii Poliția Comunitară) post de radio on-line al Centrului Național de Informare și Reabilitare a Asociației 
Nevăzătorilor din Moldova. Protagoniști ai emisiunii au fost: experți, observatori, persoane cu dizabilități, polițiști 
de sector, consilieri locali etc.  

 

o Poliția Comunitară 2021 (1) – Interviu cu: Vasile Marcuța, inspector 
superior, Sectorul de Poliție nr.3 mun. Chișinău (Centru); Alexei 
Romanenco, director IIP „Lumintehnica” SRL a Asociației Nevăzătorilor 
din Moldova; Gheorghe Staver, președinte, Federația Sportivilor 
Nevăzători din Moldova (18,32 minute) – https://youtu.be/lC-TFyDybZU,  

o Poliția Comunitară 2021 (2) – Interviu cu: Lara Prochina, locuitoare a 
orașului Hîncești; Vladimir Cazacov, șef adjunct al Direcției 
managementul proiectelor a IGP (28,34 minute) – 
https://youtu.be/MlI9fiR0SN0, 

 
o Poliția Comunitară 2021 (3) – Interviu cu: Natalia Babici, prim-

vicepreședintă, Asociația Surzilor din Republica Moldova (28,03 minute) 
– https://youtu.be/mC723o3ARZY, 

o Poliția Comunitară 2021 (4) – Interviu cu: Pavel Apostol, șef Secție 
Evidență și Analiză Accidente Rutiere din cadrul Direcției Poliției de 
Patrulare a Inspectoratului Național de Securitate Publică; Serghei 
Afanasenco, consilier municipal, orașul Chișinău (15,40 minute) – 
https://youtu.be/jRA98UmeCMc  

 

 
Emisiunile au fost difuzate on-line la RADIOVISION - PLATFORMA PENTRU PROMOVAREA DREPTURILOR 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI (http://radiovision.ucoz.net/) în cadrul rubricii „Poliția Comunitară”. Fiecare 
emisiune, după finalizare, a fost difuzată, la ora 14.00, pe parcursul a 2 săptămâni, în zilele lucrătoare. Numărul 
estimativ de ascultători on-line, la aceste ore – 200-250 persoane. Ulterior, emisiunile sunt postate și pe pagina 
RADIOVISION - https://www.facebook.com/Radiovision-333297407071275: 

- https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271 (1 apreciere, 2 distribuiri), 
- https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271 (1 apreciere, 2 distribuiri), 
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401812026886469&id=333297407071275 (1 

apreciere, 2 distribuiri), 
- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401811613553177&id=333297407071275 (1 

apreciere, 2 distribuiri). 
 
 
A 1.5. Elaborare și difuzare comunicate de presă. 
Au fost elaborate și difuzate 4 (patru) comunicate de presă: 

- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429 (1027 vizualizări); difuzat și 
pe Facebook – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243 și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065 (19 aprecieri, 3 comentarii, 3 distribuiri), 

- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11475 (1233 vizualizări); difuzat și 
pe Facebook - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4764430260251818&id=603109759717243 și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4267009133390987 (13 aprecieri, 1 comentarii, 2 distribuiri), 

- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478 ( 659 vizualizări); difuzat și 
pe Facebook - https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243 și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4290731697685397 (20 aprecieri, 1 comentarii, 3 distribuiri), 

- http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509 ( 370 vizualizări); difuzat și 
pe Facebook - https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271 (63 aprecieri, 7 comentarii, 11 
distribuiri), 

Difuzarea a fost realizată prin intermediul platformelor Comunicate.MD și Civic.MD. În total 3282 vizualizări. 

