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Guvernul doreşte să adapteze sistemul de 
determinare a dizabiltăţii la cerinţele oamenilor cu 

nevoi speciale 
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Conceptul de reformare a sistemului de determinare a dizabilităţii a fost examinat în cadrul unei 
şedinţe de lucru la Guvern, prezidată de prim-ministrul Pavel Filip. Proiectul respectiv a fost 
elaborat în baza studiului realizat de Programul Naţiunilor Unite pentru dezvoltare şi este 
orientat spre satisfacerea necesităţilor persoanelor cu nevoi speciale şi racordarea sistemului la 
standardele internaţionale. 
Sistemul actual de determinare a dizabilităţii este învechit şi greoi, cu o examinare unilaterală a 
cazurilor, fără o bază electronică de date a beneficiarilor. În acelaşi timp, sediile Centrelor 
teritoriale de stabilire a dizabilităţii nu corespund nici celor mai minime cerinţe: nu dispun de 
rampe de acces pentru persoanele cu nevoi speciale şi nici de  scaune cu rotile. Nu sunt nici 
medici experţi în determinarea dizabilităţii. 
Pentru a schimba această stare de lucruri se impune o reformare din temelie a sistemului, prin 
implementarea modelului bio-psiho-social, care să asigure condiţii adecvate de deservire a 
persoanelor cu nevoi speciale, o consultare specializată a acestora şi, nu în ultimul rând, să 
ofere persoanelor cu dizabilităţi posibilitatea de a se integra în viaţa socială şi a beneficia de 
programe de incluziune socială. 
Prim-ministrul Pavel Filip a subliniat că pentru a face ordine în acest domeniu şi a elabora 
politici de dezvoltare a acestuia este stringentă nevoie de implementarea unui Sistem 
automatizat de date cu privire la persoanele care au grad de dizabilitate. Această platformă 
electronică va conţine date despre numărul persoanelor cu nevoi speciale, integrarea lor în 
viaţa socială, dar va oferi acestora şi posibilitatea programării online. 
„Pentru a construi ceva avem nevoie de datele iniţiale. Fără a avea această claritate nu pot fi 
identificate soluţii. Trebuie să ştim ce avem, care sunt rezervele interne de dezvoltare şi unde 
este cea mai mare nevoie de intervenţie din partea statului”, a subliniat premierul Pavel Filip. 
Şeful Executivului a solicitat Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei să urgenteze 
definitivarea Conceptului de reformare a sistemului de determinare a dizabilităţii, să elaboreze 
Planul de acţiuni privind etapele de implementare a acestuia, astfel ca în luna martie a. c. acest 
document să fie propus spre examinare Guvernului. 
Sursa: http://www.realitatea.md/guvernul-doreste-sa-adapteze-sistemul-de-determinare-a-
dizabiltatii-la-cerintele-oamenilor-cu-nevoi-speciale_51322.html   
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Patronii care refuză să angajeze  

persoane cu dizabilităţi vor fi amendaţi 
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Angajatorii care se vor eschiva sau vor refuza să rezerve locuri de muncă şi să încadreze în 

câmpul muncii persoane cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin 5% din numărul total al salariaţilor 

vor fi amendaţi, conform unor modificări legislative ale Codului Contravenţional, care vor fi 

publicate mâine în Monitorul Oficial, informează Moldpress. 

Prevederea vizează întreprinderile în care conform statelor de personal sunt 20 de salariaţi şi mai 

mult. Astfel, încălcarea acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 240 până la 300 de 

unităţi convenţionale, ceea ce constituie de la 12 până la 15 mii de lei, aplicată persoanei juridice. 

Totodată, modificările prevăd că achitarea salariului sau a altor plăţi fără reflectarea acestora în 

evidenţa contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană care activează în cadrul instituţiei, 

cu amendă de la 400 până la 500 de unităţi convenţionale, adică de la 20 până la 25 de mii de 

lei, aplicată persoanelor fizice şi cu amendă de la 1 000 până la 1 500 de unităţi convenţionale, 

ceea ce constituie de la 50 până la 75 de mii de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere 

şi celei juridice. 

La fel, conform modificărilor, practicarea unei profesii sau a unei activităţi, alta decât de 

întreprinzător, fără deţinerea licenţei sau a autorizaţiei se sancţionează cu amendă de la 30 până 

la 48 de unităţi convenţionale (1 500-2 400 de lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă 

neremunerată în folosul comunităţii de la 40 până la 60 de ore şi cu amendă de la 48 până la 72 

de unităţi convenţionale (2 400-3 600 de lei) aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. 

Totodată, persoanele juridice riscă o amendă de la 120 până la 180 de unităţi convenţionale (6 

000-9 000 de lei) cu privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe 

un termen de la 6 luni până la un an.  

Modificările vor intra în vigoare în termen de trei luni de la data publicării. 

Sursa: http://jurnal.md/ro/social/2016/12/16/angajatorii-care-refuza-sa-incadreze-in-cimpul-muncii

-persoane-cu-dizabilitati-vor-fi-amendati/ 
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„Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a 

încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană, a fost lansat astăzi la 

Chișinău. Proiectul este implementat de către Asociația Keystone Moldova în parteneriat cu 

Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și Centrul 

de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”. Costul total al proiectului constituie 559 968,45 Euro, 

dintre care 80% sunt bani oferiți de Uniunea Europeană și 20% reprezintă contribuția partenerilor 

de implementare și a IM Swedish Development Partner (SOIR). 

Obiectivul general al proiectului este de a spori încrederea între organizațiile societății civile și 

administrația publică locală de pe ambele maluri ale râului Nistru și UTA Găgăuzia prin 

implicarea acestora în procesul de implementare a Convenției ONU privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilități. Proiectul va fi implementat în cinci raioane; în total, vor fi înființate 6 

servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități: 5 Echipe mobile și un centru de zi. Peste 125 de 

copii cu dizabilități și familiile lor vor beneficia anual de aceste servicii, aflându-se în familie și 

comunitate. ONG-urile, autoritățile publice locale, jurnaliști și personalul serviciilor vor beneficia 

de diverse activități de consolidare a capacităților și vor fi pregătiți pentru acordarea suportului 

persoanelor cu dizabilități pentru ca acestea să ducă un trai decent în societate.  

