
 

 

FORMULAR RAPORT ACTIVITATE FINAL 

 

 

I.  CONTEXTUL PROIECTULUI 
Descrieți contextul și evoluțiile importante (politice, sociale, economice, etc.) care au influențat 
în mod direct sau indirect implementarea proiectului. Descrieți atât evoluțiile pozitive, cât și cele 
negative.  
 
La 12 mai 2016 Guvernul a adoptat Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020. Obiectivul 
principal al amplului proces de reformare a sistemului afacerilor interne din Republica Moldova a 
urmărit, în special, realizarea unui serviciu de poliție profesionist, eficient, neutru din punct de vedere 
politic, care exercită atribuțiile sale în interesul cetățeanului şi al comunității, asigurând respectarea legii, 
a drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului, precum şi protecția juridică şi socială a angajaților 
Poliției. 
 
Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 și Planul de acțiuni privind implementarea 
Strategiei de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016–2020 practic nu conțin nici o prevedere expresă cu 
referire la incluziunea socială și respectarea drepturilor și libertăților persoanelor cu dizabilități din 
Republica Moldova. În lipsa acestora fiind aplicate normele și procedurile de ordin comun, în 
documentele de politici făcându-se referințe la standardele și normele internaționale. 
 
Programul național de incluziune social a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022 (și planul de 
acțiuni) conțin două acțiuni exprese cu refere la poliție, din cadrul Obiectivului 7. Asigurarea suportului 
persoanelor cu dizabilități în exercitarea capacității de exercițiu și garantarea accesului la justiție: 

5) asigurarea accesibilității la infrastructură, la informație și comunicare pentru persoanele cu 
diferite tipuri de dizabilități prin elaborarea, aprobarea și punerea în aplicare a unor programe 
instituționale în cadrul instituțiilor de drept (...poliție);  

6) formarea profesională inițială și continuă a specialiștilor din cadrul instituțiilor de drept 
(...poliție) privind respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor cu 
dizabilități. 

 
La 1 ianuarie 2020, conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul estimat al persoanelor 
cu dizabilităţi în Republica Moldova a constituit 177,0 mii persoane, inclusiv 10,7 mii copii cu vârsta de 0-
17 ani. Persoanele cu dizabilităţi au reprezentat 6,7% din populaţia totală a ţării cu reședință obișnuită, iar 
copiii cu dizabilităţi au constituit 1,9% din numărul total al copiilor cu reședință obișnuită din Republica 
Moldova (BNS - https://bit.ly/3bzHLfM).  
 
În contextul dezbaterilor publice privind integrarea prevederilor Strategiei naționale de dezvoltare în 
documentele de planificare, documentele de politici publice și actele normative la nivel național 
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(https://bit.ly/2RC6slz), perspectivelor de elaborare a Strategiei sectoriale pe domeniul afacerilor interne 
și Programul de dezvoltare al Poliției este foarte important persoanele cu dizabilități, parte a grupurilor 
vulnerabile, și fie implicate în procesul de analiză a situației curente și în algoritmul de identificare a 
impactului intervențiilor propuse, atât la etapa de elaborare a documentelor de politici publice, câte și la 
etapa implementare a acestora, pentru ajustarea corespunzătoare. 
 
Acest demers se înscrie în mod organic în cadrul principiului Leaving No One Behind / „Nimeni să nu fie 
lăsat în urmă”, indicatorii și țintele Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2030. 
 
Contextual în perioada de implementare a proiectului au avut loc următoarele 2 schimbări majore: 

- alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, care s-au soldat cu schimbări majore pe 
eșichierul politic de guvernare, 

- a fost desemnată o nouă conducere a IGP și a MAI. 
 
Aceste aspecte nu au influențat implementarea proiectului, ci al influențat procesele interne din cadrul 
IGP și elaborarea perspectivelor de dezvoltare de termen scurt și mediu.  
 
 
II. SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI 
 
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. 
 
 
III.  ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 
a) Descrieți în mod structurat și succint, dar suficient de detaliat, activitățile realizate în cadrul 
proiectului (conform planului de activități din cererea de grant). 
 
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: 
Echipa de experți 

• 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 

https://bit.ly/2RC6slz


 

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

• Valerian Tăbîrță, Expert coordonator policy brief,  
• Eugen Rîbca, Jurist consultant, 

au formulat o serie de întrebări (ANEXA 1), 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, 15 vizualizări din 19 octombrie 2021),). După 
aprobare materialul a fost difuzat prin intermediul rețelelor de socializare. 
 
 
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 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. 