https://youtu.be/lC-TFyDybZU
https://youtu.be/MlI9fiR0SN0
https://youtu.be/mC723o3ARZY
https://youtu.be/jRA98UmeCMc
http://radiovision.ucoz.net/
https://www.facebook.com/Radiovision-333297407071275
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401812026886469&id=333297407071275
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1401811613553177&id=333297407071275
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11475
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4764430260251818&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4267009133390987
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4290731697685397
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271
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A 1.6. Masă rotundă de evaluare proiect cu participarea a 35 de persoane. 
Masă rotundă de evaluare proiect cu participarea a 28 de persoane off-line și 12 persoane on-line a fost realizată 
pe data de 30 septembrie 2021. A fost transmisă în direct pe Facebook și a durat 1:59:21 ore - 
https://fb.watch/8M8r8QU7HS/ (414 impact-persoane, 76 interacțiuni, 11 aprecieri, 4 comentarii, 6 distribuiri). Au 
fost punctate rezultatele proiectului și stabilite prioritățile pe viitor. 
 
 
În cadrul Obiectivului 2 Suport IGP și MAI în perspectiva incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități la etapa 
de pre-elaborare a documentele de politici publice au fost realizate următoarele activități: 
 
A 2.1. Constituirea grupului de experți „Pro Incluziune” din cadrul comunităților persoanelor cu 
dizabilități. 
A fost constituit grupul de experți „Pro Incluziune”. În componența lui au intrat experți din diferite domenii de 
activitate: dizabilități de auz, dizabilități de vedere, dizabilități locomotorii, dizabilități intelectuale și psiho-sociale, 
experți în domeniul PR și juridic: 

• Natalia Babici, prim vicepreședintă Asociația Surzilor din Republica Moldova, consultantă pe 
domeniul dizabilitate de auz 

• Ștefan Oprea, vicepreședinte Asociația Nevăzătorilor din Moldova, consultant pe domeniul 
dizabilitate de vedere 

• Ludmila Iachim, directoarea executivă a Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, consultantă pe 
domeniul dizabilități locomotorii 

• Gheorghe Zastavnețchi, coordonator programe, Asociația „Speranța”, consultant pe domeniul 
dizabilități intelectuale și psihosociale 

• Valerian Tăbîrță, Expert coordonator policy brief 

• Eugen Rîbca, Jurist consultant. 
 
 
A 2.2. Organizarea unor ședințe comune a grupului de experți „Pro Incluziune” cu grupurile de experți 
care elaborează Strategia sectorială pe domeniul afacerilor interne și Programul de dezvoltare al Poliției. 
A 2.3. Dezvoltarea unei platforme comune de dialog și schițarea unui plan de direcții prioritate de 
activitate. 
Au fost realizate 2 ședințe comune ale experților:  

- 24 septembrie 2021 – 17 participanți, care s-a desfășurat în format Word Cafe, 
- 28 septembrie 2021 – 15 participanți, care s-a desfășurat în format User Safari. 

 

https://fb.watch/8M8r8QU7HS/
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Rezultatele acestor ședințe s-au regăsit în cadrul documentului Policy Brief. În cadrul mesei rotunde de evaluare 
a proiectului s-a convenit că echipa proiectului va expedia către IGP și MAI documentul final al Policy Brief. 
Documentul va fi analizat de către experții IGP și MAI.  
 
Societatea civilă va continua să monitorizeze și să evalueze rezultatele reformei, va veni cu propuneri de politici 
publice pentru a proteja și promova drepturile persoanelor cu necesități speciale, în mod special pe domeniul 
accesibilității informaționale și accesibilității infrastructurale. 
 
 
A 2.4. Elaborarea și difuzarea unui policy brief „Accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile prestate 
de Poliție”. 
 