Voluntarii de pe ambele 

maluri ale Nistrului și UTA 

Găgăuzia vor fi implicați 

în reprezentații de teatru 

forum și vor folosi arta 

pentru a preveni și stopa 

stigmatizarea și 

discriminarea persoanelor 

cu dizabilități. 

"Prin acest proiect, 

Uniunea Europeană 

contribuie la dezvoltarea 

protecției sociale și la 

asigurarea respectării 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilități.  

Proiectul este parte a 

Programului „Măsuri de Consolidare a Încrederii”, care are ca scop de a contribui la soluționarea 

pașnică a conflictului transnistrean și de a promova consolidarea încrederii. Uniunea Europeană 

crede că un angajament solid cu societatea civilă este important.  

Tocmai de aceea, prin acest program, este oferit suport societății civile pentru a promova 

schimbul de experiență și creșterea de competențe pe ambele maluri ale râului Nistru" – a 

declarat Ekaterina Dorodnova, Counsellor Political Affairs, Delegația Uniunii Europene în 

Republica Moldova.  

 

Uniunea Europeană acordă suport în crearea 

serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilităţi de pe 

ambele maluri ale Nistrului 
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„Proiectul este construit pe 

experiența de succes a 

Keystone Moldova în 

implementarea serviciilor de 

Echipă mobilă cu sprijinul UE 

în câteva raioane din 

Moldova” - a menționat 

Ludmila Malcoci, Director 

Executiv al Keystone 

Moldova, -”Aceste servicii s-

au dovedit a fi un excelent 

mecanism de construire a 

parteneriatelor între 

autoritățile publice locale și 

societatea civilă, precum și 

de prevenire a 

instituționalizării copiilor cu dizabilități și de asigurare a incluziunii lor sociale”. 

Echipa mobilă este un serviciu care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități 

și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate.  

Serviciile prestate de Echipa mobilă variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor și pot include: 

asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare / recuperare (kinetoterapie, 

asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă 

independentă în comunitate etc. În acest fel, Echipa mobilă contribuie la depistarea precoce a 

copiilor cu dizabilităţi, prevenirea 

instituţionalizării lor, facilitarea integrării 

sociale a acestora, asigurarea accesului 

lor la servicii de recuperare şi reabilitare 

de calitate. 

În perioada anilor 2012 – 2014, Keystone 

Moldova, cu suportul Uniunii Europene, 

Open Society Foundations/Mental Health 

Initiative și a Fundației Soros-Moldova, a 

sprijinit autoritățile locale din 16 raioane în 

vederea dezvoltării serviciilor de Echipă 

mobilă.  

De asemenea, Keystone Moldova a 

sprijinit Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei pentru dezvoltarea Regulamentului-cadru şi a standardelor minime de calitate 

pentru serviciile de Echipă mobilă, care au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern Nr. 722 din 

22,09,2011. 15  

Servicii de Echipă mobilă au fost acreditate de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de 

Servicii Sociale și anual acordă sprijin pentru mai mult de 600 copii și adulți cu dizabilități.  

Sursa: http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=233 



În data de 28 decembrie Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia de ocupare a forței 

de muncă pentru anii 2017-2021. Noua strategie are ca obiectiv creşterea nivelului de ocupare 

formală bazată pe competitivitate economică, competențe și calificări adecvate, în condiţii de 

dezvoltare durabilă şi incluzivă. 

 Strategia are patru priorități și anume: 

 - Crearea oportunităţilor de angajare formală, non-discriminatorie şi productivă; 

- Dezvoltarea capitalului uman pentru şanse sporite de angajare; 

- O mai bună guvernare a pieţei muncii; 

- Valorificarea potenţialului migraţiei pentru dezvoltare durabilă. 

  

Pentru implementarea Strategiei de ocupare a forței de muncă, Ministerul Muncii, Protecției 

Sociale și Familiei, în comun cu ministerele de resort, vor elabora Planuri anuale de acțiuni 

pentru ocuparea forței de muncă. 

 Sursa: http://www.mmpsf.gov.md/ro/content/guvernul-aprobat-strategia-de-ocupare-fortei-de-

munca-pentru-anii-2017-2021  

 

Guvernul a aprobat Strategia de ocupare a forţei de muncă 

pentru anii 2017-2021 

Pro  Accesibilitate 
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Am discutat cu Tatiana Ghidirimschi, directoarea Centrului 

Low Vision, creat în 2009 pentru a ajuta persoanele cu di-

zabilități de vedere despre nevoile acestora, problemele cu 

care se confruntă, dar și posibilele soluții pentru ca viața 

acestor persoane să devină mai ușoară în societatea 

noastră. 

Cum credeți, care este percepția generală a societății 

despre persoanele cu dizabiltăți de vedere? 

Este o întrebare foarte bună. 

Nu știu de ce, dar la noi in societate aceste persoane sunt 

percepute greșit începând cu faptul că ele nu sunt văzute 

de ceilalți și aici o să vin cu un exemplu – este cu mult mai 

ușor să identifici vizual o persoană cu deficențe locomotorii, în comparație cu o persoană cu 

deficențe de vedere, deoarece ochiul ca organ anatomic este foarte mic. Deci, percepția su-

biectivă deseori este determinată de factorii anatomici, ceea ce nu este corect. 