Cu ocazia difuzării primului episod a fost emis un comunicat 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 
(1290 impact-persoane, 59 interacțiuni, 6 aprecieri, 4 distribuiri) și 
https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4139645032794065 (19 aprecieri, 3 comentarii, 3 distribuiri). 
 
 
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, 

- 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. 

Redactarea buletinului a fost realizată de către 2 redactori cu experiență. Diseminarea a fost făcută prin 
Facebook, amplasare pe platforma SlideShare, însoțită de difuzarea unui comunicat de presă.  
 
 
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; 
difuzat și pe Facebook - https://www.facebook.com/victor.koroli/posts/4313761648715735 (10 aprecieri, 
1 comentarii), 
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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.  

 
 
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 
(1290 impact-persoane, 59 interacțiuni, 6 aprecieri, 4 distribuiri) 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 
(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), 

- 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 
(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), 

- 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. 
 
 
A 1.6. Masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 35 de persoane. 
Masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 28 de persoane off-line (ANEXA 2) și 12 persoane on-
line (ANEXA 2.1) 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: 
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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/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
https://fb.watch/8M8r8QU7HS/


 

• 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 (ANEXA 3 și ANEXA 5, și ANEXA 5.1), care s-a desfășurat în 
format Word Cafe, 

- 28 septembrie 2021 – 15 participanți (ANEXA 4 și ANEXA 5, și ANEXA 5.1), care s-a desfășurat în 
format User Safari. 

 
Rezultatele acestor ședințe s-au regăsit în cadrul documentului Policy Brief (ANEXA 5). 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. Dacă va fi necesar, 
va fi organizată o ședință comună și numai după aceasta documentul va fi lansat public. Până la ora 
prezentării raportului, IGP și MAI nu au venit cu o poziție oficială pe marginea documentului elaborat. 
 
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. 
 
Credem în perspectivele de colaborare ulterioară și de necesitatea indiscutabilă a platformei, dar este 
necesară o mai mare deschidere, atât din partea societății civile, cât a IGP și MAI, precum și de 
oficializarea platformei în cadrul unui Grup Consultativ pe lângă MAI. 
 
 
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 (ANEXA 2.1) 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. 
 



 

 
b) Enumerați și descrieți schimbările ce au avut loc față de planificarea inițială (indicați dacă în 
procesul de realizare a activităților proiectului au fost operate careva schimbări/ajustări esențiale. 
Indicați cauzele și, eventual consecințele acestor ajustări). 
În procesul de realizare a activităților proiectului nu au fost operate careva schimbări/ajustări esențiale. 
 
 
IV.  REZULTATELE PROIECTULUI 
a) Enumerați și descrieți rezultatele cantitative și calitative obținute în rezultatul realizării 
proiectului. 
 
Rezultatele cantitative și calitative planificate ale proiectului au fost atinse: 
 
Rezultate Cantitative 

• 1 (una) platformă de comunicare stabilită între experții OSC și MAI, IGP, 
• 2 buletine electronice „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” elaborate și difuzate, 
• 4 (patru) emisiuni radio la postul RADIOVISION elaborate și difuzate, 
• 4 (patru) comunicate de presă elaborate și difuzate (au fost planificate 3 (trei)), 
• 2 (două) emisiuni / podcast-uri din seria „Depășim Prejudecăți” 
• 1 (un) rezumat video Rezultatele reformei poliției pe înțelesul tuturor cu traducere în limbaj 

mimico-gestual, cu o durată de 27,11 minute realizat și difuzat, 
• 1 (un) policy brief „Accesul persoanelor cu dizabilități la serviciile prestate de Poliție” elaborat și 

difuzat, 
• 1 (una) masă rotunda de evaluare proiect cu participarea a 28 de persoane off-line și 12 persoane 

on-line realizată, 
• 1 (un) raport narativ elaborat și difuzat. 

 
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, 
 

b) Evaluați gradul de atingere/realizare a indicatorilor de performanță specificați în cererea de 
grant (enumerați indicatorii obținuți în raport cu cei planificați). 
 
În cadrul Obiectivului 1: Campanie de informare privind rezultatele reformei poliției prin prisma 
materialelor accesibile ți pe canale dedicate ale comunităților persoanelor cu dizabilități au fost obținute 
următoarele rezultatele: 
Rezultatul 1: Două (2) buletine electronice „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro Democrație” elaborate 
și difuzate. În acest proces au fost implicați doi redactori, care au împărțit sarcinile de colectare a 
materialelor, intervievarea respondenților și machetarea buletinului.  Vizibilitatea buletinului:  

- nr. 3 (31) / 2021 (publicat în 3 septembrie 2021) – 658 vizualizări, 
- nr. 4 (32) / 2021 (publicat în 29 septembrie 2021) – 368 vizualizări. 

https://www.mold-street.com/?go=oportunitati&n=1272


 

 
Rezultatul 2: Un (1) rezumat video Rezultatele reformei poliției pe înțelesul tuturor cu traducere în limbaj 

mimico-gestual. Au fost identificați 2 (doi) experți din cadrul IGP, 1 (un) bărbat și 1 (o) femeie care au 

prezentat rezultatele reformei într-un limbaj accesibil, în cadrul unui material video de 27.11 minute. 