 

Grupul de experți „Pro Incluziune” pe diferite domenii de 
dizabilitate, sub coordonarea unui expert cu experiență au analizat 
stadiul actual al interacțiunii „poliție – comunități ale persoanelor cu 
dizabilități” și au formulat un set de recomandări privind accesul, în 
bază de drepturi egale a persoanelor cu dizabilități la serviciile 
prestate de poliție.  
În acest context a fost elaborat un chestionar cu întrebări deschise 
pentru reprezentanții organizațiilor neguvernamentale din domeniu. 
Întrebările au țintit principalele probleme, soluții, recomandări și 
bune practici pentru Poliție în interacțiunea cu persoanele cu 
dizabilități. Au fost intervievate 15 reprezentanți ai organizațiilor din 
domeniu.  
Recomandările formulate au luat forma unui policy brief, care a 
fost distribuit către IGP și MAI. După consultările reciproce, 
documentul va fi distribuit în format electronic pe pagina web a 
organizației implementatoare și pe rețelele de socializare. La 
momentul prezentării raportului, opinii din partea IGP și MAI pe 
marginea policy brief nu au parvenit. 
 

Rezultate Calitative: 

• În presa on-line din Republica Moldova (Comunicate.MD, Civic.MD, Mold-Street.MD 
(https://www.mold-street.com/?go=oportunitati&n=1272) au fost publicate știri și comunicate  despre 
activitățile și rezultatele reformei politiei, 

• Publicul larg este informat despre practicile de interacțiune a politiei cu persoanele de dizabilități 
în Moldova, 

• Reprezentanții MAI folosesc rezultate studiului elaborat pentru a formula prevederi în strategiile 
viitoare și în documentele strategice din cadrul MAI, 

• Persoanele cu dizabilități sunt mai informate și manifestă un comportament pro activ fata de 
organele de politie, 

• Sunt eliminate unele stereotipuri și prejudecăți față de poliție și față de persoanele cu dizabilități,  

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

 
Partenerii neformali ai proiectului au fost:  

- Asociația Surzilor din Republica Moldova 
ASRM a asigura traducerile în limbaj mimico-gestual (1); formulat propunerile și recomandările privind 
eficientizarea serviciilor prestate de poliție și interacțiunea cu persoanele cu dizabilități de auz (2); a 
găzduit masa rotundă de evaluare a proiectului (3). 

- Asociația Obștească „RADIOVISION” – http://radiovision.ucoz.net/ 
RADIOVISION – partener informațional al proiectului (1); elaborare și difuzare 4 emisiuni radio (2); 
transmisiune în direct masa rotundă de evaluare a proiectului (3). 

https://www.mold-street.com/?go=oportunitati&n=1272
http://radiovision.ucoz.net/
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Vizibilitatea proiectul a fost asigurată prin: 
- Rezumat video Rezultatele reformei poliției pe înțelesul tuturor cu traducere în limbaj mimico-gestual 

(https://youtu.be/_5wza-L2Vf4, 15 vizualizări din 19 octombrie 2021),  

- Episodul 14. Reforma poliției – un pas inainte spre un inspectorat mai inclusiv persoanelor cu 
dizabilități ?! – https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-
inspectorat-mai-inclusiv-persoane-cu-dizabilitati-266.html, 289 vizualizări. 

- Episodul 15. Cum se descurcă un polițist cînd în munca sa întîlnește o pesoană care nu aude 
sau nu vorbește? (emisiune / podcast din seria „Depășim Prejudecăți” – 
https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-
pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html, 231 vizualizări. 

- Buletinul electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” nr. 3 (31) / 2021 (publicat 
în 3.09.2021) – http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478, 658 
vizualizări, 

- Buletinul electronic „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” nr. 4 (32) / 2021 – 
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509, (publicat în 29.09. 2021, 
368 vizualizări. 

o Emisiuni la postul Radiovision: 
o Poliția Comunitară 2021 (1) – Interviu cu: Vasile Marcuța, inspector superior, Sectorul de Poliție nr.3 mun. 