Deseori, și nu pot să înțeleg de ce, chiar și majoritatea funcționarilor publici, consideră că diza-

bilitatea de vedere presupune aceea că este nevoie de careva ochelari sau cel mai rău ce 

poate fi este nevioe de intervenție chirurgicală pentru cataractă și glaucom…  

Ceea ce nu este deloc corect: în foarte multe cazuri persoanele cu dizabilitate de vedere nu pot 

fi ajutate să vadă mai bine cu ajutorul ochelarilor simpli sau chiar cu ajutorul intervențiilor chirur-

gicale. Și în acest caz este binevenit exemplul foarte elocvent iarăși al persoanelor cu defi-

ciențe locomotorii care cu ajutorul scaunului cu rotile, premergătoarelor ș.a. dispozitive 

ajutătoare pot să-și realizeze activitățile cotidiene. Exact asa și persoanele cu dizabilități de ve-

dere au nevoie de dispozitive speciale de corecție optică și ajutor vizual, precum ar fi: diverse 

lupe, telescopae, sisteme televizate cu circuit închis etc. 

Deseori persoanele cu dizabiltăți de vedere șunt percepute ca persoane care sunt complet 

oarbe. De fapt este o precepție 

greșită, deoarece, conform datelor 

statistice ale Organizației Mondiale 

ale Sănătății, 2/3 din numărul total de 

persoane cu deficiențe de vedere 

sunt slab văzătoare, iar 1/3 sunt 

oarbe. 

Dar îndiferent de faptul că persoana 

ar avea vedere slabă sau ar fi oarbă, 

ea este la fel ca și toți, are aceleași 

necesități, emoții, sentimente, etc. 

 

Tatiana Ghidirimschi, directoarea Centrului LOW VISION,  

despre problemele persoanelor cu dizabilităţi de vedere 

INTERVIU 

Pro  Incluziune 
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Referitor la datele statistice oficiale privind dizabilitățile de vedere? 

Din păcate, în Republica Moldova, statisticile sunt sumare și nu reflectă real situația, iar un șir de 

variabile lipsesc. Nu există o bază de date unică, care ar facilita acumularea de asemenea date. 

La moment, nu există niciun document oficial, de unde am putea să aflăm care este numărul 

total al persoanelor cu dizabilități de vedere. Pe pagina web al Centrului Național de 

Management în Sănătate putem găsi informație generală anuală cu referire la numărul total de 

persoane recunoscute cu dizabilitate primară. De exemlu, pentru anul 2015 dizabilitatea cauzată 

de bolile ochiului și anexele sale a constituit – 4,6% din numărul total de personae recunoscute 

cu dizabilitate primară. Raportându-ne la numărul total pe republică de personae cu dizabilități – 

184,000, atunci estimativ am putea deduce că numărul total de personae cu dizabilități de 

vedere ar constitui – 8500, inclusiv 450 copii. 

Dar, de facto, acest număr este cu mult mai mare, iar argumentele reiese din raportarea la 

următoarele variabile: 

În anul 2012 în Republica Moldova a fost efectuat un studiu – Evaluarea Rapidă a Orbirii 

Evitabile plus Retinopatia Diabetică (EROE plus RD). Conform datelor acestui studiu prevalenţa 

orbirii în rândul persoanelor cu vârsta > 50 ani, constituie aprox 1,5 %, iar prevalenţa 

deficienţelor de vedere severe şi moderate – aprox. 16 %. Cauzele cele mai frecvente ale orbirii 

şi deficienţelor de vedere sunt: viciile de refracţie, cataracta, glaucomul, retinopatia diabetică. 

Un alt argument este că în documentele statistice oficiale sunt incluse doar 3 maladii la adulți 

(cataracta, miopia și glaucomul) și la copii doar 2 maladii (miopia și cataracta). Asta înseamnă 

că nu avem informație cu referire la celelalte maladii ale ochiului și anexele sale, cum ar fi 

anomaliile congenitale, distrofiile retiniene, traumatismul ocular, atrofiile nervului optic, tumorile 

organului vizual ș.a. 

Încă un argument important este și acela că lipsesc datele statistice cu referire la existența 

dizabilităților asociate, precum ar fi: în cazurile persoanelor cu diabet zaharat complicat, cu 

hipertensiune arterială severă, după diverse hemoragii și atacuri ischemice cerebrale, diverse 

tumori, paralizii cerebrale infantile, maladia Down etc. Deci, practic în majoritatea cazurilor 

enumerate se asociază și dizabilități de vedere. 

Și un alt argument este faptul că după cum se cunoaște, dizabilitatea se stabilește doar grupului 

de vârstă apt de muncă, excepție fiind doar cazurile severe. Asta ne vorbește despre faptul că 

datele cu referire la dizabilitățile de vedere de grad accentuat și mediu al grupului de vârstnici 

lipsește, iar conform statisticilor internaționale majoritatea vârstnicilor suferă de probleme de 

vedere. 

În final, dacă la datele oficiale existente în Republica Moldova ar fi alăturat și numărul de 

persoane cu alte maladii oculare, numărul 

persoanelor cu dizabilități asociate și cu cele 

de vedere, precum și numărul vârstnicilor 

care suferă de dizabilități de vedere, atunci 

această cifră ar fi cu mult mai mare… 

Interviul integral poate fi citit pe:  

http://www.moldova.org/tatiana-ghidirimschi-

directoarea-centrului-low-vision-despre-

problemele-persoanelor-cu-dizabilitati-de-

vedere-interviu/  



Evelina Crețu este unul din tinerii care au demonstrat că, in-
diferent de condițiile mediocre pe care le oferă statul per-
soanelor cu nevoi speciale, există șanse mari de reușită. Și-a 
pierdut vederea la vârsta de 9 ani, iar această întâmplare ne-
fericită s-a transformat în provocarea vieții sale, un examen pe 
care îl susține cu succes în fiecare zi. A absolvit Universitatea 
de Educație Fizică și Sport, iar acum este masterandă la două 
specialități. Am discutat cu Evelina despre provocările pe care 
le întâmpină un nevăzător în Republica Moldova în interviul de 
mai jos. 

Sunt școlile din Moldova pregătite să integreze copiii cu 
deficiențe de vedere și să le ofere șanse egale? Cum a 
fost experiența ta? 