Versiunea aprobată de donator a fost publicată pe data de 19 octombrie 2021 – 15 vizionări pe Youtube 

din acea dată. 

Rezultatul 3: Patru (4) emisiuni radio la postul Radiovision elaborate și difuzate. Pentru realizarea 

emisiunilor moderatorul postului de radio a invitat 8 experți. Emisiunile au fost difuzate on-line în cadrul 

rubricii Poliția Comunitară. Conform datelor Radiovision, fiecare emisiune a fost audiată în direct de circa 

150 de persoane. Emisiunile au fost difuzate și prin intermediul rețelelor de socializare (Youtube și 

Facebook). 

Rezultatul 4: Două (2) emisiuni / podcast-uri din seria „Depășim Prejudecăți” au fost elaborate și difuzate, 

fiecare înregistrând peste 300 de vizualizări după publicare. Suplimentar a fost realizată transliterația 

emisiunilor realizare, ceea ce nu a fost planificat inițial. 

Rezultatul 5: Patru (4) comunicate de presă elaborate și difuzate. Planificate 3. Au cumulat 3282 

vizualizări din momentul publicării și până în momentul raportării. 

Rezultatul 6: Una (1) masă rotunda de evaluare proiectului realizată cu participarea a 28 de persoane (14 
femei și 14 bărbați) în format off-line și 12 persoane în format on-line. Masa rotundă a fost difuzată on-
line pe platforma zoom și pe conturile de Facebook a postului Radiovision și a Alianței INFONET. 
 
În cadrul Obiectivul ui 2: 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 au fost realizate: 

Rezultatul 7: Una (1) platformă de comunicare constituită între experții OSC și MAI, IGP, fiind realizate 2 

ședințe comune, cu participarea a 31 persoane (primul atelier 17, din care femei – 12, bărbați – 5; al doilea 

atelier – 15, din care femei – 9, bărbați – 6).  

 

V. IMPACTUL PROIECTULUI 
a) Descrieți impactul general pe care l-a avut proiectul (ce s-a schimbat în urma realizării 
proiectului?). 
 
In urma implementării proiectului, credem că au fost obținute următoarele rezultate pe termen lung:  

- Ministerul de Afaceri Interne, IGP vor avea o imagine mai clară despre situația privind problemele 
cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și vor putea întreprinde acțiuni de îmbunătățire a 
politicilor publice prin incluziunea grupurilor vulnerabile în procesul de elaborare participativă 
a proiectelor de documente. 

- Atenționarea opiniei publice despre calitatea datelor cu caracter public despre persoanele cu 
dizabilități;  

- Opinia publică și autoritățile sunt atenționate despre necesitățile speciale persoanelor cu 
dizabilități în raport cu organele de drept;  

- În societate sporește gradul de înțelegere și acceptare a persoanelor cu dizabilități. 
 

b) Descrieți impactul proiectului asupra beneficiarilor și grupului țină.  
In urma implementării proiectului, credem că au fost obținute următoarele rezultate asupra 

beneficiarilor proiectului: 



 

- Diminuarea stereotipurilor și prejudecăților poliției față de persoanele cu dizabilități și a 
persoanelor cu dizabilități față de poliție, 

- Sporirea gradului de încredere a persoanelor cu dizabilități față de poliție. 
 
c) Descrieți modul în care proiectul a contribuit la atingerea obiectivelor și scopului proiectului. 
 
Proiectul a contribuit la atingerea obiectivelor și scopului proiectului prin: 

- dialog deschis pentru învățare pe termen lung, pe picior de egalitate și parteneriat consolidat, 
- propunerea unei agende reale asupra unor probleme ce afectează comunitățile persoanelor cu 

dizabilități, 
- implicarea unui grup mare de experți pe diferite domenii conexe. 

 
 
VI.  PARTENERI, COLABORĂRI  
Descrieți implicarea partenerilor formali și/sau neformali ai proiectului și modul în care s-a 
realizat colaborarea cu aceștia.  
 
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). 

 
 
VII. DIFICULTĂȚI, LECȚII ÎNVĂȚATE 
a) Descrieți succint dificultățile apărute pe parcursul implementării proiectului și modul în care 
ele au fost gestionate și depășite. 
 