Chișinău (Centru); Alexei Romanenco, director IIP „Lumintehnica” SRL a Asociației Nevăzătorilor din 
Moldova; Gheorghe Staver, președinte, Federația Sportivilor Nevăzători din Moldova (18,32 minute) – 
https://youtu.be/lC-TFyDybZU,  

o Poliția Comunitară 2021 (2) – Interviu cu: Lara Prochina, locuitoare a orașului Hîncești; Vladimir Cazacov, șef 
adjunct al Direcției managementul proiectelor a IGP (28,34 minute) – https://youtu.be/MlI9fiR0SN0, 

o Poliția Comunitară 2021 (3) – Interviu cu: Natalia Babici, prim-vicepreședintă, Asociația Surzilor din Republica 
Moldova (28,03 minute) – https://youtu.be/mC723o3ARZY,  

o Poliția Comunitară 2021 (4) – Interviu cu: Pavel Apostol, șef Secție Evidență și Analiză Accidente Rutiere din 
cadrul Direcției Poliției de Patrulare a Inspectoratului Național de Securitate Publică; Serghei Afanasenco, 
consilier municipal, orașul Chișinău (15,40 minute) – https://youtu.be/jRA98UmeCMc.  
- Comunicatelor de presă pe platformele Comunicate.MD și Civic.MD:  

o http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429 (1027 vizualizări); 
difuzat și pe Facebook –
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=60310975971724
3 (1290 impact-persoane, 59 interacțiuni, 6 aprecieri, 4 distribuiri) și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065 (19 aprecieri, 3 comentarii, 3 
distribuiri), 

o http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11475 (1233 vizualizări); 
difuzat și pe Facebook - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4764430260251818&id=60310975971724
3 (658 impact-persoane, 40 interacțiuni, 2 aprecieri, 1 comentariu, 6 distribuiri) și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4267009133390987 (13 aprecieri, 1 comentarii, 2 
distribuiri), 

o http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478 ( 659 vizualizări); 
difuzat și pe Facebook - 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=60310975971724
3 (1073 impact-persoane, 57 interacțiuni, 3 aprecieri, 1 comentariu, 6 distribuiri) și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4290731697685397 (20 aprecieri, 1 comentarii, 3 
distribuiri), 

o http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509 ( 370 vizualizări); 
difuzat și pe Facebook - https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271 (63 
aprecieri, 7 comentarii, 11 distribuiri), 

- Masă rotundă de evaluare proiect cu participarea a 28 de persoane off-line și 12 persoane on-line - 
https://fb.watch/8M8r8QU7HS/ (1:59:21 ore, 402 impact-persoane, 75 interacțiuni), 

- Policy Brief „Accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile prestate de Poliție”.

https://youtu.be/_5wza-L2Vf4
https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-inspectorat-mai-inclusiv-persoane-cu-dizabilitati-266.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-14-reforma-politiei-un-pas-inainte-spre-inspectorat-mai-inclusiv-persoane-cu-dizabilitati-266.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html
https://depasimprejudecati.com/episodul-15-cum-se-descurca-un-politist-cind-in-munca-sa-intilneste-o-pesoana-care-nu-aude-sau-nu-vorbeste-273.html
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509
https://youtu.be/lC-TFyDybZU
https://youtu.be/MlI9fiR0SN0
https://youtu.be/mC723o3ARZY
https://youtu.be/jRA98UmeCMc
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11429
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4632544296773749&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11475
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4764430260251818&id=603109759717243
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4764430260251818&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4267009133390987
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11478
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4789130691115108&id=603109759717243
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4290731697685397
http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4371602949598271
https://fb.watch/8M8r8QU7HS/
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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,   
 

https://bit.ly/2VONxWT?fbclid=IwAR1GRCQiayCIzEhWIVV7hb1Uoi-6xBStiFGlSgNPmbEFfVjfOX-RVK9bLdw
https://www.infonet.md/?p=8139
https://youtu.be/75Hbh2Mau-c
https://youtu.be/B__IQ8TLhV8


 
 18 

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

- 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. 

https://youtu.be/HeokGdlXDlk
https://youtu.be/PJzZ5SaBpiw
https://bit.ly/3qMUzGw
https://bit.ly/3kKCNC5
https://bit.ly/3qZKq9J
https://www.privesc.eu/Arhiva/95565/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95565/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://bit.ly/3dUMPNL
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
https://www.privesc.eu/Arhiva/95571/Dezbaterile-publice--Incluziunea-sociala-a-persoanelor-cu-necesitati-speciale---organizate-in-contextul-Alegerilor-parlamentare-anticipate-din-11-iuli
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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. 
 