Când mi-am pierdut vederea nici n-am observat cum s-a întimplat acest lucru, deoarece eram 
înca copil. Iar când am fost la control medical am înteles că nu văd nici primul rând. Am mai 
învățat încă un an în scoala generală, mi-a fost dificil deoarece cărțile erau cu font prea mic și 
chiar era o carte cu paginile de tip vechi. Părinții mă ajutau, îmi citeau când era nevoie și scriau, 
dar era prea greu pentru noi. De aceea am schimbat liceul. Pentru mine în acel moment a fost 
cel mai dureros, deoarece aveam frică de ceea ce mă așteapta, nu doream să-mi las colegii care 
deja îmi erau prieteni și actoria pe care o practicam în cadrul școlii. 

Atunci când învățam eu la liceu nu erau pregătite școlile generale pentru incluziunea persoanelor 
cu dizabilități. Acum, cel puțin, încearcă să o facă. Am un frățior care în prezent este elev în clasa 
a III-a într-o scoală simplă. El are aceeași diagnoză ca și mine, la fel și-a pierdut brusc vederea. 
Atât cât învață în clasele primare este cât de cât posibilă integrarea, deoarece dispune de un sis-
tem televizat cu circuit închis în clasă precum și acasă. Însă va fi mult mai dificil de creat con-
dițiile de integrare în clasele gimnaziale. 

Ce pasiuni și interese noi au apărut odată cu această schimbare din viața ta? 

În afară de actorie pe care deja o practicăm; am aflat că am auz muzical și puțină voce precum și 
pot să mă mișc ritmic în dans grație profesorilor din cadrul Liceului Tehnologic de slab văzători. 
În fiecare an se organizau diverse manifestări în care participăm în calitate de prezentatoare, 
precum și dansam și cântam cu colegele mele. Mai târziu a apărut pasiunea față de sport. E ce-
va extraordinar când poți să demonstrezi, în primul rând, ție că dizabilitatea nu-ți creează limite în 
practicarea unui sport și poți chiar obține rezultate. Iar cea mai mare pasiune a mea, dar care la 
moment este mai puțin realizabilă, dar va fi cu siguranță, este să călătoresc, să văd întreaga 
lume, să cunosc diverse naționalități și tradiții. 

Cât de mult curaj trebuie unui nevăzător în Moldova pentru a urma o universitate? 

Sinceră să fiu – eu nu am fost curajoasă, am fost chiar foarte înfricată. Când am intrat la studii 
am plâns aproape o lună. Mă înspăimânta totul, nu dormeam, aproape nu mâncam și mă 
străduiam să învăț cât mai mult, ca să nu dau greș. Însă până la un moment dat, când am înțeles 
că și colegii mei au frică, că și pentru ei este ceva nou și nu sunt încrezuți în ziua de mâine, chiar 
dacă nu au dizabilitate. M-a mirat mult acest lucru.  

Dar am înteles că toți suntem egali indiferent de defect, uneori nu doar nouă ne trebuie ajutor, 
dar și noi îl putem oferi celor din jur. Cel mai greu e să faci primul pas, dar dacă îl faci celelalte 
vor urma de la sine! 
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Evelina Crețu: Oamenii nevăzotori nu au nevoie de 
compasiune și favoruri, dar de înțelegere și acceptare/ 

INTERVIU 
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Cum ai ales prima specialitate? Cum a fost experiența ta de student nevăzător în 

Moldova? 

În anul 2012 am finisat studiile liceale. Eram plină de aspirații și vise de a deveni actriță, 

practicasem de mulți ani actoria și făceam parte dintr-un cerc teatral. Când am aplicat 

documentele la Academia de Arte, în primele zile de consultații ei nu au observat defectul, iar în 

timpul examenului, după ce au aflat despre el, mi-au refuzat motivindu-mi că specialitatea este 

prea periculoasă pentru mine. După care am aplicat la USEFS, Facultatea Kinetoterapie. Aici mi-

a fost destul de dificil în timpul studiilor, mai ales că am avut multe discipline legate de sport, dar 

le-am trecut cu brio. Pentru un slab văzător este foarte dificil, deoarece, în primul rând, blocul de 

studii nu este adaptat deloc și cadrul didactic nu este destul de pregătit. 

Cu ce te ocupi acum? 

La moment sunt la doua masterate din același domeniu. Primul e de terapie manuală, iar celălalt 

e masteratul românesc, dar care îl fac în cadrul USEFS. Totodată sunt și voluntara în cadrul 

Centrului Low Vision: particip la diverse manifestări, mese rotunde, traininguri. La fel organizăm 

diverse întâlniri pentru beneficiari formând grupuri de susținere, ne împărtășim experiențe 

dureroase, succesele fiecăruia. Sunt în cautare de un post de muncă, dar din cauza studiilor e 

mai dificil de găsit. 

Ce așteptări ai de la societatea noastră în atiudinea ei față de oamenii cu nevoi speciale și, 

deocamdată, nu îți sunt îndeplinite? 

În mod ideal aș dori să fie mentalitatea de peste hotare, însă aceasta deocamdată e doar vis. Nu 

avem nevoie de privilegii, favoruri sau compasiune, ci doar de înțelegere, acceptare și 

receptivitate ca să ne putem integra cu succes în societate. E important ca societatea să 

ințeleagă că suntem egali, iar orice defect nu ar trebui sa fie un obstacol în dezvoltarea relațiilor 

interumane. 

Care a fost cea mai importantă lecție de viață pe care ai învățat-o în toți acești ani? 

Cu mine se petrec lecții de viață aproape în fiecare zi din care învăț ceva nou și important. M-a 

impresionat mult anul trecut când am făcut cunoștință cu persoane nevăzătoare de peste hotare, 

a fost ceva uimitor. Erau înt-atât de pline de viață, energie și lumină că îi vrăjeau pe toți împrejur. 

Cel mai mult m-a impresionat o domnișoara care, indiferent că traia în întuneric, vedea mai multă 

lumină în viitor decât cei văzatori.  