Dificultăți nu au fost. 
 
 
b) Care sunt principalele lecții învățate din implementarea proiectului? 
 
Principala lecție învățată în cadrul acestui minunat proiect este: 

- Toată corespondența purtată cu autoritățile statului trebuie realizată în formă scrisă, cu 
înregistrarea la cancelarie, respectând toate etapele și verigile de comunicare și subordonare. 

 
 
VIII.  DURABILITATEA PROIECTULUI 
Descrieți cum va fi asigurată durabilitatea proiectului. 
 
Durabilitatea va fi asigurată prin: 

- Consolidarea platforme de comunicare directă între grupul de experți „Pro Incluziune” cu 
grupurile de experți care elaborează Strategia sectorială pe domeniul afacerilor interne și 
Programul de dezvoltare al Poliției se  

- Evaluarea aprofundată e necesităților și formatului de interacțiune între societatea civilă / 
comunitatea persoanelor cu dizabilități cu MAI și IGP.  

 
 
IX.  COMUNICAREA SI VIZIBILITATEA  

http://radiovision.ucoz.net/


 

a) Descrieți cum a fost asigurată comunicarea externă în cadrul proiectului. 
 
Vizibilitatea și modul în care a fost promovată și diseminate rezultatele proiectului:  

• Utilizarea logotipurilor și disclaimerului în / pe listele participanților, corespondența oficială, 
materialele elaborate și difuzate (în format electronic și printat), 

• Pagina web și rețelele de socializare, 
• Anunțarea informațiilor la toate activitățile organizate, 
• Elaborare și difuzare comunicate de presă pe platforma Comunicate.MD și Civic.MD, 
• Elaborare și difuzarea de emisiuni radiofonice la postul de radio „Radiovision”, 
• Elaborarea și difuzarea buletinelor electronice „Pro Accesibilitate, Pro Incluziune, Pro 

Democrație”, 
• Difuzarea mesajelor pe canalele de dedicate de comunicare ale persoanelor cu dizabilități, 
• Prin metoda people to people, 
• Masă rotunda de evaluare proiect, 
• Elaborare și publicare raport narativ (după aprobarea lui de către donator). 

 
 
b) Specificați activitățile prin care s-a asigurat vizibilitatea proiectului, prezentați link-uri către 
emisiunile TV/radio/online, articole din presa scrisă, etc., nr. de vizitatori unici, nr. de vizualizări, 
nr. telespectatorilor/radioascultătorilor per emisiune, etc., atașați documentele relevante, după 
caz, etc.)  
 

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. 

- 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.  

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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http://comunicate.md/index.php?task=articles&action=view&article_id=11509
https://youtu.be/lC-TFyDybZU
https://youtu.be/MlI9fiR0SN0
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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=603109759717
243 (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=603109759717
243 (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=603109759717
243 (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 rotunda 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” (ANEXA 6). 
 
 
X. BUGETUL  
Bugetul proiectului a fost cheltuit în proporție de 99,988%. 
Buget alocat – 8.400.00 EUR  
Buget cheltuit – 8.399.00 EUR 
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ANEXE  
Vă rugăm să enumerați și să includeți  anexele relevante pentru proiect și activitățile realizate: 
publicații, anunțuri publicate, comunicate de presa, articole sau referințe în mass media, dovezi 
ale activităților în cadrul proiectului: agende ale evenimentelor, liste ale participanților, 
fotografii din cadrul evenimentelor publice, înregistrările audio sau video (dacă exisă), etc.  
 
 

ANEXA 1. Întrebări de orientare pentru interviurile video. 
 
ANEXA 2. Lista participanților_30.09.2021 (off-line). 
 
ANEXA 2.1. Agenda mesei rotunde de evaluare proiect. 
 
ANEXA 3. Lista participanților_Sedința comună_24.09.2021. 
 
ANEXA 4. Lista participanților_Sedința comună_28.09.2021. 
 
ANEXA 5. Agenda evenimente_24 și 28.09.2021_IGP si ASRM. Recomandari privind accesibilitatea 
infrastructurala 
 
ANEXA 5.1. Foto_Video_Sedinte comune 
 
ANEXA 6. Policy Brief „Accesul persoanelor cu dizabilitati la serviciile prestate de politie”. 
 
ANEXA 7. Printscreens ale produselor realizate în cadrul proiectului și difuzate pe rețelele de 
socializare. 

 
 
 
 
Numele/Prenumele conducătorului organizației: Victor Koroli 
 
Data: 21 Octombrie 2021 
 
Semnătura:  
 
 
L.Ș.  