 

https://bit.ly/36jMrnH
https://youtu.be/WrQf4i2ZKFg
https://www.facebook.com/1022225421/videos/1007633429978111/
https://www.facebook.com/1022225421/videos/1204026733423138/
https://www.facebook.com/1022225421/videos/1001268760702768/
https://www.facebook.com/1022225421/videos/953208535458389/
https://www.facebook.com/1022225421/videos/3964014073647860/
https://www.facebook.com/1022225421/videos/856422235280109/
https://youtu.be/DX8SnekTeUg
https://youtu.be/DkRVJPtJgdk
https://youtu.be/LxN-ker_opg
https://youtu.be/izPPkdyuog0
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O4: Campanie de informare și advocacy a alegătorilor cu dizabilități de vedere privind alegerile 
parlamentare anticipate 2021. 
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  

https://youtu.be/gxNp__fQkOo
https://youtu.be/5cBZMMtixhY
http://www.comunicate.md/
http://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
https://bit.ly/3wn1dos
https://bit.ly/3htUPYf
https://youtu.be/nHbO3uIvgYY
https://youtu.be/ljcc43I-1GM
https://youtu.be/S5Y5U3X8Uv4
https://youtu.be/A7lMdt5Y38M
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A 5.5. Elaborarea și difuzarea spotului „Eu votez pentru că...” – https://youtu.be/tR5J_hnzIj4 
 

 
 
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). 

https://youtu.be/tR5J_hnzIj4
https://bit.ly/36khDmH
https://bit.ly/3yvXAhl
https://www.infonet.md/?page_id=67
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Proiectul „Доступность сквозь границы. Развитие доступности информации для глухих и слепых” / 
„Accessibility Across Borders Development of Information Accessibility for the Deaf and Blind Persons”, 
implementat de Fundația HumanDoc din Polonia (parteneri în Moldova; Alianța INFONET și Asociația 

Surzilor din Republica Moldova), finanțat de Visegrad Fund. 

 
Perioada de implementare: 2021 
 
Activități:  
- Organizarea vizitei de studiu în Moldova (19-23 octombrie 2021) 

 
 

- Publicații „ Стандарты доступности информации для людей с нарушениями зрения и слуха” și 
Анализ ситуации с доступностью в странах Вышеградской группы и Восточного партнерства -  

 

 
 

https://www.slideshare.net/Koroli/ss-251520109 

https://www.slideshare.net/Koroli/ss-251520109
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Video „ Стандарты доступности информации для людей с нарушениями зрения и слуха” 
 

 
 

Доступность сквозь границы:  
Крупнейшие вызовы / трудности/сложности 
 
https://youtu.be/FTowmNk4R0M 

 

 
 

Доступность сквозь границы:  
Рекомендации для операторов 
 
https://youtu.be/99qEqFGxwrY 

 

 
 

Доступность сквозь границы:  
Социальные проблемы и вызовы в 
использовании жестового языка в практике 
СМИ 
 
https://youtu.be/wHlbYyEXZBc 

 

 
 

Доступность сквозь границы:  
Исследования мировой практики 
использования жестового языка на TV 
 
https://youtu.be/i-oSWcs0KNQ 

 

 