A reușit să obțină mari succese în 

viață și să-și îndeplinească visele, 

ceea ce m-a încurajat să nu pierd 

timpul pe regrete și pe neîncrederea 

în sine, dar să fac pași micuți ca să 

deschid ușa viselor mele ! 

Mulțumim și mult succes! 

Sursa: http://www.moldova.org/

evelina-cretu-oamenii-nevazotori-nu-

au-nevoie-de-compasiune-si-favoruri

-dar-de-intelegere-si-acceptare-

interviu/  



Este o luptătoare înnăscută şi 

trece prin viaţă cu un curaj de 

invidiat. Deşi vede doar cinci la 

sută din ceea ce văd oamenii 

sănătoşi, Xenia Siminciuc are în 

spate trei facultăţi, 10 ani de 

activitate în domeniul protecţiei 

drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, iar, în prezent, este 

specialist în comunicare la oficiul 

ONU pentru Drepturile Omului 

din Moldova. 

Problemele de vedere nu au fost 

o piedică pentru Xenia, care a obţinut tot ce şi-a propus prin forţele proprii. Mai mult, tânăra 

vrea să ajute şi alte persoane cu nevoi speciale să se afirme în viaţă.  

"Primele Ştiri", principalul program informativ al ţării, vă provoacă la ora 21:00 să vă regăsiţi 

printre eroii campaniei  "RESPECT 

MOLDOVA!", pentru a fi mândri de cei mai 

buni dintre noi. 

Sursa: http://www.publika.md/in-lumina-

ochilor-xenia-seminciuc-este-eroina-

campaniei-respect-moldova_2857131.html  

În lumina ochilor. Xenia Seminciuc este eroina 
campaniei "Respect Moldova" 

Pro  Respect 



La data de 24 ianuarie 2017, Asociația Keystone Moldova, a lansat Campania naţională de 

informare și promovare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care locuiesc în instituțiile 

rezidențiale cu profil psiho-neurologic din Moldova „Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr 

drepturile!”. Campania se va desfășura în perioada ianuarie – iunie 2017 în raioanele din  

Orhei, Hînceşti, Dubăsari, Soroca, Edineţ și mun. Bălți. Această campanie este organizată în 

cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale 

din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” susținut financiar de Uniunea Europeană. ,  

Prin intermediul campaniei, Keystone Moldova își propune să promoveze respectarea 

drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale prin sensibilizarea 

factorilor de decizie și a publicului larg. În fiecare lună, echipa Keystone Moldova se va deplasa 

în fiecare localitate unde sunt amplasate geografic instituţiile rezidenţiale și va desfășura 

activități de informare și sensibilizare pentru persoanele cu dizabilități mintale, angajaţii 

instituțiilor  și membrii comunităților. 

"Vom avea un microbuz care va merge şi va sta câte trei zile în fiecare instituţie și câte două 

zile în comunitate. În acest microbus vor fi diverse materiale informaționale, cu ajutorul cărora 

vom instrui persoanele cu dizabilităţi mintale, personalul instituțiilor și populația", a 

declarat Parascovia Munteanu, coordonator al proiectului.  

În cadrul campaniei, în calitate de moderatori vor participa tineri dezinstituționalizați, care 

locuiesc la moment în servicii comunitare. "În internat, nu aveam dreptul la nimic, mi se 

încălcau drepturile, ni se spunea că nu avem drept nici la grădiniţă, nici la şcoală. Totuși, 

împreună cu alți băieți din internat am decis să ne mutăm în ”Locuința protejată”. Sunt foarte 

fericit că am ieşit din internat şi am învăţat multe lucruri şi vreau să îi ajut şi pe prietenii mei 

care au rămas în internat" a mărturisit Marin Andronachi, unul din tinerii dezinstituționalizați cu 

suportul Keystone Moldova în 2014. 

Campania Națională de promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilități 

mintale din instituțiile rezidențiale cu 

profil neuro-psihologic, ”Uniunea 

Europeană mă ajută să-mi apăr 

drepturile!”, se desfășoară în cadrul 

proiectului ”Promovarea şi 

monitorizarea drepturilor persoanelor 

cu dizabilităţi mintale din instituţiile 

rezidenţiale cu profil psiho-neurologic ”, 

implementat de Asociaţia Keystone 

Moldova în parteneriat cu Asociaţia 

Europeană a Prestatorilor de Servicii 

pentru Persoane cu Dizabilităţi 

(EASPD) şi Alianţa Organizaţiilor 

pentru persoane cu dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) și finanțat de Uniunea 

Europeană, în cadrul Instrumentului European pentru Democrație și Drepturile Omului. 

Sursa: http://www.keystonemoldova.md/ro/news-and-events/article.php?id=234 

Keystone Moldova a lansat campania de informare  

”Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!” 

Pro  Informare 



Pe data de 24 ianuarie 2017, în cadrul campaniei naţionale de informare și promovare a 

drepturilor persoanelor cu dizabilităţi care locuiesc în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-

neurologic din Moldova „Uniunea Europeană mă ajută să-mi apăr drepturile!”, Keystone 

Moldova a lansat serviciul de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități. Prin 

intermediul serviciului de asistență telefonică persoanele care locuiesc în instituțiile rezidențiale 

sau în servicii comunitare vor putea telefona și sesiza cazurile de încălcare a drepturilor lor.   

0 80 01 08 08 este numărul de telefon la care persoanele cu dizabilități pot 

apela atunci când le sunt încălcate drepturile.  

Postere cu numărul serviciului de asistență telefonică au fost amplasate în Casa internat pentru 

copii cu dizabilități mintale din Orhei. În scurt timp, postere similare vor fi distribuite în toate 

instituțiile rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități din țară. 

Serviciul de asistență telefonică pentru persoanele cu dizabilități a fost lansat în cadrul 

proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din 

instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic ”, implementat de Asociaţia Keystone Moldova 

în parteneriat cu Asociaţia Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi 

(EASPD) şi Alianţa Organizaţiilor pentru persoane cu dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) 

și finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Instrumentului European pentru Democrație și 

Drepturile Omului. 

Asociația Keystone Moldova a lansat serviciul de asistență telefonică pentru 

persoanele cu dizabilități 

Pro  Informare 



 La mijlocul lunii ianuarie 2017, Keystone 

Moldova a desfășurat Atelierul „Principii de 

funcționare a unui serviciu de asistență telefonică”. 

În cadrul atelierului, participanții sunt instruiți cu 

privire la principiile generale de organizare și 

funcționare a unui serviciu de asistență telefonică. 

Instruirea se desfășoară în contextul lansării în 

scurt timp a serviciului de asistență telefonică 

adresat persoanelor cu dizabilități aflate în instituții 

rezidențiale sau serviciile comunitare.  

 Atelierul de instruire este realizat în cadrul 

proiectului „Promovarea și monitorizarea drepturilor 

persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile 

rezidențiale cu profil psiho-neurologic”.  

Proiectul este implementat de Keystone Moldova în 

parteneriat cu Asociația Europeană a Prestatorilor 

de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD) și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu 

Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) și este finanțat de către Uniunea Europeană, prin 

Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. 

Sursa https://www.facebook.com/keystonemoldova/?hc_ref=PAGES_TIMELINE  

În perioada 12-13 ianuarie 2017 un grup 

de lucru constituit din reprezentanți ai 

Ministerului Muncii Protectiei Sociale și 

Familiei, reprezentanți ai Alianței 

Organizațiilor pentru Persoane cu 

Dizabilități, reprezentanți ai Asociației 

Keystone Moldova, au participat la un 

atelier de lucru în cadrul căruia s-au 

discutat rezultatele Studiului privind 

implementarea reformei de 

dezinstituționalizare în Republica 

Moldova realizat de către AOPD.  

În baza recomandărilor, participanții au 

elaborat conceptul metodologic a 

Programului național de dezinstituționalizare pentru anii 2018-2028. Atelierul a fost organizat în 

cadrul Proiectului ”Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de 

AOPD, în cadrul Programului „Inițiativa Comună de Promovare a Oportunităților Egale” realizat 

de Fundația Est-Europeană şi Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din resursele acordate de 

Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor 

Externe al Danemarcei/DANIDA. 

Atelier privind principiile de funcționare a unui serviciu de asistență 

telefonică 

Pro  Integrare 

Rezultatele Studiului privind implementarea reformei de 

dezinstituționalizare în Republica Moldova  



Programul de instruire la locul de muncă şi angajare asistată 

a persoanelor cu dizabilităţi 

P A G I N A  1 5  

Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” și întreprinderea socială 

„Floare de cireş” SRL, cu suportul financiar al IM Swedish De-

velopment Partner și al Primăriei orașului Viena, anunță contin-

uarea Programului de instruire la locul de muncă şi angajare 

asistată a persoanelor cu dizabilităţi, program lansat în mai 

2015 și de care au beneficiat peste 24 femei și bărbați din zece 

raioane. 

Programul este destinat persoanelor cu dizabilităţi (femei şi bărbaţi) din localităţile Republicii Mol-

dova cu vârsta cuprinsă între 18 – 35 ani, care dispun de autonomie personală, studii (cel puţin 

treapta primară sau gimnazială) şi sunt motivate să obţină cunoştinţe, abilităţi şi experienţă de 

muncă pentru meseriile: bucătar auxiliar / bucătăreasă auxiliară sau chelneriță / chelner. 

Persoanele se selectează în bază de concurs de dosare.  

Pentru a participa la concurs, este necesar de expediat prin email, fax sau poştă un dosar care 

va cuprinde documentele: 

– Copia buletinului de identitate a candidatului/candidatei; 

– Copia certificatului de studii (treapta primară sau gimnazială, după caz); 

– Copia certificatului de dizabilitate; 

– Formular 086/e (cu indicarea diagnosticului complet al persoanei); 

– Scrisoare de recomandare din partea asistentului social, a medicului de familie sau a unei asociaţii obşteşti; 

– Datele de contact personale ale candidatului/candidatei (telefon fix și mobil). 

Instruirea se efectuează la zi şi cuprinde patru luni de cursuri teoretice (36 ore) şi practice (316 

ore) care se desfăşoară în cadrul întreprinderii sociale „Floare de cireş” SRL (sat. Răzeni, r. Ialo-

veni) și stagii de muncă la unități de alimentație publică. Persoanele instruite beneficiază de 

bursă, materiale pentru curs și cazare. Programul include şi sesiuni de formare a abilităţilor de 

viaţă independentă, orientare în carieră, asistenţă în identificarea unui loc de muncă şi suport în 

primele 12 luni de la angajare. 

Întreprinderea socială „Floare de cireş” SRL este un program amplu de formare profesională care 

antrenează bărbați şi femei cu dizabilităţi în sfera alimentaţiei publice, care într-un spaţiu suportiv 

şi securizat învaţă să lucreze în echipă, totodată obţin experienţă de muncă, iar CV-ul lor devine 

mai atractiv. În calitate de angajaţi, învaţă să prepare mâncare şi să o servească clienţilor, astfel 

îşi dezvoltă încrederea în sine şi se pregătesc să devină lideri în familiile şi comunităţile lor. 