Доступность сквозь границы:  
Доступность информации лицам с 
нарушениями слуха в СМИ 
 
https://youtu.be/iv6Ru1VgN5o 

 

https://youtu.be/FTowmNk4R0M
https://youtu.be/99qEqFGxwrY
https://youtu.be/wHlbYyEXZBc
https://youtu.be/i-oSWcs0KNQ
https://youtu.be/iv6Ru1VgN5o
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Proiecte de parteneriat (în curs de implementare) 
 

 

Titlul proiectului: Deaf Info Center – demers pentru accesibilitate în bază de drepturi egale și incluziunea socială 
a persoanelor cu deficiențe de auz din Republica Moldova 
 
Perioada de implementare: 26 luni, 1 noiembrie 2021 – 31 decembrie 2023 
 
Scopul: Sporirea gradului de acces informații și servicii sociale mai bune pentru persoane cu deficiențe de auz, 
în bază de drepturi egale, prin diversificarea și dezvoltarea unor canale alternative on-line de interpretare în limbaj 
mimico-gestual, și eficientizarea proceselor de comunicare cu instituțiile statului. 

 
Obiective: 
O1: Crearea Deaf Info Center – hub informațional de interconexiune on-line prin intermediul LMG. 
O2: Elaborarea și difuzarea Policy Brief „Necesități speciale și bariere de comunicare a persoanelor cu deficiențe 
de auz cu instituțiile statului”. 
O3: Campanie de advocacy pentru lărgirea arealul de circulație a LMG în vederea realizării drepturilor 
fundamentale ale circa 5.000 de persoane cu deficiențe de auz. 
O4: Diseminarea rezultatelor și lecțiilor învățate în cadrul proiectului. 
 
 
Activități specifice planificate: 
A.1.3. Elaborarea aplicației aplicației mobile (Android, iOS),  
Aplicația mobilă Deaf Info Center ocupă un loc important în cadrul proiectului și va asigura partea logistică pentru 
facilitarea comunicări între operator și solicitatul de servicii de traducere în LMG. Aplicația va fi dezvoltată pentru 
Call Center, unde, pe de o parte, vor exista operatori, interpreți autorizați în limbajul semnelor și, pe de altă parte, 
persoane cu deficiențe de auz. Aplicația va fi dezvoltată pe baza apelurilor video, cum ar fi Whatsapp, Viber, 
Skype, Messanger, dar fără chat pentru corespondență. Aplicația va avea autentificare atât pentru persoane fizice 
(utilizatori obișnuiți), cât și pentru operatorii acestui Call Center. Această aplicație va avea o pagină web (carte de 
vizită) în limbile rusă și română, cu o descriere a aplicației și posibilitatea de a o descărca de pe Google Play 
Market și Apple Store. 
 
A.3.1. Campania de advocacy va fi coordonată de partenrul nostru – Alianța INFONET și va cuprinde o serie 
întreagă de activități: 

- elaborarea elementelor de vizibilitate și promovarea serviciilor Deaf Info Center. 
- publicarea de articole în presa scrisă, on-line, radio și TV despre activitatea Deaf Info Center. 
- Formulare demers Consiliul Coordonator al Audiovizualului și difuzare spot video, 
- Formulare de petiții și demersuri de acces la informații de interes public, 
- Campanie sponsorizata pe Facebook, 
- Organizarea conferință de presă de lansare a serviciului, 
- elaborarea și producerea materialelor tipografice (baner web, abtibilduri, flayere, abțibilduri) 
- dezvoltarea și eficientizarea canalelor de comunicare pe rețelele de socializare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Finanțat de Uniunea Europeană 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

Cofinanțat și implementat de 

Fundația Soros Moldova 
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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  

2021 1.106.940 1.027.977 78.963  1.106.940  

Total  9.410.323 8.624.379 771.144 14.800 9.389.604 17.110 

 
 

 

DONATORI 
 

 

 
Alianța INFONET își exprimă gratitudinea pentru suportul acordat donatorilor, care au susținut 
activitățile asociației în anul 2021: 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 
 

 
 
 

 