Manageră program: Galina Spinenco 

E-mail: spinencog@mail.ru, floaredecires.srl@gmail.com 

Fax: 0 268 73325; Tel.: 0 268 95146; Mobil: 0 792 10597 

Sursa: https://ecorazeni.wordpress.com/2016/12/21/programul-de-instruire-la-locul-de-munca-si-

angajare-asistata-a-persoanelor-cu-dizabilitati/  

Pro  Participare 



Avocatul copilului: Llichidarea Centrului 

Republican de Asistență Psihopedagogică ar fi o acțiune 

incorectă în contextul actual de promovare a incluziunii 

persoanelor cu dizabilități și a justiției prietenoase copiilor 

Pro  Activitate 

Avocatul Poporului pentru protecția drepturilor copilului Maia Bănărescu a adre-

sat o scrisoare Prim-ministrului Pavel Filip în care își exprimă îngrijorarea cu 

privire la informația vehiculată în mass-media potrivit căreia Centrul Republican 

de Asistență Psihopedagogică (CRAP) din subordinea Ministerului Educației ar 

urma să fie lichidat/reorganizat în contextul noii structuri de guvern. Un pilon im-

portant în implementarea conceptului educației incluzive îl consituie Centrul Re-

publican de Asistenţă Psihopedagogică (CRAP) care a realizat coerent și cu succes pe parcursul activității  princi-

piile incluziunii sociale prevăzute de actele internaționale și naționale și cel al asigurării dreptului la educație pentru 

toți copiii, fără discriminare. 

Asigurarea și respectarea dreptului la educație decurge din drepturile fundamentale ale omului și definește calitatea 

societăților moderne. Semnatară a  Convenției ONU privind drepturile copilului, Republica Moldova și-a asumat re-

alizarea fără discriminare a dreptului la educație pentru toții copiii, în conformitate cu art.28 al Convenției. Pentru 

realizarea efectivă a acestui drept, autoritățile și instituțiile din domeniile educație, asistență socială și sănătate, 

părinții și copiii, societatea civilă își asumă angajamentul comun să colaboreze pentru eliminarea barierelor și 

crearea oportunităților de acces la educație pentru toți copiii. 

La nivel național, autoritățile Republicii Moldova au depus eforturi pentru alinierea țării  noastre la tendințele inter-

naționale în domeniul implementării educației incluzive. Cadrul normativ și de politici naționale conține o serie de 

prevederi explicite, care asigură incluziunea socială și educațională a copiilor. 

Un document de bază  în acest sens este Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova 

pentru anii 2011-2020, care creează cadrul normativ-strategic pentru realizarea proceselor de asigurare a condițiilor 

adecvate pentru valorificarea potențialului tuturor copiilor. Conform prevederilor Programului, educația incluzivă 

creează șanse egale tuturor copiilor de a frecventa aceeași școală şi de a învăța împreună, indiferent de 

apartenența lor culturală, socială, etnică, religioasă şi economică sau de abilitățile şi capacitățile lor intelectuale sau 

fizice. Rezultatul intervenției coordonate de către CRAP, în calitate de structură subordonată Ministerului educației, 

în domeniul de asigurare a dreptului la educație într-un mediu prietenos a copiilor cu dizabilități și tuturor copiilor la 

general a contribuit la incluziunea progresivă a copiilor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități în învățământul 

general. 

La fel, sunt notabile și serviciile oferite de către colaboratorii Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică și 

subdiviziunile acestuia în domeniul justiției juvenile și justiției pentru copii. Astfel, Instituția Ombudsmanul copilului 

consideră existența Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică deosebit de importantă în procesul 

de  asigurare a respectării drepturilor copiilor la educație pentru toți copiii, inclusiv pentru cei cu dizabilități, în justiția 

juvenilă/justiția pentru copii și în alte cazuri cu implicarea copiilor. Avocatul copilului consideră că lichidarea Cen-

trului Republican de Asistență Psihopedagogică ar fi o acțiune incorectă în contextul actual de promovare a incluzi-

unii  persoanelor cu dizabilități, a justiției prietenoase copiilor, a consultării opiniei copiilor în toate acțiunile 

întreprinse de autoritățile publice și alți actori implicați. De asemenea, și o reorganizare nereușită a serviciului dat ar 

putea avea consecințe nedorite asupra realizării obiectivului stabilit în domeniul respectării drepturilor copilului – re-

spectarea interesului superior al acestuia. 

 Sursa: http://ombudsman.md/ro/content/avocatul-copilului-llichidarea-centrului-republican-de-asistenta-

psihopedagogica-ar-fi-o 



Pe 25 ianuarie a fost lansată versiunea ușor de citit și de înțeles a Convenției ONU privind drep-

turile persoanelor cu dizabilități și a Legii nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a per-

soanelor cu dizabilități. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească Centrul „Speranța”. 

Conform organizatorilor, procesul de lucru la cele două documente a durat un an de zile, inclusiv 

cu suportul a 20 de tineri cu dificultăți de învățare și dizabilități intelectuale din șase raioane ale 

țării. 

Vasile Cușcă, șef al Direcției politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități în cadrul 

Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, a remarcat în cadrul evenimentului importanța 

versiunii simplificate a celor două acte, menționând faptul că ele sunt utile nu doar pentru per-

soanele cu probleme de sănătate mintală dar și pentru copii, persoane în etate, dar și cei care 

nu au studii speciale. Oficialul a venit cu propunerea ca să apară versiunea ușor de citit și de 

înțeles a protocolului opțional al Convenției sus menționate. 

Ian Feldman, președintele Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea 

egalității, a accentuat faptul că în RM la capitolul accesibilizării informației lucrurile stau mai prost 

decît cu acomodarea rezonabilă a spațiilor, iar cele două broșuri (lansate la eveniment) constitu-

ie un pas important atît pentru persoanele cu necesități speciale, cît și pentru toată republica: 

„Cred că următorul nostru pas pentru 2017 este și pregătirea Legii privind asigurarea egalității în 

format ușor de citit, ușor de înțeles – a conchis expertul.” 

Prezentă la eveniment, PR-managerul Asociației „MOTIVAȚIE” din Moldova, Victoria Boțan, a 

exprimat speranța că inițiativa asociației care a organizat lansarea va fi preluată nu doar de ONG

-uri dar și de autoritățile publice: “Atunci cînd vorbim 

despre accesibilitate, de multe ori greșit se înțelege că ea 

constă doar într-o rampă construită. Prea puțin se 

vorbește despre accesibilizarea informației, pe care o 

putem numi un drept fundamental. Fiidcă, atunci cînd este 

acces la informație, este și acces la educație de calitate, 

acces la muncă și o viață integrată în societate. Mulțumim 

organizatorilor pentru inițiativa dată, care oferă nu doar o 

integrare mai amplă a persoanelor cu dizabilități cît și va 

minimaliza excluderea lor din procesul decizional. Pentru că cunoașterea drepturilor este și o 

posibilitate de apărare a lor.” 

Organizatorii au menționat că evenimentul de lansare va continua cu o serie de traininguri și se-

siuni de informare pentru reprezentanții APL, ONG-uri și Mass-Media cu privire la utilizarea 

metodei ușor de citit și ușor de înțeles. 

Detalii la:  http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=995&l=ro 

Cele mai importante două acte din domeniul 

drepturilor persoanelor cu dizabilități au fost accesibilizate  

pentru a fi înțelese 

Pro  Acces 



Pretura sectorului Centru din capitală accesibilă pentru toți  

P A G I N A  1 8  

După o serie de litigii dintre Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova (AMM) în parteneriat cu Centrul 

de Asistență Juridică pentru Persoanelor cu Dizabilități (CAJPD) contra Primăriei municipiului 

Chișinău, Pretura sectorului Centru din capitală a devenit accesibilă pentru toți. Acest lucru a 

devenit posibil grație eforturilor depuse de asociațiile obștești ce activează în domeniul dizabil-

ității, dar și prin implicarea activă a persoanelor cu necesități speciale, dar și a Mass-Mediei la 

reflectarea subiectului dat. Astfel, în incinta Preturii Centru s-a creat acces liber pentru utilizatorii 

de scaun rulant și a fost accesibilizată camera de baie de la etajul I.     

Totul a început din luna noiembrie 2015, cînd AMM și CAJPD au expediat un demers către 

Primăria Chișinău, prin care au solicitat eliminarea neconcordanțelor de acces la repararea străzii 

Grenoble din capitală, pentru a o face accesibilă deplasării tuturor persoanelor cu dizabilități. Ca 

urmare, solicitarea dată a fost parțial remediată, însă nu s-a ținut cont de instalarea pavajului tac-

til pentru persoanele cu dizabilități de vedere. Din acest motiv, Direcția generală transport public 

și căi de comunicație a Primăriei Chișinău a fost dată în judecată pentru nerespectarea norma-

tivelor naționale de construcție. 

Directorul Executiv al AMM, Igor Meriacre: „După ce am solicitat desfășurarea primei ședințe de 

judecată într-o instituție accesibilă, căci sediul Judecătoriei Centru nu era adaptat necesităților 

persoanelor în scaun rulant, ni s-a propus sediul Preturii Centru, care nici el nu era adaptat. La 

intrarea Preturii Centru erau in-

stalate două șine ce nu reprezen-

tau o rampă de acces. Și nici gru-

pul sanitar din cadrul clădirii nu 

era accesibil.” 

Directorul Executiv al AMM a 

precizat că lipsa accesului în Pre-

tura sectorului Centru, a fost 

demonstrată printr-o serie de 

flash moburi în care mai multe 

persoane cu dizabilități, utilizatori 

de scaun rulant de diferite tipuri și 

dimensiuni, au încercat fără suc-

ces să intre în incinta Preturii 

Centru. În acest context, a fost 

depus un demers la Pretura dată, 

fiindu-i solicitată adaptarea spațiilor. 

În iunie 2016 Pretura Centru a informat AMM că planifică să renoveze scuarul său și totodată va 

efectua lucrări de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii. Lucrările respective 

au fost finalizate în octombrie 2016, inclusiv cu accesibilizarea camerei sanitare. Pînă în prezent 

deja au fost organizate două ședințe de judecată dintre Primăria Chișinău și membrii AMM, în 

care cei din urmă au putut fi prezenți la proces. 

Datorită litigiului dintre AMM și CAJPD contra Primăriei Chișinău au fost deschise alte cîteva 

cauze de judecată împotriva Judecătoriei Centru și Judecătoria Botanica, prin care i se solicită 

accesibilizarea spațiilor publice conform tuturor standardelor și normelor în vigoare. 

Amintim că datorită parteneriatului dintre AMM și CAJPD a fost accesibilizat Institutul Național de 

Justiție și blocul facultatății de Drept a Universității de Stat din Chișinău. 

Sursa:  http://motivatie.md/index.php?pag=news&id=1060&rid=989&l=ro#sthash.nc5sLqz3.dpuf  

Pro  Succes 
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 „Edificarea unui „pod de comunicare” proactivă – demers pentru incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități de auz”. Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din 

Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei Est-

Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA . 

Redactori:  Ion Ciobanu şi Mariana Ţîbulac-Ciobanu 

Chişinău - 2016 

 

 

 

 

„Abilitate versus Dizabilitate – de la înțelegere spre eliminarea discriminării și incluziunea socială a persoanelor cu 

dizabilități auditive și de vedere”. Acest proiect este realizat de Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și 

Instruire din Republica Moldova (Alianța INFONET), în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova și Centrul 

Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Programului Egalitate și 

Participare Civică al Fundației Soros-Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a 

Fundației Soros-Moldova. 

 Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova urmăreşte să sporească eficiența aplicării 

Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile şi instituțiile publice, şi să contribuie la 

promovarea egalității şi diversității.  

Persoana de contact: Ana Corețchi, Directoare de Program,  e-mail: acoretchi@soros.md  

Telefon de contact: (+373 22) 27-00-31.  

 

 

Acest buletin a fost elaborat cu suportul informativ AOPD în cadrul Proiectului „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu 

dizabilități”, implementat de Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilități în cadrul Programului „Inițiativă Comună de 

Promovare a Oportunităților Egale” implementat de Fundația Est Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare din 

resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe 

al Danemarcei/DANIDA și al proiectului  „Advocacy pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități de auz”, 

implementat de de Alianța INFONET, în parteneriat cu Asociația Surzilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al 

Ambasadei Finlandei la București.  

Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor. 

 

Chişinău 2017 


